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या पुस्िकािील लेखनाचे सिघ हक्क लेखकाकडे सुरवक्षि असून
पुस्िकाचे ककिा त्यािील अंशाचे पुनमुद्र
घ ण िा नाट्य, वचत्रपट
ककिा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची परिानगी र्ेणे
आिश्यक आहे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारिाई होऊ शकिे.
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• विनामूल्य वििरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडघ करू शकिा.
• हे

ई

पुस्िक

िेबसाईटिर

ठे िण्यापुिी

ककिा

िाचनाव्यविररक्त कोणिाही िापर करण्यापुिी ई सावहत्य प्रविष्ठानची परिानगी र्ेणे आिश्यकआहे.
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िाचकासाठी एक पत्र
वप्रय _______,

(िा.क. - माफ करा, आपलं नाि मावहिी नसल्याने िागा ररकामी ठे िलीय. .. वह कथा
आिडल्यास आपल्या नािाने ररकामी िागा भरायला विसरू नका. ..)
"हा क्षण" वलहून पूणघ झाली िी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने. .. पवहलं प्रकरण वलवहिाना पुढच्या
प्रकरणाि काय वलहायचं हा विचार मी कधीही के ला नाही. .. िरीही. .. िरीही सिघ
िुळि गेलं. .. त्याला कारण म्हणिे "वह कथा काल्पवनक नाही!" हे वह असािं
कदावचि. .. वसद्धाथघ, िन्मयी, आकदत्य, ओवमका ककिा इिर पात्रांपैकी कु णीही असो,
कु णी कु णी काल्पवनक नाही. .. वह सिघ पात्र माझ्यासोबिची. .. कळि-नकळि मला
र्डिण्याि या सिाांचा अमूल्य िाटा आहे. .. माझ्या आयुष्याि आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने
मला काहीिरी कदलंय. .. मी या सिाघना बर्ि होिो. .. त्यांच्याकडू न काही नं काही
वशकि होिो. .. आवण त्यािूनच माझी बर्ण्याची दृष्टीही बदलि होिी. .. या कथेिील
प्रत्येक पात्र कु णाचं िरी प्रविवनवधत्ि करिोय. .. कधी माझ्या वमत्र-मैवत्रणींचं िर कधी
माझ्या स्ििःचंच. .. "३ इवडयट्स" मधला रँ छो असो की "हा क्षण" मधला वसद्धाथघ,
खऱ्या आयुष्यािही िो असिोच. .. या क्षणाि िगा असा संदश
े देणाराच नव्हे िर
जयांच्या सहिासाि आपण खरं च िो क्षण िगिो असा. .. माझ्या आयुष्यािही वसद्धाथघ
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आला. .. एकदाच. .. एका क्षणासाठीच. .. िो आला आवण िो गेलाही, आला िसाच. ..
पण आमच्या सिाांचं आयुष्य बदलिून. .. िो परि कधी कदसला नाही, भेटलाही
नाही. .. वसद्धाथघ विथेही असेल त्याला कधीिरी वह कथा वमळे ल, िो वह कथा िाचेल,
प्रविकक्रया देण्यासाठी म्हणून िरी िो परि भेटेल म्हणून "हा क्षण". ..
"हा क्षण" वलहून पूणघ झालेली असली िरी आम्ही िी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने प्रकावशि
करण्याचा वनणघय र्ेिलेला आहे. .. िाचकांची पसंिी आवण वमळालेला प्रविसाद यािर
"हा क्षण" चा पुढचा भाग आपल्यासमोर आणायचा कक नाही हे अिलंबून असेल. ..
त्यामुळे आपल्या अमूल्य प्रविकक्रया नक्की कळिा. .. मागघदशघनाची अवभलाषा. ..
"हा क्षण" वलवहण्यासाठी नेहमीच प्रोत्सावहि करणाऱ्या आवण मला र्डिण्याि
मोलाचा िाटा असणाऱ्या माझ्या सिघ वमत्र-मैत्रीणी (विशेषिः विपुल, श्वेिा, राम,
मंगेश, सायली, सुषमा, राहुल, अमर, वपयूष, सुवनल आवण आवशष), माझ्या सावहत्य
प्रिासाि असो ककिा खऱ्या आयुष्याि मला नेहमीच मागघदशघन करणाऱ्या आविश दा,
राहुल, सुवनलदा, चैिाली, अस्िार गुरुिी इ. आवण माझ्यािर प्रथम संस्कार करणाऱ्या
माझ्या आई-िवडलांनाच या कथेचं सिघ श्रेय िािं. ..
"हा क्षण" पुस्िक रुपाि आपल्या पयांि पोहोचविण्यासाठी "ई-सावहत्य"च्या टीमचा मी
ऋणी आहे. ..
आवण शेिटी सिाघि महत्िाचे म्हणिे आपण. .. आपल्या अमूल्य प्रविकक्रया ि
मागघदशघनावशिाय या कथेला काहीही अथघ नसेल. .. "हा क्षण" आपल्याही आयुष्याि
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थोडा का हो ना बदल र्डिून आणेल आवण आपल्याला नक्कीच आिडेल अशी आशा
आहे. .. आणि नाही आवडली तरी तुमचं तसं पत्र वाचायला मला आवडेल. प्लीज.
णलहाल ना?
लिकरच भेटू. .. हा क्षण (भाग २) सोबि. ..
कळािे. .. आभार. ..
आपलाच,
विशाल. ..
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विशाल
विशीच्या सुरुिािीलाच भन्नाट कवििा आवण कथा वलहून आयुष्याला थेट वभडायला
वनर्ालेला विशाल इं गळे सध्या पोस्ट ग्रॅजयुएशन करिोय. िेही कं प्युटर
एंणजनीररगमध्ये. आणि मराठी साणहत्याचं प्रेम आणि कं प्युटरचं ज्ञान यांचा संयोग
करून त्याने िून २०१४ मध्ये "मनापासून मनापयांि. ..!" या ई-अवनयिकावलके ची
सुरुिाि के ली. २०१५ मध्ये Marathi Poetry Slam ची सुरुिाि के ली या वशिाय
त्याच्या प्रविभेची झलक http://anamika-fromtheheart.blogspot.in या
ब्लॉगिर वमळे लच.
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---o अपघण पवत्रका o---

खऱ्या आयुष्यािील "वसद्धाथघ" ला. ..
सप्रेम अपपि

णवशाल
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सकाळी ५:०० चा अलामघ आि सुद्धा न चुकिा िािला... आकदत्यला
उठायचा कं टाळा आला होिा, िरी ही िो उठला... ऑकफसमध्ये लेट पोहोचणे आकदत्य
अफोडघ करू शकि नव्हिा... िशी नोकरी त्याला हिी िशीच आवण इन-फ़ॅ क्ट हव्या
त्या कं पनीिच वमळाली होिी... पण २४ िासांपैकी १२ िास सिि नॉन-स्टॉप काम
करणं यामुळे त्याला स्ििःसाठी िगायला पण िेळ वमळि नव्हिा... िन्मयी सोबि
प्रत्यक्ष भेटीला आि ििळििळ महीना झाला असेल... दोन िषाघआधी आकदत्यने
"रे फ्लेक्शन्स" सॉफ्टिेयर कं पनी िॉइन के ली आवण िेव्हापासून हे असंच चालिंय...
िसं मगच्याच आठिड्याि आकदत्यने िन्मयीला त्याच्या अपाटघमेंटमध्येच वशफ्ट
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होण्यासाठी म्हंटलं होिं... त्यामुळे त्यांना कमीि कमी संध्याकाळ िरी सोबि
र्ालिायला वमळणार होिी... िन्मयीला वशफ्ट होण्यासाठी ककमान एक आठिडा
आणखी लागणार होिा... कं पनी त्याला त्याची स्िप्ने पूणघ होिू शकिील इिका पगार
देि होिी आवण के िळ या कररिाच त्याने आिापयांि िॉब सोडला नसािा... पण िी
स्िप्ने पूणघ करण्यासाठी त्याच्याकडे िेळ मात्र नव्हिा...
आकदत्य बेडिरुन उठला... पािले िाशरूम कडे चालायला लागली...
िाशरूमच्या भभिीिरच्या आरशाि बर्ि आकदत्यने ब्रश करायला सुरुिाि के ली...
त्याला आि डोकं थोडं भारी िाटायला लागलं... काहीिरी चुकचुकल्या सारखं िाटि
होिं पण काही कळे ना... िकघ स्रेस असेल म्हणून त्याने मनािून विचार काढू न
टाकला... अंर्ोळ िगैरे करुन आकदत्य बाहेर आला... ५:४५, कॉफीची िेळ...
आकदत्यचा ककचनमध्ये प्रिेश... आकदत्यने रे वडओ ऑन के ला... कॉफ़ी करिाना,
संध्याकाळी स्ियंपाक करिाना, र्राची आिाराआिर ककिा इिर कामे करिाना
ककिा मग पुस्िक िाचिाना आकदत्यला रे वडओ ऐकण्याची सिय... आकदत्यकडे टीिी
आहे पण त्याला टीिी बर्णं आिडि नाही... कदिसभरािल्या सिघ बािम्या असो की
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मग िुनी गाणी िो रे वडओिरच ऐकणार... फक्त ब्राज़ील िसेस स्पेन ची फू टबॉल ककिा
इं वडया-पाककस्िानची कक्रके ट मैच याला अपिाद...
रे वडओिर कु ण्यािरी मोठ्या लेखकांचा इं टरव्यू चालू होिा... आपल्या
आगामी पुस्िकबद्दल िे सांगि होिे आवण आकदत्यच्या कानािर िे शब्द आले,
"देि सगळयांना माफ करिो..."
आकदत्य शून्याि हरिला...

"देि सगळयांना माफ़ करिोच रे , पण इथेही िुम्हाला कु णीिरी माफ़
करायला हिं...", वसद्धाथघ, आकदत्य आवण िन्मयी वसद्धाथघच्या र्री टेररसिर बसलेल.े ..
वसद्धाथघचं पवहलं पुस्िक प्रकावशि झालं आवण म्हणून वसद्धाथघने त्यांना सेलेब्रेट
करायला म्हणून बोलािून र्ेिलं होिं... आकदत्य आवण िन्मयी व्यविररक्त त्याचं
कु णाचसोबि पटलं नाही... पाटी म्हणिे फक्त वपज़्ज़ा आवण िाईन... त्यांची पाटी
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नेहमी अशीच व्हायची... हो, त्यानंिर िेिणाची व्यिस्थाही त्याने के ली होिी...
कु ठल्यािरी विषयािर बोलिा बोलिा आकदत्यच्या िोंडू न वनर्ालं,
"देि सिाघना माफ करिो..."
"देि सिाघनाच माफ़ करिो रे , पण इथेही िुम्हाला कु णीिरी माफ़
करायला हिं... िुम्ही िेव्हा कु णाला िरी हटघ करिो नं, िेव्हा त्यािून वनमाघण होणारी
दोषीपणाची भािना आयुष्य भर िुम्हाला टोचि राहिे... वििकी हटघ िी समोरची
व्यक्ती असिे नं त्यापेक्षा िास्ि हटघ िुम्ही स्ििःच होि असिा... आवण िी व्यक्ती िर
काही न बोलिाच िर िुमच्या आयुष्यािून वनर्ून...",वसद्धाथघ बोलिा बोलिा
थांबला... डोळे पाणािलेल.े ..
"िू बोलि का नाही विच्यासोबि...? िर िुमच्या दोर्ांचीही लाइफ
अफे क्ट होि असेल िर काय अथघ आहे िुमच्या िेगळं होण्याला...? एकदा बोलून सॉटघ
ऑउट का करि नाहीस सगळं ...?", िन्मयी...
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"िेळ झालाय िन्मयी, खूप िेळ झालाय...", वसद्धाथघ...

गॅसिर ठे िलेल्या कॉफीच्या भांड्याला आकदत्यचा हाि लागला आवण
चटक्याने आकदत्य शून्यािून बाहेर आला...
आकदत्यने कपाटािून मलम काढू न हािािर लािला... आवण कॉफी-मग
र्ेिून हॉलमध्ये सोफ्यािर येिून बसला...
इिक्याि डू अर बेल िािली, आकदत्यने दरिािा उर्डला...
कु णाचं िरी कू ररयर आलं होिं... अकदत्यने कू ररयर र्ेिलं... कू ररयर
वननािी, पाठिणार्याचं नाि नाही... आकदत्यने र्ड्याळाकडे बवर्िलं... िेळ ६:१२...
आकदत्यने कू ररयर कपाटाि ठे िलं आवण आवण ऑकफसची ियारी चालू के ली...

िेळ ८:०५... ८:१२च्या लोकलला िेळ होिा... समोर एक मुलगी

हा क्षण…

विशाल इं गळे

पुस्िक िाचि बसली होिी... "ओन्ली लि ईज़ ररयल", वसद्धाथघचं फे िरे ट बुक...
वसद्धाथघ नेहमी म्हणायचा,
"माणसाने या क्षणी िगलं पावहिे, बर् चालिा चालिा मला आिा
कु ण्यािरी फोर व्हीलर ने उडिलं िर काय? मला हा क्षण िगायचाय... आयुष्याि
निीन कदिस आहे की नाही कु णाला मावहिी? अगदी पुढच्या क्षणाची ही शाश्विी
नाही... मग फ्यूचर सेक्युर करण्याला काय अथघ आहे... मी उद्याचा विचार नाही
करि... मला आत्ता िगायचंय..."

िेळ १०:४५... आकदत्यला बॉस ने के वबनमध्ये बोलािून र्ेिलं...
"आकदत्य, हे वमस्टर िॉन माइकल, हेड ऑफ 'इं टेवलिेंस प्राइिेट
वलवमटेड'... आवण हे आमच्या कं पनीचे सी.इ.ओ. वमस्टर आकदत्य विनायक..."

हा क्षण…

विशाल इं गळे

वनदान अधाघ िास त्याचं कशािर िरी बोलणं झालं... आकदत्य त्याच्या
के वबनमध्ये परिला आवण पुन्हा कु ठल्यािरी विचाराि हरिला...

"ये, लोकं स्ििःला इं रोड्यूस करिाना मी अमुक अमुक, टमुक टमुक
पोस्टिर आहे असं इं रोडक्शन का देिाि...?", वसद्धाथघच्या डोक्याि कधी, कसं, कु ठे ,
काय येईल आवण त्याला कधी काय प्रश्न पडेल हे सांगिा येि नाही... कॉलेिमध्ये
कु ण्या एका मोठ्या िक्त्याचं गेस्ट लेक्चर अरें ि करण्याि आलं होिं, िक्त्याच्या
िोंडू न इं रोडक्शन वनर्ालं नाही आवण वसद्धाथघ चा प्रश्न वनमाघण झाला...
"िुला काय प्रोब्लेम आहे त्याच्याशी?",आकदत्य...
"अरे , म्हणिे बर् नं... िसं ही पोस्ट िगैरे सांगण्याची गरि काय?
विचार करा... म्हणिे बर्, आपण कु णाला आपली ओळख करून देिो िेव्हा
आपल्याला त्याच्याशी नािं ियार करायचं असिं, त्या व्यक्तीला िाणून घ्यायचं
असिं... त्याि पोस्ट, फॅ वमली बैकग्राउं ड, इकोनोवमकल स्टेटस सांगायची गरि काय...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

मी वसद्धाथघ रािपूि, मला वलहायला आिडिं... मी आकदत्य, मला िग कफरायचंय,
खुप खुप कफरायचंय... ककिा ही, मी िन्मयी, फोटोग्रॉफी हा माझा आिडीचा छंद...
असं का इं रोड्यूस करि नाही... समोरच्या वशक्षकाला 'मी वसद्धाथघ, 63%...!' यािरुन
विद्याथी कसा आहे, हे खरं च कळि असेल?",वसद्धाथघ...

अचानक फोनच्या ररगने आकदत्य पुन्हा भानािर आला...स्क्रीनिर
िन्मयीचं नाि फ्लैश होि होिं... आकदत्यने फोन उचलला...
"हं बोल?", आकदत्य...
"अरे िुला बोलली होिी न, मृणाल यू.एस. िरुन परि येणार होिी
पुढच्या आठिड्याि? विचं विकडलं काम लिकर संपलं आवण िी आिच परि आलीय
िर उद्याच वशफ्ट होिे िुझ्या अपाटघमेंटमध्ये... आवण राणी मािशीचा कॉल आला
होिा... िुला पासघल पाठविलंय म्हणे कू ररयर ने... िुझा कॉल लागि नव्हिा म्हणून
मला कॉल के ला होिा त्यांनी... पासघल वमळालं का म्हणून...",िन्मयी...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

"हे, एक वमनीट, सकाळी िे पासघल आलं होिं िे राणी मािशी ने
पाठविलं होिं? आि िारीख काय आहे...?"
"८ ऑगस्ट..."
"िन्मयी, ८ ऑगस्ट...! िरी सकाळ पासून काहीिरी चुकचूकल्या
सारखं िाटि होिं..."
"अरे हो, मी पण कशी काय विसरली?"
"सोड, िू र्री ये... मी पण वनर्िो येथून... विथून पासघल र्ेिून वनर्ू
आपण... आपण िायलाच हिं... वसद्धाथघची शेिटची इच्छा होिी... आपण िायलाच
हिं... विच्यापयांि पोहोचायलाच हिं िे पासघल..."
* **

हा क्षण…

विशाल इं गळे

मुंबई-पुणे हाईिे... कार ची स्पीड, िाशी ८० ककमी... आकदत्यच्या
हािाि स्टेररग... डाव्या बािूला िन्मयी... हािाि पासघल... अचानक आकदत्य ने ब्रेक
मारला... समोरून येणारी एक दूसरी फोर व्हीलर अगदी ििळू न वनर्ुन गेली...
आकदत्य ने ब्रेक मारण्यास अगदी एका क्षणाचा ही विलंब के ला असिा िर मोठा
अपर्ाि झाला असिा... दूसरी फोर व्हीलर िशीच समोर वनर्ुन गेली... आकदत्य
आवण िन्मयीने एक िेळ त्या फोर व्हीलर कडे बवर्िलं... िी दूसरी फोर व्हीलर
निरे आड़ झाली आवण आकदत्यने स्टेररगिर डोकं ठे िलं... डोळे र्ट्ट वमटले... आवण
कलर वसनेमांमध्ये िश्या ब्लैक एंड िाइट फ्लैशबैक दाखििाि िशी दृष्ये त्याच्या
डोळयांसमोर कफरायला लागली...

"हट्ट ***... आकद, गाड़ी बाकी फार छान चालििोस यार िू...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

थोडक्याि िाचलो नाहीिर आि रात्री उिघशी आवण मेनका सोबि नृत्य करायची
संधी वमळाली असिी...", वसद्धाथघ...
र्ाटांचा रस्िा... अचानक गाडीचा िोल िायला लागला... आकदत्यने
ब्रेक मारला... गाडी अगदी दररपासून फक्त एका फू टाच्या अंिरािर येिून थांबली...
"ऐ चुप... िोक्स सुचिायेि याला... आवण माझी काहीच चुकी
नाहीयेय याि... टायर पंक्चर झालाय बहुिेक...",आकदत्य...
विर्ेही फोर व्हीलर मधून खाली उिरले... टायर खरोखरच पंक्चर
झालेला...
"या िन्मयीला ही बरं च सुचलं ईथे र्ाटांि फोटोग्राफी चं... वहच्या
फोटोग्राफीच्या चक्करमध्ये माझी फोर व्हीलर गेली असिी आि...",आकदत्य...
"ये िीि िाचलाय त्याचं काही नाही, कार चं सुचिंय त्याला... आवण
नेशनल लेिल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट आहे म्हंटलं, या पेक्षा चांगले फोटोग्राफ्स कु ठे

हा क्षण…

विशाल इं गळे

येिील... आिुबािुला बर् िरा...", िन्मयी...
"बाकी हे मला पटिंय िन्मयीचं... हे रठकाण खुपच सुंदर आहे...",
वसद्धाथघ स्टेफनी चेंि करिा करिा बोलला...
"अरे पण िीि गेला असिा नं...?", आकदत्य...
"अरे होिं असं कधी कधी... गाडीचा टायर पंक्चर झाला याि विची
काय चुकी आहे...", वसद्धाथघ...
"हो नं वसड? िसा पण गाड़ी िू चालिि होिा, चूक िुझी
आहे...",िन्मयी आकदत्य कडे बर्ुन म्हणाली...
"ऐ चुप, िुमच्या दोर्ांनाही फक्त भांडायला कारण हिं असिं...
कु णाचीच चूक नावहयेय याि... टायर चेंि के लाय, चला वनर्ुया... आवण आिा गाडी
मी चालिणार...",वसद्धाथघ...
"म्हणिे उिघशी सोबि नाचायचं पक्क झाल्यासारखं कदसिंय

हा क्षण…

विशाल इं गळे

िुझ?
ं ",आकदत्य आवण िन्मयी बैकसीटिर बसले... वसद्धाथघने गाड़ी स्टाटघ के ली...
"मी काय म्हणिोय, मी काहीिरी ठरिलय आिाच... मी बाबांना
सांगणारे य की मला इं िीवनयररग नाही करायचीय... मला लेखकच व्हायचंय
म्हणून...", वसद्धाथघ...
"काका नाही ऐकणार, िुला मावहिेय... लेखन िगैरे सेफ प्रोफे शन नाही
िाटि त्यांना... वशिाय िू दरिषी प्रथम येिो, िुला कु ठल्याही मोठ्या कं पनीि िॉब
वमळे ल...", िन्मयी...
"समि आि आपली गाडी सरळ दरीि पडली असिी िर? असं समिू
नं की वसद्धाथघ रािपूि, आकदत्य विनायक, िन्मयी महािन दरीि पडू न गेल.े .. वसद्धाथघ,
फ़क्त वसद्धाथघ... वसद्धाथघ, िन्मयी आवण आकदत्यचा हा निीन िन्म... आिा िरी आपण
आपल्या स्िप्नांसाठी िगायला हिं... फक्त विचार करायला आयुष्य खुप लहान
आहे...", वसद्धाथघ...
"काका र्राबाहेर काढिील िुला...!",िन्मयी...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

"हम्म्म्म्म...", वसद्धाथघ दोन क्षण शांि...
"ये आकद, बाबाने र्राबाहेर काढलं िर िुझ्या अपाटघमेंटमध्ये राहायला
देशील नं काही कदिस?",वसद्धाथघ...
"काही पण काय विचारिोस वसड? ऑफकोसघ यार... पण मला
मावहिेय िशी िेळ येणार नाही...",आकदत्य...

िन्मयीने आकदत्यचे खांदे हलिले... आकदत्य पुन्हा ििघमानाि... गाड़ी
परि स्टाटघ झाली...
"हे मी ठरिलंय की मी िॉब सोडणारे य आिा... आपल्या स्िप्नांसाठी
आपल्याला िेळच वमळि नाही, हे िाणििंय मला... मला कळिंय आिा वसडला काय
म्हणायचं होिं िर...",आकदत्य...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

मुंबई-पुणे हाईिे, िेग िाशी ८० ककमी...!

िन्मयीने गाडीिला रे वडओ ऑन के ला... आशा भोसले यांचं "किरा
किरा" गाणं चालू होिं... िन्मयीने विड़कीिून बाहेर डोकािून बवर्िलं... िाऱ्याची
एक झुळुक विच्या चेहर्यािरुन गेली... आवण िन्मयी भुिकाळाि हरिली...

वसद्धाथघ, आकदत्य आवण िन्मयी चौपारटिर बसलेल.े .. लाटांना
वनरखि... वसद्धाथघच्या म्यूविक प्पलेयरिर आशा भोसले चं गाणं, "किरा किरा"...
आशा भोसले वसद्धाथघची फे िरे ट गावयका... लिा मंगेशकर मात्र त्याला वबलकु ल
आिडि नाही...

"मला िाटिं िू िायला हिं... िू इिकी मेहनि र्ेिलीस या कॉम्पेरटशन

हा क्षण…

विशाल इं गळे

साठी... िुझं स्िप्न आहे हे... िूला याि आंनद वमळिो आवण म्हणून िू िायलाच
हिं...",वसद्धाथघ...
"अरे पण मग पररक्षेचं कसं?", िन्मयी...
"बर् िुझ्या सेफ कररयर आवण स्िप्नांमधुन िुला एक चूि करायचंय...
स्िप्नांना कररयर करिा येईल, करीयरला स्िप्न नाही करिा येि... िुला जया गोष्टींिून
आनंद वमळिो, िू िेच करायला हिं... माझं ऐकशील िर िुझ्या स्िप्नांिून अवधक सेफ
करीयर वनमाघण करशील िू स्ििःसाठी... हां, थोडा त्रास होईल पण... मला िाटिं िू
िायला हिं विथे...",वसद्धाथघ...

गाडी थांबली... िन्मयी भानािर...
"हे िर मी त्या कदिशी वसडचं ऐकलं नसिं िर? आि मी माझ्या
स्िप्नांना आवण कदावचि स्ििःलाही हरिून बसले असिे... थैंक यू वसड...",िन्मयी...

हा क्षण…

विशाल इं गळे

आकदत्यने िन्मयीच्या डोळयांि बवर्िलं... विच्या डोळयांि पाणी...
आकदत्यने विचे डोळे पुसले... थोडासा हसला... दोर्ेही गाडीिून उिरले... शे-दीडशे
िषाांआधीचा िूना िाडा, पण अिुनही भक्कम...
लग्नाची धािपळ चालू... सगळे र्ाईि...
दोर्ेही िाडयाि वशरले... समोर "ओवमका" ची आई कदसली... त्या
हािािलं काम टाकू न दोर्ांकडे आल्या...
"नमस्कार काकू ... ओवमका?",िन्मयी...
"विच्या रूममध्ये आहे, मैवत्रणींसोबि... येिाना त्रास नाही न झाला?
िुम्ही भेटा विला... मी िुमच्यासाठी चहा-पाण्याचं बर्िे..."
"कशाला काकू फॉमघवलटीि...? चहा िगैरे नको...", आकदत्य...
"हो नं... आम्ही विला भेटिो आधी...", िन्मयी...
"अरे , दमला असाल... पाणी िगैरे िरी घ्याल नं... लांबच्या

हा क्षण…

विशाल इं गळे

प्रिासािरुन आलाि... िुम्ही व्हा समोर, मी पाठवििे कु णाला िरी...",काकू परि
कामाला लागल्या, कु णाला िरी त्यांनी दोर्ांसाठी चहा आवण नाश्त्याचं बर्ायलाही
सांवगिलं, आकदत्य आवण िन्मयी सरळ ओवमकाच्या रूमकडे चालायला लागले...
छािीचे ठोके िाढि होिे, डोक्याि विचारांनी काहुर मािलेला... दोर्े ओवमकाच्या
रूम पयांि पोहोचले... एकदा एकमेकांकडे बवर्िलं...
आवण मग हािािल्या पासघलकडे...!

* **
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रूम मधून ओवमका आवण विच्या मैवत्रणींचा हसण्याचा आिाि येि
होिा... िन्मयीने दार ठोठािलं... आकदत्यची अस्िस्थिा आिा िाढि होिी...
िन्मयीची ही िीच गि... कु णीिरी दार उर्डलं... इिक्या लग्नाच्या गोंधळाि ही
त्यांना आिून कड़ी काढल्याचा आिाि स्पष्ट ऐकू आला... िन्मयीने आि पाऊल
टाकलं... विच्या पाठोपाठ आकदत्य ने ही रुममध्ये प्रिेश के ला... समोर ओवमका...
विच्या मैवत्रणी विच्या हािांिर मेहद
ं ी रं गिि होत्या... आकदत्य आवण िन्मयीला
समोर बर्ुन ओवमकाने मैवत्रणींना थांबायला सांवगिलं आवण स्ििः त्यांची विचारपुस

हा क्षण…

विशाल इं गळे

करायला सुरुिाि के ली... ओवमकाच्या मैवत्रणी आधीपासूनच िन्मयी आवण
आकदत्याला ओळखि असाव्याि... ओवमका काही ही बोलली नाही िरी ही विच्या
मैवत्रणी रुममधून बाहेर गेल्या... िणू त्यांचं कु ठल्या विषयािर संभाषण होणार हे
त्यांनी हेरलं असािं...
काही िेळ िे प्रिास, कररयर, वमत्र-मैवत्रणी अश्या विषयांिर बोलि
राहले... कॉलेिच्या आठिणी ही वनर्ाल्या पण कु णीही वसद्धाथघ बद्दल बोललं नाही...
काही िेळ असाच गेला... ओवमकाची लहान बवहण चहा आवण नाश्त्याचं र्ेिून
आली...
"ओवमका, हे िुझ्यासाठी... वसड कडू न...", शेिटी वहम्मि करुन आकदत्य
बोलला, पासघल ओवमकाच्या हािाि देि...
विर्ांनीही एकमेकांकडे बवर्िलं... रुममध्ये शांििा... काही िेळ
कु णीच काही बोललं नाही... ओवमकाची बवहण चहाचे खाली कप्पस आवण नाश्त्याच्या
प्पलेट्स र्ेिून रूममधून बाहेर गेली...

हा क्षण…
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"आवण िो...? िो नाही आला...? ??",ओवमका...

आकदत्य आवण िन्मयीची निर एक झाली...

वक्लक...

पुण.े .. सरस्ििी सांस्कृ विक कॉलेि... एस. एस. सी. ... नाि िेगळं
आवण िैवशष्ट्यही... फ़क्त सांस्कृ विक वशक्षण देणारं महाराष्ट्रािील पवहलं आवण
एकमेि महाविद्यालय... िसं िे भारिािील पण असं पवहलंच कॉलेि होिं... या आधी
अश्या पद्धिीचं वशक्षण देणारी महाविद्यालये फ़क्त विदेशांिच असायची... कु ण्या एका
महान नाटककाराने आपली आयुष्य भराची पूंिी र्ालिून पुण्याि हे महाविद्यालय
उभारलं... सुरुिािीला फ़क्त सांस्कृ विक विषयांची आिड असणार्यांनी इथे दाखले
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र्ेिले... संख्या फ़क्त १५... लिकरच काही अभ्यासकांना या विषयांचं महत्त्ि लक्षाि
आलं... त्यांनी िे इिरांच्या लक्षाि आणून कदलं... दाखला र्ेणार्यांची संख्या फ़क्त िीन
िषाांि दरिषी ३०० विद्द्द्यार्थयाांपयांि पोहोचली... िेव्हाच्या सांस्कृ विक मंत्रयांनी या
महाविद्यालयाला भेट कदली आवण भरभरुन प्रशंसा के ली... महाविद्यालयाचं महत्ि
लक्षाि र्ेिून सरकार कडू न वनधीही मंिूर झाला... िेगळा आवण स्ििंत्र अभ्यासक्रम,
उच्च दिाघचं वशक्षण यां मूळे महाविद्यालय लिकरच नािारुपास आलं... अनेक महान
लेखक/किी, नाटककार याच महाविद्यालयािून र्डले... या महाविद्यालयािून वशक्षण
र्ेणे लोकांना प्रविष्ठेचं िाटायला लागलं...
दरिषी महाविद्यालयाि स्टेट लेिल वडबेट कॉम्पेरटशन चं आयोिन
व्हायचं... "लवलि" या नािाने िो इिेंट िगप्रवसद्ध झाला... देशभरािून अनेक मराठी
विद्याथी या कॉम्पेरटशनमध्ये भाग र्ेण्यासाठी उत्सुक असायचे...

वसद्धाथघला लेखक व्हायचं होिं... नेहमीच... अगदी लहानपणापासून...
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के शिसुिांपासून नामदेि ढसाळ, शेक्सपीअर पासून चं. प्र. देशपांड,े पी. िी.
िुडहाउस पासून चेिन भगि पयांि ककिीिरी पुस्िके त्यानी िाचलेली... त्याचं सिाघि
आिडीचं पुस्िक म्हणिे "लि इि ररअल"... त्यावशिाय मृगिळ, िपुज़ाघ, दुवनयादारी,
मृत्युंिय, भिझोळ, रवश्मरथी ई. त्याची मोस्ट फे िोरे ट बुक्स... आंबेडकर, ि पु काळे ,
पु ल देशपांड,े प्रीिी वशनॉय, यशिंि मनोहर, चैिाली आहेर इ. त्याचे फे िरे ट
लेखक/किी...
वसद्धाथघने काही वलहायला सुरुिाि के ली की िो फ़क्त वलहि राहायचा,
सगळं िेळ-भान विसरून... वसद्धाथघ चं लेखनही अप्रविम होिं... सगळं सोडू न फ़क्त
िाचि रहािं असं... लवलि लेखनामध्ये त्याचा हाि कु णीच पकडु शकलं नसिं...
िपुंना िो नेहमी आपल्या आदशघस्थानी मानायचा... सामाविक विषयांिर त्याने काही
वलवहलं की िे िाचून सरळ काळिाि कट्यार र्ुसािी असंच असायचं... वसद्धाथघचं
लेखन मात्र त्याचे बेस्ट फ्रेंड्स आकदिी आवण िन्मयी, त्याची डायरी आवण काही
मोिक्या इिेंट्स पयांिच मयाघकदि राहलं... वसद्धाथघचे िडील आवण िाई दोर्ेही
इं िीवनअसघ... वसद्धाथघने लेखक िगैरे होणं त्यांना मान्य नव्हिं... त्याने ही आपल्या
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सारखं इं िीवनयर िगैरेच व्हािं असं त्यांना िाटायचं... याि प्रविष्ठेचा प्रश्न िगैरे
नव्हिा... िर भचिा होिी आपल्या मुलाच्या भविष्याविषयी... लेखन िगैरे त्यांना
कधीच सेफ कररयर िाटलं नाही... पण एक कदिस आकदत्यने त्याच्या िवडलांना
कन्िीन्स के लंच... आकदत्यच्या डायर्या कपाटािून बुकशेल्िसिर आल्या... फ़क्त
आकदत्य आवण िन्मयी साठी त्याने इं िीवनयररग सोडली नाही, पण त्याला त्याि
कधीच इं टरे स्ट नव्हिा... आिा िास्िीि िास्ि िेळ िो आपल्या वलखाणाला द्यायला
लागला... वसद्धाथघचं स्िप्न होिं एस.एस.सी. िुन वशक्षण घ्यायचं... आवण आिा िे
लिकरच पूणघही होणार होिं... पण एस. एस. सी. ि प्रिेश र्ेणं इिकं सोपी नव्हिं...
त्या साठी एक विवशष्ट पररक्षा व्हायची... वसद्धाथघने िी परीक्षा नक्कीच वक्लयर के ली
असिी... पण एस. एस. सी.च्या प्रिेश परीक्षेची ियोमयाघदा होिी १६-१८...
वसद्धाथघचं िय २१... एस. एस. सी. ि प्रिेश र्ेण्याचा आिा फ़क्त एकच मागघ उरला
होिा िो म्हणिे "लवलि" स्पधाघ भिकने... त्याकररिा ियोमयाघदा होिी १६-२१...
वसद्धाथघकडे ही शेिटची संधी होिी...
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िन्मयी, आकदत्य आवण वसद्धाथघने एस. एस. सी. गाठलं... सहा
राउं ड्समध्ये विभागलेल्या या स्पधेचे शेिटचे दोन राउं ड्स इथेच होणार होिे...
वसद्धाथघला आिपयांि िाद वििाद स्पधेि कु णीही हरिु शकलं नाही... प्रत्येक
विषयािर त्याच्याकडे काही ना काही उत्तर असायचं... आवण िसं ही ही स्पधाघ
भिकणं त्याच्यासाठी अविशय महत्िाचं होिं...
विर्ांनी कॉलेिच्या आि प्रिेश के ला... कॉलेि ची िास्िु, भभिीिरील
नक्षी, िाल पेंरटग्स िगैरे बर्ुन आकदत्य आवण िन्मयी पार भारािून गेले... त्यांच्या
िोंडू न शब्द ही वनर्ेना... वसद्धाथघ, िन्मयी आवण आकदत्य ऑवडटोररयमच्या कदशेने
िळले... प्रचंड गदी... आविफ असलमच्या कॉन्सटघलाही आकदत्यने इिकी गदी
बवर्िली नसेल... ऑवडटोररयम खचाखच भरलेल.ं .. िनघवलस्ट आपले कै मेराि र्ेिून
कायघक्रम सुरु होण्याची िाट बर्िाना... आकदत्यने र्ड्याळ बवर्िली... स्पधाघ सुरु
व्हायला अधाघ िास अिून िेळ होिा... मान्यिरांचं आगमन िगैरे झालं... सगळे ििेस्
िगभरािले नािािलेले सावहवत्यक होिे... बरोबर संध्याकाळी ७:३०ला स्पधाघ सुरु
झाली...
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राउं ड ५... विषय - आपल्याला आयुष्याकडू न नक्की काय हिंय...?

विषय िेळेिरच िाहीर करण्याि आला... िसा वनयमच होिा
स्पधेचा... वसद्धाथघने युवक्तिाद मांडायला सुरुिाि के ली...

"...काय हिंय या बद्दल आपण नेहमीच कं फ्यूि असिो... आपल्याला
नक्की काय हिंय या पेक्षा काय नकोय हेच सांगायला सोपं असिं... आयुष्याचंही काही
अंशी िसंच असिं... नक्की काय हिंय हेच आपल्याला मांडिा येि नाही... काय नकोय
हेच आपण सांगि राहिो आवण मग कधीिरी आपणच आपल्याला नकोसे व्हायला
लागिो..."
ििळपास ९ वमवनटे वसद्धाथघ बोलि होिा...
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वसद्धाथघने युवक्तिाद संपविला आवण टाळयांचा गडगडाि झाला...
वसद्धाथघच्या युवक्तिादासमोर समोरच्या विद्द्द्यार्थयाघचा युवक्तिाद कमी पडला आवण
वसद्धाथघला फाइनलमध्ये एंरी वमळाली...

फ़ाइनल राउं ड... विषय - पुस्िक आवण आयुष्य...

फाइनल राउं ड अथाघिच कठीण होणार होिा... त्यािल्या त्याि
फाइनल राउं ड साठी काही विशेष वनयम होिे... राउं डचा िेळ होिा फ़क्त ३ वमवनटे...
आवण याच िीन वमवनटांि दोन्ही पक्षांना आपली मिे मांडायची होिी... एकमेकांचे
युवक्तिाद खोडू न काढायचे होिे...
दरिषी प्रमाणे या िषी ही एस एस सी चीच एक विद्याथी फाइनलमध्ये
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पोहोचली होिी... ओवमका प्रिापिी, नाि अनाउन्स झालं... ओवमका स्टेििर आली...
वसद्धाथघ विच्याकडे फ़क्त बर्िच राहला... विच्या निरे चा िो विथेच वशकार झाला
असािा... वसद्धाथघ रािपूि, आपल्या नािाची अनाउन्स ऐकू न वसद्धाथघ भानािर
आला... वसद्धाथघ स्टेििर चढला पण त्याची निर मात्र विच्यािरुन हटली नाही...
म्हणिाि िगाि प्रत्येक व्यवक्तसाठी देिाने कु णाला िरी बनिलंय, सोलमेट िगैरे
म्हणिाि नं असं कु णीिरी... त्या व्यक्तीला शोधायची गरि नसिे... वनयिी स्ििःच
त्यांची िुमच्याशी भेट र्डिून आणिे... कदावचि आपल्याला िाटू शकिं की िी व्यक्ती
अनोळखी आहे म्हणून, पण हृदयाला हे नािं मावहि असिं आवण हृदय कधीच चुकि
नाही... कधी त्यांच्या स्पशाघने असो की फ़क्त निरे ने आपल्याला ही हे नािं
िाणिायला लागिं... वसद्धाथघ सोबिही असंच कावहसं झालं...

सिाघि आधी ओवमकाने युवक्तिाद मांडला...
"... पुस्िकी ज्ञान हे खरं च खऱ्या आयुष्याि उपयोगी येिं का...? खोटे
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बोलू नये िगैरे मूल्ये आपण शाळे ि, साने गुरूिी, महात्मा गांधी इ.च्या पुस्िकािुन
वशकिो... पण खोटं बोलल्यावशिाय ककिी व्यिहार या िगाि खरं च होिाि? ५० रु.
चं काम असलं िर २०० रु मागािे िेव्हा १०० रु देण्याचं आश्वासन वमळिं आवण
प्रत्यक्षाि मात्र ५०च वमळिाि..."

"... खोटं बोलल्यावशिाय िगाचे बहुिेक व्यिहार चालि नाही, मान्य...
पण िी मूल्ये त्यामुळे वनरथघक होि नाही... आवण त्यामुळे पुस्िकांचा आयुष्याि
उपयोग होि नाहीच असा नाही... प्रत्येक गोष्टीला अपिाद असिो िसाच हा याला
असणारा अपिाद मात्र आहे... चं प्र देशपांडे यांचं "िुमचं आमचं सेम असिं" हे नाटक
िाचल्यािर स्त्री चं आयुष्य लग्नानंिर ककिी चेंि होिं िे वशकलो मी... शेक्सवपअर चं
"अ मीड समर नाइट्स ड्रीम" शोकांविका आहे की विनोदी नाटक? दुःखाला विनोदी
पद्धिीने कसं मांडलं असेल त्याने...? सुख आवण दुःख दोन्ही ही एकाच नाण्याच्या
दोन बािु असिाि, बर्ण्याच्या दृवष्टकोनािून फ़क्त फरक पडिो... पािसािरची िीच
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कवििा कु णी प्रेम कवििा िर कु णी विरह कवििा म्हणून बर्िो िसं... हे
शेक्सवपअरच्या त्या नाटकािुन वशकलो मी...", वसद्धाथघ...

ओवमका फ़क्त आश्चयाघने वसद्धाथघकड़े बर्ि होिी... वसद्धाथघ थांबला...
ििेस स्िब्ध... टाळयांचा गडगडाि...

* **

हा क्षण…

विशाल इं गळे

वसद्धाथघ

हा क्षण…
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"Set wide the window. Let me drink the day." - Edith
Wharton
-------------------------

काळे सर आवण त्यांची क्लासरूम... मला पडलेल्या अनेक कोडयांपैकी
ही व्यक्ती एक कोडंच... साधारणिः विशीिला, नेहमी चेहऱ्यािर हास्य असणारा,
प्रत्येक गोष्टीि आवण प्रत्येक क्षणािही आनंद शोधणारी ही व्यक्ती... फॉमघल िीन्स,
काहीिरी इं वस्परे शन कॉट असणारी प्पलेन टी-शटघ ककिा चेक्स चं शटघ, डोळयािर
काळया फ्रेम चा फायबर चा चष्मा, िीन्सच्या वखशालाला वनळया आवण लाल रं गाचे
पेन... खरं सांगायचं िर ही व्यक्ती मला वशक्षक िगैरे अविबाि िाटि नाही... कारण
िो िसा िागिही नाही... कु णी पवहल्यांदा बवर्िलं िर िेड्याि काढािा अशी ही
विवक्षप्त व्यक्ती... पण आयुष्य िगायचं कसं हे वशकविण्या साठी या व्यक्तीसारखा
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वशक्षक भेटणे कठीण... काळे सर आवण त्यांची क्लासरूम... क्लासरूम? ?? छे...!
एका इं वग्लश वलटरे चरच्या वशक्षकाची क्लासरूम कशी असािी? गाडघन...!
महाविद्यालयाच्या भव्य पररसरािलं भलं मोठं िळं , त्याच्या अििीभोििी
फळा-फु लांची सुंदर बाग, िळयाच्या ककनाऱ्यािरून संध्याकाळचा मािळिीचा सुंदर
सूयघ कदसािा अशी बसण्यासाठीची छोटीशी िागा... कॉलेिच्या कॅ न्टीन चा कट्टा
असािा िशी गोलकार बसण्याची व्यिस्था... िळयाककनारची वह िागा म्हणिे काळे
सरांची क्लासरूम...!
बाकी सरांची वशकिणी एकदम भन्नाट... कु णीही आिपयांि या
व्यक्तीचा एकही क्लास बुडविलेला नाही... ५ िून २०१६ चा िो कदिस... िागविक
पयाघिरण कदिस... गेल्याच आठिड्यािला... शवनिार... सकाळ चं सुंदर िािािरण,
आिूबािूला उमललेली सुंदर फु ले, पक्षयांचा मधुर आिाि, दोन पािसानंिरची िी
सुखािणारी सोनेरी मािी... सगळं सगळं मला अिूनवह िसंच्या िसं लक्षाि आहे...
सकाळचे ५:३० िािलेल.े .. पवहल्या वशकिणीची िेळ... आम्ही सगळे मुख्य
इमारिीपासून १०-१५ वमवनटांच्या अंिरािर असलेल्या आमच्या क्लासरूममध्ये
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पोहोचलो... रस्िा पायदळी िुडिि... आम्ही म्हणिे सुरि, अमन, वप्रया, नीधी,
सनम, आवण... आवण ओवमका... गुलाबासारखी कोमल, त्यासारखीच सुंदर,
त्यासारखीच नािूक, गुलाबाच्या पाकळयांसारखेच सुंदर ओठ, आवण त्यािर
थांबलेल्या दिासारखे चकाकणारे डोळे ... नक्षत्रांभोििी ककनार ओढिी िसं
डोळयांभोििी कािळ, नागीणीसारखी सळसळणारी विच्या चेहऱ्यािरची बट...
िगािल्या सगळया उपमा विला कदल्या िरी कमीच पडिील कदावचि... विला
शब्दांि मांडणेच अशक्य... िांबड्या रं गाच्या सोनेरी नक्षीच्या साडीि अगदी
गुलमोहरासारखी कदसि होिी... िी माझ्याच ििळ येिून बसली... माझ्या हािाला
विच्या हािांचा स्पशघ झाला आवण उगाच मनाि गुलमोहराचा गंध दरिळल्यासारखं
झालं...
माझं ओवमकािर प्रेम िर नाही नं...? विच्या सोबि असल्यािर मला
स्ििःचंही भान राहि नाही... प्रत्येक क्षणी फक्त विच्या सोबि राहािंसं िाटिं... िी
सोबि असिाना मी विच्याच सारखा िागिो... का?
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वमसेस सरपोिदार आल्या होत्या गेल्या आठिड्याि... माझ्यासाठी
बथघडे प्रेझेंट र्ेिून... वमसेस सरपोिदार दरिषी या कदिशी काही नं काही बथघडे प्रेझेंट
र्ेिून येिाि... बथघडे स्पॉइल करायला माझा... मला या बाईला भेटण्याची मुळीच
इच्छा नाही हे कळि कसं नाही विला...

२९ मे... माझा िाढकदिस... मस्ि वसलेब्रटे करि होिो आम्ही...
आकदत्य आवण िन्मयी पण आलेल.े .. भन्नाट मस्िी चालू होिी... िेिढ्याि वमसेस
सरपोिदारांचा उपहारगृह प्रिेश... मी सांवगिलं त्यांना मला िुम्हाला भेटायची
मुळीच इच्छा नाही, मला नेहमी भेटायचा प्रयत्न करि िाऊ नका म्हणून... आवण मी
सरळ वनर्ून आलो इकडे िळयाककनारी... एकटाच... पण िािा िािा मला वमसेस
सरपोिदारांच्या डोळयांि पाणी कदसलं... नकळि माझे पण डोळे कधी भरून आले
मला कळलंच नाही...
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काय मावहि ककिी िेळ बसलो असेल मी विथे एकटाच... वक्षवििाच्या
पल्याड िाि भास्कराला वनरोप देि बर्ि... नेहमी सोनेरी ककरणांनी भरलेलं हे सुंदर
िाटणारं आकाश आि मला मुळीच सुंदर िाटलं नाही... उलट हळू हळू िाढि िाणारा
अंधार मला हिाहिासा िाटायला लागला... र्राकडे परिणाऱ्या पक्षयांचा आिाि
मला आि ककघ श िाटि होिा... इिक्याि कु णाचा िरी हाि माझ्या खांद्यािर पडला...
मी िळू न बवर्िलं... िी ओवमका होिी... ह्या पररवस्थिीिही विच्या पांढऱ्याशुभ्र
ड्रेसिरच्या गुलाबी नक्षीच्या ककनारी आवण मॅभचग इअररींग्स आवण ब्रॅसलेट कडे माझं
लक्ष गेलंच... पलीकडे सूयघ मािळला होिाच आवण इकडे चंद्र उगिला होिा...
ओवमका माझ्या शेिारी येिून बसली... िळयािल्या संथ पाण्याकडे आम्ही बर्ि
होिो...

"िू असा का िागलास िुझ्या आई सोबि?", ओवमका शांि स्िराि
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म्हणाली... विची निर अिूनही पाण्याकडेच होिी... मी शांिच होिो... हळू च विने
माझ्याकडे बवर्िलं...
"िन्मयी आवण आकदत्य ने सांवगिलंय मला सगळं ... िू असं िागायला
नको होिं...", ओवमका...
"मग कसं िागायला हिं मी?", माझा आिाि आिा वशवथल झाला
होिा पण माझ्या मनाि अिूनवह वमसेस सरपोिदारांबद्दल राग होिाच, " मी ३
िषाांचा होिो, िाई ७ िषाांची... सगळं व्यिवस्थि होिं, कशाचीही कमी नव्हिी,
िेव्हा वमसेस सरपोिदार यांनी बाबांशी र्टस्फोट र्ेिला आवण दुसरं लग्न के लं...
आम्हाला एकटं सोडू न..."

"कशाचीही कमी नव्हिी...? नक्की? ?? हे िू अगदी विश्वासाने सांगू
शकिोस?", ओवमका...
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"म्हणिे?", मला ओवमकाचा रोख कळलाच नाही...

"शांििेने ऐकू न र्ेशील माझं म्हणणं? म्हणिे फक्त ऐकू न र्े...! बर्
पटलं िर..."

"हम्म्म..."

"माणूस साित्याने प्रेमाच्या शोधाि असिो... आवण दुदि
ै ाने माणूस लग्न
व्यिहारासारखा करिो... लग्न हा व्यिहार नाही... िडिोड हा प्रकार येथे लागू होि
नाही... मग माणसाला जया गोष्टीची गरि असिे, त्यालाच माणूस मुकिो... प्रेम...
कधी कधी माणसाला हेच प्रेम दुसऱ्या व्यक्ती कडू न वमळिे... िगािील बहुिेक
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र्टस्फोटाचं हेच कारण असिं...!
िुझ्या आईने र्टस्फोट र्ेिला पण िुम्हाला एकटं नाही सोडलं, नाहीिर
िू वनर्ून गेल्यािर त्यांचे डोळे कधीच भरून नसिे आले... दरिषी न चुकिाही िुला
भेटायला म्हणून...", ओवमका दोन क्षण थांबली... माझ्याकडे बवर्िलं... "िगाि
आनंदी राहायचं असेल नं िर साधा सरळ वनयम आहे सीड, 'ऍक्सेप्पट'...!"

ओवमकाचं मला सगळं च पटिं असं नाही... 'ऍक्सेप्पट'... सनम चं ब्रेकअप
झालं िेव्हा पण िन्मयीने हेच िाक्य िापरलं होिं, "आपल्या र्राि बर् अनेक िस्िू
असिाि... उदा. सोफा, दार िगैरे... त्या दारािरचे परदे, ककिा सोफ्यािरच्या चादरी
पण बदलिि असिो आपण नेहमी... चादरी बदलिणे शक्य नसलं िर ककमान
सोफ्याची िागा िरी बदलििो आपण... कारण माणूस हा बदलवप्रय प्राणी आहे...
त्याला साित्याने काहीिरी निीन हिं असिं... आवण त्यासाठीच माणूस झगडि
असिो... वह गोष्ट प्रेमाि का लागू होऊ नये? िगाि आनंदी राहायचं असेल नं िर
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साधा सरळ वनयम आहे, 'ऍक्सेप्पट'...!"

प्रत्येक वसच्युयेशनला 'ऍक्सेप्पट' करायचं? ??

असो... ५:३५... काळे सरांचा िगघप्रिेश... २ फोर वव्हलर, आवण एक
२ वव्हलर असूनवह हा व्यक्ती मुख्य इमारिी पासून इथिर सायकल नेच येणार... आि
सरांच्या प्पलेन व्हाईट टी-शटघिर,
"carpe diem
seize the day"
,असं ब्लॅक अँड रे ड अक्षराि इं ग्रिीि वलवहलेलं होिं... आििरच्या
अनुभिांिून आिचा विषय आमच्या लक्षाि आला होिा...
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"गुड मॉर्ननग सर...", आम्ही सारे सोबिच म्हणालो...

"गुड मॉर्ननग... आि आपण लेक्चर राहू देऊ... त्यापेक्षा मी िुम्हाला
एक गोष्ट सांगिो...", आम्ही सारे आश्चयाघने सर कडे बर्ि होिो,"मला आिा येिाना नं
आि त्या भपपळाच्या झाडािर दोन सुंदर सुिार पक्षी कदसले... िुमच्यापैकी ककिींनी
िे पक्षी बवर्िलेि...?"

आम्ही सारे शांि...

"कु णीच नाही? बरं िाऊ द्या... फार सुंदर आहेि िे पक्षी कु णाला
बर्ायचे असिील िर बर्ून घ्या..."
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"सर आिापयांि िे पक्षी विथे राहले असिील का?", सूरि उिाच...

"बरोबर, मग िुम्ही पण येिा येिाच का नाही बवर्िलेि िे पक्षी...?"

"सर िुमचं लक्ष गेल,ं सगळयांचंच कसं िाईल नं... आम्ही िगाघचा
विचार करि होिो येिाना... आवण िेव्हा िे पक्षी असिील विथेच कशािरून नं...",
वप्रया...

"बरं मग काय काय बवर्िलंि िुम्ही? बाभळीला र्रटं बांधणारी
वचमणी, गुलाबाच्या फु लांिरचे दि, िास्िंदाच्या फु लािरची फु लपाखरे िरी?"

आम्ही सगळे गप्पप...
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"बर्ा, वशकिणीच्या विचाराि िुम्ही हे सारं बवर्िलंच नाहीि... िुम्ही
हे सारं सारं वमस के लं... आवण मी वशकिणी पण र्ेणार नाही आहे... मग आिा?

रॉबटघ हेरररक ची एक कवििा आहे... त्याच्या सुरुिािीच्या काही ओळी
आहेि... त्या अश्या...
Gather ye rose-buds while ye may;
Old Time is still a-flying;
And this same flower that smiles today,
Tomorrow will be dying.
कावहिरी िास्ि वमळविण्याच्या अपेक्षेि आपण बहुिेकदा आपल्याकडे
िे आहे िे पण गमािून बसिो... िसं िुम्ही गमािलंय, फु लांचं उमलनं, फु लांचं हसणं,

हा क्षण…

विशाल इं गळे

पाकळयांिरचे दि... हे सारं नसेल पुढच्या क्षणी... उद्या कदावचि फु ल पण नसेल...
म्हणून एक म्हण आहे... इं ग्रिीिली... 'stop and smell the roses'
थांबा... थांबा आवण अनुभिा या फु लांच्या गंधांना, या क्षणांना...
'take the cash and let the credit go'... पुढे काय होईल, काय
वमळे ल त्याचा विचार सोडा, या क्षणी िे िे आहे त्या क्षणांि िगा... दुरून डोंगर
सािरे असं म्हणिाि... 'the grass is always greener on the other side'...
भविष्याि आपण ठरिू िसंच सगळं होि नसिं... म्हणून भविष्याचा विचार सोडा...
या क्षणांिला आनंद घ्या... 'Better an egg today than a hen tomorrow'...

हेनरी डेवव्हड म्हणिो,
You must live in the present, launch yourself on every
wave, find your eternity in each moment. Fools stand on their island
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of opportunities and look toward another land.
There is no other land; there is no other life but this.

प्रत्येक क्षण साित्याने भूिकाळाि िमा होि आहे... हा क्षण परि
येणार नाही...! प्रत्येक िाणारा क्षण आपल्याला एक एक पाऊल पुढे र्ेऊन िािोय,
अंिाकडे...!

कु ण्यािरी िे. फर्ननस चं एक िाक्य आहे, Never forget that you
must die; that death will come sooner than you expect... God has
written the letters of death upon your hands. In the inside of your
hands you will see the letters M.M. It means "Memento Mori" remember you must die.
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िर्निलच्या एका ओळीचा माझ्यािर फार प्रभाि आहे,
Death twitches my ear. 'Live,'he says, 'I am coming.'

म्हणून िगा, पुढचा विचार न करिा िगा, या क्षणांि...
Dream as if you will live forever; Live as if you will die
today.

'A simple definition of life: The chance'
मी इिकं च म्हणेल कक dont miss this chance...!
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Don't be fooled by the calendar. There are only as many
days in the year as you make use of...

कु ठे िरी िाचलेली एक कवििा ऐकििो,

I looked after an old lady and she always used to say
‘Three things never come back…
The spoken word, the sped arrow, and the neglected
opportunity’
I look back on my life, yes I have regrets
Of the things I’ve done, or I haven’t done
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The things I’ve said or I haven’t said
We must remember, life is all too short
None of us know what is around the corner
So seize the moment and do it now
Grab every opportunity you can
Tell people around you that you love them
For tomorrow may never come…
Carpe Diem – seize the day..."

आम्ही सारे सरांकडे फक्त बर्ि होिो...
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"चॅप्पटर थ्री, टॉवपक नाईन्थ, पेि नंबर िन िन ऐट...! कार-पे
डी-एम...!
एन्िॉय दी प्रेिेन्ट अँड डोन्ट िरी अबाऊट दी फ्युचर...
फाईन्ड आऊट अँड स्टडी मोअर अबाऊट कदि टॉवपक, अँड िी विल
वडस्कस अबाऊट इट इन अिर नेक्स्ट लेक्चर...
आवण परि िािाना वनसगघ िे दाखिेल त्याचा आनंद घ्या, डोन्ट वमस
इट...! थँक यु...! !!"
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ई सावहत्य प्रविष्ठान

ई सावहत्य प्रविष्ठान मराठी साक्षरांमध्ये िाचनाची आिड वनमाघण व्हािी
आवण लेखक ि किींना एक सशक्त व्यासपीठ वमळािे या दुहरे ी हेिूने स्थापन झाले.
मराठीि एक िबरदस्ि िाचन संस्कृ िी वनमाघण व्हािी, िरुणांनी भरपूर िाचन करािे,
ग्रामीण भागािील िरुणांना मोबाईलिर पुस्िके उपलब्ध व्हािीि, परदेशस्थ मराठी
िाचकांना सहिासहिी इं टरनेटिर पुस्िके वमळािीि हे आमचे स्िप्न. िगािील
चाळीस देशांिील

सुमारे साडॆिीन लाख िाचक या चळिळीचे सभासद आहेि.

महाराष्ट्राच्या ििळपास प्रत्येक िालुक्यािील खेड्यापाड्यांि ई सावहत्य चे िाचक
आहेि. यावशिाय सुमारे िषाघकाठी िीस िे चाळीस लाख िाचक ई सावहत्यच्या
िेब्साईटला भेट देऊन पुस्िके डाऊनलोड करिाि. पण याने आमचे समाधान नाही.
िोिर महाराष्ट्रािील प्रत्येक साक्षर हा िाचक होि नाही िोिर ही चळिळ चालेल.
आमचे लक्षय सहा कोटींचे आहे. आमच्या पाठीशी माऊलींचा आवशिाघद आहे. “ ईये
मराठीवचये नगरी, ब्रह्मविद्येचा सुकाळू करी” ही त्यांची प्राथघना आपणा सिाांकरिी
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सुफ़ळ संपूणघ व्हािी.
आमच्या िाचकांना एकच विनंिी. आपल्या ओळखीच्या ककमान दहा
साक्षरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला पाठिा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आवण
विसाचे विनशे होऊ. या मराठीवचये नगरी ब्रह्मविद्येचा सुकाळू व्हायला िेळ नाही
लागणार. सिाांची साथ असेल िर.
एिढी विनंिी मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यािर पाठिा बरं !
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