क्षणभंगूर

क्षणभंगरू

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान
सादर करीत आहे

कादंबरी

लेहिका
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क्षणभंगूर
लेहिका :
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या पुस्तकातील लेिनाचे सवव हक्क लेहिके कडे सुरहक्षत असून पुस्तकाचे
ककवा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा इतर रुपांतर
करण्यासाठी लेहिके ची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारवाई के ली जाईल.
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.

प्रकाशन ई साहहत्य प्रहतष्ठान :
www. esahity. com
esahity@gmail. com
प्रकाशन : १ मे २०१८
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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतररक्त कोणताही
वापर करण्यापुवी ई प्रहतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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नमस्कार रहसक वाचकहो !!
माझ्या "अबोली" आहण "अरुणोदय" या पहहल्या
दोन पुस्तकांना आपणा सवाांचा भरभरून प्रहतसाद
हमळाला.. माझ्या लेिनाला आपण ददलेल्या उदंड प्रेम ,
आशीवावद आहण प्रहतसादाबद्दल मी आपणा सवाांची
आभारी आहे.
आपण रहसक वाचकांनी घेतलेली दिल आहण
ददलेले प्रोत्साहन मला नवनवीन हवषयांवर लेिन
करण्यास.. न पाहहलेल्या हक्षहतजाला गवसणी घालण्यास
प्रोत्साहहत करत आहे.. त्यातूनच या माझ्या हतसऱ्या
पुस्तकाचा जन्म झाला..
या वेळेस थोडा वेगळा प्रयत्न करण्याचे धाडस करत आहे..
याही प्रयत्नाला आपणा सवाांचे भरभरून प्रेम व आशीवावद लाभेल अशी
आशा करते..
माझ्या कथेला तुम्हा रहसक वाचकांपयांत पोहचवण्यास साहहत्य सेतूचे
काम करणाऱ्या ई साहहत्य टीम आहण सुनील सामंत यांची मी मनःपूववक आभारी
आहे..
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नमस्कार रहसक वाचकहो!!
माझे नाव के तकी हवजयानंद शहा. मी पुणे येथे आय टी क्षेत्रात कायवरत
आहे.

मी लहानपणापासूनच वाचन आहण लेिन हे माझे छंद जोपासले
आहेत..त्यांना वेळोवेळी ज्येष्ठ हवचारवंतांच्या, साहहहत्यकांच्या हवचारांचे ितपाणी
देऊन.. त्यांची योग्य हनगा रािून त्यांना फु लवत ठे वलेले आहे. बहहणाबाई, पु. ल.
देशपांडे, व. पु. काळे , ग. दद. माडगूळकर, हव. वा. हशरवाडकर यांसारख्या साहहत्य
हशरोमणीं कडू न मला बरे च हशकण्यास हमळाले.. त्यांच्या साहहत्यरूपी वटवृक्षाच्या
सावलीत मी वाढले..

िरे तर लेिन आहण वाचन यांच्यासाठी छंद हा शब्द लहानपणा कररता
वापरता येईल.. आता हे दोन्हीही माझ्या आयुष्याचा अहवभाज्य भाग आहेत..

हातात लेिणी आली की शब्द कागदावर आपोआप उमटू लागतात.. ते
शब्द बऱ्याचदा काव्य, कथा, लेि स्वरूपात कागदावर आपले अहस्तत्व हनमावण
करतात..

मला हनरहनराळ्या लेिकांच्या लेिनशैलीचा अभ्यास करायलाही
आवडतो..त्यातून फार वैहवध्यपूणव गोष्टी हशकायला हमळतात..
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मराठी माझी मायबोली आहे.. मराठी वाचन आहण लेिन संस्कृ ती
जपण्याकररता मी सतत प्रयत्नशील असेन..

आपण रहसक वाचकही ती जपण्यास..वृद्धिंगत करण्यास हातभार लावाल
अशी आशा करते..
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अस्वीकरण/ हडसक्लेमर
हह कथा तसेच कथेतील व्यक्ती, पात्रे, स्थळे , संस्था, नावे,
वैद्यकीय बाबी, प्रसंग संपूणव काल्पहनक आहेत. त्यांचे कोणत्याही
हजवीत अथवा मृत व्यक्तींशी तसेच घटनेशी साधम्यव आढळू न
आल्यास तो हनव्वळ योगायोग समजावा.
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अपवणपहत्रका

क्षणभंगुर भावनांना ितपाणी न घालता,
त्या भावनांवर मात करत
आपली तत्वे आहण मूल्यांशी प्रामाहणक राहत
आयुष्यरूपी हक्षहतजाला गवसणी घालणाऱ्या
सवव तत्त्ववेत्त्यांना अपवण.

-के तकी शहा
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प्रकरण १

न्यायालय..

न्यायासनावर हवराजमान होऊन न्यायाधीशसाहेब हातातील कागदपत्रे
पडताळू न पाहत होते..

पांढरा सदरा.. गळ्याभोवती लटकणारा पांढरा नेक बँड.. त्यावरून
चढवलेला काळा कोट.. डोक्यावरील पांढरे के स.. डोळ्यांवर असलेला पण
नाकाच्या मध्यापयांत अधववट िाली आलेला चष्मा..

न्यायालयातील द्धभतीवरील घड्याळात सकाळचे ११ चे ठोके पडतात..

न्यायासना समोरील बाजूस सवव जनता.. दोन्ही पक्षाचे वकील.. पत्रकार..
गणवेशातील पोलीस अहधकारी..
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समोर बसलेल्या सववसामान्य जनतेचा चाललेला गोंधळ.. आपापसात
चाललेली चचाव.. गररमा- तन्मय के सभोवती पसरलेले गॉहसपचे जाळे .. हनकालाची
उत्सुकता.. पत्रकारांची हनकाल ऐकू न.. हलहून घेण्यासाठी चाललेली तयारी..

दोन्ही पक्षाची बाजू मांडून झालेली असल्याने न्यायाधीश साहेब काय
हनणवय देतात याची उत्सुकता.. प्रतीक्षा..

गररमा समोर आरोपीच्या द्धपजऱ्यात उभी..

गरीमा ज्या द्धपजऱ्यात उभी होती त्याच्या शेजारीच न्यायासनाच्या
बाजूला न्यायदेवतेची मूती..

डोळ्यांवर पट्टी असल्याने योग्य न्यायहनवडा करण्यासाठी हतचे साक्षी
पुराव्यांवर असलेले अवलंबन.. त्यामुळे न्यायसनाचा समतोल सांभाळण्यासाठी
होणारी हतची दमछाक..

कोटवरूम मधील गदी.. तेथील वातावरणात भरलेला कु बट वास.. कोटवरूम
मधील पंिा असूनही नसल्या सारिा.. त्यामुळे घामाने डबडबले शरीर..
हनकालापूवीची हभती.. या सवाांमुळे हतची िूप घुसमट होत होती..
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ती साडीच्या पदराने थोडे वारे घेऊन चेहऱ्यावरील घाम पुसत होती..
हतच्या सरळ तपदकरी छटा ल्यालेल्या के सांमध्येही घामाच्या थेंबांनी तात्पुरते का
होईना आपले जग वसहवले होते..

कारागृह.. न्यायालय.. वदकलाकडे वरचेवर माराव्या लागलेल्या चकरा..
एकं दरीतच काय तर या िटल्यामुळे गररमाची बरीच दगदग झाली होती..

एवढे सगळे गररमाच्या सोबत समांतर रे षेत चालत असूनही हतच्या
चेहऱ्याच्या हनतळ कांतीवर तसेच हनळ्याशार डोळ्यांमध्ये तेज कायम होते..

न्यायाधीश साहेब हनकाल जाहीर करण्याच्या तयारीत असतानाच
कोटवरूमच्या दरवाज्याकडे गरीमाची नजर जाते..

हतथे काहीतरी हवहचत्र हालचाल हतला जाणवते.. गरीमाला एक सावली
ददसते..

हळू हळू ती सावली मोठी होते आहे आहण कोटवरूमच्या ददशेने सरकत आहे
असे हतला जाणवते..
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काळ्या कोटमधील एक व्यक्ती हतला ददसते पण त्याच्या डोक्यावरील
काळी टोपी गररमाला त्या व्यक्तीचा चेहरा पाहू देत नव्हती..

त्या व्यक्तीच्या हालचाली मात्र संशयास्पद वाटत होत्या आहण त्या
गरीमाला अस्वस्थ करत होत्या..
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प्रकरण २

न्यायाधीश साहेब ऑडवर ऑडवर करतात तशी गररमा भानावर येते..

कोटवरूम मधील गोंधळ बंद होऊन शांतता पसरते.. सगळे कान टवकारून
न्यायाधीश साहेब काय हनकाल देतात ते ऐकू लागतात..

न्यायाधीश साहेब हनकाल जाहीर करतात..

“न्यायालयापुढे सादर करण्यात आलेल्या सवव पुराव्यांची सत्यता
न्यायालयाने पडताळू न पाहहली आहे.. तसेच शवहवच्छेदन अहवाल व सवव
साक्षीदारांच्या नमूद करण्यात आलेल्या साक्षींचीही न्यायालयाने दिल घेतली
आहे.... शवहवच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण हवषप्राशन असे नमूद के ले गेले
आहे..”

“हे सवव साक्षी आहण पुरावे पडताळू न पाहहल्या नंतर आहण शवहवच्छेदन
अहवालाच्या आधारे न्यायालय या हनणवयावर पोहोचले आहे की गररमा यांच्या
हवरुिं कोणताही सबळ पुरावा न हमळाल्याने त्यांचा या प्रकरणात सहभाग
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असल्याची शक्यता न्यायालय फे टाळू न लावत आहे.. आहण गररमा यांची हनदोष
मुक्तता करण्यात येत आहे..”

“तसेच हमस्टर वरुण यांना यापुढे पुरेशी माहहती आहण पुरावे
असल्याहशवाय कोणावरही बोट ठे वणे टाळण्याची सक्त ताकीद न्यायालय देत
आहे..”

“तसेच त्यांना न्यायालयाची ददशाभूल के ल्याबद्दल पाच हजार रूपये दंड
अथवा १ ददवसाच्या कारावासाची हशक्षा ठोठावण्यात येत आहे..”

वरुण मात्र हताश नजरे ने न्यायाधीश साहेबांकडे आहण न्यायदेवतेच्या
मूतीकडे बघत राहतो..

वरुण.. हतशीच्या घरातील तरुण.. पण सामाहजक दृष्ट्या थोडा वेगळ्या
चालीरीतीचा.. त्याची उभे राहण्याची पिंत.. चालणे.. बोलताना होणारे
हातवारे .. एकं दरीतच त्याची देहबोली थोडी बायकी वाटत होती..

तो हवचार करत राहतो हे कसे शक्य आहे..
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“माझे आहण तन्मयचे जेव्हा जेव्हा बोलणे झाले तेव्हा तेव्हा त्याच्या
बोलण्यात नेहमी हेच असायचे की गरीमाचा अहं भाव दुिावल्याने.. हतची व
हतच्या घरच्यांची तन्मयने फसवणूक के ल्याच्या असूयेतून गरीमाकडू न त्याच्या
वाट्याला असह्य असा मानहसक त्रास येत होता..”

“दररोज न चुकता या मानहसक कु चंबणेला सामोरे जावे लागत
असल्याची बतावणी तन्मयने वारं वार माझ्याजवळ के ली होती..”

त्याला गररमा ददसते.. मकरं दकडे पाहत असलेली..

न्यायालयात चचाांना उधाण येते.. गडबड गोंधळ सुरु होतो..

न्यायाधीश साहेब ऑडवर ऑडवर करत न्यायालयीन कामकाज संपल्याचे
जाहीर करतात..

गररमा न्यायाधीश साहेबांचे आभार मानते..

डोळे पुसत पुसत एक चोरटा कटाक्ष मकरं दकडे टाकत उववररत कायदेशीर
औपचाररकता पूणव करण्यासाठी ती न्यायालयातून बाहेर पडते..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

मकरं दला जे काही कळायचे ते कळलेले असते..

बाहेर पडत असताना ती कोटवरूमच्या दरवाज्याजवळ एक क्षण थबकते..
काळ्या कोटमधील मगाशी ददसलेली व्यक्ती कु ठे नजरे स पडते का हे ती पाहत
होती..

पण हतच्या हाती फक्त हनराशा आली..

ती व्यक्ती कोण होती आहण हतच्या संशयास्पद हालचालींचा काय अथव
घ्यायचा.. िरे च इथे कोणी होते की आपल्याला हनव्वळ भास झाला होता.. या
हवचारांनी ती अस्वस्थ झाली..

पण हतच्या सद्यःहस्थतीतील आनंदाने तात्पुरते त्या अस्वस्थतेच्या
भावनेवर पांघरूण घालण्यास मदत के ली होती..

पत्रकारांची गदी बाहेर हतची वाट बघत उभी होती.. हतला पोहलसांनी
आपल्या सुरक्षेच्या ररगणात ठे वले होते तरीही बऱ्याच पत्रकारांनी हतला प्रश्न
हवचारून भंडावून सोडले..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

गरीमाला या कोटव के सने सेहलहिटींच्या रांगेत नेऊन ठे वले होते असे
म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही..

पोहलसांनी

पत्रकारांना

डावलून

सराईतपणे

गरीमाला

घोळक्यातून बाहेर काढले..

गररमा फक्त हात जोडू न परमेश्वराचे आभार मानत चालत होती..

हनदोष मुक्त होऊन गररमा हतच्या घरी येते..

के तकी शहा

त्यांच्या

क्षणभंगूर

प्रकरण ३

गररमा बरे च ददवसांनी आपल्या घरी आलेली होती..

हा िटला चालू असे पयांत हतला सतत पोलीस ठाण्याची वारी करावी
लागलेली असते..

आज तब्बल सहा महहन्यांनी ती घरी परतली होती..

घरात हशरताच इतके ददवस घर बंद असल्या कारणाने हनमावण झालेल्या
कोंदट कु बट वासाने गररमाचे घरात स्वागत के ले..

हतला अचानक तो ददवस आठवला जेव्हा लग्नानंतर प्रथम ती माप
ओलांडून अभ्यंकरांची सून म्हणून या घरात आली होती.. हतचे झालेले जंगी
स्वागत.. हतच्या नहशबाचा इतरांना हेवा वाटावा एवढे चांगले सासर हतला
हमळाले असल्याचा हतला अहभमान वाटत होता..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

एक तो ददवस होता आहण एक आजचा ददवस.. नशीब कु ठल्या कु ठे घेऊन
आले आहे आपल्याला..

हवचारांतून बाहेर येत सववप्रथम हतने ददवाणिान्यातील सगळ्या
हिडक्या उघडल्या.. पंिा आहण ददवे चालू के ले..

हतला मोकळया हवेत बरे वाटत होते.. हतला वेगळ्याच ऊजेचा भास
झाला..

इतके ददवस पोलीस ठाण्याच्या वाऱ्या.. आसपासचे हनराश व गुन्हेगारी
वातावरण.. यामुळे हतला फार नैराश्य आल्यासारिे वाटत होते..

ददवाणिान्यात गररमाला सजावटीसाठी हतने मोठ्या हौसेने के लेल्या
गोष्टी दृष्टीस पडल्या.. लग्नानंतर लावलेली पेरटग्ज बघत द्धभतीवरून हात दफरवत
हळू हळू समोरील द्धभतीला टेकून असलेल्या शोके सजवळ गररमा पोहोचली.

शोके सवर.. त्याच्या काचांवर तसेच त्याच्या आरश्यावर बरीच धूळ
बसलेली होती..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

शोके सच्या आरश्यावर आपला हात दफरवून गररमा बहुधा त्या
धूहलकणांना आपण परतल्याची जाणीव करून देत असावी..

शोके सच्या आरश्यावर हात दफरवला तसे हतला आरश्यामधे हतचे
प्रहतद्धबब ददसले..

गोरा रं ग.. हनतळ कांती..

हनळे शार डोळे .. तपदकरी छटा ल्यालेले

लांबसडक रे शमी के स.. सुडौल बांधा..

कोणीही म्हणणार नाही की नजीकच्या काळात हतने बरे च काही भोगले
आहे.. जेलच्या वातावरणाचा हतच्या सौंदयाववर कसलाही पररणाम झालेला ददसत
नव्हता..

गररमा आपले हचरतरुण सौंदयावने नटलेले प्रहतद्धबब आरशात पाहून
स्वतःशीच हसू लागली..

आपल्या रे शमी के सांना रबर बँडच्या हवळख्यातून सोडवत त्यांच्या
बटांतून हात दफरवत हसत हसतच हतने शोके सच्या शेजारी उजव्या बाजूला
असलेले गॅलेरीचे दार उघडले..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

दार उघडताच भसकन वारा अंगावर धावून आला आहण आपल्या बरोबर
उडवत.. हभरहभरत सोबत घेऊन आला.. आठवणींचा पाला पाचोळा..

गररमा त्या पाला पाचोळ्यापासून स्वतःला वाचवू.. सावरू.. पाहत
होती.. पण जणू चक्रीवादळाप्रमाणे त्याने गरीमाला चहुबाजूने घेरले होते.. जिडू न
टाकले होते..

एक दीघव हवराम घेऊन मोकळ्या हवेत दीघवश्वास घेत गॅलरीत असलेल्या
आरामिुचीत गररमाने स्वतःला हस्थरावले..

आराम िुचीला हेलकावे देत गररमा आठवणींच्या द्धहदोळ्यावर अलवार
झोके घेऊ लागली..

हळू हळू गरीमाच्या दीघव हवरामाचे रूपांतर हास्यात होते.. गररमा भान
हरपून जोरजोरात हसू लागते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ४

अगदी हवकृ त हास्य होते ते..

बराच वेळ एकटीच हवकृ त हास्याशी सलगी करत गररमा आरामिुचीवर
हेलकावे घेत बसली होती..

काही वेळाने स्वतःला त्या हनमावण झालेल्या चक्रीवादळाच्या स्वाधीन
करत.. त्यात वाहत वाहत ती आटपाट नगरात पोहोचली..

आपल्या हवकृ त हास्याला थोडा हवराम देत.. मनात दाटलेल्या..
दडवलेल्या भावनांना वाट मोकळी करून देत गररमा स्वतःशीच संवाद साधू
लागली..

“माणूस कशाच्या शोधात आयुष्यभर भटकत असतो याची कल्पनाही
बहुधा त्याला नसते.. त्याला वाटत असते की आपले आयुष्य आपण घडवीत
आहोत.. आपल्या आयुष्याची सगळी सूत्रे आपल्या हातात आहेत..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“पण तो बऱ्याचदा हे हवसरतो की तो फक्त आपल्या सवाांच्या वर जो
हस्थत आहे त्या हनसगवहनमावत्याच्या ददग्दशवनािाली वावरत असतो..”

“ऍक्शन आहण कट तो बोलत असतो..”

“माणूस मात्र सारे आपणच घडवून आणले या आहवभाववात जगत
असतो..”

“अशा पररहस्थतीतही माणूस असलेल्या गोष्टींवर आपला हक्क बजावत
असतो.. वेळ प्रसंगी त्याच्यासाठी आपले सववस्व पणाला लावत असतो..”

“जे असते ते देिील सारे क्षणभंगुर असते... या क्षणी आहे तर पुढच्या
क्षणी नाही..”

“अशाच घटनांमधून मग राग.. द्वेष.. मत्सर.. अशा भावनांचा उगम
होतो.. आहण हह मत्सराची सररता हनरं तर वाहत राहते..”

“दकतीकाळ आहण कु ठे पयांत हे कोणालाही ठाऊक नसते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“या क्षणभंगुर भावनांना वेळीच आवर न घातल्याने.. िोलवर मनाच्या
कु ठल्याश्या कप्पप्पयात हनपजत ठे वल्याने.. त्या रौद्रावतार धारण करून आपल्या
मनाचा आहण कृ तींचा आपल्याही नकळत ताबा घेतात..”

“आहण त्याच्या प्रभावािाली ज्या कृ ती ककवा कमे घडतात त्या आपण
करत असूनही आपल्या हनयंत्रणात नसतात..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ५

“अगदी हेच घडले होते याबाबतीत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..”

“अशाच धतीवर गेले काही महहने माझ्या आहण माझ्या नवऱ्यासाठी..
तन्मयसाठी फार काही बरे गेले नव्हते..”

“एकमेकांशी फार तुटक वागत बोलत होतो.. फक्त घरातील द्धभती बोलत
असायच्या..”

“मत्सर इतका पराकोटीला पोहचला होता की दोघेही फक्त एकमेकांच्या
चुका शोधण्याच्या प्रयत्नात असायचो.. चूक सापडली की एकमेकांना ऐकवायला
दोघेही मोकळे ..”

“तन्मयचे उहशरा घरी येणे.. ऑदफसचे कारण सांगून बाहेरच कु ठे तरी
असणे.. या सवव गोष्टी मला त्याच्या ऑदफसमधे फोन के ल्यावर कळायच्या.. हळू हळू
त्याचा िोटेपणा माझ्या लक्षात येत होता..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“कधी कधी वाटायचे की तन्मयच्या आयुष्यात कोणी दुसरी तर नसेल
ना.. त्याच्या मनाहवरुिं हे लग्न झाले असेल का.. त्याचे बाहेर काही अफे यर वगैरे
तर चालू नसेल ना..”

मनाची ढोरे अशी चौफे र उधळत असायची सतत..

बहहणाबाईंनी दकती सुंदर ही मनःहस्थती शब्दात मांडली आहे..

“मन मोकाट मोकाट
याच्या ठाई ठाई वाटा
जशा वाऱ्यानं चालल्या
पान्यावऱ्हल्या रे लाटा”

“हवचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता टाळाटाळ.. लांबण.. सगळ्याच गोष्टी
माझ्या डोक्यात जात होत्या..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

नुसती जीवाची तगमग होत राहायची.. काय आहण कु ठपयांत जाणार हे
सगळे काही कळण्यास मागव नव्हता..

“या आहण अशाच तत्सम हवचारांनी मी फारच हताश झाले होते..”

“मी तरीही तन्मय स्वतःहून त्याच्या तोंडाने गोष्टी सांगेल या आशेवर
थोडे ददवस बसले होते..”

“पण छे.. तो काही बोलायलाच तयार नव्हता.. त्याने स्वतःहुन कधीच
काहीच सांहगतले नाही..”

“मी मात्र या प्रकरणाचा छडा लावायचे ठरहवले होते..”

“कसे आहण काय करावे जेणेकरून आपल्या आयुष्यात साचलेले हे धुके दूर
होईल ते काही कळण्यास मागव नव्हता..”

“याच दैनंददनीमुळे मनावर िूप आघात होत होते.. कधी कधी तर वेदना
इतक्या असह्य होत की शब्दात मांडता येत नसत..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

वारं वार एकांत आहण बोचरी सल वाट्याला येत असे..

एके ददवशी ददवाणिान्या मधे बसल्या बसल्या या साऱ्या साचलेल्या
भावना शब्दरूपात गरीमाच्याही नकळत हतच्या तोंडू न बाहेर पडल्या..

"वेदना हृदयी अशा मज तयाचा थांग ना..
व्रण तुला ददसलेच नाही का बरे सांग ना.."

सांग ना.. सांग ना.. करत गररमा हुंदके देऊ लागली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ६

आठवणींतून बाहेर येत ती परत स्वतःशी बोलू लागली..

“मी मात्र या प्रकरणाचा छडा लावायचे मनाशी हनहित के ले होते..”

“काय करता येईल असे हवचार करत असतानाच एका गुप्तहेर संस्थेची
जाहहरात समोर ददसली..”

“आपल्या नवऱ्याचे प्रताप जाणून घेण्यासाठी त्याच्या हालचालींवर असे
इतरांकरवी पाळत ठे वणे िरे तर मनाला अहजबात पटत नव्हते..”

“पण तन्मयने माझ्यासमोर दुसरा कोणताच पयावय हशल्लक ठे वला
नव्हता..”

“अजूनही मी हद्वधा मनःहस्थतीतच होते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“काय करावे.. काय नको.. करत आहोत ते मनाला पटत नसताना करायचे
का?”

“त्याच हद्वधा मनःहस्थतीत जाहहरातीवर छापलेला नंबर घेऊन मी त्या
गुप्तहेर संस्थेशी संपकव साधला..”

“गुप्तहेर संस्थेचे नाव होते इनहवन्सीबल..”

“प्राथहमक स्तरावर गुप्तहेर संस्थेच्या हनयमावली हवषयी मला सहवस्तर
माहहती देण्यात आली.. तसेच गुप्तहेर संस्थेकडू न कशी माझ्या सवव माहहती बाबत
गुप्तता पाळली जाईल याची मला सहवस्तर कल्पना देण्यात आली..

त्यानंतर कामाच्या मोबदल्यात आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काहवषयी..
कामाहवषयी.. कामाच्या स्वरूपाहवषयी तसेच पेमेंट हवषयी गुप्तहेर संस्थेशी चचाव
झाली..”

“इनहवन्सीबल संस्थेतफे संजय नावाचा गुप्तहेर माझ्या कामासाठी रुजू
करण्यात आला..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“गुप्तहेर संजय मला इनहवन्सीबलच्या ऑदफस मध्ये भेटला.. माझ्याकडू न
के स समजून घेण्याचा त्याचा प्रयत्न होता..”

“अहतशय तरुण.. राजद्धबडा.. व्यवहस्थत पेहरावात असलेला तो.. नोटपॅड
आहण पेन घेऊन माझ्या समक्ष येऊन बसला..”

“गुप्तहेर संजयने के स समजून घेण्यासाठी दोन ते तीन ददवस घेतले..”

“मी संजयला तन्मय संदभावत हवी असलेली सवव प्राथहमक माहहती
पुरवली.. त्याचे अलीकडचे वागणे.. त्याच्या सवयी.. त्याचे वेगळे व्यहक्तमत्त्व जे
मला लग्नानंतर जाणवू लागले होते..”

“संजयला के स ऐकू न बरे च प्रश्न पडले..
परीने उत्तरे देण्याचा प्रयत्न के ला..”

के तकी शहा

मी त्याच्या सवव प्रश्नांची माझ्या

क्षणभंगूर

“संजयने जवळ जवळ महहनाभर तन्मयच्या नकळत त्याच्यावर पाळत
ठे वली.. तो कु ठे जातो.. काय करतो.. कोणाला भेटतो या सवाांवर बारीक लक्ष
ठे वले..”

“तो दररोज मला तन्मयची घरातून बाहेर पडल्यापासून ते तो रात्री घरी
येईपयांतची दैनंददनी सांगत असे..”

“पहहले १५-१६ ददवस फार काही लक्षवेधी हाती लागले नाही..”

“पण हळू हळू पाणी कु ठे तरी मुरत असल्याचा संशय गुप्तहेर संजयला येऊ
लागला.. आहण हतथून पुढे प्रत्येक ददवसागहणक त्याचा संशय बळावत गेला..”

“वरुणच्या घरी तन्मयचे दररोज येणे जाणे होते..”

“वरुण आहण तन्मय चार ते पाच वषाांपासून एकमेकांना ओळित होते..
तन्मय आहण वरुण पूवी एकाच कं पनीत कामाला होते.. हतथून त्यांची ओळि
झाली.. ओळि वाढत गेली आहण ते िूप चांगले हमत्र झाले..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ७

“हमत्र हा हा हा..”

“आभासी नाते.. जगाला भुलहवण्यासाठीचे.. सामाहजक प्रहतष्ठेच्या
चौकटीत बसवण्याकररता आवरण चढहवलेले आभासी नाते..”

“गुप्तहेर संजयने तन्मय वर पाळत ठे वून.. आपले हेरहगरीचे कसब पणाला
लावून महत्वाची माहहती संपाददत के ली..”

“त्याने शेजार पाजाऱ्यांकडेही हवचारपूस के ली..”

वरुणच्या सदहनके च्या गॅलरीसमोर हवरुिं बाजूस गॅलरी असलेल्या
सदहनके मधे जाऊन संजयने चौकशी के ली..आहण बऱ्यापैकी शॉककग माहहती
हमळाली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

संजयने वरुणचे नाव घेताच हमसेस कु लकणींच्या चेहऱ्यावर अहतशय
हवहचत्र हावभावांनी गदी के ली.. आहण त्यांनी आपल्या आत साचलेल्या भावनांना
संजयसमोर वाट मोकळी करून ददली..

"अहो काय सांगायचे तुम्हाला.. आजकालच्या हपढीला वागण्याचे
ताळतंत्रच राहहले नाहीय.. बऱ्याचदा त्यांच्या गॅलरीमधे ददसतो वरुण आहण
त्याच्या बरोबर असणारा तो मुलगा..”

“हे सवव परदेशात चालते असे ऐकले होते.. पण त्याची मुळे भारतातही
रुजू लागली आहेत हे पाहून कळतच नाही आहे की आपण प्रगती पथावर आहोत की
अधोगती पथावर.. "

"आपण कु ठे आहोत.. काय करत आहोत याचे भानही राहत नाही या
लोकांना.. छे मला तर बोलवत पण नाही आहे..”

“कु ठू न यांच्या गॅलरीसमोर आमची गॅलरी आली असे वाटते आहे आता..
गॅलरीमधे संध्याकाळी बसण्याची सोय राहहली नाही आहे हल्ली.. देव जाणो काय
काय बघायला हमळणार आहे अजून या आयुष्यात.. "

के तकी शहा

क्षणभंगूर

थोडा वेळ शांतता पसरली.. संजय हमसेस कु लकणी पूववपदावर येण्याची
वाट बघत होता..

थोड्यावेळाने संजयने हवषयाला हात घातला.. "हमसेस कु लकणी.. आपण
फक्त मला त्या दुसऱ्या मुलाची ओळि पटवून घेण्यास मदत कराल का? आपण
त्याचा फोटो ओळिू शकाल का?"

"प्रयत्न करते हमस्टर संजय.." हमसेस कु लकणी

संजयने आपल्या जवळील तन्मयचा फोटो बॅगेतून बाहेर काढला आहण
हमसेस कु लकणींसामोर धरला.. हमसेस कु लकणीनी ड्रॉवर मधून आपला चष्मा
काढला आहण त्या फोटोकडे पाहू लागल्या..

"हाच आहे तो.. हो हाच आहे.. "

संजयला आता सगळ्या गोष्टींची द्धलक लागली होती.. तो आता गरीमाला
सुपूतव करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याच्या तयारीस लागला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

त्याला त्या ददवशी तरी हमसेस कु लकणींच्या गॅलरीत बसून काही दृष्टीस
पडले नाही..

पुरावे गोळा करणे वाटत होते हततके सोपे नव्हते..

दुसऱ्या ददवशी परत त्याच वेळेला संजय हमसेस कु लकणींच्या गॅलरीत
बसून राहहला.. आहण त्याला जे हवे होते ते त्याने हमळहवले होते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ८

संजयला हवे ते त्याने हमळहवले होते..

आपल्या अत्याधुहनक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या कॅ मेऱ्यात त्याने
गरीमाला सुपूतव करण्याचे पुरावे कै द के ले..

हमळवलेले पुरावे गुप्तहेर संजयने इनहवन्सीबल गुप्तहेर संस्थेकडे सुपूतव
के ले..

संजयला या के सचे सत्य कळले होते..

गररमा जो हवचार करत होती त्याच्या अगदी हवरुिं ददशेने वारे वाहत
होते..

या के सचा अभ्यास करताना.. गररमा त्याला माहहती पुरहवताना हतची
अस्वस्थता पाहून संजयच्याही नकळत त्याच्या मनात गररमाबद्दल सहानुभूती
हनमावण झाली होती..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

हे अकहल्पत हतच्यासमोर आल्यावर हतची काय अवस्था होईल.. हतची
प्रहतदक्रया काय असेल.. असा हवचार अगदी काही क्षण संजयच्या मनात डोकावून
गेला..

बरे च पुरावे गोळा करून इनहवन्सीबल गुप्तहेर संस्थेने माझ्या हाती सुपूतव
के ले..

ते पुरावे पाहहले नसते तर मी या गोष्टीवर हवश्वास ठे वला नसता.. माझ्या
मनाने कधीही ते सत्य पुराव्यांिेरीज स्वीकारले नसते..

त्याने जे सांहगतले ते ऐकू न तसेच वरुण आहण तन्मयचे फोटो पाहून
माझ्यावर आभाळ कोसळले..

मी त्या असह्य वेदनेच्या.. फसवुणुकीच्या दढगाऱ्यािाली गाडली गेले..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ९

“तन्मय, आपला समाज अजूनही मान्य करू शकत नसलेल्या.. सामाहजक
जीवनाच्या पररभाषेत बसत नसणाऱ्या चालीररतींचा अवलंब करत असल्याचे
गुप्तहेर संजयने गोळा के लेल्या पुराव्यांनी हसिं के ले होते..”

“तो समद्धलगी होता.. आहण त्याने ते सत्य माझ्यापासून लपवून ठे वले
होते..”

“आपल्यापासून ही गोष्ट लपवून त्याने आपल्याला आहण आपल्या
घरच्यांना फसवल्याची भावना जगणे असह्य करत होती..”

“समाजात आपली प्रहतमा जपण्याकररता माणूस सतत धडपडत असतो..
तन्मयने देहिल समाजात ताठ मानेने जगण्यासाठी हा लग्नाचा घाट घातला होता..”

“समाजात ताठ मानेने वावरून.. त्याला आपले बंद कु पीतील..
समाजमान्य नसलेले आयुष्यही जगता येत होते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“हे सवव कळल्यावर माझी या नात्यात घुसमट होत होती..”

“सवव मुलींची असतात तशी माझीही लग्नाबद्दलची आपली स्वप्ने होती..”

“बाबांच्या ओळिीच्या आपटे काकांच्या वधु-वर मंडळात बाबांनी माझे
नाव नोंदहवले..”

“मला िरे तर महाहवद्यालयीन हशक्षणा दरम्यान आजूबाजूला जोडपी
बघून आपणही प्रेमात पडावे आहण प्रेमहववाह करावा असे वाटत होते.. पण तसा
कधी योग आला नाही..”

“आपटे काकांच्या वधुवर मंडळातून तन्मय अभ्यंकरचे स्थळ सांगून
आले..”

“बाबांनी पहत्रका जुळवून पहहल्या.. २७ गुण जुळत होते..”

“त्यानंतर त्यांनी व्यवहस्थत त्याच्या कु टुंबाची माहहती.. त्याच्या ऑदफस..
त्याच्या एकं दरीत तेथील वागणुकीहवषयी माहहती काढली..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“एकं दरीत काय तर कसलाही वाईट अहभप्राय माझ्या घरच्यांना हमळाला
नव्हता..”

“तन्मय अभ्यंकर..

उं चपुरा.. थोडासा सावळा.. पहहल्या भेटीमध्ये मला

तन्मय सामाहजक हशष्टाचार सांभाळू न वागणारा वाटला..”

“त्यानंतर मी आहण तन्मय जवळ जवळ ५ ते ७ वेळा भेटलो..”

“मला त्या भेटींमधे तन्मयमध्ये वेगळे ककवा वावगे म्हणावे असे काही
जाणवले नाही..”

“दकती प्रयत्न के ला असेल त्याने मला त्या काळात तसे न जाणवू देण्याचा
हे आज कळते आहे..”

“त्यानंतर माझे आहण तन्मयचे लग्न वैददक पिंतीने थाटामाटात पार
पडले..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण १०

“नवीन घरात.. नवीन माणसांत आहण तन्मयच्या आयुष्यात मी प्रवेश
के ला होता..”

“नवीन स्वप्ने.. नवीन नाती.. आयुष्याच्या नवीन वळणावरची हुरहूर..
उत्साह.. यामध्ये १५ ददवस कसे हनघून गेले कळलेच नाही..”

“तन्मयचे वागणे मधुचंद्राच्या काळात थोडे िटकले..”

“तो मला हवा हततका आनंदी.. उत्साही कधीच वाटला नाही.. सतत
फोनवर.. सतत कु ठे तरी हरवलेला आहण एकदाही लग्नाच्या नात्याला पूणवत्व
देण्याचा प्रयत्न त्याच्या कडू न झाला नाही..”

“पण नवीन नात्याशी जुळवून घ्यायला वेळ लागत असेल असा हवचार
करून मी काही फार िोलात जाऊन हवषयाला हात घातला नाही..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“पण त्याचे नंतरही वागणे फार बदलले नाही.. मला कळत नव्हते की
माझे काय चुकते आहे.. मी कु ठे कमी पडते आहे..”

“मी तन्मयजवळ हा हवषय काढण्याचा बऱ्याचदा प्रयत्नही के ला.. पण
हाती काहीच लागले नाही.. त्याने प्रत्येक वेळेस सराईतपणे तो हवषय टाळला..”

“इतर कोणाला तर हवचारण्याची सोयच नव्हती..”

“हे सत्र बराच काळ असेच चालू होते..”

“मी माझ्या परीने सारे प्रयत्न करूनही तन्मयकडू न काहीच प्रहतसाद
हमळत नव्हता..”

“हळू हळू माझ्या संयमाचा जो बांध होता त्याला तडे जायला सुरुवात
झाली होती..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“तो फु टण्याची वेळ जवळ येत आहे असे माझे अंतमवन सांगत होते..
काहीतरी हवपरीत ददशेने या सगळ्या घटनाक्रमाची वाटचाल होत आहे दक काय
असे सतत राहून राहून वाटत होते..”

“माझी स्वप्ने लग्नानंतरच्या काही महहन्यांच्या काळातच धुळीला हमळाली
होती..”

“हचडहचड.. तडफड.. त्रागा.. घुसमट.. होत होती.. या साऱ्या भावना
वारं वार मनाला भेटी देत होत्या..”

“फसवणुकीचा सल मनात घेऊन मी जगत होते..”

“ना कोणाला सांगता येत होते ना मनात ठे वता येत होते..”

“घरच्यांना तरी कोणत्या तोंडाने आहण काय सांगायचे असा प्रश्न मला
पडला होता..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“त्यांनी आपल्या लेकीचे लग्न मोठया आशेने आपल्या तोलामोलाच्या
घराण्यात करून ददले होते.. मुलगी उच्चहशहक्षत असल्याने मुलगाही तसाच शोधला
होता..”

“सववच मुलींच्या घरचे करतात तसे तन्मय आहण एकं दरीतच अभ्यंकर
कु टुंब पाश्ववभूमीहवषयी पडताळा माझ्याही घरच्यांनी के ला होते.. त्यात माझ्या
घरच्यांना कसलाही वाईट अहभप्राय हमळाला नव्हता..”

“आता जर सत्यपररहस्थती त्यांच्या लक्षात आली तर माझ्या या दशेला ते
स्वतःला जबाबदार धरतील आहण कदाहचत आयुष्यभर स्वतःला दोष देत
राहतील..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण ११

“डोक्यात सतत तोच हवषय आहण हतच हवचारचक्रे दफरत असल्याने
माझ्या मनातील असूयेची भावना वारं वार उफाळू न येत होती..”

“गोष्टी हाताबाहेर जाण्याआधी काहीतरी पाऊल उचलण्याची गरज मला
भासत होती..”

“मी संसार चालवण्यासाठी माझ्या परीने बरे च प्रयत्न के ले होते..”

“तन्मयला समजून घेण्याचा.. गोष्टी त्याच्या कलाने घेण्याचा मी भरपूर
प्रयत्न के ला..”

“पण सगळे हनष्फळ ठरले..”

“आता संसार वाचवण्यासाठीचा शेवटचा उपाय म्हणून मी तन्मयला
समुपदेशकाची मदत घेण्याकरीता हवचारले.. पण तो त्यासाठीही तयार नव्हता..”
के तकी शहा

क्षणभंगूर

त्याला आपली बंद कु पीतील बाजू कोणासमोरच आणण्यात स्वारस्य
नव्हते.. अगदी समुपदेशकासमोरही..

“आता मात्र माझ्या संयमाचा बांध फु टला होता.. आहण माझे माझ्या
वागण्यावरचे हनयंत्रण वरचेवर कमी होत गेले..”

“हचडहचड.. त्रागा.. घुसमट.. हतबलता या व अशाच तत्सम भावनांनी
साचून साचून असूयेचे रूप कधी धारण के ले हे कळले देिील नाही..”

“माझ्या मनातील असूया.. सूडभावना ददवसेंददवस अहधकाहधक रौद्र रूप
धारण करू लागली होती..”

“मला तन्मयचा मानहसक छळ करण्यात मनस्वी सुि हमळू लागले होते..”

“मी सतत त्याला समाजातील त्याची प्रहतमा महलन करण्याची
धमकीवजा चेतावणी देत होते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“त्याच्या आई - बाबांना सांगायची तर सोयच नव्हती.. त्यांची अवस्था
काय होईल या हवचारानेच मला धडकी भरत होती..”

“पण तरीही मी तन्मयला मानहसक त्रास द्यायला.. ओशाळवायला तशी
धमकी देत होते.. त्याच्या आई वहडलांच्या कानांवर योग्य वेळी या गोष्टी मी
घालणार असल्याचे सतत त्याच्या मनावर द्धबबवत होते..”

“तन्मयची मानहसक अवस्था ददवसेंददवस िराब होत चालली होती.. तो
कोषात चालला होता..”

“सतत त्याला त्याच्या वेगळे असण्याची जाणीव करून देत होते मी.. तो
कसा सामाहजक चौकटीच्या बाहेरचा आहे.. कसा तो माझ्या आयुष्याच्या
सद्यहस्थतीला कारणीभूत आहे..”

“जर लोकांना या गोष्टी समजल्या तर समाजात कशी त्याची छी थू होईल
या गोष्टी आवेशाच्या भरात मी त्याच्या मनावर द्धबबवत राहहले..”

“वारं वार होणारे आघात तन्मयच्या हजव्हारी लागत होते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“माझ्या मनाची सध्याची अवस्था फारच वेगळी होती.. ते माझेच मन
आहे का.. आहण आपण अशा हवचारांच्या आहारी का गेलो.. हे सवव हवचार डोक्यात
चालू असायचे..”

“कधीही कोणाच्या वाटेला ना जाणारी मी.. कोणालाही आपल्यामुळे
कसलाच त्रास होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असलेली मी िरी की आत्ताची मी िरी..”

“पण सत्य या घडीला हेच होते की मला या गोष्टींमधे मानहसक समाधान
हमळू लागले होते..”

“तन्मयने त्याचा हमत्र वरुण याला या सवव गोष्टींची कल्पना देऊन ठे वली
होती..”

“तन्मय हनराशेच्या गतेत पुरता बुडून गेला होता.. त्याची घरात पाऊल
ठे वण्याची अहजबात इच्छा नसायची..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“या सवाांवर एक उपाय म्हणून त्याने मला एके ददवशी घटस्फोटाचा
हवचार करण्याचा सल्ला ददला..”

“त्याददवशी तर माझी तळपायाची आग मस्तकालाच गेली.. चोर तो चोर
वर हशरजोर..”

“लग्न म्हणजे काय िेळ वाटला का याला.. कधीही जोडावे आहण कधीही
तोडावे..”

“लग्नसंस्थेचे पाहवत्र्य, मांगल्य इतके तकलादू करून टाकावे या लोकांनी..
हवचारानेच मला डोक्यात असह्य वेदना जाणवू लागल्या..”

“कोणालातरी फसवून ही माणसे स्वतःला आरशात पाहू कसे शकतात..
देव जाणो..”

“तन्मयला घटस्फोट हवा होता.. पण माझ्या आयुष्याची राि रांगोळी
करून मी बरी त्याला मोकळे होऊ देईन..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“ना मी त्याला घटस्फोट द्यायला तयार होते.. ना मोकळे पणाने जगू
द्यायला..”

“चांगले-वाईट, बरोबर-चूक या सवाांच्या पलीकडे जाऊन मी वागत होते..
या काळात सूडभावनेने माझ्या बुिंीवर पुरते वैचाररक वचवस्व गाजहवले होते..”

“आहण होत्याचे नव्हते झाले होते..”

“तन्मयला मी मानहसक दृष्ट्या एवढे छळले की तो ददवसेंददवस
मानहसकदृष्ट्या कमकु वत.. दुबवल होत गेला..”

“त्याने या मानहसक दुबवलतेला कवटाळु न आहण प्रहतहष्ठत समाजातील
आपली प्रहतमा महलन होण्याच्या भीतीने आत्महत्या के ली..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण १२

“आत्महत्त्या.. हा हा हा..” करत गररमा बराच वेळ िूपच हवकृ तपणे हसत
राहहली..

गररमाच्या हवकृ त हसण्याने प्रत्येक सेकंदागहणक आणिीनच रौद्र रूप
धारण के ले..

“वरुणच्या कानावर तन्मयच्या आत्महत्त्येची बातमी पडली..”

“गेले जवळ जवळ पाच वषे ते एकमेकांना ओळित होते.. त्याच्या अश्या
अचानक जाण्याने वरुण फार िचून गेला होता..”

“भावहनक प्रलय दाटू न येऊन फारच दयनीय हस्थती झाली होती
त्याची..”

“स्वतःला कसेबसे सावरून त्याने पोलीस ठाणे गाठले..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“माझ्या आहण तन्मयच्या नात्यातील दुराव्याची कल्पना त्याला होती..”

“त्याने पोहलसांना तसे सहवस्तर सांहगतले.. आहण या सवव प्रकाराला कशी
मीच जबाबदार असल्याचे सांहगतले..”

“वरुणने जे सांहगतले ते मला पोहलसांकडू न कळले.. माझी बाजू जाणून
घेण्यासाठी आहण या सवव गोष्टींची सत्यता पडताळू न पाहण्यासाठी मला पोलीस
ठाण्यात नेण्यात आले..”

“वरुणने त्याच्या डोक्यातील हवचार.. त्याचा माझ्यावर संशय घेण्याचे
कारण पोहलसांच्या हनदशवनास आणून ददले..”

“वरुणच्या म्हणण्यानुसार तन्मयला गररमाच्या वागण्याचा िूप त्रास होत
होता.. तो दररोज लहान मुलाप्रमाणे माझ्या जवळ रडत होता..”

तन्मयने वरुणला सांहगतले की त्याने हतच्याशी लग्न करून हतचे आहण
ओघाने स्वतःचे आयुष्याचेही वाटोळे करून घेतले आहे.. त्याला िूप पिाताप होतो
आहे..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

गरीमाला त्याने घटस्फोटाचाही हवचार करण्यास सांहगतले..

पण ती फारच दुिावली गेली असल्याने काहीच ऐकू न घेण्याच्या
मनहस्थतीत नव्हती..

तन्मयला त्या पररहस्थतीतून काहीच मागव सापडत नव्हता.. तो पार
िचून गेला होता.. त्याला वाटत होते दक माझी आहण गररमाची जी ससेहोलपट
होते आहे त्याला सववस्वी तोच जबाबदार आहे..

त्यामुळे त्याला सगळे च नकोसे झाले होते.. देवाने बोलावले तर सुटेल
यातून असे काहीबाही बोलत होता मागच्या आठवड्यामध्ये..

हा हतढा कसा सोडवायचा याचा तो शेवटपयांत हवचार करत होता..

त्याला पिाताप होऊनही आता काही उपयोग नव्हता असे त्याला वाटत
होते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

गरीमा येन के न प्रकारे न त्याचा मानहसक छळ करत राहहली..

अलीकडे तर हतला दारूचे व्यसनही जडले होते.. बऱ्याचदा ती शुिं
हरपलेल्या अवस्थेत रात्री उहशरा घरी यायची..

एकदा तर कोणी इसम हतला घरापयांत सोडायला आला होता.. ती
पूणवपणे मद्यधुंद अवस्थेत होती.. हतला कशाचेही भान राहहले नव्हते..

सध्या ती अगदी बेताल वागत होती..

ती फक्त एका बाजूने हवचार करत होती आहण असूयेने पेटलेली होती..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

प्रकरण १३

“वरुणने ददलेल्या या तन्मयच्या बाजूच्या इहतवृत्तांता नंतर माझी कसून
चौकशी करण्यात आली..”

“कारण घटना घडली तेव्हा मीच घरात होते.. मी आधीच पोहलसांना
कळवले होते.. रडणे तर आवरतच नव्हते.. आहण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ते
आवरून चालणारही नव्हतें.. त्याची हवदारकता त्याक्षणी पोहलसांच्या कानी पडणे
फार गरजेचे होते..”

मी त्यांना जे घडले ते सहवस्तर सांहगतले..

“मी सकाळी झोपेतून उठू न पाहहले तर तन्मय पलंगावर नव्हता.. मला
थोडे आियवच वाटले.. कारण फार कमीवेळा तो माझ्या आधी उठत असे.. त्याला
चहा ददल्यावर तो हपऊनच तन्मय पलंगावरुन िाली उतरत असे..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“मी उठले आहण त्याला शोधू लागले..

तो मला ददवाणिान्यामध्ये

हनपहचत पडलेला आढळू न आला.. तन्मयला गारवा सहन होत नसे..

मला वाटले की आमचा शयनकक्ष फार थंड पडत असे.. कदाहचत थंडीमुळे
तन्मयला आत झोप लागली नसेल म्हणून तो बाहेर येऊन झोपला असेल..”

“नेहमीप्रमाणे चहा करून त्याला उठवू या असा हवचार करून मी माझे
आवरले.. दरवाजा उघडू न दुधाच्या हपशव्या आत घेतल्या आहण आपल्याच तंद्रीत
चहा करण्यासाठी स्वयंपाकघरात हशरले.. चहा बनवला आहण त्याला देण्यास गेले..

“पण त्याची अवस्था पाहून मी हतथेच चक्कर येऊन पडले..”

“थोड्या वेळाने मला जाग आली तर मीनाक्षी ताई.. इतर शेजार पाजारचे
जमा झाले होते..”

“तन्मयच्या तोंडाला आलेला फे स पाहून मी घाबरून गेले.. हात पाय
लटलट कापू लागले.. आहण चक्कर येऊन पडले.. चहाचा कप हातातून पडू न फु टला
होता.. जहमनीवर चहा सांडला होता.. काचांचे तुकडे पसरले होते..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“मला काय करावे काही सुचत नव्हते.. िरे काय.. िोटे काय काहीच
कळत नव्हते.. डोके बहधर झाले होते..”

“शेजारच्या मीनाक्षी ताईंच्या हमस्टरांनी पोहलसांना आहण ऍम्बुलन्सला
फोन के ला..”

“मला धक्क्यातून.. त्या आघातातून सावरायला आहण बोलणे सुरु
करायला जवळ जवळ २४ तास लागले..”

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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“सावरायला.. हा हा हा..”

“मी धक्क्यातून सावरल्यावर पोहलसांना माझे स्टेटमेंट देऊ शकले..”

“मी सूडभावनेने पेटलेली असल्याने जे काही घडले ते योग्यच असे समजून
माझी बाजू ठामपणे मांडू शकले..”

“कोणीच मला दोषी हसिं करू शकत नव्हते कारण ती आत्महत्त्या होती
हे पुराव्यांहनशी हसिं झाले होते..”

“अश्या प्रकारे वरुणने संशहयत म्हणून माझे नाव घेऊनही न्यायालयाने
माझी पुराव्यांअभावी हनदोष मुक्तता के ली..”

आपल्याच हवचारात मग्न होती गररमा..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हततक्यात गररमाच्या िांद्यावर मागून अलगद एक हात आला..

गरीमा आपल्याच हवचारात असल्याने ती त्या अचानक झालेल्या स्पशावने
दचकली.. का कोण जाणे पण त्या कोटवरूम बाहेर ददसलेल्या सावलीची हतला
आठवण झाली..

आहण िरे च गरीमाला कोटवरूमच्या दरवाज्यात ददसली होती तशी
सावली आपल्या ददशेने येताना ददसली.. मध्यंतरी थोडया काळापुरता हतला त्या
घटनेचा हवसर पडला होता..

तसे ती स्वप्नातून जागी झाल्यासारिी.. अचानक चक्रीवादळातुन बाहेर
आल्या प्रमाणे एक क्षण दचकली..

आरामिुचीवर हेलकावे घेत घेत गररमा आटपाटनगराच्या भूतकाळातून..
हळू हळू वतवमानकाळात परतली..

गरीमा बसलेल्या आरामिुचीच्या ददशने ती सावली सरकत होती..
हतची हेलकावणारी िुची जागीच थांबली.. ती डोळ्याच्या कोपऱ्यातून अंदाज
घेण्याचा प्रयत्न करत होती.. पण हतला काही नीट ददसले नाही..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

गररमाचे हातपाय भीतीने जागीच हथजल्यासारिे झाले..

ती सावली अगदी िुचीला टेकायला आली आहे असे वाटू न ती तडक
िुचीवरून उठली.. हतला दरदरून घाम फु टला होता..

आहण ती जोरात ककचाळली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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गररमाने कसे तरी अंगातील सारे बळ एकवटले.. आहण द्धहमत करून मागे
वळू न पाहहले..

गरीमाची ती अवस्था पाहून दोघेही हसत होते..

पण गररमा िूप घाबरलेली..

आहण सध्या ती त्या दोघांना एकत्र पाहून संभ्रमात होती.. गरीमाला
काहीच कळत नव्हते की हे दोघे सोबत कसे..

ते दोघे हमत्र होते.. आहण इनहवन्सीबल गुप्तहेर संस्थेत एकत्र काम करत
होते..

मकरं द आहण संजय सोबत होते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

“अगं के वढी घाबरली आहेस.. म्हटले थोडी गंमत करावी तुझी..”मकरं द

गरीमा मात्र हचडलेली होती.. हतला हह मस्करी अहजबात आवडलेली
नव्हती..

गरीमाने स्वतःला कसेबसे सावरले.. समोर ठे वलेल्या ग्लासमधील पाणी
ती गटागटा प्पयायली..

मग मनातील प्रश्नांची मकरं दवर सरबत्ती सुरु के ली..

मकरं दने हतला तो देिील इनहवन्सीबल गुप्तहेर संस्थेत काम करत
असल्याचे सांहगतले.. आहण संजय त्याचा हमत्र असल्याचे सांहगतले..

मकरं दच्या सांगण्यावरूनच तो न्यायालयाजवळ या के सभोवती घडत
असलेल्या गोष्टींची इतंभूत माहहती ठे वण्याकररता वेषांतर करून पाळत ठे वून
असायचा..

गररमा आहण मकरं द मध्ये त्यांच्या कामाहवषयी कधीच चचाव झाली
नव्हती.. म्हणून हतला हे माहीत देिील नव्हते..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

जग लहान आहे म्हणतात ते काही िोटे नाही.. कोणाशी कु ठे आहण
कु ठल्या रठकाणी गाठ पडेल सांगता येत नाही..

गरीमाला एवढे सगळे योगायोग िरे तर पचवायला फार जड जात होते..
पण आता ती बऱ्यापैकी सावरली होती..

गररमा, मकरं द आहण संजयने हमळू न त्यांनी आिणी के ल्याप्रमाणे घडवून
आणलेली योजना सफल झाल्याचा हवजयोत्सव साजरा के ला.. अथावतच
मददराप्राशनाने हे काही वेगळे सांगावयास नको.. हतच्यामुळेच तर मकरं द आहण
गररमा यांचे ऋणानुबंध जोडले गेले होते..

संजयने थोडा लवकरच त्या दोघांचा हनरोप घेतला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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संजय गेल्यानांतरही मकरं द आहण गररमा बराच वेळ गॅलरी मध्ये गप्पपा
मारत बसले होते.. गररमाला मोकळ्या हवेत आहण आरामिुचीवरून उठावेसेच
वाटत नव्हते..

मस्त चंद्रप्रकाश.. मंद वारा.. आकाशाला असलेली चांदण्यांची लकाकी..
झाडांची सळसळ.. सोबत मददरा आहण मनमोकळ्या गप्पपा मारायला मकरं द.. या
घडीला आणिी काय हवे असणार हतला..

त्या आल्हाददायक वातावरणाचा आस्वाद घेण्यात दोघेही रममाण झाले
होते..

तेवढ्यात या साऱ्या आल्हाददायक वातावरणाला छेद देत आकाशातून
एक रटटवी ओरडत गेली.. अशा ऑड वेळीच्या हतच्या ओरडण्याने काही क्षण
दोघांचे लक्ष हतने वेधून घेतले..

परत गररमा हतच्या िुचीला हेलकावे देऊ लागली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

न्यायालयातील कटाक्षाची उजळणी करत गररमा मकरं दकडे पाहू लागते..

मकरं द पण िूप िुश होता.. त्याच्या मागावतील मोठा अडथळा दूर झाला
होता आहण तो त्याच्या मनातील गोष्ट परत नव्याने गरीमासमोर मांडू शकणार
होता..

दोघेही वेगवेगळ्या कारणासाठी भावनेच्या एकाच द्धहदोळ्यावर बराच
काळ झुलत होते..

मधेच मकरं द आहण गररमा यांची नजरा - नजर होऊन दोघांमधे जग
द्धजकल्याच्या आहवभाववात हवकृ त हसण्याची जणू शयवतच सुरू झाली..

मकरं द आहण गररमा यांनी अगदी हशस्तबिं पिंतीने डाव आिून
तन्मयचा काटा काढला होता..

गरीमाची असूया आहण मकरं दचे हतच्यावर असलेले एकतफी प्रेम.. आहण
ते हमळवण्यासाठी काहीही करण्याची असलेली त्याची तयारी या घटकांनी हमळू न
हशजला होता तन्मयच्या हत्येचा कट..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

टीव्हीवर लागणाऱ्या धारावाहहकाच्या एका भागात दािवलेल्या एका
युक्तीचा त्यांनी वापर के ला होता..

त्या धारावाहहकात गळ्याच्या नसेत कसलेसे इं जेकशन देऊन व्यक्तीला
मारले जाते.. आहण शवहवच्छेदनामधे मृत्यूच्या कारणाचा कसलाही सुगावा लागत
नाही..

अगदी याच पिंतीचे अनुकरण करून त्यांनी तन्मयला या जगातून हद्दपार
के ले होते..

गररमा आपल्याच गुमीत.. द्धजकल्याच्या नशेत बेधुंद होती..

मकरं दला हीच संधी योग्य वाटली होती हतला आपल्या मनातील गोष्टीचे
उत्तर हवचारायला..

गररमाने आपल्याला या कटात सामील करून घेण्यासाठी.. आपल्याला
ददलेले वचन पाळावे एवढेच त्याला वाटत होते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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त्याकाळात सततच्या मानहसक तणावामुळे गररमा असुयेच्या आहारी
जाऊ लागली होती..

गरीमाच्या असूयेने एवढे रौद्र रूप धारण के ले होते की हतला दररोज
अस्वस्थ वाटत असे..

घरात एकटी बसून ते हवचार अजून जास्तच हतच्या अवती भोवती ररगण
घालत असत.. आहण मग ती बऱ्याचदा हडप्रेशनच्या आहारी जात असे..

यावर कायमचा तोडगा हनघेपयांत तात्पुरता उपाय शोधणे गरीमाला
गरजेचे वाटत होते..

घरी जाऊन तरी काय करणार असा हवचार करत करतच एके ददवशी
हतची पाऊले हतच्या नकळतच घराजवळच असलेल्या पॅराडाईज बारकडे वळली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

ती पीत नव्हती.. पण हतथे हतचा वेळ जात होता.. ती पहहले ७-८ ददवस
फक्त तेथील गदीला न्याहाळत बसायची..

हतथे हतला हनरहनराळ्या प्रकारचे मद्यपी ददसत होते..

पररहस्थतीने गांजलेले, थकलेले चेहरे घेऊन आलेले.. प्रेमभंगानंतर वेदना
लपहवण्यासाठी आलेले.. नुकतीच प्रेमात पडलेली, आनंद लुटण्यात मनसोक्त
रमलेली तरुणाई.. ऑदफसच्या पाटीच्या हनहमत्ताने एकत्र घोळक्यात आलेले ऑदफस
कमवचारी.. हबजनेस वाढहवण्याच्या उद्देशाने क्लायंटना घेऊन आलेले उद्योगपती..

त्यांना मनसोक्त मजा करताना पाहत होती गररमा..

मद्यधुंद अवस्थेत संगीताच्या तालावर वेगवेगळ्या वगावतील लोक बेधुंद
होऊन हथरकत होते..

गररमा प्रत्येक व्यक्तीच्या एकाच तालावरच्या वैहवध्यपूणव ठे क्यांचे
हस्तहमत होऊन हनरीक्षण करत होती..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हे हतचे दररोजचे झाले होते.. ऑदफस सुटल्यानंतर थेट घरी न जाता ती
बराचवेळ पॅराडाईज बार मधे बसत असे..

वैयहक्तक आयुष्यातील त्रास.. त्रागा.. घुसमट आहण आजूबाजूच्या
वातावरणामुळे हळू हळू ती मद्यपानाच्या आहारी जाऊ लागली..

मद्यपान करणे हा देिील हळू हळू हतच्या दैनंददनीचा भाग झाला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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गरीमा वरचेवर जास्तच मद्यपान करू लागली होती..

व्यसन एवढे बळावले होते की घरी हनघताना ती बऱ्याचदा शुिंीत
नसायची..

जेवढा वेळ ती बेशुिं असायची.. फक्त तेवढाच वेळ ती त्रास.. त्रागा..
घुसमट या भावनांपासून अहलप्त असायची.. नाहीतर वैयहक्तक आयुष्यातील या
भावना सतत हतच्या मानगुटीवर स्वार असायच्या..

याच कारणामुळे ती मद्यरूपी हवषाला.. सद्यहस्थहतत तात्पुरते अमृत
समजत होती..

या सो कॉल्ड अमृतामुळेच हतच्या आहण वरुणच्या घरातील ऑकवडव
संभाषणांना हल्ली स्वल्पहवराम हमळत होता..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

एकदा ती अश्याच मद्यधुंद अवस्थेत घरी जाण्यास हनघाली असताना
पॅराडाइज बारच्या एहक्सट जवळ अडिळू न पडता पडता वाचते..

मद्यधुंद अवस्थेत बडबडत होती..

बाहेरून आत येण्याच्या प्रयत्न करत असलेल्या अनोळिी व्यक्ती हतला
अडिळलेली पाहते..

“तन्मय तू हे बरोबर के ले नाहीस.. मी तुला कधीच माफ करणार नाही..”
असे काहीसे अस्पष्ट पुटपुटतच उरली सुरली शुिं हरपून गररमा िाली कोसळत
असताना ती व्यक्ती हतला सावरते..

गरीमाची पसव िाली पडते.. पसवमधील सगळे सामान जहमनीवर
अस्ताव्यस्त हविुरले जाते..

गररमा संपूणव बेशुिं अवस्थेत त्या व्यक्तीच्या हातावर हवसावलेली होती..
त्या व्यक्तीने हतला सावरले..

गरीमाला सावरत असताना हतच्या हनरागस चेहऱ्याकडे त्याचे लक्ष गेले..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

अहतशय रे िीव चेहरा.. ती बेशुिं होण्यापूवी अगदी दोनच क्षण ददसलेले
हतचे हनळे शार डोळे .. थोडीशी तपदकरी छटा ल्यालेले हतचे लांबसडक रे शमी के स..
हनतळ कांती.. परफ्युमचा सुगंध या साऱ्याने ती व्यक्ती काही क्षण हरिून गेली
होती..

काही वेळाने भानावर येत गररमाला कारमध्ये बसवून ती व्यक्ती हतची
जहमनीवर पडलेली पसव उचलते..

त्यातील सवव सामान भरत असताना त्या व्यक्तीला गरीमाचे लायसन्स
ददसते..

त्याला नाव ददसते.. गररमा त. अभ्यंकर.. त्यावर पत्ता होता..

ती व्यक्ती त्याच एररयाहतल असल्याने त्याला घर शोधायला फार कसरत
करावी लागली नाही..

त्या व्यक्तीने बेल वाजवली.. तन्मयने दार उघडले..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हतला सोफ्यावर झोपवून ती व्यक्ती हनघून गेली..

तन्मयने हतच्या अंगावर पांघरूण आणून टाकले..

के हवलवाण्या पररहस्थतीत शुिं हरपलेल्या गरीमाला पाहून त्याला फार
त्रास झाला..

तन्मय नकळतच भूतकाळाशी जोडला गेला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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तन्मयला शाळे तील ते ददवस आठवले.. तो नुकताच पौगंडावस्थेत येण्याचे
ददवस आठवले..

तन्मयच्या हमत्रांच्या अवस्थेमधे आहण त्याच्या अवस्थेमधे त्याला काहीही
साधम्यव जाणवत नव्हते..

त्याच्या हमत्रांना मुलींबद्दल उमलत्या वयाप्रमाणे आकषवण वाटू लागले
होते.. कोण कशी छान आहे अश्या त्यांच्या चचाव रं गत असत..

तन्मयला मात्र मुलींपेक्षाही मुलांच्या हालचाली रटपण्यात रस वाटत
होता.. मुलींकडे पाहण्यात त्याला कधीही स्वारस्य नसे..

त्याला सुरुवातीला कळतच नव्हते की त्याच्या आहण त्याच्या हमत्रांच्या
वागणुकीमध्ये असा फरक का असावा..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हळू हळू वय वाढले तसे तन्मयच्या लक्षात येऊ लागले की तो समद्धलगी
आहे.. ते जसजसे त्याच्या लक्षात येत गेले तसतसा हळू हळू त्याने आपला
समाजातील वावर कमी करायला सुरुवात के ली.. त्याच्या मनात एक प्रकारचा
न्यूनगंड हनमावण झाला.. त्याला सतत भीती होती की समाज आपल्या या अवस्थेला
कसा स्वीकारू शके ल..

िरे पाहता हे सगळे नैसर्गगक आहे.. मी काही स्वतःहून मागून घेतलेले
नाही.. पण समाज हे समजूतदारपणे घेईलच असे नाही.. असाच स्वतःच्या
वेगळे पणाच्या दडपणािाली त्याने स्वतःला सगळ्यांपासून लांबच ठे वले..

तसेच त्याने हशक्षण पूणव के ले.. नोकरी हमळवली..

नोकरीच्या रठकाणी हळू हळू तन्मयची वरुण नावाच्या सहकमवचाऱ्याशी
ओळि झाली.. हळू हळू त्यांच्या ओळिीचे मैत्रीत रूपांतर झाले..

हळू हळू तन्मय आहण वरुणला एकमेकांच्या सारिे असल्याची जाणीव
झाली.. वरुणचाहह कल समलैंहगक वतवनाकडे होता..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

अशा प्रकारे तन्मयने वषवनुवषे समाजापासून लपवून ठे वलेल्या सुप्त
भावना व्यक्त होण्यासाठी जागा हमळाली होती..

हळू हळू त्यांचे सूर जुळले आहण मग गाठी भेटी नेहमीच्याच झाल्या..

तन्मयला डु लकी लागली तसा तो वतवमानकाळात परत आला.. आहण
उठू न शयनकक्षाकडे गेला..

गररमा सकाळ पयांत तशीच सोफ्यावर झोपून होती..

तन्मयचे सकाळी ऑदफसला जाताना सोफ्याकडे परत लक्ष गेले..

हतची ती अवस्था बघून आपण हे काय करून बसलो.. एका चांगल्या
मुलीच्या आयुष्याची.. हतच्या स्वप्नांची हवल्हेवाट लावली.. या हवचारांतच.. बोचरी
सल घेऊन तो घराबाहेर पडला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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गरीमाला सकाळी जाग आली..

आपण घरी कधी आलो आहण सोफ्यावर का झोपलो याची हतला काही
द्धलक लागेना..

हतचे डोके जड झाले होते.. हतने उठू न द्धलबू पाणी प्पयायले..

तन्मय एक महत्वाची फाईल घरी हवसरला होता.. ती नेण्यासाठी तो लॅच
उघडू न आत आला..

गररमा आहण तो समोरासमोर आले.. वातावरणात औकवडवनेस भरून
गेला.. तन्मय फाईल घेऊन गरीमाची नजर चुकवत घरातून बाहेर पडला..

गरीमाची अशीच दैनंददनी चालू होती.. घर-ऑदफस-पॅराडाईज बार-घर..

पॅराडाईज बार मधे हतच्या हल्ली हल्ली लक्षात येत होते की हतला
कोणीतरी हतला एकटक न्याहाळत असते..
के तकी शहा

क्षणभंगूर

हे न्याहाळण्याचे सत्र जवळ जवळ ७-८ ददवस सुरु होते.. हतने पहहले ७८ ददवस दुलवक्ष के ले..

पण हतला सहन न होऊन नवव्या ददवशी हहम्मत करून हतने त्या
व्यक्तीला त्याच्या जवळ जाऊन हवचारलेच दक काय प्रकार आहे..

त्या व्यक्तीने म्हणजेच मकरं दने काही ददवसांपूवीच्या प्रसंगाबद्दल
गरीमाला सांगतले.. जेव्हा ती पॅराडाईज बारच्या एहक्सटजवळ तोल जाऊन पडली
होती.. आहण त्यानेच हतला घरी सोडले होते..

आता गरीमाला ती त्याददवशी घरी कशी आली याची द्धलक लागली..
आहण ती िूप ओशाळली..

अश्या प्रकारे गररमा आहण मकरं दच्या मैत्रीची सुरुवात झाली..

त्यांच्या भेटी वाढत गेल्या.. दोघेही तासन तास बारमधे गप्पपा मारत
बसत..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हळू हळू मकरं द गरीमाच्या व्यहक्तमत्वाच्या आणिीनच प्रेमात पडत
होता.. पॅराडाईज बारच्या एहक्सट जवळ हतला सावरतानाच त्याला मंत्रमुग्ध
झाल्या सारिे वाटत होते..

गररमा मात्र त्याला फक्त आपला एक चांगला हमत्र समजत होती..

मकरं दने हतला एके ददवशी प्रपोजही के ले..

मकरं दचा वाढददवस होता आज.. आहण उद्या शहनवार असल्याने
गरीमाने शक्य हततक्या उहशरापयांत बारमधेच थांबण्याचे ठरहवले होते..

नेहमीच्या वेळी दोघेही पॅराडाईज बारमधे भेटले..

आज मकरं द ट्रीट देणार होता.. तो नेहमीप्रमाणे त्या दोघांचे ठरलेले
द्धड्रक्स घेऊन बार कॉउं टरवरून हनघाला.. मधेच काहीतरी आठवून थबकला..

त्याने हिशातून काहीतरी काढू न त्याने ग्लास मध्ये अलगद सोडले..

काय होते मनात मकरं दच्या.. ?

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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मकरं द द्धड्रक्स घेऊन गररमा बसलेल्या टेबल जवळ आला..

४-५ सेकंद तो हतच्याकडे बघत तसाच उभा होता.. हतच्या लोभसवाण्या
रूपाच्या वलयात मकरं द पुरता गुरफटला होता..

गररमा फोन बघण्यात व्यस्त असल्यामुळे हतचे लवकर लक्ष गेले नाही..

थोड्या वेळाने हतने वर पाहहले तरी मकरं द उभाच होता..

"कु ठे हरवला आहेत राजेसाहेब.. वाढददवस ना आपला.. बोला आपणांस
काय भेट हवी आहे.." गररमा

मकरं दला हतच्या अशा मधेच राजेशाही तोऱ्यात बोलण्याच्या लकबीचे
हसू आले..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

"घाई काय आहे.. राजेसाहेबांना जी भेट हवी आहे ती देणे के वळ
आपणांसच शक्य आहे.... कळे लच काय आहे ते.. तूतावस तरी आपण
मददराप्राशनाचा आनंद घ्यावा.." त्याच लकबीत मकरं दने गररमाला उत्तर ददले..

दोघेही बराच वेळ मनसोक्त हसत राहहले..

गररमा आहण मकरं दच्या ग्लासेसनी आवाज करून हचयसव झाल्याचे संकेत
ददले..

त्यानंतर बराच वेळ ते दोघे मददरे चा हसप बाय हसप आस्वाद घेत गप्पपा
मारत बसले होते..

काय बरे टाकले होते मकरं दने गररमाच्या नकळत हतच्या ग्लासमध्ये..??

शेवटचे ३-४ हसप राहहले असताना गरीमाचे ग्लासच्या तळाशी लक्ष
गेले..

गररमा हस्तहमत होऊन मकरं दकडे पाहत राहहली..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

मकरं दने हतच्यासमोर आपल्या हृदयाचा िास आहण हतच्यापासून
आजवर लपवून ठे वलेला कप्पपा ररकामा के ला..

त्याने हतला त्याच्या वाढददवसाच्या ददवशी रीतसर प्रोपोज के ले..

ग्लासच्या तळाशी छान नाजूक अशी नक्षीकाम ल्यालेली अंगठी होती..

गरीमासाठी एक प्रकारचा धक्काच होता तो.. कारण ती त्याला फक्त
आपला चांगला हमत्र समजत होती.. त्याच्याशी बोलून.. त्याच्या जवळ मनमोकळे
करून बरे वाटायचे हतला..

पण त्याच्या मनात असे काहीतरी असेल असे हतला स्वप्नात देिील वाटले
नव्हते..

के तकी शहा

क्षणभंगूर
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गरीमाने प्रथमतः त्याला नाही म्हणून सांहगतले..

ती सध्या आयुष्याच्या हनराळ्याच वळणावर होती.. आहे त्याच
समस्यांची मोळी डोईजड झाली होती.. त्यामुळे हतला सध्या तरी इतर कशाचाही
हवचार करायचा नव्हता..

मकरं दला अथावतच हतच्या उत्तराने वाईट वाटले होते..

पण तो काही हार मानणाऱ्यांपैकी नव्हता..

परत योग्य संधी साधून या हवषयाला हात घालण्याचा मनाशी ठाम
हनिय करून त्याने तात्पुरता हवषय बाजूला ठे वला होता इतके च..

गरीमाला आधी हतच्या आयुष्यातील गुंता सोडवायचा होता..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

हतने हा गुंता सोडवण्यासाठी काही गोष्टींची मनात जुळवा जुळव सुरु
के ली..

हतच्या डोक्यात काहीतरी हशजत होते..

ती ददवाणिान्या मधे सोफ्यावर बसून टीव्ही पाहत असताना समोर सुरु
असलेल्या धारावाहहकाच्या दृष्यातून हतला या प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा मागव
हमळाला होता..

चूक काय.. बरोबर काय.. या सवाांच्या पुढे जाऊन.. आयुष्यभर उराशी
बाळगलेली तत्वांना हतलांजली देत.. हतने मनाशी काहीतरी हनहित के ले..

बहहणाबाईंच्या ओळी िरं च हह गरीमाची सध्याची मनःहस्थती देिील
समपवकपणे वणवन करत आहेत..

“मन जहरी जहरी
याचं न्यारं रे तंतर
अरे , द्धवचू, साप बरा
त्याला उतारे मंतर!”

के तकी शहा

क्षणभंगूर

आपल्या सावजावर झडप घालण्यासाठी हतला मकरं दच्या रूपात
सहभागी हमळाला होता..

गरीमाने मकरं दला आपल्या कटात सामील होऊन मोहीम पार पाडण्यास
मदत करण्याबद्दल हवचारले.. हतने त्याला मोहीम समजावून सांहगतली आहण ती
लवकरात लवकर फत्ते करण्यासाठी योजना आिण्याची गरज असल्याचे सांहगतले..

जर मोहीम यशस्वीरीत्या पार पडली तर तुला हवे ते होईल असे गररमाने
मकरं दला वचन ददले..

के तकी शहा
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मकरं द एवढा भाळला होता गररमावर दक आपण करत आहोत ते बरोबर
दक चूक याचा हवचारही त्याने के ला नाही..

त्या दोघांनी व्यवहस्थत आिणी करून कट पूणवत्वास नेला होता..

मकरं दने त्या इं जेकशनचा ररसचव करून.. कश्या पिंतीने ते मेहडकल मधून
आणता येईल याची माहहती हमळवली.. आहण त्याप्रमाणे योजना आिली..

त्याला ते इं जेकशन घेऊन गरीमाला सुपूतव करायचे होते.. त्या पुढचा
बाकी कायवभाग गरीमाला साध्य करायचा होता..

मकरं दसाठी ही गोष्ट काही फार अवघड नव्हती.. तो ज्या व्यवसायामध्ये
होता त्यात त्याला अशा गोष्टी बऱ्याचदा कराव्या लागत असल्यामुळे.. तसेच
त्याच्या बऱ्याच ओळिी असल्यामुळे त्याने हे काम कमी वेळात पार पाडले..

के तकी शहा
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ठरल्याप्रमाणे त्याने जे औषध इं जेकशनद्वारे तन्मयला द्यायचे होते त्याचा
ररसचव के ला.. ते कु ठू न हमळहवता येईल.. कश्या पिंतीने आहण शरीराच्या कोणत्या
भागात ददल्यावर जास्त पररणामकारक ठरे ल.. ददल्यानंतर ते दकती वेळात आपला
पररणाम दािवायला सुरुवात करते.. वगैरे वगैरे..

त्याने ठरल्याप्रमाणे ते इं जेकशन आहण हमळवलेली सवव माहहती
गररमाकडे सुपूतव के ली..

गररमा योग्य संधीची वाट पाहत होती जेव्हा हतला हतचा कायवभाग
साधायचा होता..

द बॉल वॉज नाऊ इन गररमाज कोटव.. अँड शी वॉज वेटींग टू हंट हर
टारगेट..

एका मध्यरात्री तन्मय गाढ झोपेत असताना गरीमाने त्याला ते इं जेकशन
ददले..

ते इं जेक्शन पहहल्या १५ हमहनटांतच माणसाचे स्वतःवरचे तसेच
स्वतःच्या हालचालींवरचे हनयंत्रण पूणवतः हनकामी करत असे..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

तन्मयला काहीतरी अणकु हचदार वस्तूचा मानेला स्पशव झाल्याने अचानक
जाग आली..

तन्मय इं जेकशनच्या स्पशावने उठणे हे गररमाला अपेहक्षतच होते.. ती
त्याच्या उठण्याची वाट बघत तशीच त्याच्या उशाशी बसून राहहली..

तन्मय पलंगावरून उठण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्याला अहतशय
कु हत्सतपणे हसत असलेली गररमा ददसली.. ती हातात इं जेकशन घेऊन पलंगावर
त्याच्या शेजारी बसलेली..

गररमाकडे त्याला त्याच्या चुकांचा पाढा वाचवून दािवण्यासाठी आहण
आपल्याला या थराला जाण्यास त्यानेच प्रवृत्त के ल्याचे त्याला जाणवून देण्यासाठी
फक्त १५ हमहनटे होती..

"तन्मय अभ्यंकर आपण हे बरोबर के ले नाही.. एका चांगल्या घरच्या
उच्चहशहक्षत.. स्वावलंबी मुलीच्या आयुष्याचा िेळिंडोबा करून ठे वलात..
आपणांस आपल्या वेगळे असण्याची कल्पना लग्ना आधीपासूनच होती.. तरीही
आपण माझे आयुष्य उध्वस्त के ले.. बघा नीट डोळे उघडू न काय अवस्था के ली आहे
आपण माझी.. मी अहतशय कररयर ओररयन्टेड मुलगी होते.. मला माझ्या क्षेत्रात
के तकी शहा
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बरीच उं ची गाठायची होती.. सुिाने संसार करायचा होता.. संसारात योग्य वेळी
योग्य गोष्टी करायच्या होत्या.. मुलाबाळांचे संगोपन करायचे होते..

दकती आहण काय सांगू तुम्हाला.. आहण मी या सवव गोष्टींची तुम्हाला
लग्ना आधीच्या भेटीतच कल्पना ददली होती.. "

के तकी शहा
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तन्मयला काय चालू आहे काहीच कळत नव्हते.. तो फक्त डोळे हवस्फारून
गररमाकडे बघत होता..

त्याला आपल्याला काहीतरी मानेला टोचले एवढेच कळले होते..

गररमाला आज नेमके काय झाले आहे.. आहण ती कोणत्या थराला
जाण्याच्या गोष्टी करते आहे याचा तन्मयला थांग पत्ता लागत नव्हता..

गररमा आपल्या हातातील इं जेकशनचे हसररज तन्मयच्या चेहऱ्यावर
दफरवू लागली.. त्याच्या हनुवटीवर हसररजचे टोक जोरात दाबत ती ओरडली “हो
की नाही ते बोला लवकर.. माझ्याकडे वेळ िूप कमी आहे.. "

तन्मय या साऱ्या प्रकाराने घाबरून गेला होता.. हतचा रौद्रावतार पाहून
आता ती म्हणते आहे तेच करण्यात शहाणपणा आहे.. नंतरचे नंतर बघू.. असा
हवचार करून तन्मय बोलू लागला..

के तकी शहा

क्षणभंगूर

"िरे आहे गररमा.. माझे चुकले.. आपण यातून तुला इथून पुढे कमीत
कमी त्रास होईल असा मागव काढू या.. तू हप्पलज शांत हो सध्या.. "

गरीमाला बोलण्यात गुंतवून हतची नजर चुकवून तन्मय पलंगावरुन
िाली उतरला.. शयनकक्षामधून बाहेर ददवाणिान्याकडे पळ काढण्याच्या प्रयत्नात
असताना ड्रेद्धसग टेबलला जोरदार धडकला.. तो जहमनीवर कोसळला.. आहण
तसाच सरकत सरकत ददवाणिान्या मध्ये आला..

गरीमाला माहीत होते हा जास्तीत जास्त अजून ५ हमहनटे प्रहतकार करू
शके ल.. म्हणून ती हबनधास्त होती.. त्याला जे काही हातपाय मारायचे आहेत ते
मारू दे.. असा हवचार करत गररमा त्याच्या चेहऱ्यावरील भीतीची गदव छाया बघून
मनोमन सुिावत होती..

तन्मय तसाच कोपरावर सरपटत सरपटत ददवाणिान्या मध्ये आला.. तो
अहतशय भेदरलेल्या नजरे ने गररमाच्या नवीन अवताराकडे बघत होता..

गररमा मात्र अहतशय हवकृ तपणे हसत हसत तन्मयकडे पाहते आहण
म्हणते "िूप उशीर झालाय तन्मय आता.. युवर टाइम इज ओवर.. "

के तकी शहा
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तन्मयला काय घडते आहे कळे पयांतच १५ हमहनटांचा कालावधी हनघून
गेला होता..

१५ हमहनटांनंतर त्याचा श्वास चालू असला तरी तो अधवमेला होऊन
हनपहचत पडला होता..

गररमाला हतचा पुढचा कायवभाग साध्य करण्यासाठी तन्मयच्या या
अवस्थेचा फार फायदा होणार होता..

तन्मय मरण्याआधी गररमाला त्याला हवष द्यायचे होते.. जेणेकरून त्याने
हवष घेऊन आत्महत्त्या के ल्याचे शवहवच्छेदनात हनष्पन्न होईल..

स्वतःच्या हुशारीचा वापर करून.. मनातील असूयेला शांत करण्यासाठी..
हतने तन्मयला या जगातून हद्दपार के ले होते..

गररमा इतके सगळे करून- सवरूनही पुराव्यांअभावी हनदोष सुटली
होती..

के तकी शहा
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त्याच तोऱ्यात या घडीला गरीमाला सारे च तुच्छ वाटत होते.. जग
द्धजकल्याच्या आहवभाववात ती आराम िुचीवर हेलकावे घेत होती..

या जगाचा संपकव तुटल्या सारिी वागत होती ती..

मकरं द हतला हवचारत राहहला पण हतने त्याला काहीच प्रत्युत्तर ददले
नाही..

िुची अजूनही हेलकावे िात होती..

मकरं द फक्त गतप्राण गरीमाला िुचीवर हेलकावे घेताना पाहत होता..

अचानक आलेल्या हृदयहवकाराच्या तीव्र झटक्याने गररमा इहलोकीच्या
प्रवासाला गेली होती..

क्षणभंगुर असूयेला वेळीच योग्य मागावने न शमहवल्याने.. हतच्यावर
वेळीच संभाषण ककवा समुपदेशनाने तोडगा न काढल्यामुळे.. हतचे सूडभावनेत
रूपांतर झाले होते..

के तकी शहा
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याच सूडभावनेने होत्याचे नव्हते झाले होते..

तन्मय त्याच्या वेगळे पणाशी आयुष्यभर झुंज देत.. सामाहजक चौकटीत
स्वतःला बांधून ठे वण्याच्या प्रयत्नामुळे.. कधीही स्वतःला मोकळे पणाने व्यक्त करू
शकला नसल्याच्या असाह्यतेमुळे..

तर गररमा स्वतःच्या वाट्याला आलेल्या फसवणुकीच्या दढगाऱ्यािाली
गाडली जाऊन.. आपल्या मूल्यांशी प्रतारणा करत.. आयुष्याशी हतबलपणे झुंज
देत..

प्राणांना मुकले होते..

***** समाप्त *****
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान
मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणारयांकडे लक्ष नका
देऊ. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या
हजार दोनहजार प्रती छापल्या जात. पाच हजार म्हणजे डोक्यावरून पाणी.
आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दहा लाि वाचकांपयांत
जातं. वषावला चाळीसेक लाि डाऊनलोड होतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडव
करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्पप, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, हसडी अशा असंख्य
मागाांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायलीत. सुसाट सुटहलत. िेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून
ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशात. रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या
वेगाला आता कोणी थांबवू शकत नाही.
या धूमधडक क्रांतीत साहमल व्हा. आपल्या ओळिीच्या मराठी साक्षरांना
यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठवा. तुम्ही फ़क्त दहा वाचक
आणा. ते शंभर आणतील. आहण ते दहाहजार. तुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधून याची जाहहरात
करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्तकं वाचकांपयांत पोहोचवायची आहेत. आपल्याला रटव्ही
पेपर ची जाहहरात परवडत नाही. आमचे वाचक हेच आमचे जाहहरात एजंट. तेच
आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दािवू.
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