एकदा कॉलेजतर्फे ठाण्याच्या ‘कलरकेम’ कम्पनीत केममकल प्लॅं ट्सना व्हिव़्िट िोती. ती
व्हिव़्िट आटपून आददती-रोदितचा सगळा ग्रुप ओिोळ्याला त्याच्या ममत्राच्या-मनोजच्या
र्फाममिाऊसवर ट्रीपला गेले. नेिमीसारखीच धम्माल, मस्ती चालली िोती. जोक्स, गाणी,

नकला, एकमेकाांच्या फर्फरक्या घेणे कशालािी कमतरता नहिती. ह्या दट्रपची आधीपासूनच
कल्पना असल्यामुळे मनोजनेिी आपल्या नोकर माणसाांना साांगून जेवणाखाण्याची, सॉफ्ट
ड्रांक्स व इतर सगळ्या गोषटीांची चाांगली हयवस्था केली िोती.

चिापाणी आटपन
ू जरा ताजेतवाने झाल्यावर सगळे जण र्फाममवर फर्फरायला ननघाले. भरपरू

झाडे िोती. चचकू व आांब्याच्या बागा िोत्या. आांब्याची तीनशे-साडेतीनशे कलमे िोती. त्याांना
मस्त कैऱयाांचे घोसच्या घोस लगडले िोते.पपईचीिी भरपरू झाडे िोती. इतरिी अनेक

प्रकारची झाडे िोती. गल
ु ाब, मोगरा, चमेली, चार्फा अशी र्फुलझाडेिी र्फुलाांनी डवरली िोती.

मल
ु े जशीजशी पढ
ु े चालत गेली तशी अजन
ू मोठी मोठी झाडे िोती. बकुऴीच्या झाडाखाली

तर र्फुलाांचा नस
ु ता सडा पडला िोता. इतका घमघमाट सट
ु ला िोता ना! आजब
ू ाजच
ू ा पररसर
त्या वासाने दरवळून गेला िोता. मुलीांना त्याचां खास आकर्मण वाटलां. त्या ती र्फुले वेचू
लागल्या.

आददतीिी ती र्फुले गोळा करता करता थोडी लाांब गेली िोती. नतचां आजुबाजूला लक्षच
नहितां. बकुऴीच्या मादक वासाने जणू ती धद
ुां झाली िोती. एवढ्यात झाडीतून एक

काळाकुट्ट नाग, कसा कोण जाणे आला ते नतला कळलेच नािी. नतच्यापासून तो 3-4
पावलाांवर आला असेल तेवढ्यात रोदितने प्रसांगावधान राखन
ू मागच्या मागे येऊन

आददतीला आपल्या दोन िातात वर उचलून घेतले व मागे फर्फरून घराच्या ददशेने घाईने

चालू लागला. िे अगदी एका क्षणात घडून गेले. अााददतीला तर कळलेच नािी की काय

झाले. याने आपल्याला असे काय उचलले? इतर मुलाांची बोलणी कानावर आल्यामुळे मागे

वळून जेहिा पादिले तेहिा नतलािी लगबगीने दाट जांगलात जाणारा तो लाांबलचक काळाकुट्ट
नाग ददसला. आददतीची त्रेधानतरपीट उडाली. प्राण नुसता कांठाशी आला िोता. घाबरून

दोन्िी िात रोदितच्या भोवती पसरून नतने त्याला करकचन
ू ममठी मारली. नतच्या काळजात
नुसतां धडधडत िोतां, धडधड थोडी कमी झाल्यावर नतच्या लक्षात आले की आपण

रोदितच्या बािुपाशात आिोत. त्याच्या अांगाची ऊब नतला जाणवली. रोदितने आपले प्राण
वाचवलेत िा नुसता ववचार मनात येताच नतने त्याच्याभोवतीची नतची सैल झालेली ममठी
परत एकदा अचधकच घट्ट केली. आददतीच्या मनात प्रेमाच्या नुसत्या लाटा उचांबळून येत
िोत्या नततक्यात रोदितने नतला खाली उतरवून ठे वले.

रोदितने आपले मैत्रीचे कतमहय पार पडले िोते. आददती िी त्याची खरोखरीच जीवाभावाची
मैत्रीण िोती. पण नतच्याबद्दल त्याच्या मनात कधीच प्रेमाची भावना नहिती. ती त्याची
प्रेममका कधीच िोऊ शकणार नहिती.

रोदित िा मध्यम पररव्स्थतीत वाढलेला, िुशार, िरिुन्नरी, ठरवलेली गोषट पुरी करणारा असा

िोता. त्याचे बालपण म्िणजे तो नऊ वर्ाांचा असेपयांत एकदम उत्तम गेले िोते. रोदितच्या
वड्डलाांचा मुला-मुलीांसाठी शाळा आणण वसनतगि
ृ काढण्याचा हयवसाय िोता. त्याांच्या अनेक

दठकाणी अशा चेन्स िोत्या. ह्या उयोयोगात मुलाांच्या सुखसोयी व अयायासरम म मशकवण्याची
पद्धत व पररसर याला प्राधान्य ददले जायचे. ह्या उयोयोगात त्याांची खप
ू च चाांगली प्रगती
िोत िोती. सगळीकडे त्याांच्या शाळाांचा गवगवा िोत िोता. मुलां त्या शाळे त येण्यासाठी
धडपडत िोती. पण दद
ु ै वाने ह्या उयोयोगात त्याांचा जम बसतोय तोच त्याांच्या दोन

पाटम नसमनी ममळून रोदितच्या वड्डलाांची र्फसवणक
ू करून ह्या सांपण
ू म उयोयोगातन
ू त्याांना

बादच केले. िा धक्का सिन न िोऊन िाटम अॅटॅकने त्याांना मत्ृ यु आला. मागे नऊ वर्ाांचा
रोदित आणण पाच वर्ाांची राजी याांची जबाबदारी त्याांच्या आईवर आली.

रोदितची आई धीराची िोती. एकदमच िोत्याचे नहिते झाले िोते. नािी म्िणायला रािते
घर व थोड्याश्या फर्फक्स ड्डपॉव़्िट्स िोत्या. पण वेळप्रसांगी उपयोगी येतील म्िणन
ू त्याांना

िात न लावता शाळे त मशक्षक्षकेची नोकरी, घरी मशकवण्या व भरीला मशवणकाम करून नतने
मुलाांना मोठे केले, त्याांच्यावर चाांगले सांस्कार केले. रोदितने आपल्या आईने केलेले कषट

स्वतःच्या डोळ्याांनी पादिले िोते. स्वतःच्या रक्ताचे पाणी करून नतने मुलाांना वाढवले िोते.
मुलाांना सुसांगतीत ठे वन
ू कुसांगती व वाईट गोषटीांपासून दरू ठे वले िोते.

घरात र्फक्त नतघेच असल्यामुळे असेल पण त्या नतघाांचां एक वेगळे च ववश्व िोते.

त्याांच्यात एक घट्ट नातां िोतां. रोदितचा आपल्या आई आणण बदिणीवर अतोनात जीव िोता.
त्याने ठरवून टाकलां िोती की आपणिी खप
ू मशकून, कषट फकतीिी करावे लागले तरी

आपल्या कतमबगारीवर मोठे हिायचे. यशापयांत पोिचण्यासाठी कुठलािी शॉटम कट नसतो.

यशाचा मागम अनतशय खडतर असतो आणण त्यावरून चालायची तयारी पादिजे. कषट करून
ममळालेल्या यशाची गोडी कािी वेगळीच असते. आपल्या आईला खप
ू प्रेम दे ऊन नतला

सुखी समाधानी ठे वायचे. आईला साजेशी नतला आवडणारी सून आणायची. ती आपल्या

आईची मनापासून मुलगीचच झाली पादिजे. एखादी लेक जशी नतच्या आईवर मनापासून
प्रेम करते तसेच प्रेम आपल्या आईला नतच्याकडून ममळाले पादिजे.

आददती िी सांद
ु र, आकर्मक आणण गोड मल
ु गी असली तरी नतला रूप, पैसा याची ममजास

िोती. ती खप
ू श्रीमांत िोती पण नतच्या वड्डलाांच्या पैशावर रोदितला श्रीमांत हिायचां नहितां.
एकांदरीतच त्याने ठरवून ठे वलां िोतां की आददती िी आपली र्फक्त एक चाांगली मैत्रीणच
िोऊ शकते, प्रेयसी नािी.

