कथा क्र. १२_४
अिदतीला रोिहत या मनात या या िवचारांची काहीच क पना न हती. ितने अंतमख
होऊन िवचार
ुर्
के यावर ित या लक्षात आले की आपण रोहीतवाचून राहू शकत नाही. ती वाट पाहत होती की तो
वतःहून प्रपोज करतो काय ? तो ित याशी अितशय प्रेमाने वागत होता, ितची काळजीही घेत होता पण
प्रेम या भावनेपासन
ू दरू वाटत होता.

यामळ
ु े ितला

याचे लक्ष िशक्षणावर एकाग्र झाले असेल आिण

याचा अंदाज येईना.

हणूनही तो या

ितला असेही वाटले की आता

टीने िवचारच करीत नसेल. पण नंतर

ितला अशी काळजी वाटू लागली की आप या भावना याला कळाय या आत तो दस
ु र्या कोणा या पाशात
अडकला तर ? ित या घर या

ीमंतीमळ
ु े व ित या

न हती. जे हवे ते िमळालेच पािहजे हा ितचा

पामळ
ु े अशी िनराशा पचिव याची ितला सवयच

वभाव झाला होता.

यामुळे अशी िनराशा निशबी पदरी

येऊच नये या िवचाराने शेवटी ितने िन चय केला की आपणच ही क डी फोडायची आिण
घेऊन रोिहतशी

प ट बोलायचे.

दस
ु र्याच िदवशी रोिहतने ितला
अिदती

वतःच पुढाकार

िवचारले िक” जाताना मा याबरोबर माकटम ये येशील का?”

यावर

हणाली “तू सांगशील तेथे येईन मी, तु यासाठी काहीही करीन रे ”

“अिदती असे काय बोलतेस?”
“मग काय क

? तू समजून न समज या सारखा वागतोस. मुलीला हे सांगायला िकती कठीण जाते,तुला

कसे सांग?
ू
ू तल
ु ा मा याब ल मैत्रीपलीकडे कस याच भावना नाहीत का? मा या वाग यातन
ू , नजरे तन
तुला काहीच समजत नाही का?” अिदती अगदी डे परे ट

होऊन िवचारत होती.

“ रोिहत मला मािहत आहे की तुला आता फक्त अ यास मह वाचा आहे , माझी पण तीच प्रायोिरटी
आहे . पण माझे लक्ष

यात स या लागत नाही रे ! आय ल ह यू रोिहत ! मी तु यावर फार प्रेम करते

रे .”
“ अिदती तु या भावनांचा मी खूप आदर करतो. पण तू आिण मी फार वेग या वातावरणात वाढलो
आहोत. आप या सांपि तक ि थतीत खप
ू अंतर आहे . िशवाय मा या आईने केलेले क ट मी कधीच िवस
शकत नाही.

यामुळे ितला अितशय सुखी ठे वणे हे माझे पिहले

क न मला असे वाटते की मी तु या बर्याच अपेक्षा पूणर् क

येय आहे . या सवर् पिरि थतीचा िवचार
शकणार नाही. आज तू भावनां या भरात

काहीही तडजोड करायला मागे पुढे पाहणार नाहीस. पण नंतर मात्र आप यात कुरबुरी सु

होतील.

याऐवजी आप या केवळ मैत्रीचा हा िज हाळाच आपण आयु यभर जपू या का ? आईला सुखी
ठे व यासाठी मी तु यावर अ याय क

शकणार नाही ”.

आिदती या नम्र व हळुवार नकारानेही पार दख
ु ावली गेली. पण ती रोिहतला कधीच िवस

शकली नाही.

हळू हळू ितने रोिहतशी मैत्रीचे संबंध कमी केले. रोिहतला ती िवसर याचा प्रय न क

लागली.

आपण आवडतो ही

याला

एकच गो ट ित या मनात घर क न रािहली.

िडग्रीनंतर ितने पो ट ग्र युएशन केले. पी.एच.डी पण िमळवली. एका चांग या कॉलेजात ती प्रोफेसर
हणून काम क

लागली. ित या लग्नासाठी इतरांनी केलेले सगळे प्रय न वाया गेले. रोिहत या

आठवणींशी ती प्रामािणक व एकिन ठ रािहली. शेजार या शमाने घेतलेला आिण अिदती या घरात ठे वलेला
तो िलफाफा आिण ती लाल मखमली डबी. रोिहतही या आठवणीं जपत

मा यासारखाच अजूनही एकटा

रािहला आहे का ? याने पत्रावर याचा नवीन फोन नंबर िदलेला आहे . काय करावे ? याला फोन करावा
का ? आज साधारण दहा वषार्नंतर रोिहतचा आवाज आपण ऐकणार या क पनेने ितला घेरी येऊ लागली.

