असेच पावसाळ्ाचे दिवस होते जेवहां ततने रोदहतला त्ा््ावर््ा ेेकाची कब ल
म ी दिली होती . आज
ततला तो दिवस आठवन
ू पन
म हा एकिा रडू कोसळलं होतं. त्ाचा नकार पचवताना ततने जे िःम ख
अनभ
म वलं होत ते ततने कोणाच जवळ व्कत केलं नवहतं . ृि्ात आलेल्ा असंख् कळा ततने
ततथल्ा ततथेच िाबून टाकल्ा होत्ा. रोदहत वर असलेल ेेक कनातल्ा कनातच ठेवून ततने PH .d पूण्
केलं होत . त्ा गोषटीलाही आता जवळ पास िहा वर् ााली होती . त्ावेळीही असाच एक पमषप गम्छ ,
congratulations चे काड् आणण सोन्ाच एक छोटस पिक असलेली लाल रंगाची कखकली डबी घेऊन
एक कमलगा आला होता . रोदहत साहेबांनी दिला् असं सांगून , ततने काही ववचारा्््ा आतच

तो धड

धड जजना उतून तनघून दह गेला होता . तेवहां दह ती अशीच गंधळली होती . एकाएकी आलेल्ा त्ा
भेटीने ती खमश पण ााली होती आणण ववचललत दह ााली होती. रोदहतचा लगन ाालं असेल का ? त्ा
काड् वर वा डबीवर ना कमठला contact no होता ना कमठला पतता . तत््ा खमपिा कनात आलं, त्ा््ा
घरी जाऊन बघावं का ? त्ाला ववचारावा का कक हे असं अचानक कैतिणीची आठवण कशी का् ााली ,
कक आता नव्ाने ेेक तनका्ण ाालं्. खमप ववचार कून ततने तो ववर् शेवटी ततथेच थांबवला
लगनाच व् असल्ाने घरचे , ओळखीचे, नातेवाईक

. ततचं

सगळेच आपापल्ा परीने तत््ासाठी वर संशोधन

करत होते पण ततला काही कोणी पसंत पडत नवहता .रोदहत पमढे नवरा महणून िस
म ्ा् कोणाचा दह
ववचार करणे ततला शक् नवहते. बघता बघता ततचं लगनाचं व् सरत गेलं आणण एक दिवस ततने
आपला लगनच न करण्ाचा तनण्् सवांना सांलगतला होता.
आई बाबा खूप लचडले , वैतागले , त्ाने ततला सकजावण्ाचा खूप े्तन केला पण ती काही तत््ा
तनशच्ापासून हटेना . ततला एका उततक कॉलेज कध्े lecturer चा job लकळला होता . आई वडडलांशी
लगन ह्ा ववर्ावर वारंवार खटके उडा्ला लागल्ावर ततने ते घर सोडून दिले आणण ्वतःचा छोटा
flat घेतला .ती आता ततथे राहू लागली .
त्ा pendant ची डबी तत््ा कपाटात आजही तशीच होती आणण ४-५ दिवसातून एकिा तरी ती
बतघतल्ा लशवा् ततला चैन पडत नसे

.

आज िहा वरांनी पमनहा एकिा तसाच पमषप गम्छ आणण लग ट ततला लकळालं होत . ती आनंिात दह
होती आणण थोडीशी ववचारात दह होती . हा आपल्ाला अजून ववसरला नाही तर .पण आपला हा पतता
कोणी दिला ह्ाला ? तत््ा कनात ववचार आला . त्ा काड् वर चकक contact no दह होता ह्ावेळेस
.त्ा््ाशी बोलण्ाची इ्छा एकिक अनावर ााल्ाने ततने सकाळीच त्ाला कोन करा्चं ठरवलं .
शतनवार असल्ाने ततला lecture नवहते .धडधडत्ा छातीने ततने त्ाला कोन लावला .तबबल िहा
वरांनंतरर ती त्ा््ाशी बोलत होती . पलीकडून रोदहतचा आवाज ऐकताच तत््ा काळजाचा ठोकाच
चक
म ला जणू . "अदिती संध्ाकाळी r mall ला भेटू्ात ..कॉकी shop कध्े ?"त्ा््ा त्ा बोलण्ाने ती
परत एकिा भूतकाळात पोहोचली आणण "हो कमठेही ्ेईन रे तमझ्ाबरोबर " असंदह पटकन महणून गेली
.भानावर ्ेताच ततने वेळ नसल्ाचा बहाणा केला पण रोदहतने खूपच आरह केल्ाने ततला त्ाचे कन
कोडावले नाही . cotton चा कककट गमलाबी पंजाबी डेस घालून ती रोज््ा सारखी आजही छानच दिसत

होती . ठीक पाच वाजता ती कॉकी shop कध्े पोहोचली .उंच परम ा रोदहत अजन
ू ही तसाच पव
ू ीसारखा
िेखणा दिसत होता. पण हे का् दह लचकरम डी कोण ह्ा््ाबरोबर ?ततला कळेना .ती जवळ ्ेताच
रोदहत ने री्ल
म ा ओळख कून दिली "रर्ू दह अदिती कावशी ,my friend". त्ा अचानक ाालेल्ा
ओळख सकारंभाने अदिती पूण् गांगून गेली होती . "अदिती , दह, रर्ू कााी कमलगी " महणत तो
हसला. खूपच गोड होती ती कमलगी . "baba तमाी freind ककती क्त आहे " रर्ू महणाली. तततक्ात
बाजूलाच असलेल्ा सववता बांना रोदहत ने खमण कून री्मला काग््ा लले ाोन कध्े घेऊन जाण्ास
सांलगतलं. त्ा दह अदिती कडे एक ततरपा कटाष टाकत तनघून गेल्ा."bye कावशी " महणत रर्ू दह
गेली .अदिती््ा चेहे्ा्वरचे ेशन अपेिषत असल्ासारखेच रोदहत ने बोला्ला समरवात केली..सकोर
असलेला कॉकी कग हातात घेत तो बोलू लागला "अदिती तमला वाटत असेल ना हा असा अचानक कसा
आला .८ वरांपूवी कााा लगन ााला रीाशी . खूप साधी पण हमशार आणण लाघवी होती रीा ." होती ?
अदिती््ा कनात ववचार आला . "हो..होती . रर्ू २ वरांची असताना रीाला blood cancer detect
ााला . केको ााल्ा , अनेक उपचार , अनेक डॉकटस् सगळं काही ाालं पण रीा ामंज नाही िेऊ शकली
त्ा रोगाशी आणण २ वष्ा्््ा उपचारा नंतर ती हे जग, री्मला आणण कला का्कची सोडून तनघून
गेली .त्ाला दह आता एक वर् होईल .रर्ू ककत चार वरांची होती तेवहां .रीा््ा कत् ्ूने आई दह
खचली पूण् . आता आजारी आजारी असते सारखी .री्मला सांभाळा्ला कग सववता बांना ठेवलं
.अदिती काग््ाच वरी कला एका लकिा््ा बदहणी कडून कळले कक तू lecturer आहेस . तू एकटी
राहतेस हेही तमझ्ा students ना कादहते् वाटतं.तत््ाच कडून तमाा पतता लकळाला . तेवहां पासून तमला
भेटा्चे खूप कनात होते पण दहमकत होत नवहती . पण शेवटी न राहवून की तमला गम्छ पाठवला . "
अदितीला खमप वाईट वाटले कक आता रोदहत एकटा आहे महणून त्ाला कााी आठवण ााली का ? ती
जा्त काही बोलली नाही . कॉकी संपली तशी िोघं तनघाली . िोन दिवसांनी ततला री्मचा कोन आला "
कावशी कााा sunday ला बथ्डे आहे . काझ्ाबरोबर डेस आणा्ला ्ेशील बथ्डे चा? ." रर्ू तत््ा आई
सारखीच गोड होती , लाघवी होती . ततला ततचा आरह कोडवला नाही . ती री्मला घेऊन shopping la
गेली आणण िोघींनी खूप कजजा केली . कग एक दिवस college कधन
ू ्ेताना ती री्मला घरी घेऊन
आली ,तत््ा आवडीचे डोसे केले आणण ice cream खाऊ घालन
ू घरी सोडले . री््
म ्ा कंपनीत ततचा वेळ
क्त जात होता . तसंच रर्ू ला दह ती खप
ू आवडत होती . अचानक एका संध्ाकाळी रोदहतचा कोन
आला . तो ववचारात होता ततला कॉकी शोप कध्े भेटण्ा बदल. ती भेटा्ला गेली त्ाला संध्ाकाळी
."अदिती रर्ू खप
ू दिवसांपासन
ू कागे लागली आहे बाबा आई आण ना परत , कला कादहत नाही तल
ू ा
आवडेल कक नाही पण तरीही ववचारतो .काझ्ाशी लगन करशील ? काझ्ा रर्ू ची आई होशील का ?"
अदिती हे ऐकून ्थबध ााली . ह्ा ेशनाची ती खरतर कनापासन
ू वाट बघत होती . रोदहतला ववसू न
शकल्ानेच खरं तर ततने अवववादहत राहण्ाचा तनण्् घेतला होता .पण कमठेतरी ततचा ्वालभकान दह
थोडासा िख
म ावला होता .रीा नाही महणून त्ा््ा
लगनाबदल ववचारले ह्ाचे ततला वाईटच

कमलीची आई होण्ासाठी ह्ाने आपल्ाला

वाटले . " अदिती काक कर कला , आपण ज्ा व्कती वर

कनापासून ेेक करतो ती व्कती आपल्ा आ्मष्ातून तनघून गेल्ावर का् अव्था होते ते पमरेपूर

अनभ
म वलं् की . काझ्ा तझ
म ्ा ेती््ा भावना तेवहां जरी ेे्सी््ा नसल्ा तरी आज कला तू हवी
आहेस काझ्ा आ्षम ्ात कााी सहचाररणी महणन
ू . तू जजतकं कला ओळखतेस , आपलं जजतकं tuning
असा्चं एककेकांशी तस tuning की रीाशी दह नाही कू शकलो हे कला लगन ााल्ावर खप
ू
जाणवा्ला लागलं होत. ेत्ेक वेळेला आतता अदिती असती तर अश्ा तमलना की करत होतो नकळत .
आपला पाट्नर नमसता चांगला असून चालत नाही , त्ा््ाशी ते धागे िोरे आतून बांधले गेले पादहजेत
हे पटल् कला . महणूनच थोडा तनल्जज होऊनच ववचारतो् काझ्ाशी लगन करशील ?" अदितीचा डोकं
पूण् बलधर ााला होत एवहाना . " ततने रोदहतकडे एक दिवसाचा वेळ कालगतला .रािभर ववचार केला
.रोदहत ततला अजूनही आवडत होता . पण त्ाही पेषा ततची तार जमळली होती ती लाघवी री्मशी .
रोदहतशी लगन कून ती छोट्ा री्मला दह खमश करणार होती . ततला आई िेणार होती . री्मच आ्मष्
त्ाकमळे बिलणार होत . ते आईववना पोर ततला दिसू लागल आणण ततने तनण्् घेतला . िस
म ्ा् दिवशी
ततने रोदहत ला कोन केला .." रोदहत की री्मची आई वहा्ला त्ार आहे , तमां लगनाच ेोपोसल असत
ककत तर किालचत की नाही महटलं असतं पण री्मची आई वहा्चं ेोपोसल की नाकाू शकत नाही "
रोदहतला जाणवत होत आपल्ाला वाटलं होत तततकी लकजासी ककं वा रीकंतीने काजलेली नाही्े अदिती.
किालचत तेवहां तत््ाशी लगन केलं असतं तरी असाच सकजूतिारपणा िाखवला असता ततने . चक
म लो
का आपण ततला ओळखण्ात .
असो पण आता रोदहत खमश होता , त्ाला खूप बरं वाटत होतं .त्ाने अदितीचे कनातल्ा कनात खूप
खमप आभार कानले .री्मला त्ा वरी तत््ा बथ्डे च सगळ्ात कोठ लग ट लकळाल होत , ततची आई ."

