श्रेयाकडे बघन
ू एक लक्षात आले राधाच्या कक ती सर्ाांपेक्षा बरीच लहान दिसत होती म्हणजे ततने आपल्यापेक्षा १२१३ र्र्ाांनी

मोठ्या असलेल्या श्लोकशी लग्न केले होते.थोडे कनफ्युजन होते.राधा श्रेयाशी बोलायला गेली .

“हाय, मी राधा ”
“हाय, तुम्हाला कोण ओळखत नाही, तुम्ही फार सुुंिर गाता तुमचा आर्ाज फार गोड आहे “
“अहो जाहो नको करू प्लीज, मैत्रीणीला कोणी अहो जाहो करत का?”राधा लटके रागर्त बोलली,“आणण गाणे
म्हणशील तर तू दह शशकलेली आहे स ,मेहकफल जमऊ

एकिा”

“ok तू अहो जाहो करण्याइतकी मोठी दिसत नाहीस हे ही खरे च,बाय ि र्े तल
ु ा हा केसरी रुं ग फार शोभन
ू दिसतो
आहे , you look marvalous! ”
“ आणण काय ग एर्ढी गोड असून तू डॉक्टर कशी झालीस?”
श्रेया

हसून म्हणाली “मला श्लोक भेटणार होता म्हणून मी डॉक्टर झाले”

हसताना श्रेया

फार छान दिसत होती,श्लोकचे नार् घेतल्यार्र राधाच्या मनात एक सूक्ष्म कळ उठली.ततने लाुंब

उभ्या असलेल्या श्लोककडे पदहले,तो तयाुंच्याकडेच पाहत होता.काय वर्चार करत असेल श्लोक ? श्रेयापेक्ष आपण
अधधक सरस आहोत हे बघत असेल का?
तेर्ढ्यात श्लोकचा मोबाईल र्ाजला आणण तो ओरडला “ श्रेया लर्कर चल कुहू क्लासहून येताना सायकलचा धक्का
लागून र्रून पडली ततला खूप लागले आहे , come fast darling ” आणण ते िोघे लगबगीने तनघून गेले.
पाटीतील सगळी मजाच गेली. राधा पर्
ू ााला मित करत होती ककचन मध्ये आणण डोक्यात वर्चार चालू होते.कसे
असेल िोघाुंचुं घर ,एकमेकाुंशी सुंबुंध, श्रेयाने र्यात फरक असताना का लग्न केले असेल. पूर्ाा थोडी फ्री झाल्यार्र
श्रेयाने वर्चारले, “ कोण पडले म्हणून गेली ती िोघे?”
“साुंगते तल
ु ा सगळे मलाही कालच कळले.” पर्
ू ााने टे बल आर्रता आर्रता साुंगायला सरु र्ात केली.
“श्लोक भारतातून गायब झाला, जॉब करता करता तयाला र्ेगर्ेगळ्या िे शात कफरार्े लागले ,९-१० र्र्े नुसता कफरत
होता तयात खाण्यावपण्याचे खूप हाल झाले, तयेयेतीकडे पूणा िल
ा झाले, आणण तयाच्या सारखे पोटात िख
ु क्ष
ु ू लागले
सगळ्या टे स्ट झाल्या पण काही डायग्नोसीस होई ना. तो एक स्पोटा पसान

असल्यामळ
ु े तयाला सहन करण्याची

ताकि होती ”
राधा अगिी लक्ष िे ऊन ऐकत होती “ my god! काहीतरीच ग पूर्ाा तू मला भलते सलते साुंगणार नाहीएस”
“तुला जे ऐकायचे नाही तेच आहे ग, श्लोकला कॅन्सर आहे intestine चा, आता बरा आहे तो.तयाची treatment
बरीच र्र्ा चालली तेव्हा तयाची आणण श्रेयाची ओळख झाली.श्रेया ररसचा सेंटर मध्ये आहे . मरणाच्या िारातून खेचून

आणले आहे ततने तयाला.चाुंगल्यातला चाुंगला डॉक्टर, सर्ा सोयी,मानशसक आधार अशी खप
ू मित केली ततने.श्लोक्ने
तर जगायची अशाच सोडली होती पण दहने अहोरात्र सेर्ा केली श्लोकची.”
राधा दिग्मूढ होऊन ऐकत होती.
“अशीच काळजी घ्या घरी, असे श्रेयाने साुंधगतले तेव्हा पठ्या म्हणाला मी इथे च येईन रहायला,तुम्ही आहात ना
इथे”
पूर्ाा साुंगत होती.
“श्लोक पेक्षा १०-१२ र्र्ाांनी लहान असलेली श्रेया तयाच्या प्रेमात पडली आणण िोन र्र्ाांपर्
ू ी तयाुंनी लग्न केले”
“ कुहू कोण ?”
“ती अजून एक स्टोरी आहे . कुहू ४ र्र्ााची असताना ततची आई हॉस्स्पटल मध्ये cancer ने गेली, ततला कोणीच
नव्हते म्हणून ही

िोघे

ततला साुंभाळतात आणण ततला adopt केले आहे .”

तेर्ढ्यात बेल र्ाजली आणण श्रेया आणण श्लोक कुहूला घेऊन आत आले.कुहू चे डोळे आणण गोबरे गाल लाल लाल
झाले होते हातात chocolate होते मान श्रेयाच्या खाुंद्यार्र वर्सार्ली होती.
राधाची श्लोक कडे पाह्यची दहम्मत झाली नाही.श्रेया कुहुलाच साुंभाळत होती.सगळ्याुंनी पटापट जेऊन घेतले.
घरी आल्यार्र राधा एकिम सन्
ु न झाली.राधेय लगेच झोपायला गेला.राधा नुसती अस्र्स्थ होऊन बसून रादहली.
आपले घर आपला नर्रा,मुले ह्या सगळ्याचा ततला अशभमान र्ाटे .आपण सर्ााना कसे तनट

साुंभाळले

आहे ,गाडी,बुंगला सर्ा कसा हे र्ा र्ाटार्ा असे आहे ,मुले हुशार आहे त,कुठे खोड काढायला जागा नाही.आनुंिाचे

असे

मोजमाप असते का?
श्रेयाने जे केले

तसे करायला

जमले असते का आपल्याला,राधा मनाशीच वर्चार करीत होती.एखािी मनाने खुंभीर

असलेली,प्रचुंड ओढ आणण ध्यास असणारी

खूप

प्रेमळ अशी

मल
ु गीच हे करू शकते.श्रेया आपल्यापेक्षा खूप खूप

उुं च दहमालयार्र असल्यासारखी ततला भासली.आपण आपला आनुंि
कुठल्यातरी

र्स्तूुंच्या मूल्याुंशी जोडतो

आणण श्रेया

र्ेगळ्याच तरल पातळीर्र जगते आहे ,श्रेयाच्या जगण्याला खोल अथा प्राप्त झाला आहे , सतत

णझरपणारा आनुंि याचा ती अनभ
ु र् घेते आहे .राधा आनुंिाच्या या बबलोरी रूपाने भाराऊन गेली आणण आपल्या
हातातून काय तनसटले याचा ती वर्चार करू लागली.
रात्रीची र्ेळ होती पार्साची ररप ररप चालू झाली होती, िरू कुठे तरी
“ककसी के मुस्कुराहटो पे हो तनसार....................

मुकेशचे गाणे लागले होते

