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The Unexpected Proposal

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि ... धडधडत्या हृदयानं घिात पाऊल

टाकलं. जड पपशव्यांचा भाि ततच्या डोक्यातल्या पवचािांच्या मानाने काहीच नव्हता. आल्या
आल्या ततची नजि समोिच्या कॉफीटे बलकडे गेली. मोठ्ठा गुलाबाचा गुच्छ, एक लाल

मखमली बंद डबी आणि एक गुलाबी ललफाफा.....! ततची नजि ततथेच स्थथिावली. पायात
एकदम गोळे च आले. आणि हृदयातले ठोके आता चांगलेच ऐकू यायला लागले. बाहे िचा

पाऊस आता अगदी डोळ्यात दाटून आला होता. पपशव्या हातातन
ू गळून पडल्या... काय

सांडलं काय िाहहलं याचं भान िाहहलं नाही ततला. घाईघाईने ततने ललफाफा उघडला आणि
पन्
ु हा पटकन ् न वाचताच ठे ऊन हदला. मग ती लाल मखमली डबी उघडली आणि दस
ु ऱ्या
हाताने गल
ु ाबांचा सग
ु ंध नाकात, मनात साठवला. डबीतल्या गोष्टीवि ततची नजि

णखळली...एक आनंदाची अथफुट हाक ततने थवतः लाच मािली...हहऱ्याच्या कानातल्यांकडे
ती पवथफारून बघत बसली. ततच्या मनात पवचाि आला, " खिं च एवढं प्रेम कितो हा

आपल्यावि. की हा सगळा दे खावाच? खिं काय खोटं काय? काही थांग लागत नाही ह्याच्या
मनाचा! की हा माझ्याच मनाचा खेळ?
ततने हळूच ललफाफा उघडला आणि ओठावि आलेला हुंदका दाबत ती आतलं पत्र वाचू
लागली...
" पप्रये, मी तुला कोित्या नावाने हाक मारू? इतकी वर्षं झाली या गोष्टीला पि अजूनही ती
तततकीच ताजी वाटते मला. तुला मी हदलेली भेट नक्कीच आवडेल. खिं म्हिजे खात्रीच
आहे मला. भेटू या लवकिच. आडडयोस!"

ती हळूच खच
ु ीत बसली हातांचा आधाि घेत. मघाची हृदयाची धडधड आता बिीच कमी

झाली होती. डोळे उघड्या दािाकडे वळले. मनात आनंद, उत्साह, वेदना, तनिाशा, िाग, लोभ ...
सगळ्या भावनांचा एकच कल्लोळ झाला ... ततचं मन मागे धावलं. ककती वर्षं झाली बिं
या गोष्टीला? तेव्हाही असाच पाऊस कोसळत होता. ततच्या ओठांवि कपवतेच्या ओळी
आल्या ....
" आल्या आल्या आल्या आल्या सिीवि सिी
कधी लयकािी, कधी भयकिी
कधी कधी मदमथत अशी अदाकािी
आठविी हठबकती सिीच्या रूपाने...."
ककती वर्षं झाली त्या गोष्टीला याला काय महत्त्व आहे ? भावना महत्त्वाच्या, अनुभव

महत्त्वाचा! ततने पुन्हा गल
ु ाबांचा गुच्छ छातीशी घट्ट धिला, एक मोठ्ठा श्वास घेतला आणि

गुिगुित ठिवलं - पुन्हा एकदा मनाने भूतकाळात जाऊया. मागची सगळी वर्षं पुढच्या
तासाभिात जगूया! बघू या तिी या मनाला उभािी लमळते का....

“आिदती,तु या जरा नो स दे तेस का केमे ट्री या? काल मी बंक केला िपिरअड” आिदती ला रोिहतची पिहली भेट
आठवली. ना ओळख ना पाळख आिण िबनधा त मला नावाने हाक मा न नो स मागणारा हा कोण

हणून अिदती

ने ितरकी मान क न या याकडे पािहले.
“आपण कोण?”
“सॉरी, मी रोिहत ”
“मग? मी ओळखते का तु हाला?”
“नाही नाही मी तम
ु या घरा या अगदी जवळ रहातो,

हणून

हटले तम
ु ची ओळख क न घ्यावी.”

अिदतीने नोटबक
ु पढ
ु े केले.
“मला उ या परत पािहजे ”
“ Thank u,उ या लगेच दे तो परत ”
घाईघाईने रोिहत िनघून गेला.. आपण आहोजाहो के यावर कसा सरळ आला. या या चेहर्यावरचे

ग धळलेले भाव

बघून आिदतीला हसायला आले.
दस
ु र्या िदवशी रोिहतने वही लगेच परत िदली.
आिदती िदसायला सुरेख होती.उं च सडपातळ बांधा,गोरा रं ग,सरळ नाक आिण अितशय बोलके डोळे . कॉलेज मध या
बर्याच जणांना ित या ब ल आकषर्ण वाटत असे पण ितची िमजास अशी होती िक कोणी काही िवचारायची िह मत
केली न हती.

प,पैसा आिण हुशारी यामळ
ु े आिदती चा दबदबा होता.

कॉलेज म ये आिदतीचा एक छोटासा ग्रूप होता. िपिरअड ऑफ असला िक ते कॅ टीनम ये जाऊन time pass
करायचे. प्रिक्टकल नसले िक िपक्चर ठरलेला.एखा याला टागट क न याची िफरकी घ्यायची अशी नस
ु ती धमाल
चालायची.कॉलेज तफ कधीतरी केिमकल लां सना ि हजीट असायची ते हा तर एखादी िपकिनक अस यासारखे
सगळे उ साहात असायचे, गाणी ,जोक्स ,नकला अशी खूप मजा यायची. आधी रोिहत ग्रूपम ये न हता पण हळू हळू
या या उम या

वभावामळ
ु े तो सग यांचा आवडता झाला. ग्रूपम ये आिदती ची वट होती कारण ितची गाडी

ग्रप
ू ला के हाही वापरता येत असे.
घराजवळच राहत अस यामळ
ु े आिदती आिण रोिहतची मैत्री वाढली. कॉलेजला जाताना, अ यासाला ते बरोबर जाऊ
लागले.रोिहतचा िनरागसपणा आिण आिदतीचा अवखळ

वभाव यामळ
ु े यां यात घट्ट मैत्री जमली.कॉलेज या

ग्रप
ू म ये कोणा या हे लक्षात आले नाही. सवार्ंना वाटले िक दोघे जवळ राहतात

हणून एकत्र असतात.

एकदा असेच कॉलेज लवकर सट
ु ले व सवार्ंनी ‘ कभी कभी ’ िपक्चर ला जायचे ठरिवले, यािदवशी रोिहत आला
न हता आिण आिदतीला िपक्चरला जायची इ छाच होत न हती. आिदतीला लक्षात आले िक रोिहत नसला िक
आप याला कशातच उ साह वाटत नाही .मन नुसते सैरभैर होते,कशात लक्ष लागत नाही. रोिहतला काय वाटते याचा
ती

िवचार क

लागली परं तु रोिहतने कधीही मैत्रीपलीकडे जाऊन काही भासवले न हते.कदािचत असे असेल िक

याला िवचारायची िह मत होत नसेल.
कॉलेजम ये

टीन सु

होते.लेक्चसर्,परीक्षा,टूसर् पण आिदतीचे मन कशातच लागत न हते. ती सवार्ंम ये असून

नस यासारखी असायची. आिण नंतर एकिदवस तो प्रसंग घडला आिण आिदतीचे मन प्रेमा या सुंदर भावनेने िचंब
िचंब िभजले.

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.

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 भावनेपासून दरू वाटत होता.

यामुळे ि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.

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 ."

