कथा क्रमाांक ५

मोजमाप

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि ददवा लाविाि इतक्यात सूि ऐकू
आले, ‘Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday
Dear Radha, Happy Birthday to you!’
केकविील मेिबत्तीच्या ममिममित्या उजेडात चेहिे जिी व्यवस्थित ददसत नसले तिी
फक्त आवाजावरून िाधाने जमलेल्या सगळयांचा अंदाज बांधला होता.

वाढददवसाच्या

तनममत्ताने का होईना, पि िाधाचा िाधेय संध्याकाळच्या सगळया अपॉईंटमें ट्स िद्द करून
आज लवकि घिी आला होता. व्यवसायाने हाटट सजटन असल्यामुळे कदाचचत हृदयाची

गुंतागुंत त्याला अचक
ू ठाऊक होती. पूवाट आणि संकेत, लव्हबर्डटस, यामशवाय त्यांची वेगळी
ओळख करून दे िे कदाचचत चक
ु ीच ठिे ल. शाळे त असतानाच एकमेकांच्या प्रेमात पडले

आणि योग्य वेळ येताच लग्नाच्या बंधनात अडकले. आज बिा वर्ाांनंति ोलोकचा आवाज
ऐकल्यावि कॉलेजमधील आठविींनी िाधा भािावून गेली.

ददवे लागूच नयेत असे ततला

वाटत असतानाच कुिीतिी स्थवच ऑन केले आणि झुंबिाच्या त्या लख्ख प्रकाशात
आठविी तशाच पवरून गेल्या.

िाधेय समोिच होता तिीही एका ओळखीच्या आवाजाचा

मागोवा घेिािी िाधाची नजि णखडकीपाशी उभ्या असलेल्या ोलोककडे गेली. अगदी काल
पिवाच भेटल्यानंति आज पुन्हा भेटतोय अशा पवोवासात त्याने ततला 'hi' म्हटले.

थवप्नातून जागे व्हावे तशी थवतःला सावित िाधा नुसती हसली. िाधेयच्या नजिे ला नजि
ना दे ताच ''मी आलेच हं !’’ असं म्हित बेडरूमच्या ददशेने वि तनघून गेली.

िाधेय या सवाांना कॉलेजमध्ये एक वर्ट सीतनयि होता पि मजा किायला मात्र हे
पाचहीजि एकत्र जमायचे. ोलोक तसा खप
ू कमी बोलायचा. संकेत त्याला गंमतीत

म्हिायचा दे खील, “ अिे काही नाही ति तनदान एक ोलोक तिी म्हि.” िाधा आणि पूवाट
सुद्धा जीवाभावाच्या मैत्रत्रिी होत्या. बऱ्याच वर्ाांनंति ोलोक पिदे शातून भाितात पितला
होता. अचानक त्याची पूवाटशी भेट झाली. तो नाही म्हित असतानाही पूवाट त्याला

िाधाच्या घिी घेऊन आली होती. िाधेयला बहुधा त्याचं येिं तततकंसं रुचलं नव्हतं. पूवाटही
आज तशी कमीच बोलत होती. ोलोकला इिे आिून काही चक
ू ति नाही ना केली अशी
शंका ततला सतावत होती. ोलोक मात्र कोपऱ्यातल्या एका खच
ु ीवि बसून कॉफीटे बलविील
ं ले
मामसक वाचल्याचा आव आित होता. खिं ति त्याचंही मन आठविींचे शंखमशप
वेचण्यात मग्न झालं होतं.

पावसाचा जोि काही कमी होत नव्हता. बाहे ि आता बऱ्यापैकी काळोखही पडला होता.
तयाि होऊन येण्याकिता वि बेडरूममध्ये गेलेली िाधा तशीच ओल्या अंगाने बिाच वेळ
आिोयासमोि उभी होती. मनात आठविींचं वादळ उठलं होतं. अशातच एक वीज
कडाडली आणि कॉलेजच्या अॅन्यअ
ु ल डेची पावसाळी िात्र तशीच्या तशी ततच्या
डोळयासमोि चमकून गेली. िाधाने डोळे घट्ट ममटून घेतले.

त्या वर्षीचा तो annual डे खरतर ववशेर्ष होता , कारण junior college चा तो शेवटचा annual डे होता .
पुढच्या वर्षी हे सववजण ससनिअर college चे ववद्यार्थी होणार

होते .एक वेगळं , िव पवव सुरु होणार

होतं . त्यामळ
ु े आज खप
ू धमाल करायची, गोंधळ , गल्ला करायचा अस सवाांिी ूरवि
ू टाकलं होतं.
कारण एकदा का ससनिअर college चालू झालं कक जो तो आपापले
होता . मजा मस्ती बरोबर भववष्याचीही जाणीव

ध्येय गाूण्यात मग्ि होणार

ूे वावी लागणार होती. पव
ू ाव आणण संकेतचे आयष्ु यातले

पढ
ु चे सगळे प्लाि आधीच ूरले होते . पव
ू ावला ICWA करायचे होते व संकेतला CA व्हायचं होतं. ते

झालं , िोकरी समळाली कक लग्ि . श्लोकला अभ्यासात ववशेर्ष रस िव्हता पण तो मळ
ु ातच हुशार होता .
तो एक स्पोर्टवस person होता . college च्या badminton टीम चा captain , पट्टीचा swimmer आणण karate
black बेल्ट धारक होता . राधाला मात्र वकील होऊि अन्यायाववरोधात लढायचे होते , पीडडतांिा न्याय
समळवूि द्यायचा होता . नतचे व्यक्ततमत्व हह तसेच होते , स्पष्ट आणण तडफदार. रं गािे सावळी असली
तरी राधा हदसायला खप
ू च गोड आणण आकर्षवक होती . उं च सशडसशडीत बांधा , टपोरे डोळे , गालावरच्या

खळ्या नतला अधधकच मोहक बिवत , पण नतच्या चेहऱ्यावर जो हसतमुखपणा आणण प्रसन्िता असे ती
सवाांिाच आकवर्षवत करत असे . जवळ जवळ सगळं च college राधाच्या प्रेमात होते . इतकेच िाही तर

सवव सशक्षकांचीही ती लाडकी होती . इतके सारे असूिही नतचे पाय अजूि जसमिीवरच होते . college च्या
beauty queen बरोबरच ती college ची melody queen हह होती . राधाचा आवाज खप
ू मधरू होता . राधा

आरशासमोर उभी राहूि अजूिही पूवीच्याच आूवणीत हरवली होती . annual डे च्या निसमत्तािे नतच्या
गाण्यांचा एक ववशेर्ष कायवक्रम ूे वला होता collegeिे. नतला आूवलं ती वादकांि बरोबर गाण्याची
rehearsal करत होती आणण मध्येच नतला जाणवल कक श्लोक rehearsal रूमच्या बाहे र corridor मध्ये
अस्वस्र्थपणे येरझायाव घालतोय , रूम च्या आत बाहे र करतोय. नतला कळे िा ह्याला काय झालं . पण ती
ररयाज सोडूि जाऊही शकत िव्हती.

annual डे च्या एक एक आूवणी डोळ्यांसमोरूि पुढे सरकत होत्या . कायवक्रम सुरु झाला आणण

compairer च्या रुपात जेव्हां राधेय stage वर आला तेव्हां सगळे च आश्चयव चककत झाले . राधेय त्याच
college चा पण science faculty चा ववद्यार्थी . अत्यंत सुरेख , चोख आणण व्यवक्स्र्थत event
management करण्याचा त्याचा हातखंडा

होता . कदाधचत म्हणूिच त्याला बोलावले असणार . पण

पठ्यािे ह्या चांडाळ चौकडीला ताकास तूर लागू हदला िव्हता . पूवाव , संकेत , श्लोक आणण राधा ह्यांचा
खास group होता . ते कोणाला आपल्या group मध्ये िा घेत , िा ते स्वतः इतरािमध्ये जात .

राधेय त्यांच्या पेक्षा senior असला तरी तो ह्या चौकडी बरोबरच असे.तो कसा आणण कधी ह्यांच्यात
सामील झाला ते ह्या चौघांिाही कळले िाही . असो , पण त्याला बघि
ू सगळे च खश
ु झाले .
कायवक्रम चालू झाला आणण राधाची गाणी एका वर एक once more घेत होती. सगळं वातावरण कसं
प्रसन्ि आणण सुंदर वाटत

होतं . कायवक्रम संपत आला आणण .अचािकच

अवेळी पाउस

सुरु झाला .

बघता बघता जोर वाढत चालला तेव्हां आयोजकांिी कायवक्रम आवरता घेतला . अचािक आलेल्या पावसा
मूळे सवाांचीच धावपळ झाली होती . संकेत आणण श्लोक , दोघेही

त्या हदवशी scooty घेऊि आले

होते ,कायवक्रम उसशरा पयांत चालला तर उगीच घरी जायला उशीर िको म्हणूि .पूवावला घरी सोडायला
संकेत जाणार होता तर श्लोकिे राधाला सोडण्याची जबाबदारी घेतली होती . आूवणीत रमलेली राधा
राधेय च्या हाकांिी भािावर आली आणण पटापट आवरू लागली .पण मि मात्र अजि
ु ही श्लोकच्याच

आूवणींमध्ये रमले होते . पाउस पडत होता आणण वारा हह खप
ू होता म्हणि
ू ती श्लोकला घट्ट धरूि
scooty वर बसली होती. पण आजचा श्लोक नतला रोजच्या श्लोक पेक्षा वेगळाच वाटत होता. त्याच्या
बरोबर सभजत सभजत जातािा नतला काहीतरी वेगळं च जाणवत होतं . ती त्याच्या बरोबरच्या

प्रवासात

हरवलेली असतािाच पव
ू ावच्या हाका आल्या . "अगं , झालं का ? ककती वेळ ? लवकर खाली ये िा ."नतची
वातय कािावर येत होती . " आलेच हं "म्हणत

ती

तयार होत होती , पण धचत्त

मात्र काही श्लोक

वरूि हलत िव्हतं . सहा फूट उं च , गोरा , दे खणा श्लोक त्या annual डे च्या रात्री नतला जसा हदसला

तसा नतला आधी कधीच हदसला िव्हता . ती त्याच ववचारात तयार होउि खाली आली आणण िकळत
नतची िजर श्लोकला शोधू लागली.ती खाली येताच श्लोतिे नतला लाल गुलाबांचा एक मोूा गुच्छ दे त
ववर्ष केले . नतला हा गुच्छ ओळखीचा होता .लग्ि व्हायच्या आधी दोि एक वर्षावपयांत

प्रत्येक

वाढहदवसाला श्लोक कडूि हा असाच लाल गुच्छ नतला समळत होता . आणण एका वर्षावपासूि तो

अचािक यायचा बंद झाला . आणण आज समळाला तो हा आता लग्ि झाल्यावर , अिेक वर्षाविंतर ,
anuual डे ला आलेल्या अचािक पावसासारखा ...

वाढदिवसाला श्लोककडून असाच लाल गुच्छ तिला मिळि होिा. आणि एका वर्ाापासून िो
अचानक यायचा बंि झाला. आणि आज मिळाला िो हा आिा लग्न झाल्यावर, अनेक
वर्ाांनंिर. अॅन्यूअल डेला आलेल्या अचानक पावसासारखा....
आठविी बाजूला सारि हािािला गुच्छ हुंगि राधाने श्लोकला ‘thank you’ म्हटलं.
श्लोक ककंचचि हसला. राधेय िरु
ु न हे पहाि होिा. िो राधाजवळ येऊन तिच्या खांद्यावर
हाि ठे ऊन श्लोकला म्हिाला, “बरे झाले बाबा िू फुले आिलीस. आपल्या काही असे
लक्षाि नाही रहाि. हॉस्पपटल सोडून सरळ घरी आलो बघ. नवऱ्याने नाही िरी खास

मित्राने birthday girl ची आवड लक्षाि ठे वली.” श्लोकच्या हािाि ड्रंक िे ऊन त्याने
संभार्ि चालू ठे वले.

“कधी आलास ि?
ू ककिी दिवस राहिारे स?”

“ आठवड्यापूवी आलो. आिा इथेच असेन िी. िाझ्या कंपनीने िला इकडे तनिान 2-3
वर्ाांसाठी िरी िाकेदटंग डायरे क्टरची पोपट िे ऊ केलीय.

परवा सहज पूवाा भेटली अन

िला ‘ चल, राधाला सरप्राइज़ कर ’ म्हिून या पाटीला आिले तिने.'' श्लोक.

“ फार बरं केलंस. इिक्या वर्ाांनी भेटिोय आपि. चालू िे िुझ्या आणि राधाच्या गप्पा.
िी थोडं इिर पाहुणयांशीही बोलिो.” म्हिि राधेय गेलासुद्धा.
राधाने श्लोककडे तनरखन
ू पादहले. िसा आधीच िो िे खिा होिा, िशाि परिे शाि

रादहल्यािुळे चेहेऱ्यावर आत्िववश्वासाचं िेज चढलं होिं, बोलणयािली सफाईही वाढली
होिी. राधाने िनापासून िाि दिली, "अिेररका िानवलीय रे िुला. यू लुक शापा. "

श्लोक हसून म्हिाला, “ िू सुद्धा. सो हाऊ आर यू डुइंग? िुझे नाटक, गािे काही चालू
आहे का, की पक्की गदृ हिी बनलीयेस?”

“ नाटकं बबटकं नाही जिि रे आिा. नस
ु िं गािं अधन
ू िधन
ू .” राधा.

श्लोकनं खट्याळपिे म्हटलं, " बघ, िाझ्याशी लग्न केलं असिंस िर अशी वेळ आली
नसिी. चान्स होिा िल
ु ा, घालवलास बघ. "
राधा ऐकिच रादहली.

हा श्लोक बोलिोय? ककिी अबोल होिा? अबोल कुठला, almost

घम्
ु याच, थट्टाबबट्टा करिं िर िरू च. पि कधी िोकळे पिानं बोलिंही नाही. आणि आिा हे
इिकं? राधाचे ववचार चालू होिे. पि लगेच पविःला सावरून श्लोकच्या डोळ्याला डोळा
मभडवून िी त्याला म्हिाली, " िू कधी िला ववचारलं िरी होिंस, लग्न करशील का
म्हिून? "

थोडा गंभीर होि श्लोक म्हिाला, " आडून आडून अप्रत्यक्षपिे िी िुझा कल बघायचा
प्रयत्न खप
ू केला.

पि सरळ ववचारायची दहंिि झाली नाही. वाटलं, जुगनूने चांि की

िरफ िे खा और जुगनू चगर गया."

आिा राधाच्या डोळ्याि पािी जिायला लागलं. िी हळुवारपिे बोलू लागली, " श्लोक,

it’s a DONE thing.

िो भूिकाळ होिा. भि
ू काळाचा विािानकाळाशी संबंध जरूर

असिो; नाही असं नाही. पि आपल्या भूिकाळािल्या चांगल्या आठविी, िी िैत्री िशीच
राहू िे . त्या दिवसांची गोड आठवि राहू िे . बपस ्. पि त्याची लुडबुड विािानकाळाि
होऊ िे ऊ नकोस. िी िसंच ठरवलं न ् आज आनंिाि आहे िी. राधेय साधा सरळ िािूस
आहे . काव्यबबव्य त्याचा प्रांि नाही, आवडही नाही. पि एके दिवशी त्याने कॉलेजच्या

लायब्ररीि िी पुपिकं पहाि असिाना “ लग्न करशील का “ असं पपष्ट ववचारलं अन ् िी
ववरघळले. " I am ready for any response.

आय अॅि नॉट वरीड अबाउट

ररजेक्शन. पि िाझ्या भावना िी व्यक्ि केल्या याचं िरी सिाधान राहील िाझ्याजवळ.
" म्हिाला. त्यािन
ू , श्लोक, आपल्या आिाभाका, चांििी रात्र असं काही झालं नव्हिंच.
भावनांचाही गोंधळच होिा.

सो फरगेट ि पापट, फेस िे ररअॅमलटी, ओ के फ्रेंड? " म्हिि

त्याचा हाि धरून थोपटल्यासारखं केलं.
" हॅलो एव्हरीबडी." राधेय ओरडून म्हिि होिा, " िी राधासाठी आिा एक गािं म्हििार

आहे . प्लीज़ बेअर ववथ िी." म्हिि त्याने सीडी लावली आणि lip sync सुरु केलं. सगळे
हसायला लागले.

" हि िेरे बबन अब रह नही सकिे, िेरे बबना क्या वजूि िेरा "

राधाला रडूच कोसळलं. तिचं हे आवडिं गािं. पविःला गािा येि नसिानाही राधेय

आपल्या भावना या िागााने व्यक्ि करिोय, या ववचाराने तिला राहवलं नाही. श्लोककडे
िल
ा करून धावि जाऊन िी राधेयच्या मिठीि मशरली.
ु क्ष

पार्टी संपत आली आणि आलेले सगळे लोक एक एक करून घरी जायला लागले. पूर्ाा आणि संकेत

जायला ननघाले तसा श्लोक सुद्धा तयांच्याबरोबर जायला ननघाला तसा राधेय तयांना म्हिला कक एर्ढी

काय जायची घाई आहे , थांबा थोडा र्ेळ. पूर्ा ला र्ातार्रिातला awkwardness आधीच जािर्ला होता
तयामुळे ती म्हिाली नाही आता खप
ू उशीर झालाय ननघतो आम्ही. तुम्ही सगळे पुढच्या शननर्ारी

आमच्या घरी जेर्ायला या, मस्त गप्पा मारू बसून. राधा काही म्हिायच्या आत राधेय हो म्हिला
दे खील.

शननर्ार उजाडला, संध्याकाळी राधा आणि राधेय पर्
ू ाा च्या घरी पोचले दे खील. श्लोक अजन
ू आला

नव्हता, श्लोक बरोबर श्रेया येतेय असे पर्
ू ाा म्हिली, कोि श्रेया असे वर्चारिार तेर्ढ्यात बेल र्ाजली
आणि श्लोक- श्रेया आले दे खील.

राधा दरू
ु नच बघत होती. आकर्ाक व्यक्ततमतर्ाची श्रेया ददसायला अगदी संद
ु र नसली तरी नतच्या

चेहऱ्यार्र एक प्रकारचे तेज होते. बोलता बोलता कळले कक ती Cancer research करते आणि गाण्यात
दे खील वर्शारद आहे . राधेय शी तर ती जी चचाा करत होती तयार्रून नतला नतच्या वर्र्यात नतकीच
चांगली मादहती आहे हे समजत होते.
श्लोक राधा शेजारी येउन बसला, तेव्हा न राहर्ून राधाने वर्चारले कक काय रे लग्न कधी करिार? श्लोक
म्हिला कक माझे श्रेया शी २ र्र्ाांपूर्ीच लग्न झालंय. राधा म्हिली, कक बोलार्ले सुधा नाहीस. श्लोक
पर्टकन म्हिला, तू तरी कुठे बोलर्ले होतेस, राधेय शी लग्न काय ठरले तुझे तू तर वर्सरूनच गेलीस
मला.

राधा स्र्ताला सार्रत म्हिाली कक छे , असे काही नाही. मला र्ार्टले कक तुला कदाचचत र्ाईर्ट र्ार्टे ल
म्हिून…. श्लोक हसायला लागला, तयाला इतके हसायला आले कक तयाच्या डोळ्यातून पािी यायला
लागले.
आणि तो म्हिला अग, मला तू आर्डायचीस आणि माझे तुझ्यार्र प्रेम होते पि तुझे नव्हते, big deal?
आता तुझे प्रेम नाही म्हिून दे र्दास बनून किरतोय असे र्ार्टले का तुला. तुझे प्यार नाही हुआ तो नाही

हुआ.माझे आणि श्रेया चे मस्त चाललाय. आणि आज या क्षिी तर र्ार्टतय कक तझ्
ु याशी नाही झाले लग्न
ते बरे च झाले.श्रेया माझ्या आणि नतच्या घरच्यांना तर साम्भाल्तेच पि कल्पना दह करिार नाही अशा
प्रसंगांना नतने एकर्टीने तोंड ददलंय, माझ्या पाहण्यातली तर ती एक समथा स्र्यंससद्धा आहे . राधा बघतच
रादहली, आपि कक एकांगी वर्चार करत होतो असे नतला र्ार्टायला लागले. नतची भाची म्हिायचीच
नतला कक तू ककती जुन्या वर्चांची आहे स. heart-break झाले तर झाले तयात काय, तुम नाही कोई और
सही.

आणि अचानक राधा ला आपि स्र्ताला उगाच महतर् दे तोय असे र्ार्टायला लागले. एर्ढ्यात राधेय नतला
येउन म्हिला कक अगं तू श्रेया शी बोललीस का? काय छान आहे दह मल
ु गी. आणि राधा मनात क्षि का होईना

श्रेया बद्दल जलसस येउन गेली. आतता पयांतच्या आयुष्यात नतला सतत center of attraction असण्याची

सर्य होती तयामुळे श्रेया नतकी एर्ढी काय great आहे बघू तरी असा वर्चार करून राधा श्रेया शी
बोलायला गेली.

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

