कथा क्र. १३-३
ती हबकली. हा सगळं च हस यावारी घेतो आहे की याचा काही गिनमीकावा आहे हे च ित या लक्षात येईना.
घट फोटाचा दावा लाव यापूवीर् ितला ितची वकील िनशा सामंत िहने समजावून सांिगतलं होतं की ितचा नवरा
ित याशी एकिन ठ नाही व याचे

या या सेक्रेटरीशी संबध
ं आहे त असा केवळ आरोप क न भागणार नाही तर तो

आरोप आप याला पुरा यासह िनिवर्वाद िसद्ध करावा लागेल. खाजगी िडटे किट ह नेमून आपण हे िसद्ध क

शकू असा

आ मिव वास ितला ते हा वाटला होता. यामुळे ितने

याने काही

याम च हाण हा खाजगी िडटे किट ह नेमला पण

ठोस पुरावे हातात दे यापूवीर्च दावा दाखल कर याची घाई ितने केली. घाई के याचा
दा याला प्र यु तर

पिरणाम लगेच िदसला. ित या

हणून नवर्याने ित यावरच बदनामीचा दावा लावला. ितचा नेहमीचा उतावळा

वभाव आिण

िवचार न करता कोठे ही घाव घाल याची व ृ ती यांनी ितला आता मो याच अडचणीत आणून टाकले होते.
नवर्याने लावले या बदनामी या दा याचे पेपसर् ितने वकील

िनशाला दाखवले ते हा ित याकडून काही धीर िमळे ल

व ती काहीतरी मागर् काढे ल अपेक्षा ितला वाटत होती. पण ितने तर ित या िशडातली हवाच काढून टाकली. िनशा
थंडपणे

हणाली की हे अपेिक्षतच होते. घट फोटाचा दावा दाखल कर यापूवीर् िनशाने ितला हे सांिगतले न हते की

जर ती नवर्यावर करीत असलेला आरोप िसद्ध क
एवढे च पुरेसे न हते

शकली

नाही

हणून की काय पण याहीपुढे जाऊन

फोडला. ती

हणाली की नवर्यावर

के यास तो

खोटा आरोप क न

ब फैलीपणाचा

तर तो ित यािव द्ध बदनामीचा दावा क

शकेल.

या बयेने आणखी एक मोठाच बॉ ब ित या डोक्यावर

आरोप शािबत कर याची जबाबदारी तुझी आहे व तू तो िसद्ध न

तूच नवर्याला क्रूरपणे वागिवलेस असा िन कषर् कोटर् काढणार व मग तुला पोटगी

वगैरे काही िमळणार नाही. असे सांगून िनशा ित याकडे अितशय थंड व कोर या प्रोफेशनल अिल त नजरे ने पाहत
बसली ते हा ितचा संताप अनावर झाला. नंतर दस
ु रा मोठा धक्का िदला तो
क न आिण ित या नवर्यावर पाळत ठे वन
ू

याम च हाणने.

दहा िदवस पाठलाग

यने िरपोटर् िदला की संशया पद असे काही िदसत नाही.

या या या

िरपोटर् ने ित या मनात या संशयाचं भूत काही उतरलं नाही. पण आता या क्षणी तरी आपण बाजी हरलो आहोत
आिण नवर्यापढ
ु े अगदी शरणागती प करली नाही तरी ता पुरते का होईना पण गोडीगुलाबीचे नाटक कर यातच
शहाणपणा आहे हे ितने चरफडतच मनाशी मा य केले.
तेव यात मल
ु ां या खोलीतून बापाबरोबर चालले या दं गाम तीचा मोठा आवाज ऐकून ती तंद्रीतून जागी झाली. पोरं ही
कशी बेईमान आिण चहाटळ पहा.
हावं

माटर् असलेला बाप

यांना जा त आवडतो.

या सवार्ंवर िचडून डोकं जरा थंड

हणून ती बाहे र पडली तो समोर बहुधा नवीनच आले या आफळे बाई अंगणात काहीतरी वाळत घालायला

आले या िदस या.

यांनी हसून िवचारले, “ काय साहे ब टूरव न आलेले िदसताहे त ? पोरं चेकाळली आहे त ना

यांचेशी म ती करताना? ”
“ पहाना तु हीच. माझं तर डोकं दख
ु ायला लागलं हो

या आवाजाने” ती

हणाली. “ अहो या मग दोन िमिनटं .

माझा चहा रािहलाच आहे . जरा चहा तरी बरोबर घेऊ या आजच ओळख झाली
यांचेशी बोलताना
भाचा दे खील

यांनी सहज या या कंपनीचे नाव िवचारले. ते िहने सांगताच

हणून.” आफळे बाईनी आमंत्रण िदले.
या

हणा या, “ अरे या ! माझा

याच कंपनीत हे ड ऑिफसम ये आहे की ! ”. ितचे डोळे चमकले. हा सोसर् चांगला आहे खात्री क न

घ्यायला. याचं आिण
उगाचंच

या फालतू

या केलीचं खरोखर काही अफेअर आहे काय हे यां या भा याकडून काढलंच पािहजे आता.
याम च हाणला फुकटचे पैसे िदले. कोणतीही गो ट करताना न चुकता बावळटपणा केलाच

पािहजे हा कसला माझा
ओळख

वभाव ? शी !! ितला

वतःचाच प्रचंड राग आला. “तम
ु चा भाचा कधी आला इथे तर माझी

या हं क न या याशी” आफळे बाईना सांगून ती िनघाली.

घरात पाउल टाकले तर पोरं आिण हा यांची िप झा पाटीर् चांगलीच रं गात आलेली ! “ अरे मी खायला मािगतलं तर
ते न दे ता तू कुठे गुल झालीस ? शेवटी पोरांनीच

यक्
ु ती काढली आिण िप झा मागवला. ये ना तूपण खायला”.

