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या मुलांनी जे सांिगतले ते ऐकून आ ही दोघी अवाक् झालो.
रागाव याचेही भान आ हाला

या मुलांना

रािहले नाही. अशोक इतक्या खाल या पातळीवर

जाऊन वागेल यावर आमचा िव वासच बसत न हता. आ ही ठरवले की अशोकने
प्रतीमा या बाबतीत नक्की काय केले आहे ते शोधलेच पािहजे. आ ही प्रथम
ितला शांत केले आिण ठरिवले की ितला काही िदवस आप याबरोबर

ठे वन
ू

घेऊ.
“तू पण आता अमदाबादहून इथच आली आहे स

आिण मलािह सहा मिहने इथेच

काढायचे आहे त, या गो टीचा छडा लावलाच पािहजे ग . असे कर तू ही ये ना
३-४ िदवस इकडेच.” मी अलकाला

हणाले. अलकाने ही लगेच

या गो टीला

दज
ु ोरा िदला.
प्रितमा एरवी शांत असायची. काही बोलायची नाही. िनमट
ु पणे सांिगतले ते सगळे
करायची आिण सु नपणे कुठे तरी हरव या सारखी बसून रहायची. अशोक ३-४
िदवस शूिटंग साठी बाहे रगावी गेला होता असे आ हाला कळले होते

यामुळे

ते हढे िदवस तरी प्रितमाची चौकशी कोणी करणार न हते.
आ ही मु ाम ितला बोलते करायचा प्रय न करायचो. पण प्रितमा हो ,नाही
,नको या

पलीकडे काही बोलायची नाही. कॉलेज म ये सतत नवीन फैशनचे

कपडे वापरणारी,सवार्ंम ये िमसळणारी, अशी उ साहाचा अवखळ झराच
ती. िकतीही प्रय न केला तरी
न हता. आम या

या प्रितमेचा लवलेशिह

या प्रितमेत िदसत

िजवाभावा या मैित्रणीची अशी अव था बघून आ ही िवष ण

झालो होतो.
यारात्री आ हाला

होती

प्रितमा

या ओरड याने जाग आली.

“मा

नकोस मला

लीज ,खप
ू दख
ु ते आहे रे पाठ ,नको नको” असे ओरडत ती

उठली.
“प्रितमा काय झाले सांग ना
सहन करतेस

,कोण मारतो तल
ु ा ? अशोक मारतो का ? तू का

अशी ?”

प्रितमा हमसून हमसून रडायला लागली.
“हो फार वाईट आहे ग अशोक.

तु हाला क पना येणार नाही ” प्रितमा रडत

रडत बोलली.
“प्रितमा,अग बोल ना . मन मोकळे होईल तुझे .पढ
ु े काय करायचं ते आपण
नंतर बघ,ू पण तू अशी ग प राहू नकोस ” मी
“आिण आ ही तु या मैित्रणी
मदत क

आहोत ग.

हटले.

आ हाला

.कोणाला सांगणार नाही,तू िबलकुल घाब

पाठीवर थोपटत
“आप याला
आिण पैसा.
ीमंत

नकोस” अलका ित या

हणाली

कॉलेजम ये

नाटकात

काम

करणारा,सग यांशी

वागणारा असा अशोक मािहत होता. पण याचे मख्
ु य
घरची

सांिगतले तर आ ही तुला

येय

खेळून

हणजे फक्त पैसा

याचे मा यावर प्रेम वगैरे काही न हते. मी एकुलती
हणन
ू

हसून

एक आिण

याने मा याशी लग्न केलं. आई बाबांचा राग काही

िदवसांनी जाईल आिण ते पै याची मदत करतील

हणून तो काही िदवस

मा याशी बरा वागला,परं तु बाबांनी िनलेशला घरी आणले.
छोटा चल
ु त भाऊ आिण घर

याला

िनलेश

हणजे माझा

यायचे ठरिवले आिण अशोकचे डोकेच

िफरले. या या लक्षात आले िक आप याला सासरकडून काहीच मदत िमळणार
नाही. अशोकला िफ म इंड ट्री म ये िटक यासाठी िपक्चर काढायचा होता. हे
सगळे काही जमले नाही. याचा राग तो मा यावर काढत असे ” एवढे सांगन
ू
प्रितमा दमून झोपन
ू गेली.

सकाळी मला राजेशचा फोन आला आिण याला मी सगळे सांिगतले,तो
“काळजी क

हणाला

नकोस िशलू,तुला पािहजे ती मदत कर प्रितमाला.”

नकळत मा या मनाने राजेशची आिण अशोकची तल
ु ना केली आिण राजेशचा
उमदा, उदार

वभाव,आप याला सवर्ंकष

मदत कर याची तयारी या गो टी

ितला प्रकषार्ने जाणव या. या या बाहूंवर ती
आधार

िनधार् त िवसंबू शकते असाच

त्रीला हवा असतो आिण असा आधार एखादा कणखर पु षच दे ऊ

शकतो.
दस
ु य्रा िदवशी सकाळी प्रितमा उठून बसली आिण

हणाली “अलका,िशलू तु हाला

मािहत नाही घन याम मा यावर िकती प्रेम करतो ते. अगं
िहर्याचा सेट

याने मला परवाच

आणला. हा बघ”प्रितमाने पसर् मधन
ू काढून संद
ु र सेट दाखिवला.

