दिपालीला उठवायला तो आत गेला, पण तसाच बाहे र आला. रानडे काका आणण िामले काका त्याची वाट
पाहत होते. त्या िोघाांना उद्देशन
ू तो म्हणाला "मला वाटां त हे भत
ू बबत प्रकरण जाउद्या. दिपालीला ते
अजजबात पटणार नाही. ततची चक
ू झालीय हे पटवन
ू िे ण्यासाठी िस
ु रीच एखािी शक्कल लढवावी लागणार
आहे"
रानडे काका म्हणाले, "अस पहा, िीपालीने िामलयाांना नीट पादहलां नाहीये. जर ततला आपण साांगगतले की या
गह
ृ स्ाांनी अपघात पादहलाय, तर बघू काय ररयाक्शन होतेय ततची."
पावलाांचाआवाज आला म्हणन
ू सागरने वळून पादहले तो दिपाली लांगडत हळूहळू चालत येत होती. पटकन उठून
सागरने ततचा हात धरून ततला हलकेच खुचीवर बसवले. दिपालीने रानडयाांना व िामलयाांना नमसकार केला, पण
िस
ु ऱ्याच क्षणी ती िचकली.
"सागर, हे .. हे .. हे .. रानडे काका… ते इन्ससपेक्टर तर म्हणाले ……. ", दिपाली बोलत असताना सागरने अडवले. " दिप,ू
इट इज ए ल गां सटोरी. नांतर साांगीन सगळ. आत्ता आपली प्रायोररटी वेगळी आहे ", सागर म्हणाला. हाताच्या
इशाऱ्याने सागराला ्ाांबवत दिपाली म्हणाली, " सागर, माझी प्रायोररटी या क्षणी आहे ती म्हणजे मला पोललस चौकी
वर जायचांय, न काय खर घडलांय ते साांगायचय." सगळे ततच्याकडे पाहताच रादहले. "एकूण ततला आपली चूक
समजलीय", सागरच्या मनात आल.
पण उघडपणे तो म्हणाला, " पोललसाकडे जावन
ू गन्स
ु हा कबल
ू करण केन्सवाही चाांगलांच. पण त्याच्या पररणामाांचा
ववचार केलास का? तारखाांवर तारखा पडत रहातात …" दिपाली शाांतपणे म्हणाली, "कलपना आहे मला. मला िां ड
होईल, किागचत जेल मध्ये जावे लागेल. सलमान खान ने एकाला फुटपा्वरून उडवले, त्याची केस वर्ाानव
ु र्े चालू
आहे. सलमान खान ला काही लशक्षा नाही होत; मव्ू हीजमध्ये काम व्यवजस्त चालू आहे त त्याची. कारण तो सलमान
आहे. मी सामान्सय नागररक आहे. मला लशक्षा ठोकायला त्याांना वेळ लागणार नाही; याचीही मला जाणीव आहे. पण
एकाच ववचार केला मी, सागर. अरे माझ्या बाबाांना कोणी अस धक्का िे वन
ू , अजाणतेपणे का होईना, तनघन
ू गेल
असत तर माझी ककती तडफड झाली असती?", दिपाली रडायला लागलल. इतक्या वेळ बघ्याची भलू मका घेणारे िामले
उठले आणण दिपालीजवळ गेल.े ततच्या खाांद्यावर हात ठे वन
ू ततला आष्वासक सवरात म्हणाले, " समाज, तू धडक
दिलेलया माणसाने तक्रार नाही केली तर?" दिपाली गोंधळलेलया नजरे ने िामालयाांकडे बघत रादहली. िामले पढ
ु े
म्हणाले, "तू ज्याला धडक दिलीस तो माणूस मी आहे . तू मद्द
ु ाम काहीच केल नाहीस. पाऊस मस
ु ळधार होता, धुकही
होत, रसता सद्ध
ु ा तनसरडा झाला होता. तझ
ु ी सकूटर घसरून माझ्यावर पडली. अपघात होता तो. गन्स
ु हा नव्हता. तरी तू
घाबरलीस आणण गडबडीने तनघन
ू गेलीस. बेपवाा होतीस म्हणून नाही. म्हणून मी ठरवलांय तक्रार नोंिवणार नाही".
दिपाली िामलयाांच्या प्रेमळ आवाजाने भारावली होती. पण काय बोलाव, सच
ु ेना ततला.

रानडे काका हसत म्हणाले, " हे सगळ तम्
ु ही ठरवलां होत, तर तो इन्ससपेक्टर, भत
ू ाच नाटक, असला तमाशा करायची
की जरुरी होती?"
िामले हसले. पण पढ
ु च्याच क्षणी गांभीर होत म्हणाले, " मला त्या सकूटर वालया बाईला धडा लशकवायची इच्छा होती.
मागन
ू जोरात ती धडकली, मी तोंडावर पडलो; त्या गोंधळात ततचा चेहरा नीट दिसला नाही. पण आत्ता इ्े
िीपालीला रडवेलया चेहऱ्याने आपली चूक कबल
ू करताना बतघतले न माझा जीव कळवळला. ततच्या जागी मला
माझी मल
ु गी दिसली. अहो, माझ्याच मल
ु ी ववरुद्ध कशी तक्रार करू मी? आणण हो, सागर, तू आम्हाला गप्प बसायचे
पैसे िे ऊ करत होतस. चालला लाच. ती सद्ध
ु ा आमच्या सारख्या अण्णा हजारें च्या भक्ताांना?"
चौघदह हसले. रानडे काका म्हणाले, दिप,ू या सगळ्या रामायणावर तू एक क्ा ललही. पाठवन
ू िे एखाद्या क्ा
सपधेसाठी.

