"अग पण शीलू, जर आपण असं धरुन चाललो की प्रतिमा अजून लतिकेच्या भूममकेिच वावरिे
आहे आणण म्हणून तिला अशोक घनःशाम म्हणूनच आठविो,िर घनःशामला िी नवरा कसं मानेल?
घनःशाम हा भावबंधन नाटकािला खलनायक आहे . लतिका फक्ि त्याचा तिरस्कारच करिे. तिचं प्रेम
प्रभाकरवर आहे . आठविंय नं िल
ु ा भावबंधन नाटक? बरं िे जाऊ दे ि, वास्िवाि तिला स्स्िर
करण्यासाठी आपण psychiatrist कडे नेणंच योग्य ठरे ल."
मलाही अलकाचं म्हणणं पटलं. मी तिला दज
ु ोरा ददला."मग नकोच आिा वेळ दवडायला.िुझ्या
मादहिीि आहे का कुणी मानसोपचारिज्ञ?" "मी लगेचच चौकशी करिे" अलका म्हणाली.
िीन ददवस झाले, प्रतिमा माझ्याकडेच होिी आणण अलका तिच्यासाठी रोज येि होिी.आम्ही
दोघी रोज प्रतिमाचं brain wash करि होिो. "िल
ु ा आधार दे णारं कुणीही नसलं िरी आम्ही िल
ु ा एकटं
सोडणार नाही,काळजी करु नकोस" असं सारखं सांगून तिच्या मनांि सुरक्षिििेची भावना तनमााण
करण्याचा आमचा प्रयत्न युद्धपािळीवर चालू होिा.हळू हळू आम्हाला आशेचा ककरण ददसू लागला.
प्रतिमा आिा बाहे र येऊन बसि होिी,तिचा चेहराही जरा जरा खल
ु ि चालला होिा.आमच्याबरोबर
जेवू खावू लागली होिी.अशोक ककिीही दे खणा असला, तिचं त्याच्यावर ककिीही प्रेम असलं िरी इिक्या
वर्ाांि त्याने तिच्यावर जो अन्याय केलाय िो सहन करणं हाही एक गन्
ु हाच आहे हे आम्ही एकसारखं
तिच्या मनावर बबंबवि होिो.
त्या ददवशी सकाळी सकाळीच अलकाचा फोन आला,"शीलू, डॉ. नाडकणींची आज ११वाजिाची
appointment ममळाली आहे , िेव्हा िुम्ही दोघी ियार रहा. मी १०वाजेपयांि येिे. प्रतिमाला घेऊन
आम्ही डॉक्टरांकडे वेळेवर पोहोचलो.१०च ममनटाि आम्हाला आंि बोलाववलं.प्रतिमा काहीच बोलि
नव्हिी,पण आम्ही तिची इत्िंभि
ू मादहिी डॉक्टरना ददली.गेला आठवडाभर प्रतिमा आमच्याचकडे
असल्यामुळे तिच्याि बराच positive बदल झालेला ददसिोय हे ही आम्ही डॉक्टरांच्या तनदशानास
आणून ददले. "good" डॉक्टर म्हणाले.त्यांच्या म्हणण्यानुसार काळजीचं काहीच कारण नव्हिं.इिकी वर्ा
तिला झालेली मारहाण,तिच्यावर लादलेलं वेडप
े ण यामळ
ु े िी भेदरलेली आहे आणण तिच्यािला
आत्मववश्वास हरवला आहे ,िो तिला परि ममळवून दे णे आवश्यक आहे .त्यासाठी पदहली गोष्ट म्हणजे
तिला तिच्या नवऱ्यापासन
ू दरू ठे वणे. डॉक्टरांनी तिचं counseling करण्यासाठी काही ददवस रोज
बोलाववलं. जवळ जवळ मदहनाभर आम्ही तिला डॉक्टर नाडकणींकडे नेि होिो आणण
तिच्याि खप
ू च चांगला बदल आढळि होिा.
अलकाने मध्यंिरीच्या काळाि तिच्या माहे रचा िपास केला, तिच्या वडीलांचं काही वर्ाांपूवी
तनधन झालं होिं, आणण तिची आई अंधेरीला एकटीच रहाि होिी.भाऊ प्रवीण नोकरीतनममत्ि आपल्या

कुटुंबासमवेि बंगलोरला स्िातयक झाला होिा. मी व अलकाने तिच्या आईला भेटायचं ठरववलं आणण
गेलो. प्रतिमाची कहाणी ऐकून त्या माउलीचं हृदय वपळवटलं."स्विःच्या हािांनी पोरीनं आयुष्याचं मािेरं
केलं ग अगदी! नाही, पण तिची आई चांगली खमकी आहे अजून, मी तिला असं वाऱ्यावर सोडणार नाही
आिा आणण त्या अशोकलाही सोडणार नाही मळ
ु ीच!" त्यांचा संिाप अनावर झाला होिा."िम्
ु ही मात्र
मैत्रीला जागलाि ग पोरींनो!" आईंच्या मख
ु ािन
ू सहज उद्गार तनघाले.

