कथा क्रमाांक १

कथा माझी, व्यथाही माझीच!

सं याकाळची वेळ - पावसाची िरपिरप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातात या
िपश या सांभाळत ितने चावीने घराचं दार उघडलं आिण धाडकन बंद केलं. ती ग च ओली झाली
असली तरी ितला घाम फुटला होता.कपडे बदलन
ू ती सो यावर डोके ध न बसली. ितला

वास

घ्यायला त्रास होत होता.बेल वाजली अन ित या छातीत धडधडू लागले.हात पाय गार पडले.
दरवाजात चावी िफर याचा आवाज आला आिण सागर आत आला. दीपालीला बघून सागर
घाबरला,
“ काय झाले िदपाली ? एवढी का

घाबरली आहे स ?” सागरला पाहून िदपाली हमसन
ू हमसन
ू

रडायला लागली.
“अग बोल ना” दीपालीला जवळ घेत सागर
“ मी

हणाला

कूटरने एका माणसाला धडक िदली आिण तो जोरात पडला. ” िदपाली ने रडत रडत

सांिगतले.
“ याला लागलं का खप
ू ? तल
ु ा कुठे लागले आहे का? पोलीस आले का? नीट सांग न सगळ”
“पाऊस जोरात होता आिण मला समोरचे काही िदसत न हते आिण भेळेची ग ली आहे
कॉनर्रला मी गाडी वळवली आिण हा कोठून आला समोर दे व जाणे .बहुतेक तो
माझी

या

यालेला होता.

कूटरही पडली मला ही लागले पण तो जोरात उडून गटारीत पडला. मी इतकी घाबरले िक

मला काही सच
ु ले नाही, कोणी आजब
ू ाजल
ू ा न हतं

हणन
ू मी कशीबशी

कूटर उचलली आिण

वेगात घरी आले.” दीपालीने हाताचे कोपर दाखवले. ित या हाताव न रक्ताचा ओघळ वाहत होता.
सागरने ितला शांत करायचा प्रय न केला पण मनातून तोही हादरला होता. याने आतन
ू फ टर् एड
चा डबा आणला. सावकाश ितची जखम साफ केली आिण अलगद
थोपटत तो

यावर मलम लावले. ितला

हणाला

“ शांत हो, काही होणार नाही, घाब

नको, मी पाहून येतो तो माणस
ू ितथे आहे का ते ”

सागर उठणार तेव यात िदपालीने याचा हात ग च धरला,ती

हणाली

“नको नको तू ितकडे िबलकुल जाऊ नकोस मला भीती वाटते आहे खूप”

असे

हणत िदपाली उठली आिण ितचा एकदम तोल गेला. ितचा उजवा पाय सज
ु ला होता आिण

ितला उभे राहता येत न हते.
‘िदपाली,सांभाळून !” सागर एकदम ओरडला “ िदपाली दख
ु ते आहे का खूप ? चल डॉक्टर कडे
जाऊन येऊ”
“ नाही मी कुठे ही येणार नाही आिण तू ही कुठे जायचे नाही”
“ वेडी आहे स का ? तुला लागले आहे , तो माणस
ू अजन
ू ही गटारीतच
पािहजे,तल
ु ा कोणी पािहले असले तर ? तो सांगेल ना पोिलसांना!
पोलीसात तक्रार क , अग तो

हणाला.

“ नाही नाही ,नको लीज, लीज नको सागर असे काही क

नको ”

“एक काम कर तू एक पेरािसटे मोल घे आधी,आिण हे बघ तू घाब
कूटर चालवत होतो आिण तू मागे बसली होतीस
वाटते िक मी बघून यावे.”

तेव यात बेल वाजली...........

यापेक्षा आपणच जाऊन

यालेला असला तर आपण सांगू िक तो एकदम समोर आला

कूटर या. असं काय करतेस ?” सागर समजावत

दे ईन . पण मला असे

पडला आहे का ते बघायला

नकोस मी सांगेन िक मी

हणजे जर काही झालेच तर याला मी त ड

घाबरलेली दिपाली अजूनच कावरीबावरी झाली. तिला धीर िे ि सागरने िरवाजा उघडला

आणि शेजारच्या रानडेकाकूंू ना पाहून त्याला हायसे वाटले. काकू थोड्या चचूंिाग्रस्ि वाटि
होत्या. एरवी दिपालीची खप
ू काळजी करिाऱ्या काकूंू चूं आज बबथरलेल्या दिपालीकडे लक्षही
नव्हिूं. कापऱ्या आवाजाि काकू सागरला साूंगू लागल्या, " सागर, अरे आमचे हे औषध

आिायला म्हिून बाहे र गेले िे अजून ही परिले नाहीि रे . एक िास उलटून गेल्यावर
थोडी काळजी वाटू लागली म्हिून मी आले. बघून येिोस का रे ? किाचचि पाऊस कमी
व्हायची वाट बघि िक
ु ानापाशीच उभे असिील."

दिपालीला अशा स्स्थिीि सोडून जािूं सागरला अवघड वाटि होिूं. रानडे काकाूंना

शोधण्याच्या तनममत्िाने का होईना, पि सागर भेळेच्या गल्लीपाशी जाऊन येऊ शकि
होिा. फक्ि आणि फक्ि याच कारिासाठी दिपालीची समजूि काढून िो बाहे र पडिार

इिक्याि समोरच्या घरािली छोटी वूंिा धावि िारापाशी आली आणि साूंगू लागली " काकू,
काकू, िुमच्याकडे पोलीस आले आहे ि." हे ऐकिाच दिपालीच्या काळजाचा ठोका चक
ु ला.

सागरही या सगळ्या प्रकाराने गोंधळून गेला होिा. मभूंिीचा आधार घेि घेि काकू िारापाशी
आल्या. मागोमाग सागरही तिथे आला. काकूंू च्या दिशेने पुढे येि इन्सस्पेक्टर जाधवाूंनी

प्रश्न केला, "िुम्हीच ममसेस रानडे का? " पािावलेल्या डोळ्याूंनी सागरकडे बघि, काकूंू नी

आपला हाि आधारासाठी पुढे केला. काकूंू चा हाि घट्ट धरून सागरने इन्सस्पेक्टरना येण्याचूं

कारि ववचारलूं. मागे िारािच उभ्या असलेल्या दिपालीचा सागरला अूंिाज नव्हिा. " इथेच
भेळेच्या गल्लीच्या िोंडावर ......." इन्सस्पेक्टर जाधवाूंचूं वाक्य पूिण होण्यापूवीच दिपालीला

रडू कोसळलूं. आिा मात्र सागरच्या पायाखालची जमीनच सरकली. रडि रडिच काकूंू च्या
खाूंद्यावर डोकूं टे कि दिपाली साूंगू लागली, " काकू, मला माफ करा. माझ्या हािून खप
ू

मोठी चक
ू झाली. आज माझ्यामळ
ु े काका..." आणि दिपालीच्या िोंडािन
ू शब्िच फुटे नासे
झाले. काकू मात्र भान हरपल्यामळ
ु े एका जागी तनिःशब्ि उभ्या होत्या.

दिपालीच्या असूंबविि वक्िव्याने काहीसे ववचमलि होि इन्सस्पेक्टर जाधव सागरला साूंगू
लागले, " मला माहीि नाही त्या काय बोलि आहेि, पि िासाभरापूवीच ममस्टर रानडे

भेळेच्या गल्लीच्या िोंडावर चक्कर येऊन पडले. जवळच उभ्या असलेल्या टॅ क्सीवाल्याने
त्याूंना हॉस्स्पटलमध्ये िाखल केले पि काही ममतनटाूंपूवीच त्याूंचा मत्यू झाल्याची मादहिी
आम्हाला हॉस्स्पटलकडून ममळाली."

स्कूटरचा धक्का लागन
ू गटाराि पडलेली व्यक्िी रानडेकाका नव्हिे, हे दिपालीच्या एव्हाना
लक्षाि आले होिे पि ....

दपाल तशाच रडवे या चेहयाने सगयांकडे पाहताच राहल. इपेटर जाधवांनी पो!लशी जरबेने
#$न %वचारला, "&याचा काय अथ) आहे ? तम
ु -यामुळे काकांना काय?" पण सागर पटकन मदतीला धावन
ू
आला. "अहो दपाल आ1ताच 2तथन
ू आल आ3ण 2तने पहले 4क कोणीतर पडले आहे पण ती मदतीला
गेल नाह. आ1ता ती मला तेच सांगत होती क5 ती मदतीला गेल असती तर बरे झाले असते." हे ऐकून
जाधवांची ता1पुरती तर समजन
ू पट यासारखी वाटल पण 1यां-या चेहेयाव9न अजन
ू ह काहतर संशय
उरला असावा असे वाटत होते.
बाक5चे शेजारह रानडे काकंू -या सां1वनासाठ< आले होते. ते पाहून सागर दपालला घेऊन घर आला
आ3ण 2तला गरम दध
ू दे ऊन झोपवले. मग परत तो रे नकोट घालन
ू 2तने उडवले या माणसाला पाहायला
बाहे र पडणारच होता, इतयात परत बेल वाजल. दार उघडले तर एक माणूस उभा होता. सAवा पाच फुट
उं च, बारक, सावळा वण) अशी ती मूतC होती. डोयावर चDमा होता पण तो तुटलेला होत. केस
अताAयत होते आ3ण कपडे पूण) !भजलेले. "कोण पाहजे?" सागरने वैतागन
ू च %वचारले. "अहो कोण
Fहणजे काय 1या कूटरवा या बाई?" तो चटकन उ1तरला. आवाज सानन
ु ा!सक होता आ3ण एकंदHरत
घाबरIयासारखे काहच नAहते. "इथे कोणी कूटरवा या बाई नाहयेत. आ3ण तF
ु ह कोण आहात?",
सागरने परत Jचडून उ1तर दले. पण हा माणूस हसत हसतच Fहणाला "अहो मी दामले. आ3ण बाई
नाहत कसे Fहणता तF
ु ह, मला उडवले नाह का 1यांनी कूटरव9न येताना. मगाचपासून 1यां-याशी
एकKयाने बोलेन Fहणतो, पण तेवLयात ते इपेटर वगैरे येउन गेले Fहणन
ू मी 2तकडे
कोपयात थांबलो होतो." "कुठ या कोपयात, मला कसे दसला नाहत? अहो काहह बोलू नका. माMया
बायकोने कोणालाह उडवले वगैरे नाहये."
"अहो मी दसणार कसा तF
ु हाला, आFहा भुतांना हवे तेवा अN$य होता येते ना. अहो 1याचे काय झाले,
एAहडीशी ती कूटरची धडक, फार तर हात पाय मोडतो. पण नशीब पहा कसे असते माझे डोके बरोOबर
गटारा-या कोपया)वर आपटले आ3ण 2तथ या 2तथे खेळ खलास. अहो…" 1याला वाय पण
ू ) क9 न दे ताच
सागरने घरात खेचले आ3ण दर लावन
ू घेतले. "हे पहा तF
ु ह माMया बायकोचा accident पहला असेल
आ3ण गPप बसIयाचे काह पैसे वगैरे हवे असतील तर तसे सरळ सांगा, भत
ू बीत कसले?" पण दामले
माQ शांतच, "फारच हजर जबाबी आहात बआ
ु तF
ु ह, मगाशी 1या इपेटर साहे बांनाह छान कटवलंत.
अहो पण मी एकटा नाहये, रानडे काकाह आलेत. ते पहा." आता माQ पण
) णे बाव9न जायची पाळी
ू प
सागरची होती कारण खरोखरच दाराची बेल वाजल आ3ण उघडून पाहतो तर रानडे काका बाहे र उभे. तेह
पटकन आत !शरले आ3ण दामले-या शेजार सोSयावर जाऊन बसले. सागर तOध होऊन पाहताच
राहला.
सागरचा चेहेरा पाहून दामलेच पुढे बोलू लागले. "अहो काय झाले, आमची वार वैकंु ठा-या दाराशी
हजर झाल, मागोमाग हे रानडे काका होतेच. 2तथे पोच यावर कळले क5 माMया मरIयाचा Hरपोट) अजन
ू
पोचला नाहये, JचQगुPत साहे बांचे पी ए Fहणाले क5 बाUकडून माफ5 घेऊन या मगच काय ते करIयात

येईल. अहो हे तम
ु चे खालचे बाबू लोक वर पोच यापासून लाल फ5त फारच वाढ ये हो वरती. दररोज
नवीन 2नयम काढत असतात Fहणे. माझे तर ठ<क आहे , अहो रानडे काकांनाह तम
ु -याकडून माफ5
घेऊन जावे लागणारे कारण 1यां-या मरIयाचा तF
ु ह तम
ु -या खोKया सबबीमVये चक
ु 5चा वापर केलात न
तF
ु ह. पटकन उठाव पाहू बाUना."
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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.

