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मैत्री

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत मी चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि ... घिात पाउल टाकिाि तोच मागून

"वाचवा मला वाचवा, अिे मारू नका िे मला कुिी वाचवा " - हे शब्द कानावि आले. मागे वळून
पाहहले ति साधािि पन्नाशीतील एक बाई काकुळत्या नजिे ने आणि भेदिलेल्या भावाने

माझ्याकडे पहात होती. ततच्या मागे पाच सहा मुलं हातात दगड व काठ्या घेऊन उभी होती.

मागचा पुढचा पवचाि न किता पुढे सिसावून मी प्रथम त्या मुलांना ओिडून ततथन
ू हाकलून लावलं
व मग त्या बाई कडे पाहहलं तेव्हा ततला कुठे तिी पाहहले असल्याचं मला अंधक
ु सं आठवलं. मी

तीच्य जवळ जाउन ततच्या पाठीवरून हात फििवत ततला हदलासा हदला.ततचं नाव पवचािल ति ती
प्रततमा असं म्हिाली. माझ्या अंगावि सिकान कटाच आला. अगं बाई! ही दे शपांडयांची प्रततमा
ति नाही? हो हो नक्कीच. ह्यात काही शंकाच नाही. Oh My God! ही अशी काय झाली आहे ?
मािस
ू एवढा बदलू शकतो? माझा डोकं ति बाधीिच झालं होतं.
पि लगेच भानावि येउन मी ततला घिात आिलं. सबंध ओली चचंब झाली होती पाउसात. मी ततला
बदलायचे कपडे हदले, आणि मी हह कपडे बदलायला आत गेले. आणि ततथन
ू च माझी एक

लहानपनापसंच
ु ी मैत्रीि आहे अलका, ततला िोन केला. ततला हा आत्ताचा घडलेला प्रसंग सांगन
ू
आता प्रततमा माझ्याकडे असल्याचे सांचगतले. अल्काने मला वीस ते पंचवीस ममतनटात
माझ्याकडे येण्याचे आश्वासन हदले.
प्रततमा ततथेच एका खच
ु ीवि मान खाली घालून बसली होती. मी ततला पवचािलं, " अगं प्रततमा,
मला ओळखलस का? नीट बघ न. अगं मी मशलू -मशलू प्रधान." ततने िक्त माझ्त्याकडे पाहहलं.

ततच्या डोळ्यात मला काही ओळख हदसली नाही. हीच प्रततमा लहानपिी एवढी गोड, सुंदि होती.
सगळ्यात हुशाि आणि मुख्य म्हिजे सगळ्यांना हवी हवीशी वाटिािी, लहान मुलांचे लाड

कििािी, मोठ्यांशी आदबीने वागिािी अशी होती. नाच ति खप
ू च छान किायची. पूवी आम्ही

वाडीत िहात होतो; ही एवढी मोठी सोसायटी नव्हती. वाडीतल्या प्रत्येक काययक्रमात हहिहहिीने
भाग घ्यायची. मग ते धावा पाळीचे खेळ असोत, बसून पत्ते असोत, dance असोत वा मुलांच्या
बिोबि गोट्या, पवटी दांडू वा फक्रकेट खेळायचे असो. प्रततमा आपली पुढे असायची. अभ्यासातही
चांगली होती, त्या मुळे शाळे तही सगळ्या मशक्षकांची लाडकी होती. कामाच्या बाबतीतही नेहमी

म्हिायची, " कुठलाही काम हातात घेतल्यावि अधयवट सोडायचा नाही. शेवट पयंत जायचं." ह्या

मशकविीची ततला केव्हा सवय झाली, ह्या सवयीचा स्वभाव झालं हे ततचं ततला ही समजलं नाही.
पढ
ु े सगळ्या मल
ु ांच्या नाझिा ततच्यावि असायच्या. खिोखिीच िाि संद
ु ि हदसायची. पि मग

ं ली? माझ्या डोक्यातले पवचाि जातंच नव्हते. आमच्या दोघींचा एक एक कप चहा
माशी कुठे मशक
झाला. आणि आता अलका येईल म्हिून, एकीकडे भज्जीची तयािी कित होते.

हटंग ~~तोंग~~हटंग~~तोंग! दािाची बेल वाजली. जजची एवढी आतुितेनी वाट बघत होते ती अलका
आली. आम्ही कधी एकमेकींना बबलगलो ते समजलच नाही. पि माझ्या डोळ्यात मात्र पािी

आणि नजि प्रततमावि होती. जिू माझे डोळे अलकाला पवचािात होते, " हे असं काय झालं ग? मी
माझं लग्न झाल्यावि अमेरिकेत तनघून गेल्यामुळे हहच्या बाबतीतलं माझ्या काही कानावि
आलच नाही. सो sad - खप
ू वाईट वाटतं.

” हिच्या बाबतीतलं माझ्या कािी कानावर आलंच नािी. सो sad! खप
ू वाईट वाटते.” पण

प्रत्यक्ष न बोलतािी अलकाला माझ्या डोक्यातलं वादळ जाणवलं. डोळयांच्या इशाऱ्यानं ततनं
मला गप्प केलं. उठून ती अममताजवळ जाऊन बसली न ् ततचा िात िातात घेऊन थोपटत
राहिली. प्रततमा अलकाकडे आणण माझ्याकडे आळीपाळीने पिात िोती. ओळख पटल्याचा
एकिी भाव ततच्या चेिेऱ्यावर नव्िता. अलकानेच शेवटी बोलायला सुरुवात केली.
" प्रततमा, ककती हदवसांनी भेटलीस ग! मी लग्न िोऊन अिमदाबादला आणण शीलू

अमेररकेला गेली. आपल्या ततघींचा ग्रुप त्रिवेणी म्िणूनच ओळाखला जायचा. आठवतंय?

नाटकं काय केली, वक्तत्ृ व स्पर्ाा काय, काय मजा यायची ना. सगळीकडे नंबर माि तूच
पटकवायचीस. 'भावबंर्न'मध्ये तू लततका िोतीस. तुझ्या ' मुलींना कंु कू लावताना मध्य

बरोबर सापडतो' अशा अथााच्या एका वाक्याला काय कडाडून टाळया पडल्या िोत्या. अजून
आवाज कानात घुमतोय."

अलकाचे ते वाक्य संपते ना संपते तोच प्रततमा ताडकन उभी राहिली. िातवारे वेड्यासारखे
करत ओरडायला लागली. "आठवलं आठवलं पण तो घनःश्याम कुठे गेला? अशोक वैद्य
काय मस्त काम करायचा गं. He was so handsome. I really miss him. तू.. तुम्िी
ओळखता का त्याला? मला भेटायचंय त्याला. ककती वर्षं झाली त्याला भेटून!"

अलका ते ऐकून स्तब्र् झाली. काय बोलावे तेच ततला कळे ना. मी आपली दोघींकडे

टकमका पिात राहिले. अलकाने मला खण
ु ावलं. आम्िी दोघी ककचनमध्ये गेलो. अलका

िलक्या आवाजात सांगू लागली, " शीलू, तुलािी अशोक वैद्य आठवतोय ना? िी म्िणतेय
ककती वर्षं झाली त्याला भेटून. बकवास. दस
ु रं काय? अगं, हिचा नवरा आिे तो."

"काय?" आता ओरडायची पाळी माझी िोती. "पंचवीसेक वर्षांपूवी दोघांनी घरच्यांच्या म्िणजे
हिच्या आई-वडडलांच्या ववरुद्ध जाऊन लग्न केलं." अलका सांगू लागली. " माझी बिीण
इथे गावातच असते. ततच्याकडून कळलं सगळं मला. िी प्रततमा म्िणजे प्राइझ कॅच.

हिच्यामागे ककती मल
ु ं घोटाळायची, मािीतच आिे तल
ु ा. खप
ू चांगली स्थळं सांगन
ू येत

िोती हिला. पण हिचं त्या अशोकवर प्रेम. प्रततमाच्या आई-वडडलांना तो तततकासा पसंत
नव्िता. कारण त्याचं वागणं एकंदर कािी ठीक नव्ितं. 'तू निी और सिी' अशा थाटात

वेगवेगळया मल
ु ींबरोबर हदसायचा. प्रततमाला सगळयांनीच खप
ू समजवायचा प्रयत्न केला

पण ततने ऐकलं नािी. त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीच्या हदवसात अशोक थोडा बरा वागत

िोता पण िळूिळू नंतर त्याचे ममिमैत्रिणी बदलत गेले. तशात प्रमसद्ध नट व्िायची स्वप्ने

तो पािू लागला. त्याच्या ववश्वाचा पररघ वाढत चालला. लोक कािीबािी बोलत. आज
हिच्याबरोबर हदसला, काल दस
ु ऱ्याच कोणीबरोबर. प्रततमाला िे सगळं असह्य िोऊ लागलं.
मी मध्येच अलकाला थांबवलं. म्िणून िी अशी भ्रममष्ट झालीय का? असा ववचार आला
मनात. माझ्या मनातलं ओळखन
ू अलका म्िणाली, " अशोकने अखेर मयाादा ओलांडली.

नवीन नवीन पार्ायांना जाताना नवीन मैिीण घेऊन जायला लागला आणण 'माझी पत्नी'
म्िणून ओळख करून द्यायला लागला. िे प्रततमाच्या कानावर आलं. दोघांचं कडाक्याचं

भांडण झालं. प्रततमा तक्रार तरी कोणाकडे करणार? आई वडील तर म्िणालेच असते - तरी
आम्िी आर्ी सांगत िोतो. त्याचा छं दीफंदीपणा हदसतच िोता."
मी अलकाला म्िटलं, " असं असूनिी िी अजून त्याला ववसरत नािीय. कािी सेल्फ-प्राइड
आिे की नािी? "

अलका सांगतच िोती, "त्यांचं जेव्िा कडाक्याचं भांडण झालं तेव्िा प्रततमा चचडली िोती.
संतापन
ू मशव्या दे त राहिली. घराच्याबािे र मल
ु े उभी िोती, त्यांना तो तमाशा वाटला. ती
मल
ु ं ततची नक्कल करू लागली. िी आणखीच चचडली. अशोक माि मानभावीपणे गप्प

राहिला. तेव्िापासून िी बािे र पडली रे पडली की ती मुलं िास द्यायला लागतात. प्रततमाचं
वागणं बदललं. डोक्यावर िळूिळू पररणाम िोऊ लागला. आता पराकोटीला गेलंय प्रकरण.
नाटकातला घनःश्याम ततच्या आयुष्यातला िी खलनायकच ठरला. "

अलका आणण मी बािे रच्या खोलीत आलो. प्रततमा अजून िी शून्यवत ् िोती. दार

ठोठावल्याचा आवाज आला म्िणून दार उघडून पािते तर ती मघाचीच मुलं. िातात काठ्या
तश्याच. त्यातला मोठा िोता तो म्िणाला, "आम्िी रोज त्या मावशींना सतावतो, र्मक्या
दे तो. आम्िाला पैसे ममळतात त्याचे. अशोककाका दे तात पैसे."
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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.

कथा क्र.

७_४

आम या लक्षात येईना की घन याम आिण अशोक वै य या नावांचा
हा काय ग धळ िह या बोल यात चालला आहे ?
मला भत
ू काळ आठवू लागला. प्रितमा पक्की नाटकवेडी होती. केवळ
अिभनयापरु तेच

या पात्रा या अंतरं गात िशरणे हे नटाला जसे जमले

पािहजे तसेच नाटकातील पात्र व ते वठिवणारा नट हे िभ न आहे त हे
भान प्रेक्षकालाही रािहले पािहजे. घन याम या पात्रा या संदभार्त हे
भान अशोक आिण प्रितमा या दोघांनाही राहत नाही हे मला ते हाही
जाणवत असे. पण

याचे पिरणाम काय होऊ शकतात याची ते हा

मला जाण न हती. ते हढी पिरपक्वता मा या िवचारात ते हा आलेली
न हती.
“अलका मला असे वाटते की आपले अशोकशी लग्न झालेले आहे ही
घटना प्रितमा िवसरली आहे , िकंवा ितला

या लग्ना या आठवणी

नकोशा झा याने ित या मदन
ु ून टाक या आहे त.”
ू े या पस
“ पण आता अशोक ितचे मु ाम हाल करत असन
ू ही तो कॉलेजम ये
असताना
अलका

माटर् िदसायचा हा उ लेख ती अजन
ू ही का करते आहे ?”...
हणाली.

“ हे बघ तुला आठवते का की अशोक िदसायचा िहरो सारखा, पण
याचे नस
ु ते वागणेच ि हलनसारखे नसायचे तर
रोल आवडायचा तो दे खील ि हलनचाच.

याला नाटकातला

हणन
ू च तर

याने िहरोचा

रोल िमळत असन
ू ही घन यामचा रोल अगदी आवडीने मागन
ू घेतला
होता. आिण

यामुळेच तो घन यामला

टे जवर अक्षरशः िजवंत

करायचा. तो ते हा अिभनय करतच नसे तर

या या उ

फूतर् द ु ट

वभावाला आ यंितक आनंद दे णारी ती भिू मका तो साक्षात जगत
असे.
की

अट्टल िपणार्याला खप
ू िदवसानंतर मनसोक्त

यायला िमळाले

याला कसा आनंद होतो तसा ती भिू मका साकार करताना

अशोकला होत असला पािहजे हे मा या आता लक्षात येते आहे .”
“ इथपयर्ंत मला तुझं
लग्न ही

हणणं पटलं, परं तु अशोकशी झालेलं प्रितमाचं

या या द ु टपणामळ
ु े एक शोकांितका ठर याने ती घटनाच

जर प्रितमा िवस

पाहते आहे तर ितला

या यातला घन यामच का

आठवतो आहे ?” अलकाचा प्र न रा त होता. यावर काहीतरी तकर्शद्ध
ु
आिण बद्ध
ु ीग य उ तर असलंच पािहजे.
“ हे

बघ मला असं वाटतं की टीन एजम ये बर्याच मुलीना

खलनायकी

यिक्तम वा या पु षांची भरु ळ पडते. अशोक मुळात तसा

होता आिण
भिू मकेचे

यामळ
ंु र करायचा.
ु े तो घन यामची भिू मका सद

या या

या

यिक्तम वावर चढलेले ते आवरण िकंवा तेज

प्रतीमा या अंतमर्नात कायमचे कोरले गेले असेल. न हे

या अंतमर्नाने

खरे तर प्रितमाचे घन यामशीच लग्न झालेले अस याचे पक्के न दवून
ठे वलेले आहे . हे बघ अंतमर्नात काय आहे हे फक्त
मा यमातून कळू शकते िकंवा खर्या िह नोटीझम

व ना या

वारे कळू शकते.

आप या जागत
ृ अव थेत अंतमर्न कधीच उघडे होत नाही. आपले
आप यालाच आप या अंतमर्नात काय आहे ते कळू शकत नाही. परं तु

जे हा पराकोटी या भीती, दःु ख िकंवा वेदने या धगधगणार्या आचेवर
िवतळले या काचेसारख्या संवेदना ताण या जातात आिण जे हा

या

ताणाखाली सेकंदाचा कालावधी दे खील सापेक्षतः अस य लांबत जातो
ते हा बा यमन आिण अंतमर्न यां यातला पडदा ता कािलक िकंवा
कायमचा न ट तरी होतो िकंवा सेमीपरमीएबल तरी होतो. ती

यक्ती

अंतमर्नातले िवचार काहीकाळ अजाणतेपणे प्र यक्ष जगू व अनभ
ु वू
लागते. यालाच मनोिवकृती िकंवा वेड असे

हटले जाते. प्र यक्षात या

यक्ती या मनाने अिभ यक्तीवरील बा यमनाचे िनबर्ंध,

संकेत व

सं कार झुगा न िदलेले असतात. प्रितमा वेडी झालेली नाही पण ती
या अव थे या सीमारे षेवर रगाळते आहे . आपण ितला तेथन
ू परत
आप यात आणले पािहजे. ” मी अलकाला समजावून सांग याचा
प्रय न केला.
“ बापरे तू ए ह या सायकोलॉजीचा अ यास के हा केलास? पण मग
ती अशोकची आठवण का काढते ? हे मला कळत नाही.” अलका
हणाली.
“ मला असे वाटते की ितला अशोकचे
साकारलेला घन याम हा ितला नवरा

प आठवते. पण

याने

हणून आठवतो. आिण तो

आप यावर खप
ू प्रेम करतो या आभासा मक दिु नयेत ती काही काळ
जगते तर काहीवेळा अशोक आपले हाल करतो या वा तवाचेही ितला
भान येत.े ितला

याच

वा तवात ि थर क न ती

यातून

मागर् काढील इतके ित या मनाला खंबीर बनवावे लागेल”.

वतःच

.

"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.

