हसत $ळत &वण) उरकली. मनाली2 3ीज उघड7न सग9य;ना मu=वासा>
पान iदB. रोiहत -- चला iनघतो E अiनGत !
अiनGत - अE एवढया लौकर iनघालास ?
रोiहत -- हो बाबा ! iवररारला जाय> आM. पोहोचायला ख7प Oळ लाPल.
आिण Rयात हा पाऊस. आता TeVस Oळeवर अस7 Wत म)& XलावB . चल.
बाय-बाय
अiनGत व मानली -- बाय !
रोiहत PYयावर मनाली> माग> आवाE पराZVतर अiनGत थोडा Oळ T.V.
लाव7न बात\या ऐकत बसला. मनाली> हात काम करत हो^ पण डो_यातमा`
iवचार;चा काaर मजल होत. अतापायbतर उसन औसान आण7न सग9य;शी
नॉमfल वागत होती पण आता काय ? अiनGतला सामोरी कशी जाऊ ?
Rया2 झार 2Mमी hमाणe iतला िमठीत घeतला तर मा` iतला नकायच रड7
कोसळeल jाची भीती होती. उlा रोiहतला mटoन सग9या गोpqचा शहाiनशा
कrन मगच काय ^ ठरव7. पावसात िभजYयामuळe डोG sखत असYयाचा
बहाणा कrन मानली लाईट ऑफ कrन डोळe िमटoन पल)गावर पडली.
अiनGतही wहोप7न Pला.
मानलीला मा` झराही wहोप लागली नाही. एखादा िच`पट पहाताxYयासार$
सग9या गोpी डो9यासमोrन सरकत होRया. बाब;yया नोकरी सतत
होणायz बदYया मuळe ; मuल;yया िश{णावर Rयाचा पiरणाम होऊ नZ \हण7न

आईला 2Mमीच बाब;पास7न |र राहाO लागB. पण ज} रोiहत-रा~ल थोडe
मोठe होऊन Rय;ना समाज आली, जबाबदारी कळ7 लागली त} Rय;ना
Rय;yया मामामामीकडe ठeऊन लहान•या पाच वष•yया मनालीला बरोबर
घeऊन Rय;ची आई अस)ला बाब;yयाकडe रा‚लाPली. कारण Rय;चीही ख7प
आबाळ ƒहीची. मामामामीही ख7प heमर आMत. Rय;नीही iह जबाबदारी
xवखuशी2 घeतली.
मानली आईबाब;yया उबदार प)ख;खाली आिण माZyया छाZत वाढत होती.
गोरा-र)ग, ^ गोबE गाल, आिण Rयावरील खळी, नाझu{ी जीवनी आिण
हसYयावर iदसणाE ^ पाV…eशu†ा दात, का9याबोर कuर9या Gस;yया लढी,
फारच मोहोग iदसˆची. अभˆसातही ~शार !
शाळeyया मोठ‰ा सuRयान मŠZ कधी मानली आईबाब;बरोबर मामािमकडe
आपYया भाव)डाना mटीला झीची तर कधी रोiहत-रा~ल j;yयाकाŠZ िज>.
ख7प मज-मxती कiरअ>. दोVही भाव)दना बiहणीचामा` मोठा कौतuक हो^.
फारच आन)दात सuखात बालपण सरB. हळ7 हळ7 काळी मोठी aन उमल7
लागली. जसजशी मानली मोठी होत Pली तसतशी ती अiधकच सu)दर िजसu
लागली. अ2क मuल;yया नजर iतचा मागोवा घeऊ लागYया.
मानली बीकॉम yया Œवटyया वषzत असताना ^ ज\म7 ला हो^. iतyयाच
कोBज मधील \ब-yया Œवटyया वषzत िशकणा•या सuनील गोE नावाyया
मuला2 iतला मागणी घातली. हा मuलगा कािŽमरी †ा•ण होता. आई-वडील व
एक बiहण एवढा सuटसuटीत कuटu)ब होता. xवतःचा घर, गाडी, वiडल;चा
Gशराचा iबiस2स होता. नाही \हणायला कuठeच जागा नƒहती. फायनल

परी{ा आटपYया-आटपYया ल‘iह झB. अगदी खuशीत होती मनाली.
लहानपणापास7न काŽमीरला असBला सuiनलाही लालसर गोरा, उ)च,
’बाबदार, अगदी मनालीला सा&साच होता. दोVही कuटu)ब आन)दात होती.
मनालीला तर अगदी आकाश ठeगणe झाYया सार$ वाटत हो^.
घरातील प7जा आटपली आिण M जोड” ”Mलगामला हiनम7नसाठी PB.
दोघ;ची एक` Z•याची Oळ जशी जवळ आली तशी मनालीyया अ)गावर
ला&2 रोम;च उm राiहB, छाती> ठोG वाढB. माiहत नाही काय झB ^ पण
सuनील iतला िचम– काढ7 लागला, डो_यात गालावर, हातापायावर चापट्या
मा’ लागाला. iतला काय झB ^ कळBच नाही. hथम iत2 iवचार Gला तो
लाडा2 iतyया अ)गाशी चाळe करत अ}ल, आिण Rयाचा हात iतलाच जाxत
जोरात लागYया सार$ iतला वाटत अ}ल. पण मग थोड˜ा Oळा2 सuनील2
ƒयवxतीत नव•याचा ह_क बजावला. M अ}च रोज ƒहाय>. iदवस अगदी
हसत-$ळत, मxती-मजा करत iनघ7न जजायचा. रा`ी मा` Oगळाच सuनील
असायचा.
सu’वातीला ला&मuळe मनाली बuजली होती. पण &ƒहा हातामŠZ प™ी आली
आिण प™ीyयाiठकाणी काठी आली ^ƒहा मा` iत2 iह गोp आईyया व
सास7yया काना वर घातली. झाB. लPच एक नाही दोन दोन डॉ_टर झाB.
डॉ_टर;नी सuनील मŠZ iह वाईट iवकšती असYया> स;iगतB. हा एक
hकारचा आजार असतो. सuनीलची औषधe सu’ झली. एरवी एवढा च;गला
असणारा, च;गला वागणारा सuनील आिण हा कuठला आजार ?

मनाली> आई-वडील iतला iत› राaन lायला तयार नƒह^. पण मनालीलाच
Rयाyया बœल कणव वाटत होती. डॉ_टर;yया उपचार;नी परत च;गला
होईल अ} वाटत हो^. मनाली2 थोडe धीरा2 घाय> ठरवB.
का9या कu™ अ)धाराyया पोटीच hकाशाचा जVम असतो. सuख आिण s:ख
jा दोन धा•यानीच आयu•य iवणBB अस^. तu\हाला Rयातला एक धागाच
नकोसा वाटत अ}ल तर कस चाBल ? मनाली2 ख7प सोसB. कधीतरी
एखादी गोpी अचानक उभी राह^ आिण RयामाP न_कीच काहीतरी कारण
अस^. अचानक काŽमीरमधील एका चकमकीत मोठा गोळीबार झला. Rयाच
Oळी सuनीलही गायब झाला. Rयाला काय झB, तो कuठe Pला, कळBच नाही.
पोिलस तपास झला, हॉिxपटB शोधली, पण Rयाचा पžाच लागला नाही.
न)तर मा` वाट पाaन दोन वष•नी मनाली, आई-बाब;yया बरोबर मu)बईला
आपYया भावा कडe रोiहत कडe आली. आता रोiहत iवरारला xवतःyया
ŸYयाट मŠZ राहत होता. Rयाyयाकडeे, Rयाचा लहानपणापास7नच असBला
िजवलग िम`, अiनGत, वर>वर Zत अ}. फारच हर~Vनरी व सालस
मuलगा ! रोiहतचा अiनGत हा खास िम` असYयामuळe Rयाला मनालीची
इ¢थ;भ7त माiहती होती. खEतर मनाली सu™ी मŠZ मu)बईला आYयावर
अiनGत व मनालीची 2Mमीच mट वƒहायची.
दोघ)ही एक` डबा ऐसपˆस, लगोरी, पže, वगˆE $ळ $ळाय>. ज} मोठe होत
PB त} अiनGतyया मनात iत2 घर GB हो^. ती Rयाला आवड7 लागली
होती. पण यो•य Oळी M िम`ाyया कानावर घाल•याआधीच मनाली> ल‘
ठरB हो^.

jा Oळी मा` अiनGतiन ठाम iन£य कrन Oळ न घालवता सरळ रोiहतला
मनाली आपYयाला लहानपणापास7नच आवडत असYया> स;ग7न iतyयाशी
ल‘ कर•याची इyछा hगट Gली. मोठ‰;yया आशीवzदा2 मनाली व
अiनGतचा iववाह झला. मनाली स)सारात च;गली रमली. दोघानाही ख•या
सuखाचा उपभोग घeता आला. heमा2 स)सार चाल7 होता. अiनGत, मनालीची
hथम पास7नच ख7प काळजी ¤यायचा ; iतyया मनाला फuलासार$ जपायचा.
Rय;ना एक गoडस मuलगीही झाली. ' ओवी ' ततीच नाव ! मxत छान हसत$ळत सगळ चाल7 होत. आता ल‘ होऊन सहा-सात वषf झली होती. अचानक
मनालीला ऑiफस मŠZ एक फोन आला. फोनवरील पलीकडyया ƒय_ती>
भाषण ऐकoन iत> पाय लटपट कप7 लागB, घŽयाला कोरड पडली, व
अ)गाला घाम फuटला. पलीकडील ƒय_ती2 iतला एक फोन न)बर leउन Rया
न)बर वर मनालीला फोन करायला स;iगतला. व चारचiदवस;नी Rयाला
हॉिxपटलमध7न iडxचाजf िळणार अ} स;iगतB. Oळ फारच कमी होता. काय
कराO ^ iतला काळe ना. \हण7नच आज अiनGतला उशीर होणार आM
\हटYयावर iतनी रोiहत ला घरी बोलाव7न घeतB हो^. रोiहतशी iतला सवf
बोलाय> हो^ पण आžातरी मानली रोiहतला फ_त एका ”परवर िलiहBला
तो फोन न\बरच Wऊ शकली होती.

