या अनपेक्षित प्रसंगाने सगळे च अगदी सुन्न होऊन गेले. मनालीने डोळे घट्ट ममटत दे वाचा

धावा मनातच सुरू केला. रोहीतने पुन्हा सुनीलवर हात उचलण्याआधीच रोहीतचा ममत्र पुढे
झाला.त्याने रोहीतला आवरले. आपला लाल झालेला गाल चोळत सुनील म्हणाला, "वा !
क्या बात है ! आपके तमाचे की भी कमाल है . मानलं तुम्हाला मेव्हणेबुवा.

जावयाचं

काही चक
ु लं तर त्याचा कान उपटायचा अधधकार तर मेव्हण्याचा असतोच. आता तो
वाढवून मला सरळ थोबाडीतच ददलीत. एकदम प्रमोशनच झालं की."

सुनीलच्या या अनपेक्षित पण ववनोदी ववधानाने वातावरणातील ताण एकदम कमी झाला.
मनाली पायातील शक्ती गेल्यासारखी मट्कन खाली बसली. सोफियाने ततला सावरले.

आपला राग आवरत आणण आपले हात चोळत रोहीतने खच
ु ी पुढे ओढली. एका मागोमाग

एक असे सववजण खच्
ु याांवर बसून एकमेकांकडे भांबावलेल्या नजरे ने पाहू लागले. काय
बोलावे कोणालाच कळे ना. ती कोंडी िोडली ती सुनीलने. तो मनालीकडे पहात म्हणाला, " I
am sorry, Manu ! हा तुला अततशय मोठा धक्का असणार. मी जो दहा वर्ाांपूवी गायब
झालो तो आत्ताच पदहल्यांदा भेटतोय तुला. ते ही अशा ववधचत्र प्रसंगात. मला खरं तर

तुझ्याशी खाजगीत बोलायचे होते. मी गेल्यावर तुझी काय अवस्था झाली असेल त्याचा

मी ववचारच करू शकत नाही. पण माझा नाईलाज होता. पण तू इथे मुंबईत कशी आलीस?
इतक्या लवकर मला ववसरलीस? "

मनालीने केवळ मान हलवली. ततचे डोळे पाण्याने डबडबले होते. सोफियाने मनालीला
जवळ घेतले. ततच्या पाठीवरून हात फिरवत सोफिया म्हणाली, "खप
ू सोसलास ना गं?

आपला नवरा असा अचानक गायब झाल्यावर करायचे तरी काय? मला तर बाई कल्पनाच
करवत नाही. आणण आता तर हे सगळे प्रकरण ववधचत्रच होऊन बसलंय."
रोदहत एकदम धचडून म्हणाला, " हो! You Have no idea! आत्ता कुठे माझी बहीण त्या

द:ु खी स्वप्नातन
ू बाहे र पडून ततचा संसार परत सजवते आहे . सख
ु ी आहे ती आता. आणण

हा - हा इसम परत ततच्या सख
ु ात ववर् कालवायला हजार झाला आहे . मी हे मळ
ु ीच सहन
करणार नाही. मनालीने ततचा मागव शोधला आहे . ततला आता तझ्
ु यासारख्या माणसाची
मळ
ु ीच जरुरी नाही.

सोफियाने आपले डोळे थोडेसे बारीक करत म्हटले, " शायद आपकी बात भी सही है .

लेफकन ये भी सून लेना. मैने भी शबीरके साथ शादी की है . आणण हो, आता तो सुनील

नाही. त्याने पण त्याचा भूतकाळ टाकून ददला आहे . तो आता माझा प्यारा शबीर आहे .
त्याचा आजार ही आता बरा आहे . आम्ही सुखात आहोत. "

मनाली आणण रोदहत आश्चयावने ओरडले, " काय? शबीर ! म्हणजे तू मुसलमान झालास?
धमव बुडवलास आपला? सोिीया म्हणाली, " हो, त्या ददवशीच्या गोळीबारानंतरच्या

दं गलीमध्ये शबीर जखमी झाला. त्याच्या डोक्याला जखम झाली. त्याच्या memory वर
पण पररणाम झाला. माझ्या अब्बाजानच्या दवाखान्यात त्याला गुलमगवला आणले गेले. मी
त्याची सेवा करून त्याला परत माणसात आणले. माझ्यावरच्या प्रेमाने त्याने इस्लाम धमव
स्वीकारला. आता तो माझा प्यारा शबीर आहे . सुनील नाही ! "
मनाली आणण रोदहत दोघेजण जणू डोक्यात दगड पडल्यासारखे आश्चयवचफकत झाले होते.
त्यातून बाहे र पडत रोदहत म्हणाला, " मग तुम्ही इथे झक मारायला कशाला आलात?
आपला धमव बुडवून आणण दस
ु रे लग्न करून तू सुखी असशील तर माझ्या बदहणीच्या
मागावत काटे पेरायला तू कशाला आलास इथे? ती पण दस
ु रे लग्न करून सुखी आहे
ततच्या संसारात. ततला तझ
ु ी जरुरीच नाही. "

सन
ु ील / शबीरने तोंड उघडले. तो म्हणाला, " क्यों नहीं ? Actually, ततलाच माझी जास्त

जरुरी आहे . लिात घ्या की मी इस्लाम स्वीकारलाय. आता शबीर आहे मी. मला एकापेिा
जास्त लग्ने कायदे शीरपणे करता येतात आणण माझे मनालीशी झालेले लग्न आपोआप
संपत नाही. ती माझी अजून ही काश्मीरच्या कायद्यानुसार बीबी आहे . और इसमलये

उसकी दस
ु री शादी कानून के णखलाि है . उसका मतलब ये है की शादी और बच्चा दोनों
ही illegal हैं. मैं अभीतक इनका शौहर हूूँ."

हे असले रािसी स्पष्टीकरण ऐकून मनाली एकदम संतपलीच. ती ओरडली, " का माझ्या

राशीला लागला आहे स रे सैताना ! आधी माझा शाररररक छळ केलास. नंतर गायब होऊन
मानमसक छळ. कसे ददवस काढले मी, माझे मलाच माहीत. आणण इतक्या वर्ाांनंतर आता
कोठे मला जरा सुख ममळू लागले तर हजर झालास परत मला छळायला. जीव घेऊन
टाक माझा म्हणजे तरी समाधान होईल तुझ.े "

सोफिया पुढे होऊन म्हणाली, " आप गलत समझ रही है , मनालीजी. हमे आपको कोई

तकलीि नही दे नी है . हम तो आपकी मदद करना चाहते है . आपको तो शबीर से तलाक
लेना जरूरी है . तब ही आपकी दस
ु री शादी legal हो सकती है . हमे भी आपके मदद की

जरूरत है . हम दोनो एक दस
ु रे की मदद करके इस मुश्श्कल से तनकाल पद सकते है .''

रोदहत हे ऐकून एकदम उचकून म्हणाला, '' लाज वाटत नाही का असे बोलताना ? हा काय

साट्यालोट्याचा प्रकार आहे का ? आणण आता तुमच्यासारख्या लोकांची आम्ही काय मदत
करणार? माझं तर डोकंच चालायचं बंद झालंय ! ''

शबीर पुढे झुकून म्हणाला, '' हे पहा, माझ्या मूळच्या आई-वडडलांचा व्यापाराचा मोठा झमेला

आहे . ते दोघे खप
ू म्हातारे झाले झाले आहे त. त्यातच त्यांची याददाश्त पण पदहल्यासारखी रादहली

नाही. त्यांना अजून मनालीच माझी बायको वाटते. मी अजूनही त्यांच्याकररता सुनील आहे . त्यांना
त्यांची इस्टे ट आपल्या दोघांच्या नावावर करायची आहे . त्यासाठी आपण दोघे श्रीनगरला जोडपे

म्हणन
ू जायला आणण रहायला हवे. थोड्याच ददवसात ते आपली इस्टे ट माझ्या नावावर करतील.

मग इसके बाद मैं मनाली को तलाक दे दूँ ग
ू ा. आपका रास्ता साफ़ होगा और मेरा भी. मसिव ये एक
ही solution है हमारी हालत का ! आप भी खश
ू होंगी और हं भी, आणखरमें ! ''

हे ववधचत्र बोलणे ऐकून मनाली तर बेशद्ध
ु च पडली आणण रोदहत वेड्यासारखा सोिीया-शबीरकडे
पहात रादहला.

