कथा क्रमाांक २

नियती

सं याकाळची वेळ - पावसाची िरपिरप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातात या
िपश या सांभाळत ितने चावीने घराचं दार उघडलं आिण समोर सो यावर अिनकेतला बघून ितला
हायसं वाटल.अिनकेतने लगेच हातात या िपश या घेत मनालीला जवळ घेतलं
“तुझा फोन लागत न हता मनू, मला काळजी वाटत होती ग”
“

पेशल ट्रे न िमळाली रे मला

हणन
ू बरे झाले आिण फोनचे

हणशील तर याचे चािजर्ंग लगेच

संपते तू नवा कधी आणन
ू दे णार ते सांग नाहीतर बैस काळजी करत ”
“तु या कडे सग या प्र नांना उ तरे आहे त , ए जरा अशीच थांब काय गोड िदसते आहे स ”
“महाराज मी एक तास पावसात िभजत आले आहे ” मनालीने

वतःला अलगद सोडऊन घेतले.

मनालीने ओले कपडे बदलले आिण िकचन म ये आली.अिनकेतने वाफाळले या चहाचा कप
हातात ठे वला.अिनकेतने नेहमीप्रमाणे कुकर लावला होता , भाजी टाकली होती,सलाड तयार होते
“ पाच िमनटात पो या करते मग बसच
ू जेवायला आपण ”
दोन पो या झा या असतील तेव यात बेल वाजली.कोण आलय

या वेळी मनाली

या मनात

आले,बेल परत वाजली आिण ितला आठवलं आज रोिहत येणार होता. पावसा या नादात ती
सगळे िवसरली.आज अिनकेतला लेट होणार होते

हणन
ू ितने रोिहतला बोलावले होते .सगळाच

लान फसला होता. अिनकेतने दार उघडले रोिहतला पाहून याला खूप आनंद झाला
“अरे यार िकती िदवसांनी भेटतो आहे ? ” अिनकेत
“बँकेत काय पिरि थती आहे तल
ु ा मािहत आहे ना ? पेपर वाचतोस ना ?”
“मािहती आहे रे , बोल एव या पावसाचा कसा
तेव यात मनाली बाहे र आली आिण

हणाली

“ आलाच आहे स तर जेऊन जा आता”
“काय केले आहे स यावर अवलंबन
ू आहे ”
“तु या िमत्राने केले आहे सगळे ” मनाली

काय आलास रे ?”

“मग छानच असणार, अरे आज एका ि हिजट होती
हणन
ू

हणन
ू आलो पण पावसामळ
ु े लेट झाले

हटले तु या कडे चक्कर टाकून येऊ. तझ
ु ी टे क्नोकोन काय

हणते आहे ? ”रोिहत

हणाला.
“एकदम म त ! पुढ या वषीर् बहुतेक जपानला जायला लागेल”
“गड
ु ,मजा आहे यार तम
ु ची ”
तेव यात अिनकेतचा मोबाईल वाजला

हणन
ू तो आत गेला. ते पाहून मनाली बाहे र आली.

“अरे मी िवस नच गेले होते तू येणार आहे स हे ,आता तू असे कर तू पर पर ये मा या ऑफीस
म ये मग आपण जाऊन येऊ ”मनाली
“तेच क

हणाली

आपण कारण िदवस आता थोडेच आहे त ” रोिहत हळूच

हणाला “ आिण फोनला काय

झाले तु या? बदलन
ू टाक तो फोन”
“ िचं या फार म ती करतो ह ली ” अिनकेतला येताना पाहून रोिहतने िवषय बदलला
मनालीने पटापट जेवायला वाढले . अिनकेत हात धव
ु ायला गेला ते हा मनाली ने एक कागद
रोिहत या हातात सरकवला. रोिहतने तो पटकन िखशात ठे वला.

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. Rयाyयाकडe,े 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.

रोहित घरी गेल्यावर रात्रभर मनालीच्या डोळ्याला डोळा लागला नािी. जे जे पर्
ण र्े ववसरून टाकायचा
ू प
प्रयत्न केला तेच पुन्िा एकदा डोळ्यासमोरून जात िोते. ततने रोहितला फोन नंबर हदला खरा पर् मग
ततने ववचार केला रोहितच्या संसारात त्याला काय कमी व्याप आिे त का आणर् ककती वर्षे घाबरून

रािायचं आणर् कारर् काय? आता ततचे लग्न झालंय, अतनकेत ची ततला पूर्ण साथ आिे मग काय कारर्
घाबरायचे.

िा फोन आला िोता कोण्या सुनील नावाच्या मार्साचा. आता िा सुनील तोच िोता कक अजून कोर्ी
तोतया िे कळत नव्िते. मनाली ने ठरवले कक आता जे िोईल ते िोईल पर् आता कोर्ाच्या तरी

आधाराशिवाय उभे रािायची वेळ आली आिे. नवरा नको कक भाऊ नको कक शमत्र नको. वेळ आली आिे
आपल्या आयुष्याला त्याच्या भूतकाळासकट सामोरे जायची.

अजून एक ततला समजत नव्िते कक हि गोष्ट ततने अतनकेत पासून किाला लपवून ठे वली. अतनकेत ने
ततला ततच्या भूतकाळासकट स्वीकारले िोते. हि लपवालपवी संसारात काय कामाची असे ततचे ततलाच

वाटले पर् अतनकेत ला सांगायच्या आधी ततने ठरवले कक त्या नंबर वर फोन करून काय तो सोक्षमोक्ष
लावायचा.
सकाळ झाली पर् ततचे किातच लक्ष नव्िते, ऑफीस मधे पोचल्यावर ततने मोबाईल काढला आणर् नंबर
कफरवला. पलीकडून एक आवाज आला जो बाईचा िोता. ती चपापली, ततने उसने अवसान आर्ून ततचे
नाव सांगगतले. पलीकडून बाई िसत म्िर्ली, किा आिात? तुमच्याबद्दल ककती ऐकलय पर् आवाज

पहिल्यांदाच ऐकला'. मनाली ला कािी कळत नव्िते मग पलीकडूनती बाई म्िर्ली, थांबा िं , दे ते फोन.
आणर् मग फोन एका पुरुर्षाने घेतला आणर् िो तोच आवाज. सुनीलच िोता. सुनीलने ववचारले, मनाली,
किी आिे स? मनाली ने कापयाण आवाजात ववचारले, कोर् बोलतय? पलीकडून आवाज आला कक अग.
आवाज पर् ववसरलीस? मी सुनील बोलतोय. तुझा आवाज ऐकून खप
ू बरे वाटले. दोन हदवसांनी
िॉस्स्पटल मधन
ू बािे र पडतोय. मला भेटायला येिील का?

मनाली ने अचानक फोन ठे वन
ू हदला. ततला कािी कळतच नव्िते. आता मात्र कोर्ािीतरी बोलयला िवे
िोते. भेटायला किाला बोलवत असेल आणर् इतक्या वर्षाांनी आता काय गरज भेटायची? ततने लगेच

रोहित ला फोन लावला, त्याला सगळी पररस्स्थती सांगगतली त्यावर रोहित म्िर्ला कक तू किाला फोन
केलास मी त्या सन
ु ील ला भेटून दम दे र्ार िोतो. मनालीला कळे ना कक दम दे ण्यासारखे सन
ु ील कािीच
बोलला नव्िता ककंवा कािीच त्याने केले नव्िते. ततने रोहित ला असे कािीिी करू नकोस िे सांगगतले
आणर् मी बघते काय करायचे ते असे म्िर्न
ू फोन ठे वला. तसाच पन्
ु िा फोन लावन
ू दोन हदवसांनी

भेटायची वेळ ठरवली. ततचे ततलाच समजत नव्िते कक नक्की आपर् करतोय ते योग्य आिे कक नािी.
दोन हदवसांनी भेटीची वेळ आली. कािीिी चाचरत ततने िॉटे ल मधे प्रवेि केला. एक वेत्र ततला बघून पुढे
आला, हिने सांगगतले कक ती सुनील नावाच्या व्यक्तीला भेटायला आली अिे . त्याने, this way please
म्िर्ून ततला एका टे बलािी नेले.

अजून कोर्ी आले नव्िते, ततने अतनकेतला मला यायला थोडा उिीर िोईल असा मेसेज केला. १०

शमतनटातच एक सुंदर स्त्री आणर् सुनील, िो िो तो सुनीलच िोता िॉटे ल मध्ये आले. मनालीला समजेचना
कक हि बाई कोर्.

सुनील पुढे आला आणर् म्िर्ला कक िे लो मनाली, किी आिे स आणर् हि माझी बायको सोकफया. सोकफया
ने मनाली ला िाय म्िटले आणर् दोघे ततच्या समोरच्या खच्
ु याांवर बसले. सोकफया ने आर्लेली फुले
मनालीला हदली. ततच्यापेक्षा ककतीतरी पतीने सुंदर असलेली मोकळ्या स्वभावाची सोकफया बघून

मनालीला क्षर्भर असय
ू ा वाटली. आणर् त्या दोघांमधला मोकळे पर्ा बघन
ू मनालीच्या मनावरचे दडपर्
थोडे कमी झाले.

इतक्यात िॉटे ल मध्ये रोहित आणर् त्याचा एक शमत्र ततला शिरताना हदसले आणर् कािी कळायच्या
आताच रोहित त्यांच्यासमोर उभा िोता.
सन
ु ील ला बघन
ू त्याचा चेिरा संतापाने लाल झाला िोता आणर् सन
ु ील कािी बोलायच्या आतच त्याने
सन
ु ील च्या एक थोबाडीत मारली.

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.

एव्हाना रे स्टॉरं टमधील सर्व लोकांच्या नजरा यांच्या टे बलार्र खिळल्या होत्या. मनाली
बेशुद्ध अर्स्थेत टे बलार्र मान टाकून पडली होती. इतक्यात सुनील उर्व शबीरचा र्ोन

िणिणला. रे स्टोरें ट मधे पससरलेल्या शांततेत र्ोनर्रील उर्व ू भाषिक व्यक्तीचे बोलणे

शबीरच्या शेजारीच बसलेल्या सोर्ीयाला स्पष्ट ऐकू येत होते. कुठल्यातरी ररमोट कंट्रोलचे
बटन र्ाबण्याचा आर्े श त्याला र्ारं र्ार दर्ला जात होता. जराही र्ेळ न र्र्डता मोठ्या

हुशारीने सोर्ीयाने टे बलार्रील काचेचा ग्लास शबीरच्या डोक्यार्र आपटले. अचानक
बसलेल्या आघाताने शबीर िच
ु ीर्रून िाली कोसळला. बुरख्यातून काढलेले षपस्तुल मानेर्र
ठे र्त सोर्ीयाने र्ोन संर्भावत शाबीरला िडसार्ून षर्चारले. आपला िेळ संपला आहे हे
लक्षात येताच मनालीला दर्लेल्या पुष्पगुच्छात बॉम्ब ठे र्ल्याची शबीरने कबुली दर्ली.

रे स्टॉरं टसमोरच असलेल्या अमेररकन कॉन्सुलेटच्या पररसरात घातपात घडर्न
ू आणण्याची
जबाबर्ारी एका र्हशतर्ार्ी संघटनेने शाबीरकडे सोपर्ली होती. आपल्याकडील C.B.I.चे
ओळिपत्र र्ािषर्त सोर्ीयाने रे स्टॉरं ट मॅनेजरला पोलीस र्ोसव आखण बॉम्ब ननकामी
करणाऱ्या पथकाला ताबडतोब बोलार्ण्याची सच
ू ना केली.
पुढील पाचच ममननटात रे स्टॉरं ट ररकामे केले गेले. मनालीलाही जर्ळच असलेल्या

रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आले. रोदहत नतच्याबरोबरच होता. मागोमाग सोर्ीया सुद्धा

रुग्णालयात येऊन पोहचली. रोदहतने काही षर्चारायच्याआधीच सोर्ीयाने सगळ्या गोष्टींचा
उलगडा केला.
गेली काही र्िं सोर्ीया गप्ु तहे र िात्यात र्हशतर्ार्ी संघटनांच्या शोधमोदहमेत काम करत
होती याचा शबीरला थांगपत्ता नव्हता. सहा मदहन्यांपर्
ू ी शबीरला आलेला एक र्ोन टॅ प
करण्यात नतला यश आले. शबीरला पुराव्यासदहत पकडता यार्े म्हणून तो ममशनर्र

असताना त्याच्याबरोबर राहता येईल असे काहीतरी करणे नतला भाग होते. म्हणूनच

शबीरची र्डडलोपार्जवत प्रॉपटी आपल्या नार्ार्र करण्याचा तगार्ा नतने शबीरकडे लार्ला.
अमेररकन कॉन्सुलेट समोरील रे स्टॉरं टमध्ये मनालीला बोलार्ून घेण्याचा बेत सोर्ीयाचाच.
शबीरसाठीही ती जागा मोक्याची असल्यामुळे त्याने षर्रोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता.

सोर्ीयाचे बोलणे संपते ना संपते तोच डॉक्टरांनी मनाली शुद्धीर्र आल्याचे सांगगतले.
रोदहत लगबगीने मनालीच्या रूमकडे गेला. पण सोर्ीया मात्र आल्या पार्ली मागे र्ळली.
‘ सोर्ीया आखण सन
ु ील यांना समज र्े ऊन परत पाठर्ले आखण आता पन्
ु हा काही ते तल
ु ा
त्रास द्यायला येणार नाहीत ’ असा िोटा दर्लासा रोदहतने मनालीला दर्ला. ताबडतोब
रोदहतने अननकेतला र्ोन लार्ला. रोदहत काही बोलायच्या आधीच अननकेतने चेष्टे ने
षर्चारले, “ झाली का समाजसेर्ा?” त्याच्या ह्या प्रश्नाचा संर्भव रोदहतला लागत नव्हता.

त्याचा उडालेला गोंधळ लक्षात घेऊन अननकेत हसत सांगू लागला, “ अरे आज सकाळी
माझा USA र्व्हसा ममळाल्याचा ई-मेल आला आखण पासपोटव कलेक्ट करण्यासाठी

कॉन्सुलेटला गेलो. अचानक काही गोंधळ झाल्यामुळे कॉन्सुलेट पूणव ररकामे करण्यात आले.
नतथन
ू बाहे र पडतानाच तल
ु ा एका स्ट्रे चरर्रील बाईबरोबर अँब्युलन्समधन
ू जाताना
पादहले”….

