निळ्या दरवाज्या मागे राघव ची घालमेल सुरु होती. त्याच्या आई वडलाांिी त्याच्या मागे लग्ि कर असा

धोशा लावला होता. राघवला समजत िव्हते कक कसे साांगावे त्याांिा कक त्याला लग्ि करण्यात interest
िाही म्हणूि. त्याचा लहािपणापासूिचा ममत्र सांकेतचे लग्ि झाल्यापासूि आई रोज मुली बघत होती
आणण तो सगळ्या मुलीांिा िकार दे त होता.

नतिे निळ्या दरवाज्याची चौकट ओलाांडली आणण राघव ला हाक मारली. राघव लगबगीिे पुढे झाला
आणण म्हणाला कक बरे झाले आलीस मला तुझ्याशी महत्वाचे बोलायचांय.

राघविे गरम कॉफी करूि आणली, खरे तर राघव चे घर म्हणजे नतला नतचे हक्काचे माहे र वाटायचे, जणू
आपण आपल्या लहाि भावाकडे आलोय, राघव आपल्याच ववचारात होता. राघव बोलू लागला, हे बघ,

तल
ु ा माहहतच असेल कक माझ्या घरचे माझ्या लग्िासाठी माझ्या ककती मागे लागलेत. ती म्हणाली हो,

मी सद्ध
ु ा तल
ु ा सच
ु वल्या कक ककतीतरी मल
ु ी. राघव म्हणाला कक जरा ऐक, मला मल
ु ीांमध्ये इांटरे स्ट िाहीये.
नतच्या डोक्यावरूि गेले कक िक्की तो काय म्हणतोय ते.

राघविे स्पष्ट करूि साांगगतले तेव्हा नतच्या लक्षात आले कक राघव ला कोणत्याच मल
ु ीमध्ये इांटरे स्ट
िाहीये आणण त्याला मुलाांमध्येच इांटरे स्ट आहे.

आता नतला कळले कक लग्िाची गोष्ट काढल्यावर राघव ची गचडगचड का होत असे. ती राघव ला महान्ली
अरे पण तुला लहाि बहहणी आहे त दोि , त्याांचा ववचार केलायस का त?
ू आपल्या भारतात अजूि हे
सगळे मान्य िाहीये. त्यावर राघव नतला म्हणला कक हो, मी सगळा ववचार केलाय. मी त्याांची लग्ि

होईपयंत लग्ि करायचे िाही असे साांगीतले आणण त्याांिा खरे कारण सुद्धा साांगगतले तर त्याांिी मला
आजपासूि तू आमचा मुलगा िाही म्हणूि साांगगतले आणण मी माझे घरच सोडले. मला आता
आईवडीलच िाहीत असे म्हणूि राघव ढसाढसा रडायला लागला.

ती ववचारातच पडली प्रत्येक बांद दारामाग्ची कैकफयत ववचारात घेतल्यावर, 'जगी सवव सुखी असा कोण
आहे ' या ओळीांचा नतला अर्व पटला.

नतिे राघव ला शाांत केले आणण म्हणली कक तुला माझी काय मदत हवेय. त्यावर राघवम्हणला कक मदत
अशी काही िकोय फक्त माझ्या बाजूिे उभी राहा. त्यावर नतिे राघव ला शाांत केले आणण अरे माझ्या

लहाि भावासारखा आहे स तू, मी तुझ्या पाठीशी आहे च काही झाले तरी अशी खात्री पटवली. नतला खरे बरे

वाटले जगात कोिलैतरर नतच्या आधाराची गरज होती तर, नतला वाटायचे कक हीच आपली आधार मागत
कफरते सगळीकडे.
नतला राघव कडे बघूि खरच वाईट वाटले, सोन्यासाळव मुलगा पण आज स्वताच्या आईवडलाांशी तोंड

उघडूि बोलू शकत िव्हता. नतिे ठरवले कक उद्या आपल्यलाला मुले झाली कक आपण त्याांच्यावर काही
म्हणजे काही निणवय लादायचे िाही.

असा ववचार आला नतच्या मिात आणण आता नतला वेध लागले सुहास च्या घरचे, बकुळीचा हार घातलेला
सुहास चा फोटो आणण त्याची र्कलेली म्हतारी आई नतला हदसायला लागले. आणण नतच्या डोक्यात एक
यक्
ु ती आली. तशी राघव ला ती म्हणाली चल, घर आणण घरची माणसे िाहीत म्हणतोस ि त,ू चल

माझ्याबरोबर आणण बघता बघता राघव ला घेऊि ती सुहास च्या घरी पोचली. सुहास ची आई आज नतला
आणण नतच्याबरोबर अजूि एक जणू सुहास सारखा अजूि एक मुलगा पाहूि, कोण ग हा असे ववचारत
उठली.

