सुहासच्या आईला काय उत्तर द्यावे हे ततला पटकन कळे ना. पण ततने खण
ु ेनेच राघवला

साांगितले. राघवने चटकन ् सुहासच्या आईला नमस्कार केला आणण साांगितले, “ मी राघव,
नयनाच्या भावासारखा आहे मी.”

सुहासच्या आईला हे ककतपत ऐकू िेले ते ततला कळले नाही पण राघव नुसताच कसनुसा
उभा बघून ती स्वयांपाकघरात िेली चहाचे आधण ठे वायला. सुहासची आई तरातरा आत
आली आणण जोरात ओरडून म्हणाली,” मला चहा नकोय आणण ह्याला चहा द्यायची
जरूर नाहीये.”

नयनाने स्वतःचां डोकां िच्च धरून ठे वलां दोन हाताांनी. ती बाहे र आली आणण राघवला
म्हणाली, “चल बाहे र.” राघव अवाक् . आता बाहे रच जायचां होतां तर इथे का घेऊन
आलीस? पण काहीही न बोलता तो ततला हाताला धरून बाहे र घेऊन आला. ममट्ट काळोख
होता बाहे र.
त्याने ततला अजजतच्या घरी पोहचवले. अजजत नुकताच ऑपरे शन सांपवून घरी आला होता.
मेधाच्या वाढददवसाची सिळी तयारी बघून त्याला भरून आले होते आणण मनातल्या

मनात तो नयनाला धन्यवाद दे त होता. आता अवगचतपणे इतक्या रात्री नयनाला घरी
बघून तो जरा भाांबावला. राघवने अजजतला साांगितले सिळे ... नयनाचा इततहास, ततची
घरची मांडळी आणण ततचां एकाकी पण अत्यांत कजटटक जीवन.

अजजतला वाटलां खरां च..

आत्ताच आपण एखादां िढ
ू आणण भयानक असां स्वप्न तर बघत नाहीय.....
नयनाची सोबत आयुटयात ममळाली तर हे ततचां आणण आपलां असां एकाकी जीवन सांपेल

एकदाचां. पुन्हा जरा उत्साहाचे धम
ु ारे फुटतील. मेधाला आई ममळे ल आणण ह्या घराला हवां
असलेलां घरपण!

त्याने क्षणभारच ववचार केला आणण राघवला थाांबायला साांिन
ू तो आत िेला. थोड्या

वेळाने बाहे र आला तो हातात एक सोन्याची साखळी घेऊन. नयनाला त्याने राघवसमोरच
ववचारले, “ नयना, आत्ता मी जे बोलणार आहे त्याचा मी पण
ू ण ववचार केला आहे . मला
तझ्
ु याशी लग्न करण्याची इच्छा आहे .” “ काय?....” नयना जवळजवळ ककांचाळलीच. “
पण.. मी … मला … तम्
ु ही.. तुला … काय?” ततला काहीच सच
ु त नव्हते. राघवचे डोळे

भरून आले. त्याने नयनाला डोळ्याने खण
ु ावले आणण फक्त एवढां च म्हणाला, “ जिात दे व
आहे आणण तो पाठीराखा पण आहे . माझे काम झाले मी तनघतो. ”

नयनाला खप
ू आनांद झाला होता पण ककत्येक वर्ाांत आनांद कसा दाखवायचा,
अनुभवायचा हे ती ववसरलीच होती.

त्यामुळे नक्की काय घडतांय ते ततला कळतच

नव्हतां. अजजतने ततच्या चेहेऱ्यावरूनच अांदाज बाांधला आणण ततला जवळ घेतलां. “ मी
तुला खप
ू सुखात ठे वीन, आपण रीतसर लग्न करून तुझ्या घरच्याांना मि कळवू या.”
नयना ह्या अवगचत समोर आलेल्या सुखाने मोहरुन िेली. मनातल्या मनात सुहासला

साांगितले ततने … “ सुहास, मी सुखात आहे आणण सुखातच राहणार आहे . या जिात दे व
आहे . मला जी चेतना ममळतेय आत्ता ती दे वाच्या अजस्तत्वाचां प्रतीक आहे .”

नयनाने अजजतचा हात हातात घेतला. ती त्याच्याबरोबर आत िेली आणण मनातन
ू तो

घांि
ु राचा पट्टा काढून फेकून ददला. आता सिळ्या दाराांच्या चौकटी ततला सारख्याच ददसत

होत्या मनामध्ये. फक्त ह्याच दाराची चौकट उन्हाने न्हाऊन तनघाल्यासारखी ददसत होती
– तेजस्वी !!

