संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या

पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि दारासमोरच पडलेल्या बिलाांचा गठ्ठा िघत
ती पुटपुटली .."आज एक तारीख नाही का !! gas बिल , maintenance बिल , इलेक्ट्रिक बिल , हह
बिल कशी अगदी न चक
ु ता वेळेवर येतात ..मग िाकी अनेक गोष्टी वेळेवर होवोत नाहीतर न
होवोत , कोणाला काय फरक पडतो "! आधीच ततच्या हातात सामान , त्यात ओली छत्री , पूणण

भिजलेली ती , आणण त्यात हे दे णेकरी ..ततची स्वतःवरची चचडचचड जरा अचधकच वाढली .ओली
छत्री िेभसन मध्ये ठे वत ती तश्याच ओल्या कपड्यात आलेली बिले न्याहाळू लागली. ग्ठ्यात एक

कुररएर हह होतां , लांडन हून आलेलां. अरे च्या कुररअर वाल्याने हे कुररअर असां कसां आत टाकलां , ना
पावती ना सही ततच्या मनात ववचार आला आणण क्षणातच त्याचा उलगडा हह ततलाच झाला .

शेजारच्याांनी घेऊन सही करून आत टाकलां असणार नेहमीप्रमाणे . ततने एक उसासा टाकत परत
पट
ु पट
ु ायला सरु वात केली , " आता मी एकटी आहे , एकटी राहते त्यात माझा काय दोष ..सगळे

आजि
ू ाजच
ू े लोक अशी वागणक
ू दे तायत जणू काही मी खप
ू मोठा अपराध केलाय ..जाऊदे . शेवटी
जग ककतीही पुढे गेले तरी इथल्या लोकाांचे स्विाव , त्याांच्या िावना काही इतरयात सुधारणार
नाहीत ".ह्या ततच्या पुटपुटण्याची एव्हाना त्या घरालाहह सवय झाली होती .डोळे भमटून , डोके

टे कून ती तशीच सोफ्यावर िसून राहहली. कपडे पूणण भिजले होते , गरम गरम आलां घातलेल्या
चहाची तनताांत गरज होती पण ती तशीच िसून राहहली , िूतकाळात हरवून गेली .

लहान पणापासूनच कोणाच्या साांगण्यावरून काही करणे ततला मान्य नसे .ततच्या िुद्धीला आणण

मनाला पटे ल तेच ती करायची . ह्याच ततच्या स्विावामुळे ततने college मध्ये असतानाच ठरवून
टाकले नोकरी करणार नाही , कोणाच्या हाताखाली काम करणार नाही. म्हणूनच आर्टणस ची डडग्री
हातात पडताच ततने fashion designing चा डडप्लोमा हह पूणण केला होता आणण स्वतः चे एक
छोटे से दक
ु ान थाटले होते . अफाट क्ट्जद्द ,प्रचांड कलात्मकता व सौंदयण दृष्टी ह्याांचे वरदानच

असलेल्या रुहीला ह्या धांद्यात जम िसवायला वेळ लागला नाही . आणण एक हदवस िघता िघता
ततचे 'dreams unlimited ' हे boutique सुरु झाले .
ततच्या boutique मध्ये नव वधच
ू ा पेहेराव कसा असावा , दागदाचगने कसे असावेत , नवरदे वाचे

कपडे कोणत्या रां गाचे असावेत ह्यािद्दल मागणदशणन व desigining होत असे.ह्या व्यवसायात ततला
अजन
ू तरी कोणी प्रततस्पधी आला नव्हता .इतकी प्रभसद्धी , नाव लौककक , घर , गाडी अश्या सवण
काही सख
ु सवु वधा असतानाही ती मात्र असमाधानी होती..घडून गेलेल्या काही चक
ु ाांवर
आतल्याआत कुढत होती .

