Fashion Designer’s story ( Story No. 4_2 )
ित या आयु याचे दोन भाग झाले आहे त हे ितला फार प्रकषार्ने जाणवू लागले होते. ित या कामा या वेळेत ित या
नोकरवगार्शी आिण ग्राहकांशी असलेले ितचे संबंध केवळ यावसाियक
िटकवणे ही दो ही बाजंच
ू ी

यावहािरक गरज होती. पण

साधायला उ सक
ु च न हते. सु वातीला जे हा ती ता

व पाचे होते. यातील वरवर िदसणारे सौहादर्

यापलीकडे जाऊन कोणी ित याशी

यिक्तगत जवळीक

या या जोमात होती ते हा ितला कोणा याही मैत्रीची गरज

वाटत न हती. िकं बहुना मैत्रीचा हात कोणी पढ
ु े केला तर याची उपेक्षा कर यात ितचा अहं कार सुखावत असे. आता
बाजू उलटली होती. आता या पिरि थतीचा उगम आप या
घडण

वभावात आहे हे ितला जाणवू लागले.

या

वभावाची

या बालपणात झाली या काळात ितने नकळत प्रवेश केला.

बाबा सरकारी नोकरीत ब या पो टवर होते. घरातही ते ऑिफसम ये अस यासारखेच वागायचे. घरी आलेला फोनही
प्रथम आईनेच घ्यायचा आिण

यांची

या

ित या नजरे समोर रोज चालू असायचे.

यक्तीशी बोलायची इ छा असेल तरच तो

यांना

यायचा हे नाटक

यांचा अहं कार कुरवाळ याचा हा प्रकार मनात िशसारी आणत असे.

यां याशी बोलणे हा संवाद नसायचाच. यांचे फक्त ऐकून घेणे व यांना आवडतील अशीच उ तरे दे णे हे च इतरांचे
कतर् य असायचे. आईला यामळ
ु े
ज मजात अनय
ु ायी होती.
यां यावर असले या

वतःचे असे काही यिक्तम वच रािहले न हते. मळ
ु ात ती लीडर न हतीच. ती एक

यात बाबांनी ितला केवळ घरातील सेक्रेटरी व केअरटे कर क न टाकले होते. आई पण

द्धेमुळे आिण

यां या दबावाखाली कायम खालमानेने वावरत असे. या अशा वातावरणामुळे

ित या मनात हुकुम फमार्वणार्यािवषयी तसेच ते मक
ु ा याने ऐकून घेणार्यािवषयी चीड िनमार्ण झाली. ते हाच
कोणाचे ऐकून घेणे या प्रिक्रयेलाच ती शत्रू मानू लागली. मन बंड क न उठायचं. ितने इंिजिनयर
जी.आर.ई. दे ऊन अमेिरकेत एम. एस. करावे असा हुकुम बाबांनी अनेकवेळा फमार्वला होता.
प्रय नपव
र् ग प बसली. पण मनात बंडाचे वादळ घ गावत होते. ितने धारण केलेले मौन
ू क
वादळापूवीर्ची शांतता होती. या प्र येक हुकुमाने ित या मनातील
सतत िदले या हुकुमाची ती

प्रितिक्रया

या

हावे, नंतर

या वेळेला ती

ही एका भयानक

या बंडा या आगीत तेल ओतले होते. केवळ

हणून आिण कोणाचा हुकुम ऐक याचा प्रसंगच नको

या

हणून ितने Fashion

Designer हो याचा ठाम िनणर्य घेतला. अथार्तच घरात बाबांनी आकांडतांडव केले. ते पाहताना ित या मनात एका
आसुरी आनंदाला उक या फुटत हो या.
होते व आई दे खील
कीव येत होती.

या उद्रे कापुढे ती

वतः मक्ख रािह यामुळे ते सगळा राग आईवर काढत

वतःच अपराधी अस यासारखी गोरीमोरी झाली होती. ितला तर आई आिण बाबा या दोघांचीही

या वादळानंतर एक फार बरे झाले. ते

हणजे बाबांचा व ितचा संपकर्च संपला आिण

यांना राग

येईल या भीतीने आईचे व ितचे संभाषणही केवळ कामापुरते रािहले.
या सवर् घटनांनी मनाला व व ृ तीला पडलेले पीळ इतके घट्ट झाले की आपला जोडीदार िनवड याची वेळ आयु यात
एक ठरािवकच असते या व तिु थतीचे भान ितला रािहले नाही. प्रपो ड िववाह ठरवताना

या प्रसंगांना सामोरे जावे

लागते ते तर ितला पटणारे न हतेच. यामळ
ु े तो पयार्यच िनकालात िनघाला. परं तु िनयती संधी एकदाच दे ते हे ही ती
िवसरली.

या आतर्तेने िपयष
ु ने ितला प्रपोज केले होते

याचा िवचार ती आता क

लागली.

या भावनेचा अ हे र क न ितने आयु यात काय गमावले

