पियुषचे हे प्रिोज़ल ऐकून रूही चककतच झाली. इतक्या वषाांनी भेटल्यानंतर इतर काही

बोलण्याआधी व्यवसायाचे रुक्ष आणि नीरस बोलिे काढिारा पियुष कसा असेल असाही
एक पवचार रूहीच्या मनात येऊन गेला. लगेच उत्तर न दे ता ततने दार लावले व ती

ददवािखान्यातील काउचकडे वळली. ततला आठवले ततच्या आणि पियुषच्या तास न ् तास
चालिाऱ्या गप्िा. काउचच्या एका कोिऱ्यात ती आणि दस
ु ऱ्या कोिऱ्यात पियुष बसून

त्यांच्या गप्िा चालत. काउच तसा लहान, तेव्हा त्यांचे िाय ककंवा गुडघे खि
ू जवळ असत.
एक पवशिष्ट तऱ्हे ची जवळीक ककंवा इंदटमसी त्यांना त्या बैठकीतन
ू शमळत असे. ततच्या
अंगातन
ू एक गोड शिरशिरी उठली. काउचच्या एका कोिऱ्यात िव
ू ीसारखेच बसन
ू ततने

पियष
ू कडे िादहले. त्याला ततच्या मनातील भाव कळला असावा. एक दीघघ तनिःश्वास टाकून
तो काउचच्या दस
ु ऱ्या कोिऱ्यात बसला. दोघांचे िाय आणि गड
ु घे समीि होते. एक उबदार
फीशलंग ततच्या मनात दाटून आले. आिल्या हातांना मांडीवर स्थिर ठे वत ती म्हिाली, “
तर आता तल
ु ा माझ्या बंद होऊ घातलेल्या बट
ु ीकमधील थटॉक हवा आहे . मी पवचारू
िकते का ह्या मेहेरबानीचे कारि? "

पियूषचे घारे डोळे रागाने चमकले. ततच्याकडे स्थिर नजरे ने िहात तो म्हिाला, “ तर, फारसे
काही बदलले नाही म्हिायचे! तोच तुटक थवभाव, तीच गोष्टींना assume करून पविरीत

अिघ काढायची रीत. मला वाटलं होतं की यिाने आणि अडचिींमुळे तू िोडी तरी सौम्य
झाली असिील.”

रूही िोडीिी वरमली. ती म्हिाली, ” तसे नाही रे . मी ना सध्या खि
ू तिावाखाली आहे .
आयुष्याचे थवप्न िूिघ व्हायच्या भरात असतानाच ही पवचचत्र अडचि आली आणि मी

अगदी गोंधळून गेले आहे . तुझा अिमान करायची माझी इच्छा नव्हती. I am very sorry! “
ततचा हात िढ
ु े होऊन आिल्या हातात घेऊन तो म्हिाला, “ ते जाऊ दे . मला हे सांग की
तझ
ु ा आता प्लॅ न काय आहे ? आय कॅन हे ल्ि य.ू आय वॉटं टू हे ल्ि य.ू ”
रूहीने आिला हात पियूषच्या हातातन
ू हलकेच सोडवून घेतला आणि ती म्हिाली, “ तू
मला पवसरला नाहीस मी नकार ददला तरी? होतास तरी कोठे इतके ददवस? ”

“ काही गोष्टी पवसरण्यािलीकडच्या असतात, रूही! काही जखमा भरून येत नाहीत कधीच.
तू तेव्हा नकार ददलास तरी तुझी जागा माझ्या मनात तिीच रादहली. दस
ु रे कोिीच

त्याजवळ कधी िोहोचू िकले नाही त्या प्रकारानंतर माझे भारतात रहायला मनच करत
नव्हते. मी नोकरीतनशमत्त खि
ू कफरलो. युरोि, यूके मध्ये ददवस काढले. भरिूर िैसा

कमावला. आणि आता ह्या नवीन mall डेवेलिमें टचा CEO म्हिून मी सूत्रे हाती घेतली.

िि ते जाऊ दे . तुझ्या लंडनच्या कंिनीिी टाय-अिचे काय झाले? Is it finalized? “ रूहीने
त्याच्याकडे चमकून िादहले. “ तुला कसे माहीत आहे हे ?” आिल्यािीच हसून ती
म्हिाली,” कळले बरं , लंडन कनेक्िन्स?”

पियुष मनािासून हसला. तो म्हिाला, “ अगं, मी इतका कफरलो तरी तुझ्या ‘dream

unlimited’ वर लक्ष ठे ऊन होतो बरं . मला माहीत आहे त तुझी थवप्ने. आणि अडचिी िि.
म्हिून तर मी इिे आलो तुला िरत भेटायला." एक दीघघ तनिःश्वास सोडून रूही म्हिाली,”

मी तुझा असा अिमान तेव्हा केला त्याचा राग नाही आला का तुला? आिुलकी इतकी वषां
दटकते का रे ! आणि माझे म्हििील तर मी ते सवघ केव्हाच पवसरून गेले. माझी थवप्नेच
मला िुरेिी सोबत करतात.”
ततच्याकडे एकटक िहात पियष
ु म्हिाला,” तल
ु ा ते हृदयनाि मंगेिकरांनी म्हटलेले गािे
आठवते? आिि एकत्र ‘ भावसरगम ’ कायघक्रम िादहला तेव्हा आिल्याला आवडलेले?”
भावूक होऊन ती म्हिाली,” हाती धनुष्य ज्याच्या, त्याला कसे कळावे, हृदयात बाि
ज्याच्या, त्यालाच दिःु ख ठावे!”

पियुष हसून म्हिाला, “ िि हे बाि फक्त प्रेमाचेच नसतात बरं . मला िोडीिी कल्िना
आहे तुझ्या थवभावाची आणि तू लहानििी किी वाढलीस त्याची. तुला मी कमी

महत्त्वाकांक्षी, नेभळट वाटलो. तू कधी पवचार केलास का की तुला कोिीच िुरुष

आत्ताियांत आिला जोडीदार असावा असे वाटले नाही. तुझी जोडीदाराची व्याख्या खि
ू

कठीि आहे . Can you think, who you are comparing with when you look at your mate?”
पियष
ु चा हा साधा प्रश्न ततला एकदम धक्का दे ऊन गेला. खरं च आिि आिल्या

जोडीदाराच्या अिेक्षा कुठल्या फूटिट्टीने मोजत आहोत? असा कोि िरु
ु ष आिल्या मनावर
असा खोल ठसा उमटवन
ू गेला आहे की दस
ु रे कोिीच आिल्याला त्या प्रततमेिी मॅच
होताना ददसत नाही?

पियुष ततच्याकडे िहात म्हिाला, ” िटतंय का? पवचार कर. तुझ्या वडडलांिी तुझं कधीच

फारसं िटलं नाही. िि तू त्यांचीच काबघन कॉिी आहे स काही बाबतीत. तीच धडाडी, तिीच
मोठी थवप्ने, तोच हे कट थवभाव आणि थवतिः ला सवाांिेक्षा तनराळे समजायची वत्ृ ती. No
one Can beat your dad’s image in your mind, Ruhi!”

रूहीच्या डोळ्यात िािी आलं. ततच्या पवषिपक्षप्त वागिुकीचा ततला उलगडा झाला. ज्या
आिल्या वडडलांच्या थवभावािासून ततला दरू जायचे होते त्याच थवभावाने ततला
‘programmed’ करून टाकले होते हे ततला कळले.

ती म्हिाली,” िॅंक्यू पियुष. तुझे आभार कसे मानू तेच कळत नाही. I am my dad’s girl!
That is true! िि आता खि
ू उिीर झाला आहे मला बदलायला. मला माझी थवप्नेच िुढे

नेिार आहे त. आणि त्याकररता मला माझ्या वडडलांच्या रुिलेस थवभावाचीच गरज आहे .

मला तू आवडतोस. तुझी प्रगती आणि प्रगल्भता िाहून मी चककत झाले आहे . You are my
best friend. िि मला माझ्या थवभावाच्या गावाला जािारी वाट थवतिः लाच हुडकून
काढायची आहे . ही वाट भले दरू ची असेल िि माझ्या थवप्नांची आहे .“

पियष
ु ततच्याकडे िहात म्हिाला, “ हं , मला याचीच भीती होती. रूही, तू एक थवयंप्रज्ञ

मािस
ू आणि त्यातन
ू थत्री आहे स. तझ
ु ी वाट तू हुडकिीलच िि एक लक्षात ठे व, तल
ु ा

मदतीला तयार असिाऱ्या मािसांची कमी नाही. तू केवळ मदत घ्यायला तयार हवीस.
आणि दस
ु रं म्हिजे; आत्ता िि माझी बस चक
ु लीच म्हिायची!”

पियुषच्या ह्या अधघवट पवनोदी, अधघवट दिःु खी कॉमें टकडे ततच्या नेहमीच्या थटाइलमधे दल
घ
ु क्ष
करत रूही जागेवरून उठली. पियुषला म्हिाली, “तर मग उठा साहे बजी! आता मला दामले
वककलांच्या मागे लागून त्या डेमॉशलिनला थिचगती शमळवलीच िादहजे. आधी त्यांची भेट
घेते. मग fax to london office. नंतर मोचाघ भैरवीकडे. ततच्या बुटीकमधे ती माझा थटॉक
काही ददवस display करू िकेल. आणि हो, आमच्या सध्याच्या जागेतील भाडेकरुं चा एक

मोचाघ िि काढूया त्या बबल्डरच्या ऑफीसवर. मग कळे ल त्याला ह्या भानगडीची ककंमत.”
रूही कडे अतनशमष नजरे ने िहात पियुष उठला. रूहीने त्याचा हात हातात घेत म्हटले, “

आणि या सगळ्यातून वेळ शमळाला तर मला तुझी mall ची कल्िना समजावून सांगिील
का? मीच तुझ्या त्या mall मधे एक बुटीक काढे न. मग माझ्या थटॉकची तुला अस्जबात

काळजी नको. माझ्या थवप्नांची दरू ची वाट तुझ्या mall च्या बाजूने जात असेल. कदाचचत
माझी थवप्ने तुझ्या थवप्नांना िि भेटतील या वाटे वर – कोि जािे! Let’s go!”

