कथा क्रमाांक ४

ही वाट दरू जाते....

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 .

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

विचार करता करता डोळा कधी लागला हे ततला कळले सद्ध
ु ा नाही. जाग आली तेव्हा

सकाळचे सात िाजले होते. का कुणास ठाऊक पण आज ततला खप
ू प्रसन्न िाटत होते.
म्हणूनच पुन्हा भूतकाळात कधीही न डोकािण्याचा तनणणय ततने ठाम केला. नेहमीच्या
सियीनुसार रूही चहा घेत घेत ितणमानपत्र चाळू लागली आणण अचानक ततची नजर

कोपऱ्यातील एका बातमीिर णखळली. ज्या शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्समधे ततचे बुटीक होते, ते

कॉम ्प्लेक्स अनधधकृत असल्यामुळे जमीनदोस्त करण्याचा आदे श सरकारने ददला होता.
बातमी िाचतच रूहीने ज्या एस्टे ट एजन्टतर्फे बुटीक विकत घेतले होते, त्याला सिंपकण
करण्याचा प्रयत्न केला. अपेक्षेप्रमाणे त्यानेही र्फोन उचलला नाही. दामले िकीलसुद्धा

कामातनममत्त शहराबाहे र होते आणण त्यािंना परतायला अजून दोन ददिस तरी लागणार
होते. ततचे सगळे च प्रयत्न तनष्र्फळ ठरले होते.

सिंपण
ू ण बळ एकिटून रूही बदु टकमधे जायला तनघाली खरी, पण कॉम ्प्लेक्सिर होणाऱ्या

सरकारी कारिाईमळ
ु े आज बट
ु ीक उघडता येईल की नाही अशी शिंका ततला सताित होती.
शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्स जिळ लोकािंची गदी जमली होती. कुणी घोषणा दे त होते, तर

कोणी कॉम ्प्लेक्सच्या मालकाला मशिीगाळ करत होते. सिंपण
ू ण शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्सला

पोमलसािंनी िेढा घातला होता. काही NGO’s सुद्धा तनषेधार्ण उपस्स्र्त होते. समोरची

पररस्स्र्ती पाहून रूही र्ोडीशी भािंबािून गेली. स्िकष्टािर उभे केलेले बुटीक आता
जमीनदोस्त होणार या विचाराने ततच्या डोळ्यात अश्रू तरळू लागले. कुणाच्याही हाताखाली
काम करणार नाही अशा हट्टी व्यस्क्तमत्िाच्या रूहीला आज कोणाच्यातरी आधाराची गरज

भासत होती. णखन्न मनाने ततची पािले घराकडे िळली. आता पुन्हा एकदा ततला शून्यातून
जग तनमाणण करायचे होते. स्जद्द आणण कलात्मकता याच्या सार्ीने भरारी घ्यायची होती

पण मागण सापडत नव्हता. इतक्यात ततची नजर टे बलािरील लिंडनहून आलेल्या कुररयरकडे
गेली . कामाच्या व्यापात ते कुररयर उघडायचे रूही पूणप
ण णे विसरून गेली होती.
लिंडनमधील एका नामािंककत र्फॅशन डडझाइनरकडून ते कुररयर आले होते. काही

मदहन्यािंपूिीच रूहीने ततची डडझाइन्स त्यािंच्याकडे पाठिली होती. ततचे काम आिडल्यामुळे
लिंडनमधील आपल्या बबझनेसमध्ये पार्टणनरमशप करण्याची ऑर्फर दे ऊ केली होती. तनणणय
कळविण्यासाठी ततला तीन ददिसािंची मुदत ददली होती. पण आज एक आठिड्यानिंतर
रूहीने कुररयर उघडले होते.

'' छान ! तिकडे माझे बुटीक जमीनदोस्ि होिय आणि इकडे या लंडनच्या कंपनीचीही मुदि
तनघून गेली. पुढे काय काय होईल प्रश्नच आहे .'' तिच्या मनाि आले.

कोिाशी बोलावं म्हटलं िर तिला खास ममत्रमैत्रत्रिी नव्हत्याच. िसं तिचं कोिावाचन
ू कधी
अडलं नव्हिंच. 'आपि म्हिू िीच पूवव ददशा ' या अहं कारी वत्ृ िीमुळे कोिाचं एवढं ही ऐकून
घ्यायची तिची ियारी नसायची. ववचाराि असिानाच तिचा मोबाईल वाजला. आई होिी
फोनवर. आईलाही रूहीचे बुटीक जमीनदोस्ि होिार असल्याची बािमी कळली होिी.

'' अग, काय ऐकिेय मी हे रूही? काय ठरवलंयस ि?ू दस
ु रीकडे जागा शोधिार आहे स का? ''
आई ववचारि होिी.

''अजून काहीच ठरवलं नाहीय ् मी. पि िू काळजी करू नकोस. मी पाहून घेईन.'' रूहीला
स्विःलाच आपल्या या शांि स्वराचे आश्चयव वाटले.
'' िुझी िी ओळखीची फॅशन डडझायनर - भैरवी, तिच्याशी बोलून पाहिेस का? बघ काही

मदि होईल तिची.'' एरवी गप्प असिारी आई आज वेगळ्या मूडमध्ये होिी.

'' आई मला नाही कोिाच्या मदिीची जरूर. उपकार नकोयि मला कोिाचे.'' रूही िटकन ्
बोलली.

'' रूही, काय बोलिे आहे स हे ? अग, आपि सगळे च प्रत्येक क्षिाला ककिी ककिी लोकांच्या
उपकाराच्या ओझ्याखाली जगि असिो. कोिीिरी इलेक्ट्रिमसटी शोधन
ू काढली, कुिीिरी

चाक शोधन
ू गाड्या ियार केल्या, कोिी मोठमोठे कारखाने काढून उपयोगाच्या वस्िू ियार
केल्या – यादी न संपिारी आहे ही. आपलं रोजचं आयुष्य इिकं सरळ, कमी कष्टाचं

झालंय, याि या ककिीिरी अदृष्य व्यरिींचे उपकार आहे ि आपल्यावर. ' उपकार घेि नाही '
अशी घमें ड काय कामाची? '' आज आईला बोलायचे बळ आले होिे.
रूहीने फोन ठे वला. लॅ पटॉप उघडून फेसबूकवर नवीन टाकलेल्या कुिीच्या illustrations ना
ककिी likes ममळाले िे पाहून घेिले. तिने वेळ खचन
ूव डडझाइन केलेल्या तिच्या कुिीचं

कोिाला फारसं कौिुक वाटल्याचं ददसलं नाही. जेमिेम 3-4 likes होिे. त्याउलट एका
''आज मस्ि मलंबे ममळाली '' या पोस्टवर 20-25 likes आणि ''if you’ve lemon, make
lemonade '' पासूनचे ककिीिरी कॉमें टस ्. सहज चाळा म्हिून रूहीने गूगलवर ' फॅशन

डडझाइतनंग ' ला पयावयी कररयर शोधायचा प्रयत्न केला. फॅशन माकेदटंग, फॅशन रायटींग

असे काही पयावय ददसले. शेवटी कंटाळून तिने टीव्ही लावला. जुना ‘ माय फेअर लेडी ’
चालू होिा. रूहीला प्रकर्ावने वपयुर्ची आठवि झाली.

'' Will you be my fair lady '' वपयुर्ने आिव स्वराि तिला ववचारलेल्या प्रश्नावर िी हसि

सुटली होिी. तिच्या हसण्याि थोडा हे टाळिीचा अंश होिा. स्विःचे कित्व ृ व, तनिवय घेण्याचे

कौशल्य, महत्त्वाकांक्षी स्वभाव या सगळ्याचा रूहीला फार अमभमान होिा.
''I admire your guts '' म्हिि तिने त्याला वाटे ला लावला होिा. वपयुर् त्यानंिर गाव

सोडून गेला.

रूही 'माय फेअर लेडी ' पहाि असिाना ववचारि पडली. खरं िर काय वाईट होिे त्याच्याि?
ददसायला छान, मशकलेला, एक घरची क्ट्स्थिी बेिाची होिी पि मुख्य म्हिजे त्याचं ककिी
प्रेम होि माझ्यावर. रूहीचे उलटसुलट ववचार सुरु झाले. िेवढ्याि फोन वाजला.

'' रूही, मी वपयर्
ु बोलिोय. मी कालच आलोय. िझ्
ु या बदु टकबद्दल कळले. I want to see
you. येऊ का आत्िा? '' वपयर्
ु चा आवाज इिरया वर्ाांनी ऐकल्यानंिर रूहीचं हृदय

धडधडलं. जेमिेम ''ये'' म्हिन
ू तिने फोन ठे वला. ' पि याला अजन
ू आपली आठवि येिेय

की नस
ु िाच भेटायला येिोय ' असा ववचार तिला आला. तिने दार उघडंच ठे वलं. पंधरा वीस
ममतनटांि वपयर्
ु धडकन दर लोटून घराि आला. रूही बघिच रादहली त्याच्याकडे. ' ककिी
रुबाबदार ददसिोय हा ' मनाि आलं तिच्या.

वपयुर् लगेच म्हिाला, '' खप
ू वर्ाांनी भेटिोय आपि, नाही? मी िुझा वेळ घेि नाही. I am
in rush too. िुझ्या बुटीकबद्दल ऐकलं, जमीनदोस्ि होिेय िी जागा. िू काय ठरवलंयस
बुदटकमधल्या मालाचं? '' वपयुर् बोलिच रादहला. '' I am planning to buy all the

businesses there and relocate them. गावाच्या थोडे बाहे र १५ एकसवची जमीन घेिलीय मी.
मॉल बांधिोय मी. Are you interested to make a deal with me for your boutique?''

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!”

