'पॅडमॅन'च्या ननममत्ताने.
- ऊर्भिरा हशयले
डडअय अषम,
वलिप्रथभ वॊऩूणि स्त्री लगािकडून तुझॊ खूऩ खूऩ अर्बनॊदन...

आम्शी स्त्स्त्रमाॊनीशी जो वलऴम लाऱीत टाकराम , आभच्मा गपऩाॊभध्मेशी ज्मा वलऴमालय फोरणॊ ननवऴद्ध भानरॊ

जातॊ, अळा वलऴमालय तू थेट चिरऩट केराव... खयॊ तय टॉमरेट ऩाहशरा

, तेव्शाि तुझ्माफद्दर भनात आदय ननभािण

झारा. आता तय तो ककत्मेक ऩटीॊनी लाढराम. आम्शारा तय भार्वक ऩाऱी मा वलऴमालय र्रहशणॊशी अजन
ू धाडवािॊ
लाटतॊ.

(तुझॊ काम फाफा , तू भोठ्ठा अॅ क्टय आशे व. रोकाॊच्मा नायाजीिा तुरा पयक ऩडणाय नाशी. आम्शारा भार वभाजात

याशामिॊम, शी नेशभीिी र्बती अवतेि.. तयी अनेक लऴि भनात वािरेरॊ फाशे य ऩडण्मािी शी वॊधी वोडू नमे , म्शणून शा
रेखनप्रऩॊि!)

ऩयलाि आम्शी काशी भैत्ररणी बेटरो शोतो. एकीने वलिायरॊ , ए नेशा का ग आरी नाशी ? कार तय म्शटरी
शोती, भी मेतम
े म्शणून..

अगॊ नतरा जया राव शोतोम.. वऩयीमडविा..
आई ग, नतरा ळाऱे त अवल्माऩावूनि राव व्शामिा ग.. खूऩ रलकय वुरू झारी नतरा ऩाऱी..

भरा तय काशी भाहशतीि नव्शतॊ ऩाऱीफद्दर. तवॊ वातलीत अवताना ळाऱे त माफाफत भाहशतीवर झारॊ शोतॊ.

भर
ु ीॊना वॅननटयी नॅऩककनिे वॉऩरशी हदरे गेरे शोते. ऩण घयी नेऊन आईरा ते ऩाकीट दाखलरॊ तय भाझ्माकडून घेऊन

नतने ते कऩाटात ठे ऊन हदरॊ. ऩुन्शा त्मालय ििािशी नाशीि. भरा आश्िमि लाटतॊ , आई, भोठी फशीण , आजी अळा तीन
भहशरा घयात अवताना ळाऱे त भाहशती र्भऱण्माऩूलॉ इतकी लऴि ऩाऱीिा वलऴम भाझ्माऩमंत कधीि ऩोिरा नाशी.

कधी काशी कानालरून गेरॊ नाशी , इतकॊ रऩून-छऩून त्मालय फोररॊ जामिॊ? की... फोररॊि जामिॊ नाशी, कुणाव ठाऊक?

आभच्मा घयी तय भजाि झारेरी.. भी रशान अवताना एकदा टीव्शीलय नॅऩककनिे वॉऩर फ्री , अळी जाहशयात

आरेरी. काशीतयी फ्री र्भऱतॊम, मा आनॊदात वॉऩर भागलामिॊ, म्शणन
ू भी तो ऩत्ता र्रशून घेतरा. तय भाझ्मा भोठ्मा
फहशणीने तो कागद पाडून टाकरा. भरा कायणशी वाॊचगतरॊ नाशी. त्मा नॅऩकीनिा अथि भरा नॊतय फमािस्त् ि लऴांनी
वभजरा. भग आम्शी एक एक जणी आऩाऩरे अनुबल (अनुबल नाशी , लेदनाि त्मा..) ळेअय करू रागरो. भोकळ्मा
शोऊ रागरो..

आभच्मा घयी मा काऱात स्त्लमॊऩाकघयात र्ळला-र्ळल नवामिी.. भार दे लघय

, धार्भिक कामि माऩावून राॊफ

याशामिॊ. एका वट
ु ीत भाझ्मा तीन आत्मा आणण त्माॊच्मा भर
ु ी , आम्शी दोन- तीन भॊहदयाॊभध्मे दे लदळिनारा गेरो. भी
आणण एक आत्मेफशीण प्रत्मेक भॊहदयात फाशे यि.. अगदी गाडीति फवून याशामिो. कायण भार्वक ऩाऱी !! भरा शे

अवॊ लागलणॊ खूऩ अन्मामकायक लाटामिॊ. जे घडत शोतॊ , ते नैवचगिक शोतॊ. भग त्मािी र्ळषा आम्शारा का, अवॊ लाटत
याशामिॊ. शे अवॊ का , तवॊ का , अवॊ वलिायरॊ , तय आई , आजी म्शणामिी , ‘आभिी आई कयत आरी , म्शणून आम्शी
कयतो. तुम्शीशी कयामिॊ, प्रश्न वलिायामिे नाशीत.’

भरा तय त्मा िाय हदलवाॊत इतका बमॊकय राव व्शामिा , की शे आऩल्माि नर्ळफी का, अवॊ लाटामिॊ. आईरा

वाॊचगतरॊ तय , वलांनाि शोतो राव.. वशन कयामिॊ , एलढॊ ि उत्तय र्भऱामिॊ. आॊघोऱीरा लेऱ रागरा

, तय लडडर

ओयडामिे.. घयी कधी हदलवा झोऩून याहशरॊ , तय बालािा ओयडा खाला रागामिा. आऩण त्माॊना वाॊगू ळकत नाशी
आणण ते वभजू ळकत नाशीत, शी घुवभट जास्त्ति िीडिीड कयामरा रालामिी.

,

भरा तय रग्नानॊतय वावूने ऩाऱी अवताना जेलामरा लाढताना कोऩमािरत लेगऱॊ फवलरॊ आणण ताटात िऩाती

अगदी लरून टाकरी.. पेकरीि अगदी! तेव्शा तय अगदी वॊताऩ झारा शोता भाझा. त्मात िाय हदलव लाऩयरेरॊ
अॊथरुण, िादय धुलामिे, म्शणजे िाय हदलव यक्तस्त्रालाने गऱून गेरेल्मा स्त्रीिा आणखी जील घ्मामिा.

अगॊ शे तय काशीि नाशी.. भाझ्माकडे भध्मॊतयी िऩात्मा कयामरा एक फाई काभारा शोती. ती भाझ्माकडे िशा

काम, ऩाणीशी पमामिी नाशी. कायण नतरा भार्वक ऩाऱी वरू
ु अवरेल्मा स्त्रीच्मा शातिॊ काशीशी िारत नाशी. त्माभऱ
ु े

एयलीशी ती कुठे काशी खामिी नाशी. भरा आश्िमि लाटामिॊ , भरा हशच्मा शातिॊ वगऱॊ िारतॊ. हशरा कवॊ िारत नाशी
!!

भराशी एका उच्िर्ळक्षषत स्त्रीने वलाष्ण जेलणािॊ ननभॊरण दे ताना वलिायरॊ , तुझी अडिण नवेर ना तेव्शा ?

*भरा काशी कऱे ना , ती भरा फोरलून भाझा वन्भान कयत शोती , की अवॊ वलिारून भाझ्मातीर स्त्रीत्लािा अलभान
कयत शोती?

आभच्मा गपऩा वॊऩल्मा तयी भार्वक ऩाऱी शा वलऴम काशी भाझ्मा डोक्मातून जाईना.. मा िाय हदलवाॊत

दे लाधभािच्मा कामिक्रभावश अगदी शऱदी कॊु कलाच्मा कामिक्रभाराशी स्त्स्त्रमा जात नाशीत. फय वलिायरॊ

, शे वगऱॊ का

वशन कयामिॊ, तय म्शणतात, फाकी वलि फाफतीत आम्शी भॉडनि आशोत. ऩण ‘शे ’ भार आम्शी लऴािनुलऴे ऩाऱतोम... स्त्जथे
आऩल्मारा उत्तय दे ता मेत नाशी , नतथे दे लाकडे फोट दाखलामिॊ , शा दाॊर्बकऩणा आशे . कयामिॊ आऩण आणण खाऩय
दे लालय !
आणण दद
ु ै ल म्शणजे , शा प्रकाय स्त्स्त्रमाॊनीि लऴािनुलऴे िारलरा आशे , िारलून घेतरा आशे आणण आजशी िारू ठे लरा

आशे . भागच्मा वऩढीने केरॊ, म्शणून आऩणशी कयामिॊ. डोऱे , भन, डोकॊ काशीशी िारलामिॊ नाशी. वलिाय कयामिा नाशी.

भार्वक ऩाऱी शी गोष्ट नैवचगिक आशे , शे जोऩमंत आऩण स्त्लीकायत नाशी , मा वलऴमािा टॅ फू भनातून काढत

नाशी, तोलय ऩाऱीच्मा हदलवाॊतीर स्त्लच्छता, वॅननटयी नॅऩकीनिी गयज, त्माच्मा वलघटनािे भागि , इतय वाधनाॊिा लाऩय
मा वलऴमाॊलय फोरणॊ शी तय दयू िी गोष्ट !!

अजन
ू एक , शा वलऴम पक्त स्त्स्त्रमाॊिा म्शणन
ू वभाजाप्रभाणेि इतय

अनेकाॊनी तो लाऱीत टाकरा. भार्वक ऩाऱीच्मा फाफतीत शलॊ तेलढॊ वॊळोधन झारॊ नाशी, अवॊ भरा लाटतॊ.

ऩाऱीच्मा हदलवाॊत ओटीऩोटीत खूऩ दख
ु णॊ, जास्त्त यक्तस्त्राल शोणॊ शे नॉभिर आशे , त्माभुऱे औऴधॊ घेण्माऐलजी

ते वशन कया , अवॊ जेव्शा डॉक्टय वाॊगतात, तेव्शा आश्िमि लाटतॊ आणण वॊताऩशी मेतो.. राव शोणॊ , शे नॉभिर कवॊ अवू
ळकतॊ! तीि गोष्ट वॅननटयी ऩॅडिी.. मा वलऴमात ऩुयेवॊ वॊळोधन झारॊ नाशी , म्शणून तय अरुणािर भुरूगनाथन माॊनी
ऩॅड फनवलण्मािॊ

भळीन तमाय केरॊ. आजशी ऩाऱीवाठी अवरेरी वाधनॊ म्शणजे ऩॅड, टें ऩॉन्व, कऩ शी ऩयु े ळी नाशीत. मा

वलि वाधनाॊिे काशी पामदे काशी तोटे शी आशे त. जवॊ की ऩॅननटयी ऩॅड लाऩयणॊ वोमीिॊ आणण स्त्लच्छता याखण्मावाठी
मोग्म आशे . ऩण ते वशा तावाॊत फदरणॊ अननलामि आशे . भार अनेकदा घयाफाशे य अवताना वशा तावाॊनॊतय ऩॅड

फदरण्मावाठी टॉमरेट वाऩडणॊ , शी गोष्ट आजशी वोऩी नाशी. त्माभुऱे प्रत्मेक स्त्रीळी आणण ऩमािमाने प्रत्मेक कुटुॊफाळी ,
प्रत्मेक घयाळी वॊफॊचधत अवणामाि ा मा वलऴमालय अजून वॊळोधन शोणॊ
, गयजेिॊ आशे , शे ननस्त्श्ित.
अषम,
तू चिरऩटात ऩॅण्टीलय ऩॅड रालून ती घारण्मािा एक वीन केल्मािॊ लािरॊ भी. मा धाडवावाठी तय तुरा एक भोठ्ठा
वॅल्मूट !!! स्त्स्त्रमाॊना शोणायी लेदना वभजून घेणाया एक वॊलेदनळीर ऩुरूऴ भरा तुझ्मात हदवरा. नाशीतय ऩाऱीच्मा

हदलवाॊत शोणामायि रावाफद्दर स्त्स्त्रमा वाॊगू रागल्मा , तयी ऩरू
ु ऴ भॊडऱी कानालय शात ठे लन
ू म्शणतात , ‘ते काम भरा
नको वाॊग.ू . डॉक्टयकडे जा आणण औऴधॊ आण.

’ म्शणजे आऩल्मा आमुष्मातीर जलऱऩाव तीव-फत्तीव लऴि दय

भहशन्मारा स्त्री जो राव वशन कयत अवते, त्मालय ऐकण्मािी षभताशी नवते ऩुरूऴाॊभध्मे..

आता अषमने एक वुयलात करून हदरीम. भार्वक ऩाऱी मालय थेट ििाि कयणॊ अलघड लाटत अवरॊ तयी

घया-घयात अवरेल्मा भहशराॊना मा काऱात वभजून घेतरॊ तयी वध्माऩुयतॊ ते ऩुयेवॊ आशे . गयजेनुवाय ऩॅड

, औऴधॊ

ऩुयलणॊ माफयोफयि भानर्वक आधाय, योजच्मा यशाटगाडग्मातून जयाळी वलश्ाॊती , काभात थो ेडीळी भदत शे केरॊ तय िाय
हदलवाॊिा तो काऱ वुवह्म शोईर.
कायण

लुई आय नेव्शय शॅऩी... टू ब्रीड !!

भैत्ररणीॊनो, आऩण ज्मा वलटाऱाच्मा , स्त्ऩश्ृ म-अस्त्ऩश्ृ मतेच्मा अनुबलातून गेरोम , त्मातून आऩल्मा भुरीॊना जालॊ

रागणाय नाशी , मावाठी तयी आता प्रमत्न करूमा. आऩल्मा भनालयिी जऱभटॊ स्त्लच्छ करून भार्वक ऩाऱीकडे ननतऱ
ळास्त्रीम दृष्टीकोनातून ऩाशूमा.
इनतशावात अनेकदा स्त्स्त्रमाॊनी फदरािी वुयलात केरीम.. आज एक ऩुरूऴ आऩल्मा रढाईवाठी वुयलात

कयतोम. त्मारा आऩण वाथ द्मामराि शली. भी भाझ्मा नलमाियवश ऩॅडभॅन ऩशामरा जाणाय आशे . स्त्स्त्रमाॊफयोफय
अचधकाचधक ऩुरूऴाॊनीशी शा चिरऩट ऩशामरा शला.. तयि फदरािी ककभान ळक्मता तयी ननभािण शोईर.

