
‘It’s My Choice’……जागतिक महिलाहिनातनममत्त 
 
दरवर्षी ८मार्च,’जागतिक महिला हदन’ आला की, कित चत्ववान महिलाांच्या सत्काराांरे् खास कायचक्रम 
आयोजजि िोिाि. महिलाांरे् िक्क, आदर ह्या बद्दल िमखास मिे व्यक्ि केली जािाि. मीिी 
त्यापैकीर् एक.ह्या लेखाद्वारे, मी माझ्या आयतष्याि घडलेली एक गोष्ट ितमच्याशी share करि 
आिे . जी खोलवर मनावर कायमस्वरूपाि आठवण कोरून गेली. ह्या गोष्टीमतळे मला जाणवले , 
प्रत्येक स्री स्विःच्या कत विीनतसार ‘It’s my choice’ असे जगायरे् धाडस व्यजक्िगि आयतष्याि 
करिर् असिे . 
 
मी गोष्टीि नावे, स्थळ व काल बदलले आिे. 
 
मी एका अतिशय सत ांदर वयस्कर, ७० च्या पतढच्या बाईंकडे त्याांच्या घरच्या interior design च्या 
कामाकरिा कािी वर्षाांपूवी गेले िोिे. त्याांच्या गळ्याि मांगळसूर िोिे, कपाळावर र्ांद्रकोरीच्या आणण 
गोल बत ांदयाच्या आकाराच्या हटकलीर्ी design. वयोमानाप्रमाणे रे्िऱ्यावर सतरकत त्या पण एक वेगळी 
र्मक. त्याांना मी कशाप्रकाररे् काम पाहिजे असे ववर्ारले. बितिाांश वेळा clients थोडां इकडरे् तिकडरे् 
बोलि राििाि आणण त्याांना track वर आणायला बरार् वेळ जािो. पण ह्या मॅडम लगेर्र् मतद्यावर 
आल्या आणण म्िणाल्या, ‘माझे यजमान ५ वर्षाांपूवी वारले.’ माझ्यािल्या मॉडनच २१व्या शिकािील 
भारिीय स्रीच्या डोक्याि लगेर्र् आले अरे मांगळसूर आणण कत ां कू? खरां िर मी कधीर् मांगळसूर व 
कत ां कू रोज पारांपररक ररवाजाप्रमाणे लावि नािी. मी िे माझ्या िौसेने, पेिरावप्रमाणे वा मूड प्रमाणे 
लाविे. िरी िा ववर्ार माझ्या डोक्याि ित्षणी आला. 
 
मग मॅडम म्िणाल्या, ’मला िा मद्यार्ा बार काढून टाकायर्ा आिे, मला िी कोटटोपी भभांिीवर न 
ठेविा एक सत ांदर stand ज्यावर मी माझ्या hats, Sun coat, पावसाळ्याि छरी असे कािी लावीन. 
िी सिि िलणारी (Rocking chair) खतर्ी िर फेकूनर् द्या. मी जरा ववस्मयाने पािि राहिले. मला 
एक सत ांदर hammock लावून द्या. िा जतना डब्बा TV काढून मी flat स्क्रीन लावणार आिे. बाकी 
िॉलर्ी सजावट ितम्िी सतर्वा. मग बेडरूम मध्ये गेलो. तिथे २ भसांगल beds िोिे. मॅडम म्िणाल्या. 
’काय आिे, िे घोरायरे् आणण मीर् घोरिे असे म्िणायरे् म्िणून ह्याांनी ह्यार् रूम मध्ये आमर्ा 
double बेड काढून २ भसांगल आणण मध्ये side table असे केले. मी म्िटले, अिो िरीिी आवाज 
येणारर् िर म्िणाले तनदान झोपेि िाि लावून कूस बदलायला लावायर्ी कटकट िर बांद िोईल. 
मॅडम म्िणाल्या, मी ह्याांना दतसऱ्या बेडरूम मध्ये ितम्िी ककां वा मी भशफ्ट िोऊया असे सतर्ववले िर 
लगेर् उसळून म्िणाले, लोक काय म्िणिील? आशा, मला इिके िसू यायरे्, माझ्या दोघी मतली 



त्याांच्या कत टत ांबासि परदेशाि, घराि आम्िी दोघांर्, कामवाली सकाळर्ी उन्िां सरली की येणार मग 
आमच्या बेडरूम मध्ये कोण बािेररे् डोकावणार िोिे? पण मी कधीर् वाद घािला नािी. िर आिा 
मला परि double बेड करून दे. अगदी मोठा, ऐसपैस, लोळि रारी उभशरापयांि वार्िा येईल असा. 
िल्ली िी बेड मध्ये झोपून वार्िा येईल ककांवा laptop वर काम करिा येईल अशी फोजल्डांग table 
भमळिाि नां? िे मी एक ऑनलाइन मागवीन, मला वाटि िे स्वस्ि पडेल नािी?’ 
 
मी म्िटलां, ‘िो’. मडॅमर्ा आत्मववश्वास आणण एकां दर र्तणकू त्या कॉम्पतटर, इांटरनेट बाबि स्वावलांबी 
(technosavy) असाव्याि असे सांकेि देि िोत्या. त्यामतळे, मी ितम्िाला ऑनलाइन कसे मागवायरे् 
ह्याकरिा guide करू का? असे म्िणायरे् धाडसर् झाले नािी.. मग आम्िी दतसऱ्या बेडरूम मध्ये 
गेलो. 
 
त्या म्िणाल्या, ‘ इथे study, karaoke music भसजस्टम, एक भसांगल बेड ज्यावर माझी मसाज 
देणारी बाई जी आठवड्यािनू एकदा येिे िीला र्ारी बाजूने कफरून मला मसाज देिा आला पाहिजे, 
एक जजमर्ी सायकल ह्या वस्िू राहिल्या पाहिजेि.’ खरांिर त्या रूम मध्ये क्वीन size बेड, 
wardrobe, एक खतर्ी अश्या वस्िू िोत्या. मॅडम म्िणाल्या, ‘आशा, काळजी करू नकोस, मी कािी 
ितला ह्या वस्िू मला ववकून दे साांगणार नािी मी त्या सवच OLX वर टाकीन. ववकल्या गेल्या िर ठीक 
नािीिर सरळ वृद्धाश्रमाि दान करुन टाकीन.’ 
 
मग आम्िी kitchen मध्ये गेलो. ऐसपैस kitchen िोिे. तिथेर् एक dining टेबल ४ जणाांरे्, लाांब 
सरळ kitchen platform. मॅडम म्िणाल्या, ‘इथे पतष्कळ बदल िवे आिेि. मला शक्य असेल िर 
island cum बे्रकफास्ट table, c- shaped platform, वॉभश ांग मशीन, dryer, dish washer असे 
पाहिजे. Double door किज काढून टाक आणण थ्री door किज बसवू ज्याि फळे, भाज्या खालच्या 
ड्रॉवर मध्ये हदलेल्या असिाि. Microwave, भमक्सर, OTG पूवीच्यार् वस्िू पण एक low oil fryer 
मार ठेवू.’ 
 
मी सवच नोट्स बनवल्या. मला वाटलां, झाल्या बितिेक सवच सूर्ना. कारण माझ्या मीहटांग मध्ये एकदा 
मी त्याांच्या टॉयलेट मध्ये जाऊन आले िोिे. टॉयलेट खपूर् नेटकी, बाथ टब, वॉश बेभसन, शॉवर 
छानर्. 
 
मॅडम म्िणाल्या, ‘अग टॉयलेट्स बद्दल राहिलांर् की, िे बघ िू ज्या टॉयलेट मध्ये गेली िोिीस तिथे 
कािीर् बदल नािीि, कारण माझ्या नािवांडाांनी फोन करून साांगगिलांय, आजू बाथ टब काढू नकोस. 
िर मग त्या कॉमन टॉयलेट मधले वॉभश ांग मशीन kitchen मध्ये जाईल आणण तिथे मला dry and 



wet area separate करून दे. मतख्य म्िणजे िे Gas Gyser काढून टाक कारण त्याच्यािून 
shower ला continuous पाणी येि नािी. बादलीि पाणी काढून अांघोळ मला अजजबाि आवडि 
नािी. Glass cubicle करिा आले िर बघ.’ सवच बोलून झाल्यावर त्या म्िणाल्या, ”साांग कॉफी की 
र्िा की सरबि की बबअर?” 
 
मी म्िटलां ,”मॅडम” 
 
िर त्या लगेर् थाांबवून म्िणाल्या , ‘आिा मॅडम नको, मधतरा म्िण, मला एका मैबरणीनी केलेले काम 
आवडेल, र्ालेल ना? पण ितला choice आिे मधतरा की मॅडम, िू ठरव.’ 
 
मी म्िटलां, ‘coffee र्ालेल.’ 
 
त्या म्िणाल्या, ’बघ, मी cheese sandwich आणण गर्कन मेयो sandwich अगदी Marzorine 
style बनवले आिेि, खाशील? ितझी इच्छा.’ 
 
मी वेळेर्ा ववर्ार न करिा िोर् म्िटल. आम्िी kitchen मधल्या dining table वर स्थावर झालो. 
त्याांनी प्रत्येक कपमध्ये कॉफी खलनू, गरम गरम दोन कप coffee with dash of cinnamon but 
with my permission बनवली. 
 
पतन्िा त्या बोलू लागल्या,’ कािी गोष्टी स्पष्ट करिे, मला bar counter नको, कारण मला 
यजमानाांमतळे, आवडि नसून मद्यपान करायर्ी सवय लागली. त्याांर्ी जोशीबाई म्िणून मैरीण िोिी, 
अतिशय सत ांदर, ठसठशीि features, नाजूक बाांधा, नेिमी बबनबाह्याांर्ा ब्लाउज, कॉटन साड्या. कािी 
वर्षाांनी र्तणीदार, पॅन्ट-शटचिी त्या घालायला लागल्या. सवच पतरुर्षाांच्या खाांद्याला खाांदा लावून scotch 
घ्यायच्या आणण रांमी खेळायच्या. माझ्या यजमानाांनी जोशीबाईंर्ा दाखला देऊनर्, मला मद्यपानार्ी 
सवय लावली. शटच – पॅन्ट घालायला लावून ball dance करायला लावला. िो करिाना मी आणण खरां 
िर, जास्ि िेर् फार जोकर हदसायर्ो. मला उत्तम बब्रज खेळिा येिो आणण मी भरिनाट्यम भशकले 
िोिे. पण ह्याांरे् घत ांगतरु लावून घराि नार्ायारे् नसिे असे ववर्ार िोिे. बाकी सवच गोष्टीि मला सवचर् 
स्वािांत्र्य िोिे. आिा मी कत ां कू लाविे आणण मांगळसूर घालिे कारण माझे features असे आिेि की 
मी िे केले नािी िर अगदी ववधवा हदसिे. खरां आिे िे, माझे अगदीर् मराठमोळे रूप आिे. मॉडनच 
नािी. िेसतद्धा असर् म्िणायरे्’ एका दमाि सगळ बोलून त्याांनी एक उसासा टाकला. 
 
कॉफीच्या ररकाम्या कपाकडे बघि त्या म्िणाल्या, ’दोन्िी मतलीांच्या बाबिीि मार सगळां वेगळां. मतलगा 



झाला नािी ह्यार्ी रुख रुख मनाि िोिी ह्याांच्या, पण मतलीांना सांपूणच स्वािांत्र्य देऊन वाढववले. 
त्याांच्या choice ने लग्नां झाली. त्याांना एकदािी अनािूि सल्ले हदले नािीि. दोघी त्याांच्याकडे 
अमेररकेला कायमरे् ये, म्िणून आग्रि करिाि. पण मीर् खपू ववर्ाराांिी ठरवले की जरा वेगळा 
ववर्ार करावा. स्विःकरिा जगायरे् वगरेै म्िणणार नािी कारण जे जगि िोिे िो माझार् र्ॉईस 
िोिा. मी architect बापार्ी मतलगी, home science degree घेिलेली, ओळखीच्या मतलाशी लग्न 
केले. सिवासाने पे्रम झाले. त्याांनी आणण मी एकमेकाांर्ा आदर केला िी सवाचि मोठी जमेर्ी बाजू. 
आदरापोटी िडजोडी केल्या. त्याांर्ी बाजूिी असेल पण िे आिा ह्या जगाि नािीि. मग मी ठरवले 
आिा सोबि सतटली आणण आठवणी उरल्याि. मग थोडां वेगळां बेकफकीर जगनू पािावे. म्िणून 
सवचप्रथम ज्या आठवणी खोलवर व्रण उमटूवून गेल्या आिेि त्या जजवांिपणी नष्ट करायच्या. आमर्ा 
मांगलदास रोडला बांगला िोिा. १० वर्षचपूवी ह्याांनी ठरवलां िे ककां वा मी कत णीिी आधी गेले िर बांगला 
व त्यार्ी तनगराणी जमणार नािी. मतली कधीर् भारिाि परिणार नािीि. मग बांगला ववकून सरळ 
िा boat club रोडवर फ्लॅट घेिला. व्यवसाय ववकून टाकला. बित िेक व्यवसाय ह्याांर्ा ऑजक्सजन 
िोिा. कारण त्यानांिर ५ वर्षाांिर् िे गेले. ‘ 
 
त्या थाांबल्या. खपू वेळ एक शाांििा िोिी. मी र्ोरुनर् त्याांच्या डोळ्याांकडे पाहिले. उगार्र् मनाि 
िोिे, madamरे् डोळे पाणावले असिील पण नािी त्या अगदी शाांि, मनािले बोलल्यारे् समाधान 
हदसि िोिे. िीजकडे जाि म्िणाल्या, ’cold coffee घेऊ आिा. आपली गरम coffee वपऊन बरार् 
वेळ झाला पण आशा, choice is yours.’ 
 
मी म्िटलां, ‘मधतरा, र्ालेल cold coffee’, 
 
िी िसली म्िणाली, ‘Thanks, my Friend, मग लवकर सतरू कर काम’ . 
 
नांिर काम पूणच झाले. पडदे, सोफा कापड, हदवे सवच गोष्टीांना आम्िी बरोबर कफरलो आणण मधतरा 
touch ने घर सजवले आणण मला Boat Club रोडवर नवीन मैरीण भमळाली. नांिर ककिीिरी वेळा 
तिच्याकडे chicken mayo sandwitch with cold coffee घेिलीां. तिच्या मतलीांना एकदार् भेटले 
. मधतरा माझ्याकडे दोनदार् आली. Dorabjee ला शॉवप ांगला आणण Mac’D ला coffee प्यायलािी 
आम्िी भेटलो. आम्िाला Mac’D र्ी cold coffee खपू आवडायर्ी. गेल्यावर्षी अल्पशा आजाराने िी 
गेली, हदवस ८ मार्च. तिनी मला नेमका आदल्या हदवशी फोन केला िोिा, मला बोलिा बोलिा अगदी 
सिज ववर्ारले, ‘आशा, िू आपली मैरी ितझ्या choice ने accept केली िोिीस ना?‘ 
 
मी म्िटले, ’अथाचि, िसे नसिे िर मी ितला स्पष्ट साांगगिले असिे. िसे माझ्या वागणतकीिून िूला 



हदसलेिी असिे. मधतरा, ितझ्यामतळे मला समजले, प्रत्येक स्री खरिर स्विःच्या choice नेर् जगि 
असिे. पण उगार्र् दरवर्षी ८ मार्चला जागी िोिे आणण स्विःच्या िक्काांबद्दल हदवसभर बोलिे’ 
आम्िी दोघी खपू िसलो. दतसऱ् या हदवशी ८ मार्चर् िोिा, सकाळी फोन आला, ”मधतरा जग सोडून 
गेली.” 
 
मला आयतष्यभरार्ा मोलार्ा सांदेश देऊन, ” Do it only if it’s your choice.’ मी माझ्या छोट्याशा 
बागेि मधतराच्या नावाने एक पाांढऱ्या र्ाफ्यारे् झाड लावले. त्याला नेिमीर् भरभरून फत ले येिाि 
आणण पररसराि मधतर घमघमाट पसरलेला असिो. असे मी केले कारण, It’s my choice. 
 

आशा अग्ननिोत्री 


