च"वाक

- &वजया बापट

आज अचानकच शाळे त सं6कृत8या वगा:त असताना ;शकले=या एका ;म@थकाची Cतला

आठवण झालG. दोन पKी कमलदला8या दोन बाजस
ू बसन
ू एकमेकांना आतरु तेने हाक घालत
असतात. कमल पQ मRये अस=याने Sयांची हाक एकमेकां पयTत पोहचू शकत नाहG. च"ाकार
वळण घेत Sयां8या हाका Sया8यांकडेच परतन
ू येत असतात. बराच वेळ Sयां8या आत:

हाकांची आवत:ने सV
ु च असतात. -Sया च"ाकार हाकांमळ
ु े Sयांचे नाव च"वाक असे पडले आहे . शेवटG आपण Xया8याशी संवाद साधू पहात आहोत तो भागीदार आप=या हाकांस [Cतसाद दे त
नाहG असो वाटून , थकून उदासीन होऊन दो^हG पKी दोन _दशांनी उडून Cनघन
ू जातात असे
ते ;म@थक आहे .

अनेक वषाTपव
ू a वाचले=या bया ;म@थकाची आज Cतला आठवण होcयाचे कारणहG तसेच होते.
Cतचा आजचा सारा _दवस ता^bया बाळांसाठd असले=या अCतदK &वभागात ( ^यब
ू ॉन: इ^टg ;सhह
केयर यCु नट) Sया बाळा8या शष
े गेला होता. Sया इव=याjया जीवाची जगcयासाठd चाललेलG
ु Q
ु त

धडपड पाहून Cतचे काळीज हे लावत होते. 6वतःची काहGहG चक
ू नसताना तो अभागी जीव अjया
यातना भोगत होता.. कधी Sया8या lदयाचे ठोके Cनय;मतपणे चालत नhहते तर कधी मXजातंतू
उmदG&पत होऊन Sयाला आकडीचे ( seizure )

अथक झटके येत होते. इवलासा जीव Sया8या शी

टnकर दे cयाचा [यSन करGत होता. मधन
ू च यकृत आप=या 6वतःस झाले=या इजेची आठवण

कVन दे त होते. bया साoया _दhयातन
ू जात असतानाच Sयाला परु े शी पोषक phये ;मळत आहे त

हे पाहणे दे खील गरजेचे होते. सद
ु ै वाने ह=लG उपलsध असले=या अSयानtु धक वैmयकuय स&ु वधा व
उपचारपmधती मळ
ु े Sयाला मदत ;मळत होती. तरGदे खील शमभरावर Cछpे असले=या गळnया

छपराशी चार बाद=या घेऊन सामना करावा तसेच चालले होते डॉnटर व नसwसचे [यSन. सारे जण
थकत चालले होते. तरGसm
ु धा Sया बाळाची जगcयाची िजmद

Sयांना उभारG येcयास मदत करGत

होती.

ती दे खील bया साoया सेवक वगा:चा भाग होती. Cनकडीचे सारे

वैmयकuय [यSन करGत

असतानाच Cतचे मन , हा बाळ बरा होऊ दे , Sया8या शरGराला जरा तरG शांती
;मळू दे &वकारांशी झगडcयासाठd Sयाला बळ ;मळू दे असा धावा करGत होते. बाळाचा आजार

Sया8या यातना सारे काहG टाळcयासारखे होते नhहे , टाळायला हवेच होते _ह जाणीव मनाला बेचन
ै
करGत होती. इतरां8या चक
ु ांचे फळ बाळाला का भोगावे लागत आहे हा उzर नसलेला [jन
मन &वचारGत होते.

बाळाला जरा बरो वाटले {क तो अवधी डॉnटस: आ|ण नसwस थोडे चहा पाणी व Kुधाशांती bयात
घालवत होते. Kुधाशांती }हणायची पण मन माQ शांत होत नhहते. हजारो [jन मनात &पंगा
घालत होते. Sया8या आईला गभा:रपणात दे खील

मादक phय सेवनावर आळा का घालता आला

नाहG? Cतला बाळाची काळजी वाटलG नाहG का? Cनदान Cतने 6वतःसाठd तरG वेळेवर वैmयकuय
मदत का घेतलG नाहG? वैmयकuय hयव6था }हणावी तेवढG €•णाकडे आ6थेने पाहणारG नाहG
हे खरं य परं तु Cनदान आणीबाणी 8या [संगी तरG ती उपलsध असते. का Cतने Sयाचा फायदा

घेतला नाहG? _ह hयव6था अtधक प‚रणामकारक करcयासाठd काय करायला हवे? अनेक [jन
मनात घƒगावत होते. bया अवाढhय वैmयकuय hयव6थेतील आपण केवळ एक लहानसा भाग
आहोत _ह जाणीव दे खील मानस बोचत होती. आपण काय करावे, काय कV शकतो bयाची यादG
मनात घोळत होती आ|ण 6वतः8या मया:दा लKात यऊन मन प^
ु हा प^
ु हा Q6त होत होते.
मनःशांती ढळcयात आणखी एका जा|णवेचा वाटा होता.

हे बाळ गेलG तीस _दवस दवाखा^यात होते. प_हले तीनचार _दवस सोड=यास Sयाचे वडील
तर सोडाच पण Sयाची आई दोखील दवाखा^यात {फरकलG नhहती . बाळ कसे आहे bयाची कोणी
साधी चौकशी दे खील केलG नhहती. सेवकवगा:पक
ै u कुणालाच Sयां8या उपेKेचा अथ: कळत नhहता.
[SयK आईवडील एवढे Cन…टुर, इतके Cन…काळजी कसे असू शकतात ? उzर सापडत नhहते .

6वतःचे व इतर आप=या भोवतालातील ;मQमै†Qणींचे आईवडील , Sयांचे वागणे डो‡यासमोर येत
होते. खेळताना मल
ै होणारे आईवडील ,मल
ू पडले , Sयाला जरासे खरचटले तर बेचन
ु ाला

ताप आला, काहG आजार झाला तर Sया8या उशाशी बसन
ू राहणारे ते आईवडील, Sया tचQाचा आ|ण
bया tचQाचा मेळ बसत नhहता.

_दवस जात होते. बाळ अजन
ू दवाखा^यातच होता. आशेचा {करण एवढाच {क मंग
ु ी 8या गतीने

का होईना , Sयाची तsयेत सध
ु ारत होती.

अशाच एका संRयाकाळी _दवसभराचे काम आटोपन
ू , अCतदK &वभागातील

साoया €•णांची काळजी घेऊन , थकूनभागन
ू जरा उशीरानेच ती घरG जायला CनघालG होती. लहान
होत जाणारे ,_हवा‡याचे _दवस होते. सय
ू : कधीच ˆKCतजा पलGकडे गेला होता. जणू
काहG तो दे खील थकूनभागन
ू &व‰ांती घेcयासाठd Cनघन
ू गेला होता. आकाश धस
ू र,
धŠ
ू वणaय झाले

होते. _हवा‡यात लवकर लागणारे र6SयावरGल _दवे अंधाराला अtधकच गडद

करGत होते. दवाखा^याचे दार मागे टाकून ती पा{कTग साठd असले=या जागेवर ठे वले=या आप=या
मोटारG कडे CनघालG होती.

दवाखा^या8या दारा समोरGल क‹‹यावर एक धस
ू र आकृती बसलेलG _दसत होती. Kणभर

ती चमकलG. कोण असेल बरे ? दवाखा^यातील पहारे कoयास बरोबर चलcयासाठd बोलवावे का?
अधन
ू मधन
ू दवाखा^या8या आसपास भरु टे चोर भटकत असत. येणाoया जाणाoया लोकांस लब
ु ाडणे,
&वशेषतः बायकां8या पसwस ओढून पळून जाणे, अशा गो…टG घडत असत. कधी मादक

phया8या शोधात असलेले लोक तेथे भटकत असत. Sयांचा कम:चाoयांस उपpव होत असे. 'त}
ु हाला
कधीहG शंका आलG , भीती वाटलG तर Cनश^क पा ह रे कoयास बरोबर घेऊन आप=या कार कडे
जा' असे hयव6थापकांनी वेळोवेळी बजावले होते. Cतने प^
ु हा Sया आकृतीकडे Cनरखन
ू प_हले.
लहानखोर {करकोळ अंगय…टG असलेलG ती आकृती उपpवी असेल असे Cतला वाटले नाहG.
काळजीपव
: ती ने पढ
ू क
ु े पाऊले टाकावयास स€
ु वात केलG.

"डॉnटर " ती आकृती Cतचयाशीच बोलायचा [यSन करGत होती. आवाज {कंtचतसा दबलेला बोलू

का नको bया Žमात असलेला वाटत होता. गडद रं गाचे ढगळ _हवाळी कपडे Cत8या अंगावर
अस=याने Cतचे रे खांकन नीटपणे करता येत नhहते. ती दोन पाऊले आणखी पढ
ु े सरकलG.

" डॉnटर " आकृतीने प^
ु हा हाक घातलG. Sयां8यातील अंतर जरा कमी झाले होते. ती एक 6Qी

अस=याचे आता 6प…ट होत होते.

" डॉnटर माझे बाळ कसा आहे हो? बरा होईल ना तो ? Sयाला अजन
ू दे खील खप
ू Qास होतोय

का? आकृतीने [jनांचा भडीमार केला. एका दमात Cतला सारे बोलन
ू टाकायची घाई झालेलG
जाणवत होती.

कुठे बरं ऐकलाय हा आवाज? आ|ण मग Cत8या मनात आले; _ह Sया बाळाची आई तर नhहे ?
" नाव काय तझ
े आ|ण त•
ु ?
ु या बाळाचे? ज^मतारGख काय Sयाची? कधी आला तो bया

दवाखा^यात? कोणSया &वभागात आहे तो? खंट
ु ा बळकट कVन घेcयासाठd Cतने अनेक [jन
&वचारले. _ह 6Qी Sया बाळाची आई अस=याची खाQी होताच

नकळत Cत8या तƒडून तट
ु कपणे शsद

बाहे र पडले; " बाळाची एवढG काळजी वाटतेय तर इतके _दवस Sयाला बघायला का आलG
नाहGस? केवळ मला पा_ह=यावर नस
ु ते [jन का &वचारते आहे स/"

तƒडातन
ू शsद बाहे र पडले अन ् लगेचच आपले उzर आप=या पेशास न शोभणारे अस=याचे Cत8या
लKात आले, बाळाचे हाल, Sया हालाचे कारण, Sयाची आईव“डलांनी केलेलG अवहे लना , Sयाबmदल
Cतला वाटत असलेले दःु ख , सारे Cत8या उzरातन
ू hयnत झाले होते. तरGहG आपले उzर यो•य
नस=याची ती” जाणीव दे खील Cतला लगेच झालG. पjचाताप झाला तीला. पण शsद तƒडातन
ू

Cनघन
ू गेले होते . . भावनांनी &ववेकावर मात केलG होती. Sयातन
ू कसे सावरावे bया &वचारात

ती असतानाच , आई }हणालG, " डॉnटर , त}
ु हG मा•यावर रागावलात ते यो•यच आहे . पण मला
बाळाची खरं च खप
ू काळजी वाटतेय. तो बरा होऊ दे }हणन
ू मी रोज दे वापाशी [ाथ:ना करतेय.

प_हले काहG _दवस मी दवाखा^यात Sयाला बघायला येत होते. Sयाला होणारा Qास मी प_हला.
Sया8या आजाराचे 6वVप, Sयाचे कारण त}
ु हा साoयांनी मला समजावन
ू सांtगतले आप=यामळ
ु े

Sयाला हा Qास होतोय हे लKात येताच मी हवालदGल झाले. पायाखालची जमीन सरकलG मा•या.
मला वाटले होते {क मा•या पोटात अस=याने बाळ सरु ˆKत आहे . मादक phये Sया8या रnतात,
मा•या शरGरातन
ू जातील हे मा_हत नhहते मला. आप=यामळ
ु े Sयाला हा आजार झालाय
अन ् कदाtचत तो यातन
ू बाहे र पडणार नाहG हा &वचार पेलवला नाहG मला .

दःु खाने भारावन
ू मी दवाखा^यातन
ू बाहे र पडले . आ|ण वाट धरलG ती मला मा_हत असले=या
एकाच र6Sयाची. मादक phय परु &वणाoया hयती8या दाराची. दस
ु रा उपायच मा_हत नhहता
मला. Sया hयnतीने आनंदाने मला प^
ु हा न;शलG phये परु &वलG. अथा:तच
असे

Sयाची {कंमत मोजन
ू .

काहG _दवस चालले होते . शm
ु ध आलG {क मी दवाखा^यात येई आ|ण बाळाचे हाल पाहताच

दःु खाने

चरू होऊन प^
ु हा मादक phयाची कास धरG .

डॉnटर , bया phया8या नशे8या कचा‹यातन
ू सट
ु णे सोपे नाहG. पण बाळासाठd मी [यSन करGत

आहे . Sयाची अव6था पाहून प^
ु हा नशेची कास धरायला लागू नये }हणन
ू मी आत येत नाहG. रोज
तासभर bया क‹यावर बसन
ू मी बाळ बारा होऊ दे }हणन
ू Sया8यासाठd आ|ण Sयाची काळजी
घेणाoया त}
ु हा सवाTसाठd [ाथ:ना करते. डॉnटर ,बरा होईल ना माझा बाळ? ऎकेल ना दे व माझी
[ाथ:ना? "

ती अवाक झालG. काय क=पना केलG होती bया आईबmदल Cतने ? पjतापा;शवाय
अजन
ू हG {कतीतरG &वचार घोळत होते Cत8या मनात .bया आईने Cतला आज नवीन –…टG _दलG
होती. केवळ €•णाकडेच नhहे तर Sया8या भोवतेल8या नातेवाईकांकडे Sया8या जगाकडे बघायला
;शकवले होते Cतने Cतला.. वैmयकuय प6
ु तकात न ;ल_हलेला धडा ;शक&वला होता Cतने आज.

वे…टनावVन प6
ु तकाबmदल अंदाज बंधू नका }हणन
ू वाचले होते तीने . आज Sया वाnया चा खरा
अथ: कळला होता Cतला.

हवो असलेले, बोलायचे असलेले शsद लवकर सापडत नhहते , सापडले तर ते िजभेवर येत
नhहते कसेबसे Cतने Sया आईस खoयाखoु या प‚रि6थबmदल दे ता येईल तेवढे आjवासन _दले; 'मला
कghहाहG बाळा8या तsयेती &वषयी &वचारcयासाठd फोन कर असे }हणत आपला फोन नंबर

;ल_हलेला कागद Cत8या हातात ठे वला , 6वतःसाठdच नhहे तर बाळासाठd दे खील 6वतःची काळजी
घे }हणन
ू बजावले. Cतचा हात [ेमाने हलकेच दाबला अन नŠ होत पढ
ु े पाऊल टाकले.

आता मन Cतला &वचारGत होते, 'का तू Cतला त•
ु या झाले=या पjचतापबmदल सांगू शकलG नाहGस?

Cतने तल
ु ा _दले=या ;शकवणी बmदल Cतचे Cत8या तƒडावर आभार का मानू शकलG

नाहGस?कदाtचत ते ऐकून Cतला बरे वाटले असते . कदाtचत Cतची अि6मता बळावलG असती.
ती थो—या अtधक आSम &वjवासाने नशेवर मात कराय8या मागा:वर चालू शकलG असती.

हे करायची इ8छा होती तझ
ु ी, अजन
ू हG आहे . मग का तल
ु ा तो &वचार अमलात आणता आला
नाहG? ती दे खील Cतचे दःु ख , Cतचे [ेम वेळीच का hयnत कV शकलG नाहG?

Cत8या मनात &वचारांचे काहूर मजतंच होते. केवळ bया केस मRयेच नhहे तर आप=या
वैयिnतक तसेच hयावसाCयक जीवनात अनेकदा आपण कुणाबmदलतरG काहG ˜ह कVन बसतो ,
कुणाचा आप=याला राग आलेला असतो ,कुणाची वागणक
ू मनाला Qास दे त असते,कुणाची
तरG काळजी वाटत असते , कुणा वरचे तरG [ेम hयnत करायचे असते,कुणाची तरG Kमा

मागायची असते कुणाला काहG सांगायचे असते. अन ् ते शnय होत नाहG. , जमत नाहG. भलतेच
शsद बाहे र पडतात नाहGतर वेग‡याच _दशेला वेग‡याच [कारे फेकले जातात. का होते असे?

च"वाकां8या समोर असले=या कमलदला8या पडmया सारखाच आप=या समोर दे खील एखादा
अ;भमानाचा, गैरसमजाचा , अहं काराचा, भीतीचा, संकोचाचा,असहा™य तेचा खराखरु ा अथवा

का=पCनक पडदा असतो का?. मनातील भावनांना पडmयाचा भेद कV शकणारे शsद फुटत नाहGत.
च"वकां8या आत: तानेसारšयाच Sया आसमंतात &वVन जातात. 6वतः8या कVन घेतले=या

पव
ू : ˜हांचे, अनभ
ु वत असले=या भावनांचे ओझे 6वतः8याच पंखावर घेत मक
ू पणे आपण दरू Cनघन
ू
जातो.. च"वाक पKासारखेच. bया मद
ृ ू अन तरGदे खील tचवट असले=या पडmयास

यो•यवेळी भेदाणे आप=याला ;शकता येईल का? का च"वाकासारखेच आपणदे खील आत:
ताना आसमंतात {फरवत राहू?

