
सॅलड  

 

कुठे बॅ्रगान्झाबाईकड ेपोस्टिंग आलिंय? वेडी आहे ती बाई! ततच्या तोंडी लागलिं की, तोंडीलावणिं करते ती 
तुमचिं!’ 

 

‘तीन महहने भाजी होणार तुमची!’ 

 

‘गेंडा, हत्ती, सगळयािंची कातडी एकावर एक पािंघरून जात जा. नाहीतर शिजून तनघाल!’ असले बरेच 

धोक्याच ेइिारे मनात खदखदत होते.. 

 

आमचा लहान मुलािंच्या वॉडाातला पहहलाच हदवस होता तो. MBBS च ेआम्ही दहा ववद्यार्थी साडनेऊ 

वाजताच वॉडाात पोचलो होतो. आम्हा नवखयािंकड ेलक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नव्हता. इन्टन्स्ा, तनवासी 
डॉक्टसा, नसेस, सगळे मुळीच न बोलता युध्दपातळीवर कसलीतरी तयारी करत होते. त्या लािंबोडय़ा 
नाइहटिंगेल वॉडाातली छोटी मुलिंसुध्दा घाबरून शि्तीत आपापल्या जागेवर बसली होती. त्यािंच्या भयभीत 

आया कपड,े औषधिं नीटनेटकी रचनू ठेवत होत्या. एकूण वातावरणच मनावर प्रचिंड दडपण आणणारिं होतिं. 
आम्ही आपले अिंग चोरून एका कोपऱ्यात उभे राहहलो. 

 

एकाएकी तनवासी डॉक्टसा आणण नसेस वॉडााच्या दाराकड ेगेल्या. दारातून एक ताठेताठ, शिडशिडीत, 

अत्यिंत तेज्वी व्यसक्तमत्व आत शिरत होतिं. कोपरापयतं येणारा, ताठ कॉलरवाला, सैलसर पण 

नीटनेटका पािंढरा पोलका, फिक्या रूिं द काठाची, पािंढरीिुभ्र, कडक ्टाचा-इ्रीची साडी आणण पदर म्हणून 

ततच्या टोकाची कडक, अरूिं द, लािंबलचक घडीच इ्तरून पटे्टवाल्यासारखी डाव्या खािंद्यावर टाकलेली. 
गोऱ्यापान देखण्या चहेऱ्याभोवती आखडू रूपेरी केसािंची दाट कुरळी महहरप, धारदार नाक, गडद तनळया 
डोळयािंची तीक्ष्ण नजर, मनाच्या आवेगाला लगाम घाल ूपाहणारी, घट्ट शमटलेली नाजूक सजवणी, रेखीव 

हनुवटी. डॉ. पला बॅ्रगॅन्झािंच्या त्या प्रर्थमदिानाने आम्ही अक्षरि हदपलो. 

 

तेवढय़ात त्या सरकारी रूग्णालयाच्या लािंबलचक वॉडाातून एक उिंदीर राजरोसपणे दडुदडुला. 

  

‘बुरिीन ेबुजबुजलेला कॉशलफ्लॉवर! तुला दोन हात आणण दोन पाय वापरून साधा उिंदीर पकडता येत 

नाही?’ मॅडमच्या सजभेची वीज कडाडली.  



 

‘कॉशलफ्लॉवर’ म्हणजेच प्रत्येक परीक्षेत सुवणापदक पटकावणारा गुटगुटीत रसज्रार दोन्ही पाय वापरून 

चार पायािंमागे तनमूट धावला. 
आम्ही तडडताघातान ेगारद झालेले असतानाच प्रश्नाचा आसूड िटकारला, 
‘कोण तुम्ही? नाविं काय तमुची?’’ 

 

साधी ्वत:ची नाविं सािंगतानाही आम्ही चाचरलो.  

 

‘एक, दोन, तीन, चार, पाच.. दहा चचखलमाखले सुरणाच ेगड्ड ेआहेत या बॅचमध्ये!’’ आमचा घाऊक 

त्ररिळा उडवून मॅडमनी आमच्यातल्या ्कॉलरला- सिंध्याला गुगली टाकली, ‘िवेग्याची वाळकी िेंग 

कुठली! तुला paroxysmal supraventicular tachycardia बद्दल काय माहहती आहे?’  

 

‘मॅडम, तो असतो!’ अडाणी िेंग पोकळ खळुखळुली.  

 

अिा आगगाडीसारखया नावाचा एक आजार आहे याचाच आम्हाला पत्ता नव्हता. तो पेरू-सुपारीचा टाकाऊ 

सिंकर आहे की, नामविंत परदेिी िा्रज्ञाचिं नाव इतकिं ही कळेना.  

 

‘व्हेरी गुड!’ उपहासाच्या बिााळ आगीन ेसिंध्याचिं भ्म झालिं. मॅडमनी हृदयाच्या वेडय़ावाकडय़ा चालीिंकड े

मोचाा वळवला.  

 

त्यापुढच ेतीन तास प्रत्येक पेििंटचा आजार समजावताना त्यािंच्या सजभेवर सर्वती नाचली! आमच्या २० 

कानािंच्या सामूहहक शिक्तीन ेत्यातला िब्दन्िब्द हटपला आणण सिंध्याच्या वहीत त्रबनचकू उतरवला. 
रोज ती आमच्याकडून ते वेदपठण करून घेई. मॅडमनी त्यातलिं काही ववचारलिं की, दहा मुखािंतून एकसार्थ 

खणखणीत उद्घोष होई. पण िाबासकी कधीही शमळाली नाही. रोज नव्या प्रश्नािंनी आम्ही तनरूत्तर होत 

राहहलो. ‘मोडािंनी भरलेला बटाटा,’ ‘शिजून मेण झालेला कोबी,’ ‘कुजलेलिं चगळचगळीत गाजर,’ वगरे 

अलौफकक अपिब्दािंनी आमच्या नवनव्या सॅलड-कोशििंत्रबरी झाल्या. आणण मग भरभरून नवे पाठ शमळाले. 

तीन महहने वसूल झाले. 

 

मॅडमना त्यािंच्या वॉडाात सगळिं नीटनेटकिं , शि्तिीर, वेळच्यावेळी हविं अस.े त्यासाठी त्या आकािपाताळ 

एक करत. मनासारखिं झालिं नाही की, त्यािंच्या सजभेवर नाशिविंत भाजयािंची भन्नाट मिंडई भरे. ्वत:ला 
सुिंदर समजणाऱ्या, गुलाबी कािंतीच्या, कामचकुार हाऊसमनला त्यािंनी ‘वपळवपळीत नासका टोमॅटो’ म्हटलिं. 



ततने रडत राजीनामा हदला. दसुरा हाऊसमन शिसवीच्या रिंगाचा. ‘अरे करपलेल्या वािंग्या!’ या हाकेला 
इमाने इतबारे ‘ओ’ देणारा. करपलेलिं वािंगिं आगीला भीत नाही. तो मॅडमच्या िुिाट्यात हटकून राहहला.  

 

‘या वॉडाातल्या सगळया नसेस म्हणजे त्रबनत्रबयािंच ेजून भोपळे आहेत! आज मुलािंना आिंघोळी का नाही 
घातल्या? बापड्या मुळयािंची भाजी घमघमत ेआहे!’  

 

खरिं तर सगळी मुलिं वविंचरून, ्वच्छ कपड ेघालून सजून बसली होती. पण वॉडाात आल्या-आल्या 
मॅडमच्या नाकाने अ्वच्छतेचा मागोवा घेतलाच. लगोलग त्यािंच्या िोधक नजरेला कारणही सापडलिं. 
धाकट्या मुलािंच्या आिंघोळीचिं वॉिबेशसन गळत होतिं.  

 

‘चला,’ म्हणून त्या तरातरा तनघाल्या आणण वाऱ्यासारखया रे्थट हॉस्पटलच्या ्टोअरमध्ये पोचल्या. 
त्यािंच्यामागून ववद्यार्थी, डॉक्टसा, प्रमुख नसा, फिसजयोरे्थरवप्ट, आहारतजज्ञ, सगळी वरातही धापा टाकत 

गेली. बरोब्बर हुडकून दीड िूट लािंबी-रिं दी-खोलीचिं ्टीलचिं बेशसन त्यािंनी उचललिं आणण तिाच ताठेताठ 

वळून चालायला लागल्या! लाल फितीचा लगाम त्यािंच्या णखजगणतीतही नव्हता. त्रबचारा नवा 
्टोअरकीपर धा्तावून त्यािंना अडवायला धावला. पण आगीचा लोळ अडवू पाहणाऱ्यािंची काय ददुािा होत,े 

ते जाणणाऱ्या प्रमुख शस्टरनी त्याला र्थािंबवलिं. सगळी कागदपरिं व्यवस्र्थत होतील, याची हमी देत त्यािंनी 
अनर्था टाळला.  

 

दोन्ही हातािंनी त ेअवजड बेशसन धरून चालताना मॅडमच्या पदराची ती पािंढरी्वच्छ पट्टी जशमनीवर, 

धळुीत घरिंगळली. त्यािंना त्याचिं भानही नव्हतिं आणण फिकीरही नव्हती. तो टापटीप पदर मळवायची त्या 
सरकारी धळुीची टाप नसावी.  

 

बाकीच्या वॉडाात बोलावणिं पाठवल्यावर १५ हदवसािंनी उगवणारा प्लिंबर मॅडमच्या सजभेच्या धाकाने एका 
हाकेसरिी धावत आला होता. आमची शमरवणूक वॉडाात पोचतेो ताटकळला होता. त्या हदवसाची राऊिं ड 

सिंपायच्या आत बेशसन ्र्थानापन्न झालिं! 

 

Edward syndrome या क्वचचत आढळणाऱ्या जन्मजात व्याधीचिं एक अत्यिंत कुरूप, शभन्नमती मूल 

मॅडमनी अनार्थालयातून सरळ उचलून आमच्या वॉडाात आणलिं. असिं मूल भरती करून घेतलिं की, त्याची 
पुढली सारी जबाबदारी हॉस्पटलच्या शिरावर येते. हे मूल कधीही बरिं होणार नव्हतिं. मरेपयतं एक खाट 

अडवून ठेवणार होतिं. िासकीय पातळीवर गजब झाला. बराच आरडाओरडा झाला. साऱ्यािंनी मॅडमना 
वेड्यात काढलिं. ‘हा दसुऱ्या आजारी मुलािंवर अन्याय आहे,’ अिी हाकाटी झाली. एवढा सारा बोभाटा 



मॅडमच्या कानावर नक्की पडला, पण त्यािंना तो ऐकू आलाच नाही.  

 

आमचा सुवणापदकी रसज्रार मार गहहवरला. त्यान ेसािंचगतलिं, ‘मॅडमच्या कणखरपणापुढे सगळे तनयम 

नमतात. आपण भाग्यवान आहोत. या एका वॉडाात आपल्याला बालरोगािंचे जेवढे प्रकार पहायला 
शमळतात, तेवढे फकत्येकािंना उभ्या आयुष्यात पहायला शमळत नाहीत. ही मुलिंही निीबवान आहेत. एरवी 
अिा मुलािंकड ेदलुाक्ष केलिं जातिं. त्यािंची आबाळ होते. हालहाल होऊन मरतात. मॅडम त्यािंचिं दखुलिंखपुलिं 
जातीने बघतात. त्यािंना माणूस म्हणून आदराने वागवतात. आनुविंशिक आजार झालेल्या जया मुलािंना 
अवघड पथ्यिं पाळावी लागतात, त्यािंना रोज सकाळ-सिंध्याकाळ मॅडमच्या हातचिं अन्न खायला शमळतिं! 
एकदा मॅडमना मलेररया झाला होता. हहमोग्लोत्रबन तनम्म्यावर आलिं होतिं. तुम्ही-आम्ही अिंर्थरूण धरलिं 
असतिं. मॅडमनी एक हदवसही राऊिं ड चकुवली नाही.’  

 

पण ्वत डॉ. बॅ्रगान्झािंनी त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलिं नाही. त्यािंच्या सजभेच्या सुपीक मळयात 

आत्मप्रौढीचिं कुजकिं  त्रबयाणिं कधी रूजलिं नाही. ववद्याथ्यांना, पेििंटना ‘माझी बाळिं,’ हे खोटिं सिंबोधन त्यािंनी 
वापरलिं नाही. काटेकोर कताव्याचा अततरेक केला खरा, पण त्यात आपली खळुी भावतनक गुिंतवणूक त्यािंनी 
होऊ हदली नाही. हे सिंतुलन भल्याभल्यािंना साधत नाही!  

 

इन्टनाशिपमध्येही सिंध्या आणण मी परत बॅ्रगान्झा युतनटलाच होतो. त्यावेळी मॅडमच्या हदव्य भाजयािंची 
चव अचधक कळली. 

 

सखाराम नावाच्या बुद्धू वॉडाबॉयला मॅडम कधीही रागावत नसत. अकलेचा कािंदाच तो! फकती रागावलिं तरी 
त्याचा रताळयाचा किं द र्थोडाच होणार? त्याला त्या लहान-सहान कामिं देखील िोड करून, समजावून 

सािंगत. 

 

फिसजओरे्थरवप्ट, आहारत्जज्ञ, वॉर राडच्या मुखय शस्टर वगरे पररपक्व मान्यवरािंना काय सुधारायचिं? 

मॅडम त्यािंच्यािी नेहमी आदराने वागत. त्यािंची कधी भाजी होत नसे. आम्हाला त्या मातब्बर मिंडळीिंचा 
हेवा वाटे. 

 

एक हदवस रग्णािंच्या पानात तनष्काळजीपणे अती शिजवलेला दधुीचा शलबशलबीत लगदा वाढला गेला. त्या 
गरीब, भुकेल्या मुलािंनी त्यावरही ताव मारला. त ेपाहून मार मॅडमच्या सजभेवर सिंतापाची लविंगी शमरची 
झणझणली, 
‘त्या आहारतजज्ञ बाईचा मेंद ूका वाढलात रे आज पोरािंना?’’  



नेहमी माणसािंना भाजीची उपमा देणाऱ्या मॅडम, पण त्या बेचव भाजीत त्यािंना चक्क बेअक्कल भेजा 
हदसला! 
त्याच काळात चतुर्था शे्रणीच्या कामगारािंचा सिंप झाला. पहहल्याच हदविी मुलािंच्या सजारीच्या वॉडाात 

बॅन्डजेेसच्या तुटवड्यान ेआणीबाणी झाली. आम्ही दोघी मागचा-पुढचा ववचार न करता, एकहदलाने आणण 

त्रबनधारेच्या कातरीने बॅन्डजेचे ढीग कापायला गेलो. घाईत मॅडमची परवानगी घेणिंही जमलिं नाही. िवेटी 
कातरकाम सिंपवून कापत्या काळजाने आम्ही वॉडााकड ेधावलो तेव्हा राऊिं ड कुठेतरी आतल्या टोकाला 
पोचली होती, पण मॅडमच्या नजरेने आम्हाला दारातच हेरलिं. त्या तडातड आमच्याकड ेआल्या. उभ्या 
वॉडााने श्वास रोखला.  

 

तनळे डोळे बारीक झाले, ‘झाली बॅन्डजेेस कापून?’ सवालाला चािंगलीच धार होती. त्यािंना त्रबत्तिंबातमी होती 
तर! िोडणीच्या तेलात होरपळायच्या तयारीन ेआम्ही मनाची सालिं घट्ट केली आणण मग एकाएकी 
मॅडमच्या देखण्या चहेऱ्यावर आम्ही कधीही न पाहहलेलिं प्रसन्न हस ूिुललिं. िोडणीऐवजी कौतुकाच्या 
आिंबटगोड दह्याने आम्हाला चचिंब शभजवलिं, ‘तनकडीच्या कामात कसूर केली नाहीत. हहरव्यागार, ताजया, 
रसरिीत काकड्या आहात तुम्ही!’ 

 

अजूनही कधी वेगळी वाट चोखाळायला गेलिं की, त्या देखण्या रायत्याची चव मनात आत्मववश्वास 

जागवते. 
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