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संपादकीय...
" शत जन्म शोवधतािा, शत आवता व्यथा झाल्या
शत सूया मावलकांच्या दीपावली ववझाल्या "
साधिेच्या, तद्रपु तेच्या, दृढतेच्या या रुपाचे िववर्ाा रभं ी स्मरण करावे हे सयवु िकच
आहे. या ओळींमध्येच तेजाची इतकी झळाळी आहे की, त्यांच्या प्रेरणेिहे ी आयष्ु य उजळूि
विघावे! असो. मातृभूमीच्या दृष्ट्या सपु त्रु ािे दाखवलेल्या मागाा वरूि वाटचाल करत असतािा
आज त्यांच्या जयंतीच्या वदवशी त्यांिा वविम्र अवभवादि करूि, िव्या वर्ी िव्या जोमािे हातूि
सत्काया व्हावे असे सवाांसाठी इष्टवचंति करूि विरामय चा हा बारावा अंक वाचकांच्या हाती देत
आहो !
त्यागाच्या मागाा तूि भगवत्प्राप्ती होते, या गीतेतील संदशे ाचे सदंु र विरूपण सोहोिी
सरांिी या वेळेसच्या लेखात के ले आहे. गहृ स्थाश्रमी राहूि परमाथा कसा साधावा, तर तो
त्यागातूि. त्याग कशाचा करावा , त्याज्य गोष्टींचे प्रकार कोणते हे अगदी सोप्या आवण ओघवत्या
भार्ेत त्यांिी वलवहले आहे. ' विरामय ' ला अशा अवधकारी व आदरणीय लेखकांिी अध्यावत्मक
पाया असणारे लेख द्यावे हेच आपले भाग्य आहे. व्यविविमाा ण, चाररत्र्यवाि वपढी, हे सारे
अध्यावत्मक ज्ञािाच्या अवधष्ठािावशवाय होईल काय? हा लेख प्रत्येकािे मळ
ु ातूिच वाचावा.
डॉ. सोमिाथ साबळे यांिी मागेही विरामय साठी वलवहले होते. हा गहृ स्थ
'कववमिाचा कावडा योलॉवजस्ट ' आहे. या वणा िाला साजेसा लेख त्यांिी हृदयरोग
ओळखण्यापासूि ते त्याच्यासह जगण्यापयांत सगळ्या गोष्टींबद्दल वलवहला आहे. आपल्या
अवतीभोवती डोळसपणे बवघतले तर असे वाटल्यावशवाय राहणार िाही की , हाटा अटॅक येऊि
गेल्यािंतर वकत्येक जण एखाद्या ठणठणीत माणसापेक्षाही जास्त भरभरूि आयष्ु याचा आिंद
घेतात!
हीच गोष्ट आपल्या ' तेथे कर माझे जळ
ु ती ' या सदराची आहे. आजारपणावर
यशस्वीपणे मात करणाऱ्या व्यिीची जीविदृष्टी काही वेगळीच असते. अशा व्यिीिे प्रत्येक
क्षणाचं मोल, प्रत्येक िात्याचं मोल सवाा थाा िे अिभु वलेलं असतं. िागपूर येथील स्त्रीरोगतज्ञ डॉ.
रोवहणी पाटील यांिी स्वतःच्या कॅ न्सर ववरुद्ध वजंकलेल्या लढाईची मिाला वभडणारी गोष्ट
सांवगतली आहे. कॅ न्सरवर मात के ल्यािंतर आता त्या इतर रुग्णांसाठी जे काया करत आहेत ते
अत्यंत प्रेरणादायी आहे.

या अंकातील डॉ. अवमत कववमंडि यांिी 'धक्कादायक ' मावहती देणारा लेख वलवहला
आहे. त्याबद्दल अवधक काहीही ि सांगणेच बरे. लेख वाचूि प्रत्येकािे िवी मावहती ' पचवावी '!
करोिा वायरस च्या उल्लेखावशवाय एखाद्या हॉवस्पटलिे काढलेले मावसक पूणा होऊ
शके ल काय? या साथीच्या विवमत्तािे वेगळ्या कं गोऱ्यांची मावहती वाचकांिा देण्याचा प्रयत्ि के ला
आहे. सवाांिी अवश्य वाचावी असे मद्दु ाम आवाहि करते.
सौ. गायत्री फडणीस यांिी एक संदु र आवण समपा क अशी िेत्रदाि अष्टपदी यावेळेस
वलहूि वदली आहे. इतका महत्वाचा ववर्य सोपा करूि व लगेच मिाला पटेल अशा पद्धतीिे
सांगण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे.
वडसेंबर मवहन्यात आपण पवहल्या ' विरामय लेखि स्पधेची ' घोर्णा के ली. ' सोशल
मीवडयाचे स्थाि आवण भाि ' असा ववर्य वदला गेला होता. या स्पधेला वाचकांिी भरभरूि
प्रवतसाद वदला. प्रामावणकपणे सांगायचे तर त्या प्रवतसादािे विरामय च्या टीमला अगदी स्फुरण
चढले. त्यामळ
ु े सवा प्रथम या प्रवतसादाबद्दल सवाांचे अगदी मिापासूि आभार!! तीि परीक्षकांिी
वमळूि अगदी अवघड अशी परीक्षा 'देऊि ' दोि लेख विवडले आहेत. खरे तर, सारेच लेख छाि
होते आवण प्रत्येक लेखक ववजेता, कारण या विवमत्तािे झालेले ववचारमंथि आवण ते कागदावर
उतरवूि काढण्याची दाखवलेली वचकाटी हे आपण सवाांिी वमळवलेले यश आहे. उत्सक
ु , सजग,
ज्ञािी, चचाा आवण ववचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी प्रयत्िशील समाज असणे हे प्रगतीचेच वचन्ह
आहे. या वेळेसही सवा वाचकांिा वविंती आहे की त्यांिी लेखि स्पधेत भाग घ्यावा.
सरतेशेवटी, एक आिंदाची गोष्ट इथे सांगावीशी वाटते. या वर्ा प्रवतपदेपासूि 'चैत्र ते
फाल्गिु ' अशी वहंदू वदिदवशा का आपल्या हॉवस्पटलतफे प्रकावशत करण्यात येत आहे. आपली
काल गणिा वकती प्राचीि, शास्त्रशद्ध
ु , गहि अभ्यासातूि आलेली आहे याची या विवमत्तािे
िव्यािे उजळणी होईल, आपल्या उज्वल अवस्मतेची पन्ु हा िव्यािे जाणीव होईल, अशी अशा
वाटते !! तमु च्या प्रवतविया आवण सहभाग वह आमची ऊजाा आहे , तेवढी आम्हाला देत राहा
अशी वविंती ! शभु ं भवतु !

डॉ. मानसी कलवमंडन
संपादक

स्वास््य बोध
ररपशु ेर्ं व्यावधशेर्ं चावग्िशेर्ं तथैव च |
पिु ः पिु ः प्रवधा न्ते तस्माच्छे र्ं ि कारयेत् II
शब्दाथा : शत्रू , रोग आवण अवग्ि या वतघांचा अल्पसा भाग जरी वशल्लक रावहला तरी
ते पिु ः वाढतात . म्हणूि शत्रचु ा िाश करतािा , रोगावर उपाय करतािा आवण अवग्ि ववझवतािा
तो वकं वचतही वशल्लक राहणार िाही असे बघावे.
ववश्लेर्ण: प्रस्ततु श्लोकात व्याधी अथाा त रोग याचे साम्य अग्िी आवण शत्रू
यांच्यासोबत दशा ववले आहे. कुठलाही आजार विरामय आरोग्याचा शत्रूच. त्याचे समूळ
उच्चाटि व्हायलाच हवे अन्यथा पिु ः पन्ु हा आजार उद्भवण्याची शक्यता असते. यालाच
आधवु िक वैद्यकीय पररभार्ेत " RECURRENCE " असे संबोधले जाते. जिु ाट
(CHRONIC) आजारांच्या बाबतीत वकं वा कॅ न्सर सारख्या आजारांच्या बाबतीत हा
recurrence फार त्रासदायक असतो. अशा आजारांचा कायमचा बंदोबस्त (radical cure)
करणे अथवा वकमाि त्याला काबूत ठेवणे (under remission) हेच वैद्यक शास्त्राचे उवद्दष्ट
आहे.
डॉ. यशोधन बोधनकर

श्री गीता प्रभाव
श्रीमद्भगवद्गीता , आिंद वचद्घि, र्ड् ऐश्वयाा िे पररपूणा, चराचरािे वंदि के लेल्या परम
परुु र्ोत्तम , साक्षात श्री भगवाि श्रीकृष्णाची वदव्य वाणी आहे .अत्यंत रहस्यांिी भरलेली ती
आहे. परमदयाळू श्रीकृष्णांच्या कृपेिे काही अंशी यातील रहस्य समजू शकते .जे परुु र् परम श्रद्धा
आवण प्रेममय ववशद्ध
ु भिीिे आपले अंतःकरण भरूि भगवद्गीतेचे मिि करतात, तेच भगवत
कृपेचा प्रत्यक्ष अिभु व घेऊि गीतेच्या स्वरूपाचे काही अंशी दशा ि घेऊ शकतात. म्हणूि स्व
कल्याण इवच्छणाऱ्या स्त्री-परुु र्ांिी भिश्रेष्ठ अजा िु ाचा आदशा पढु े ठेवूि स्वतः मध्ये अजा िु ासारखे
दैवी गुण अंगी बाणवूि श्रद्धापूवाक भविपूवाक गीतेचे श्रवण मिि अध्ययि करावे. भगवंताच्या
आज्ञेप्रमाणे यथाशवि तत्पर राहूि साधि करीत जावे, हेच योग्य आहे .जे लोक असे वागतात
त्यांच्या अंत :करणात िविवे परमािंददायक अिपु म आवण वदव्य भाव स्फुरण पावतात. तसेच
ते पररपूणा अंत :करण शद्ध
ु होऊि भगवंतांच्या अलौवकक कृपामतृ ाचा रसास्वाद घेत भगवंतांिा
जाऊि वमळतात.
त्यागाने भगवत प्राप्ती होते
त्यक्त्वा कमा फलासंड्गं वित्य तप्तृ विराश्रय :|
कमा ण्यवभ प्रवत्त
ृ ोsपी िैव वकवन्चत्ककरोवत सः ॥
ि वह देहभतृ ा शक्यं त्यिंु कमाा ण्यशेर्तः |
यस्तु कमा फल त्यागी स त्यागीत्यवभधीयते॥
गहृ स्थाश्रमात राहूिही मिष्ु य त्यागाच्या बळावर परमात्म्यास प्राप्त करू शकतो.
परमात्म्याला प्राप्त करूि घेण्याचे त्याग हेच मख्ु य साधि आहे .म्हणूि त्यागाची लक्षणे सात
श्रेणीमध्ये ववभि करूि वदली आहेत.
१ . लनलिद्ध कमाचर्ा सवचथा त्याग - चोरी, खोटेपणा , कपट, दगाबाजी, जबरदस्ती, वहंसा,
अभक्ष्य भक्षण व प्रमाद इत्यादी शास्त्र विवर्द्ध िीच कमे ,मि वाणी व शरीर यांिी कोणत्याही
प्रकारे करू ियेत ,हा प्रथम श्रेणीचा त्याग होय .
२ .काम्य कमाचर्ा त्याग - पत्रु व धि इत्यावद वप्रय वस्तंुच्या प्राप्तीसाठी व रोग संकट
इत्यादींपासूि सटु के साठी के ली जाणारी यज्ञ ,दाि ,तप आवण उपासिा ही सकाम कमा आपल्या
स्वाथाा साठी करु ियेत. हा दस
ु ऱ्या श्रेणीचा त्याग होय.

३ . तृष्णेर्ा सवचथा त्याग - माि ,मोठेपणा , प्रवतष्ठा व स्त्री- पत्रु आवण धि इत्यादी जे काही
अवित्य पदाथा प्रारब्धाप्रमाणे वमळाले असतील तर , भगवत्प्राती मध्ये बाधक समजूि ते वाढावेत
या इच्छे चा त्याग करणे, हा वतसऱ्या श्रेणीचा त्याग होय .
४ .स्वाथाचसाठी दुसरयांकडसन सेवा करवसन ्ेायार्ा त्याग - स्वतःच्या सख
ु ासाठी
कोणाकडूिही धिादी पदाथाां ची वकं वा सेवा करवूि घेण्याची याचिा करणे आवण याचिेवविा
वदलेले पदाथा वकं वा के लेली सेवा यांचा स्वीकार करणे. तसेच , कोणत्याही प्रकारे कोणाकडूिही
,आपला स्वाथा साधिू घेण्याची इच्छा मिात बाळगणे इत्यादी . स्वाथाा साठी दस
ु ऱ्यांकडूि सेवा
करूि घेण्याची जी भाविा आहे, वतचा पूणापणे त्याग करणे .हा चौ्या श्रेणीचा त्याग होय .
५ .संपसणच कतचव्य कमाचमधीि आळस आलण फिेच्ांर्ा पसणचतः त्याग - ईश्वराची भिी, देवाचे
पूजि, मातावपता इत्यादी गरुु जिांची सेवा, यज्ञ , दाि, तप आवण वणाा श्रमा प्रमाणे उपजीववका
आवण शरीरासंबंधी खाणेवपणे इत्यादी जी कता व्य कमे आहेत , या सवाांववर्यी आळस व सवा
प्रकारच्या कामिांचा त्याग करावा .
 ईश्वर भिीत आलस्याचा त्याग .
 ईश्वर भिीत कामािेचा त्याग .
 यज्ञ , दाि व तपादी शभु कायाा साठी आळस व कामिांचा त्याग.
 उपजीववके चेद्वारे गृहस्थ विवाा हासाठी वरील धमाांमधील आळस व कामिांचा त्याग .
 शरीराशी संबंवधत धमाांसाठी आळस व कामिांचा त्याग .
६ . जगातीि संपसणच पदाथाांमधीि व कमाांमधीि ममता आलण आसक्तीर्ा सवचथा त्याग धि , भवि आवण वस्त्र आदी संपूणा वस्तू , तसेच स्त्री , पत्रु आवण वमत्रादी सवा बंधू जि तसेच
माि मोठेपणा आवण प्रवतष्ठा इत्यादी या लोकीचे आवण परलोकीचे वजतके ववर्य - भोगरूप
पदाथा आहेत, ते सवा क्षणभंगरु व िाशवंत असल्यामळ
ु े अवित्य मािूि त्या ववर्यी ममता आवण
आसिी राहू िये. फि एका सवच्चदािंद परमात्म्या ववर्यी अिन्यभावािे ववशद्ध
ु प्रेम
असल्यामळ
ु े मि, वाणी आवण शरीराच्या द्वारे घडणाऱ्या सवा वियांमध्ये ममता आवण
आसिीचा सवा था अभाव घडणे म्हणजे सहाव्या श्रेणीचा वरील त्याग होय .
वरील सहाव्या श्रेणीचा त्याग घडलेल्या परुु र्ांिा जगातील सवा पदाथाां ववर्यी वैराग्य
उत्पन्ि होऊि फि एका परम प्रेममय भगवंताबद्दलच आिंद ,प्रेम वाटू लागते .म्हणिू त्यांिा
भगवंताचे गुण ,प्रभाव आवण रहस्यांिी पररपूणा अशा ववशद्ध
ु प्रेमाबद्दलच्या कथा ऐकणे आवण
मिि करणे तसेच एकांतात राहूि भगवंताचे विरंतर भजि, ध्याि आवण शास्त्रातील मावमा क

ववचार या गोष्टी आवडू लागतात .लोकांमध्ये राहूि हास्यववलास आवण आपल्या अमूल्य वेळेचा
एक क्षणसद्ध
ु ा वाया घालववणे बरे वाटत िाही .तसेच त्यांच्याकडूि संपूणा कता व्य कमे ही भगवंताचे
स्वरूप आवण िामाचे यांचे मिि चालू असतािाही ती आसिीवविा फि भगवदथा होत असतात.
अशा प्रकारे संपूणा पदाथाांववर्यीची आवण कमाांववर्यीची ममता व आसिीचा त्याग घडूि एका
सवच्चदािंद परमात्म्याबद्दल ववशद्ध
ु प्रेम घडणे , ही ज्ञािाच्या दस
ु ऱ्या भूवमके मध्ये पररपक्व
अवस्थेला पोहोचलेल्या परुु र्ाची लक्षणे समजावीत.
७ . जग , शरीर व संपसणच कमे यामधीि ससक्ष्म वासना आलण अहंभावार्ा सवचथा त्याग जगातील सवा पदाथा हे मायेचे काया असल्यामळ
ु े सवा था अवित्य होत आवण एक सवच्चदािंदाघि
परमात्मा सवा त्र समभावािे पररपूणा आहे, असा दृढविश्चय होऊि शरीरासह जगातील संपूणा
पदाथाांमधील आवण संपूणा कमाांमधील सूक्ष्म वासिेचा सवाा त सवा था अभाव होणे .अथाा त
अंतःकरणातील त्यांच्या प्रवतमा, संस्काररूपािेही ि उरणे, तसेच शरीराववर्यीच्या अहंभावाचा
पूणा अभाव होऊि मि, वाणी आवण शरीराद्वारे घडणाऱ्या संपूणा कमाांमधील कतेपणाचा
अवभमािाचा लवलेशही ि उरणे, हा सातव्या श्रेणीचा त्याग होय .
या सातव्या श्रेणीचे त्यागरूप परवैराग्य ज्यांिा प्राप्त झाले आहे ,त्या परुु र्ांच्या अंतःकरणाच्या
वत्त
ृ ी संपूणा जगापासूि उपराम होतात . एखाद्या वेळी त्यांिा सांसाररक स्फुरण झाले तरीही
त्याचे संस्कार मूळ धरत िाहीत , कारण एका सवच्चदािंदा घि वासदु वे परमात्म्याच्या ठायी
त्यांची अिन्य भावािे गाढ वस्थती सतत वस्थर होऊि राहते.
उपसंहार
या लेखामध्ये सात श्रेणींच्या त्यागामळ
ु े भगवतप्राप्ती होते ,असे सांवगतले आहे.
त्यापैकी पवहल्या पाच श्रेणीच्या त्यागापयांत तर ज्ञािाच्या प्रथम भूवमके ची लक्षणे सांवगतली
आहेत . सहाव्यापयांत दस
ु ऱ्या भूवमके ची लक्षणे सांवगतली आहेत . वतसऱ्या भूवमके मध्ये पररपक्व
अवस्था प्राप्त झालेल्या परुु र्ास तात्काळ सवच्चदािंद परमात्म्याची प्राप्ती होते. मग त्याचा या
क्षणभंगरु आवण अवित्य संसाराशी काहीही संबंध उरत िाही. स्वप्िातूि जाग्या झालेल्या
परुु र्ाचा स्वप्िातील संसाराशी ज्याप्रमाणे काहीही संबंध िसतो ,त्याप्रमाणे अज्ञाि विद्रेतूि जागा
झालेल्या परुु र्ांचाही मायेचे काया रूप असलेल्या अवित्य संसाराशी कोणताही संबंध उरत िाही.
लौकीक दृष्टीिे त्या ज्ञािी परुु र्ाच्या शरीराद्वारे प्रारब्धामळ
ु े सवा कमे घडत आहेत , असे वदसते
. या कमाांद्वारे जगाचा फार फायदा होतो कारण कामिा , आसिी आवण कता त्ृ व, अवभमािरवहत
असल्यामळ
ु े त्या मिष्ु यािे मि ,वाणी आवण शरीराद्वारे के लेले आचरण हे या लोकीचे प्रमाण
म्हणूि मािले जाते .अशा परुु र्ांच्या भावामुळे शास्त्रे विमाा ण होतात, परंतु हे सवा असतािाही
सवच्चदािंदघि वासुदवे ास प्राप्त के लेला तो परुु र् या मायेच्या पलीकडे गेलेला असतो ! म्हणूि

तो गणु ांचे काया रत असलेल्या प्रकाश, प्रवत्त
ृ ी आवण विद्रा इत्यादी गोष्टी प्राप्त झाल्यावर त्यांचा
द्वेर् करीत िाही आवण त्यामधिू विवत्त
ृ झाल्यावर त्यांची आकांक्षाही करीत िाही .कारण
सख
ु दःु ख, लाभ-हािी, माि - अपमाि आवण विंदा - स्तुती ,तसेच, माती ,दगड आवण सोिे
याबद्दल त्याचा समभाव झालेला असतो. म्हणूि त्या महात्म्याला कोणत्याही गोष्टीची प्राप्ती आवण
अवप्रय गोष्टींची विवत्त
ृ ी याबद्दल हर्ा वाटत िाही. तसेच कोणत्याही अवप्रय गोष्टींची प्राप्ती आवण
वप्रय गोष्टींचा ववयोग याबद्दल शोकही वाटत िाही .त्या धीर परुु र्ाचे शरीर जरी कोणत्याही
कारणामळ
ु े शस्त्रािे कापले वकं वा त्याला कोणत्याही प्रकारचे मोठे दःु ख प्राप्त झाले तरीही तो
सवच्चदािंद वासदु वे ामध्ये अिन्यभावािे वस्थत झालेला परुु र् त्या वस्थतीमळ
ु े डगमगूि जात
िाही. कारण त्याच्या अंतःकरणामध्ये संपूणा संसार हा मृगतृष्णेल्या पाण्याप्रमाणे वाटतो . एका
सवच्चदािंदघि परमात्म्यावशवाय इतर कोणाचेही अवस्तत्व जाणवत िाही .आणखी काय सांगावे
?वास्तववक , त्या सवच्चदािंद परमात्म्याची प्राप्ती झालेल्या परुु र्ाचा भाव तो स्वतः जाणतो .तो
भाव मि ,बद्ध
ु ी आवण इंवद्रयांद्वारे प्रगट करण्याचे साम्या कोणामध्येही िाही. म्हणिू जेवढ् या
लवकर होईल तेवढ् या लवकर अज्ञाि विद्रेतूि सावध होऊि वरील सात श्रेणींमध्ये सांवगतलेल्या
त्यागािे परमात्म्यास प्राप्त करूि घेण्यासाठी सत्परुु र्ास शरण गेले पावहजे आवण त्याच्या
सांगण्याप्रमाणे साधि करण्यास तत्पर झाले पावहजे. कारण हे अत्यंत दल
ु ा भ मिष्ु य शरीर अिेक
जन्मांच्या शेवटी परमदयाळू भगवंताच्या कृपेिेच वमळते. म्हणूि िाशवाि , क्षणभंगरु अशा
संसारातील अवित्य भोग भोगण्यामध्ये आपल्या जीविाचा अमूल्य वेळ िष्ट करू िये .ओम शांवत
शांवत शांवत : I
प्रा. दत्तात्रय ग. सोहनी
रवविगर, अमरावती .

या हृदयीर्े .... त्या हृदयी
मािवी शरीरात अिेक अवयव असूिही हृदयाशी माणसािे जोडलेले िाते काही वेगळे च
आहे. हृदयातली ठे व, हृदयातली प्रीत, हृदयातली माणसे, हृदयाचे धडधडणे आपल्या
भावभाविांशी कुठे तरी जळ
ु ू ि गेले आहे! वैज्ञाविकदृष्ट्या पवहले तर या भाविांचा उगम होतो
मेंदूमध्ये, पण श्रेय मात्र वमळते हृदयाला. आपल्या अवस्तत्वासाठी, वजवंतपणासाठी हृदयाची धडधड
अत्यावश्यक असल्यािेच कदावचत हृदयाला इतके ववलक्षण महत्व असावे.
म्हणूिच हृदयववकार हा शब्द जरी ऐकला तरी सगळ्यांिाच 'धस्स ' व्हायला होतं. खरे
तर, हृदयववकाराचे प्रकार अिेक असतात - जन्मजात हृदयववकार, झडपांचे आजार, हाटा अटॅक,
वयस्कर व्यिींमधले हृदयववकार इत्यादी. या आजारांिा कारणीभूत असणारे घटकही वेगवेगळे अिवु वं शकता, मधमु ेह, उच्च
रिदाब, रिातले वाढलेले
चरबीचे प्रमाण, स्थूलता, व्यसि,
मािवसक ताणतणाव असे
वकतीतरी. कधी यातील एकाच
घटक हृदयववकार आणू शकतो
तर कधी सगळे एकत्र येऊि
हृदयववकाराला आमंत्रण देतात.
'
हाटा अटॅक '
हा एक भीतीदायक प्रकार. अगदी
कमी वेळात होत्याचे िव्हते
करणारा ववकार. खूपदा उपचारांवशवाय आवण कधी काही ददु ैवी रुग्णांमध्ये उपचार वमळूिही सगळं
संपवणारा हा आजार. हा शब्दच जणू जीविातली अविवश्चतता अधोरेवखत करतो. त्यातही वैर्म्याची
गोष्ट म्हणजे पूवी वयस्कर व्यिीमध्ये वदसणारा हा आजार आता वयाच्या पायऱ्या उतरूि अगदी
ववशी - वतशीमध्येच वदसू लागलाय. संशोधिातील आकडे असे सांगतात वक हाटा अटॅकच्या दर चार
रुग्णांपैकी एक, चाळीशीच्या आतील आहे. आयष्ु याची उमेद अिभु वण्याच्या काळात
हृदयववकारािे प्राण वहरावूि घेणे म्हणजे एखादे दःु स्वप्िच - त्याबरोबर कुटुंबाची परवड आवण
समाजाचे िक
ु साि वेगळे च.
पण खरंच सगळं असं भीतीदायक, विराशाजिक आहे का? अवजबात िाही! थोडं धूसर,
अकवल्पत आवण अविवश्चत आहे; पण खूपसं स्पष्ट, प्रखर आवण आशादायक सद्ध
ु ा आहे. एखादा

मोठा अपघात होण्याआधीच हृदयववकार ओळखता आवण टाळता देखील येतो आवण ददु ैवािे जरी
झालाच तरी उपचारांसह छाि, सवा सामान्य आवण हसत-खेळत जगताही येत,ं तेही आयष्ु याची लय
ि वबघडू देता. हृदयरोगाच्या क्षेत्रात झालेल्या िवीि संशोधिामळ
ु े हे शक्य झाले आहे. इंटरव्हेन्शिल
कावडा ओलॉजीच्या मदतीिे हाटा अटॅकमधील मत्ृ यचे प्रमाण लक्षणीयररत्या घटले आहे.
जीविमािाइतकाच जीविाचा दजाा आवण गणु वत्ता देखील उंचावलाय.
हार्च अर्ॅक येायापसवी आपण हा धोका ओळखस शकतो का?
होय... बऱ्याचदा ओळखू शकतो. हृदयाला रिपरु वठा करणारी रिवावहिी जेव्हा १००%
बंद पडते तेव्हाच हाटा अटॅक येतो. त्या वेळी छातीत तीव्र वेदिा होणे, घाम येणे, दम लागणे,चक्कर
येणे अशी लक्षणे वदसतात. पण अशी अवस्था येण्याच्या आधी काही बऱ्याच रुग्णांमध्ये काही साधी
वाटणारी लक्षणे वदसतात. ती ओळखली तर संभाव्य हाटा अटॅक आपण िक्कीच टाळू शकतो. श्रम
के ल्यािंतर, वजिे चढल्यािंतर छातीच्या मध्यभागी दाब पडणे, छाती भरूि येणे, डावा खांदा, हात
वकं वा जबड् याकडे ओढ लागणे आवण थोडा आराम के ल्यावर सगळाच
त्रास गायब होतो. या अवस्थेला अंजायिा (हृदयशूळ ) असे म्हणतात.
अशी लक्षणे रुग्णांमध्ये हाटा अटॅकच्या आधी काही वदवस, मवहिे वकं वा
काही वर्ा देखील राहू शकतात. स्रेस टेस्टच्या साहाय्यािे आपण
हा धोका ओळखू शकतो आवण अँवजओग्राफी तपासणीतूि आपण
हृदयाच्या रिवावहन्यांतील अडथळे पाहूि विवश्चत करू शकतो.
धोका कमी कसा करावा?
1.
अिवु वं शकता असल्यास वियवमत तपासण्या व तज्ञांचा
सल्ला घ्यावा.
2. मधमु ेह सयु ोग्यपणे वियंत्रणात ठे वावा. (HbA१C ७ च्या आत )
3. रिदाब १४०/९० पेक्षा कमी असावा
4. रिातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण आहार, व्यायाम अथवा और्धांच्या मदतीिे वियंत्रणात
ठे वावे. ( LDL १३० पेक्षा कमी, हृदयववकार असल्यास ७० असावे.)
5. आपले वजि योग्य असावे ( सेमी. मध्ये उंची - १०० = आदशा वजि )
6. व्यसि सोडणे - तंबाखू व मद्यपाि पूणापणे वज्या करणे
7. मािवसक ताणतणाव टाळणे - वरीलपैकी एकही कारण िसतािा अतीव मािवसक
तणावामळ
ु े सद्ध
ु ा हाटा अटॅक येऊ शकतो. कमी अवधक प्रमाणात प्रत्येक व्यिी हल्ली
तणावामध्ये वावरते आहे. योग, ध्याि, खेळ , संगीत, कुटुंवबयांसोबत घालवलेला वेळ
हे मािवसक ताणाचा विचरा करू शकतात. सोशल मीवडयातूि वाढणारी िकारात्मकता
आज तणावाचे मोठे कारण बिते आहे. मोबाईल चा संतवु लत वापर करणे गरजेचे आहे.

8. सवय िसलेले शारीररक काम अवतप्रमाणात करू िये.
अर्ॅक येऊन गेल्यावर
बऱ्याच रुग्णांिा हाटा अटॅक येऊि गेल्यावर वकं वा अँवजओप्लास्टी /बायपास झाल्यावर
आता आपण काही इतरांसारखे जगू शकणार िाही असे स्वतःला तरी वाटते वकं वा आजूबाजचू े लोक
त्यांिा सारखी या गोष्टीची जाणीव करूि देत राहतात. पण खरे तर काही अवत गंभीर व्यिी वगळता
(उदा. ज्यांच्या हृदयाची पवम्पंग ची ताकद ३०% पेक्षा कमी आहे), इतर सवा जण अगदी िॉमा ल
आयष्ु य जगू शकतात. त्यामळ
ु े या रुग्णांिी ि खचता, लवकरात लवकर, डॉक्टरच्या सल्ल्यािे ,
भीती टाळूि िेहमीची वदिचयाा सरुु करावी. तमु ची अँवजओप्लास्टी झाली आहे, तम्ु ही पाण्याची
बदली उचलू िका, गाडी चालवू िका, तेल-मीठ खाऊ िका अशा बंधिांिी या लोकांचे आयष्ु य
बेचव, विरास आवण विजीव करण्याचा आपल्याला काहीही अवधकार िाहीये. अशा व्यिींिी योग्य
आहार, रोज वकमाि ४५ वमविटे व्यायाम, जीविशैलीतील योग्य बदल आवण परु शे ी ववश्रांती घेणे
गरजेचे आहे.
बऱ्याच रुग्णांचा आता आपण पूणा बरे झाले आहो, आता और्धे घेण्याची काही गरज िाही
हा गैसमज मात्र पन्ु हा हाटा अटॅक येण्यास कारणीभूत ठरतो. रि पातळ होण्याचे आवण कोलेस्रेरॉल
वियंवत्रत ठे वण्याचे और्ध आयष्ु यभर घ्यावे लागते. आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यावशवाय यात बदल
करू िये. ईसीजी , इकोकावडा ओग्राफी , स्रेस टेस्ट या सांवगतल्याप्रमाणे वर्ाा तूि एकदा तरी
कराव्या.
येऊि गेलेल्या हाटा अटॅकला शास्त्रीय पद्धतीिे जाऊि आयष्ु याला आिंदयात्रा बिवणारे
हजारो लोक आपल्या आजूबाजूला आहेत. आयष्ु याचा अथा िव्यािे उलगडूि सांगणारा हा आजार
अिेकांसाठी साक्षात्कारी ठरला आहे. हृदयात तीि स्टेंट्स बसवलेले माझे एक प्राध्यापक रुग्ण या
वर्ी दहा हाफ मॅरथे ॉि धावले आहेत. बायपास झालेले एक वमत्र आयिा मॅिच्या तयारीला लागले
आहेत. हृदय-फुफुस एक तरुणी अवयवदािाच्या प्रसारासाठी आवण रुग्णांिा योग्य मागा दशा ि
वमळावे यासाठी वदवसरात्र झटते आहे. अशा मी रोज घडतािा पाहतोय.
मात्र " मला काही होत िाही " " तपासण्या? िको रे बाबा !" " और्धाची गरज काय" अशा
अिाठायी ववचारांमळ
ु े मात्र आपण आपलाच घात ओढवूि घेऊ शकतो. आजाराचा बाऊ ि करता
, भयगंड ि बाळगता ' साऱ्या ऋतूत जपला हृदयातला वसंत ' सकारात्मकता वशकवणारे अिेक
जण आपल्या आजूबाजूला आहेत. हृदयातला हाच वसंत जपण्यासाठी व फुलवण्यासाठी सवाांिा
देखील खूप खूप शभु ेच्छा !
डॉ. सोमनाथ साबळे

काक लवष्ठा कररती, तेथे लपंपळ येती
अजसन लवष्ठेर्ी महती, नवि ऐकावे
मािवी आरोग्य व आजार यात आपल्या आहाराचा खूप मोठा वाटा आहे हे आपण सवाांिा
ठाऊक आहे.
आपण घेत असलेल्या अन्िातूि आवश्यक पोर्क द्रव्ये आपल्या शरीरात अथाा त
रिप्रवाहात पोचवण्याचे काम हे लहाि व मोठी आतडीचे असतात. आपल्या पचि वियेसाठी
आतडी आवश्यक आहे हे सवाांिा ठाऊक आहे. मात्र या आतडीत महत्वाचे गवु पत कोणते आहे
हे फार कमी लोकांिा ठाऊक आहे. आपल्याला सामान्यपणे हे मावहती असते की वजवाणू म्हणजे
बॅक्टेररया आपल्या अिेक रोगांसाठी कारणीभूत आहेत. पण गंमत अशी आहे वक आपल्या
आतड् यांमध्ये िैसवगा कपणेच अिेक वजवाणू राहत असतात .एका विरोगी मिष्ु याच्या आतड् यांमध्ये
जवळपास १०००००००००००००० (१०० वरवलयि वकं वा १०० पद्म ) वजवाणू असतात.
त्यामािािािे आपल्या शरीरातील एकूण पेशी
म्हंणजे सेल्स ची संख्या १०० पट कमी
आहे! खरे पाहता आपले शरीर आपल्या पेक्षा या
परकीय वजवांचचे जास्त आहे असं म्हणायला
हरकत िाही . हे सवा वजवाणू एक प्रकारचे िसूि
जवळपास १००० वेगवेगळ्या प्रजातीचे असतात
. हे वजवाणू छोट् या आतडीत कमी प्रमाणात
असतात व मोठ् या आतडीत अवधक प्रमाणात
असतात. सामान्यतः आपल्या जठरात ऍवसड असल्यामळ
ु े त्यावठकणी कुठलेही वजवाणू वजवंत राहू
शकत िाहीत. मोठ् या आतडीत वजवाणचूं ी संख्या जास्त प्रमाणात असल्यािे तेथे विमाा ण होणाऱ्या
ववष्ठेचा ६०% वहस्सा हा वजवाणपूं ासूि बिलेला असतो
आता प्रश्न हा आहे वक हे इतके सारे वजवाणू आपल्या आतड् यांमध्ये कुठूि ? आपल्या
आतड् यांमधील वजवाणू हे आपला आहार , आपले वातावरण व आपली अिवु वं शकता यावर
अवलम्बूि असतात. िवजात बाळाच्या आतड् यांमध्ये वजवाणचूं ी संख्या फार कमी असते व हे
वजवाणू सामान्यपणे बाळाच्या आईच्या आतड् यांतील वजवाणू असतात . आईच्या दधु ात काही
असे द्रव्य असतात जे काही वववशष्ट प्रकारच्या
वजवाणूच्या वाढीस मदत करतात. जसं जसं हे बाळ मोठं होतं व त्याचा आहार वाढतो
तसे त्याच्या आतड् यातील वजवाणचूं ी संख्या व प्रकार ही वाढत जातात . आता या इतक्या साऱ्या
वजवाणचूं े आपल्या शरीरात काम काय असते हा प्रश्न तम्ु हाला िक्कीच पडला असणार! हे वजवाणू

आपल्या शरीरासाठी अत्यंत महत्वाचे असतात . त्यांचे सवाा त महत्वाचे काया म्हणजे शरीराच्या
रोगप्रवतकार शिीची वाढ करणे . या वजवाणमूं ळ
ु े आपल्या रोगप्रवतकारशिीचे उत्तम प्रवशक्षण होते
. वशवाय काही वजवाणू काही असे पदाथा विमाा ण करतात जे आपली रोगप्रवतकारशिी वाढवण्यास
मदत करतात. हे आपले सूक्ष्मजीव वमत्र आपल्या आतड् यांचे अन्य हाविकारक वजवाणपूं ासूि रक्षण
सद्ध
ु ा करतात . आतड् यांमध्ये इतक्या अवधक संख्येिे असलेल्या या उपयि
ु वजवाणमूं ळ
ु े इतर
जीवाणिूं ा वाढण्यास जागा व पोर्क द्रव्ये यांची कमतरता होते व जास्त वेळ वटकू शकत िाहीत.
यावशवाय हे वजवाणू वमत्र अन्िाच्या पचिवियेतही आपली मदत करतात. आपले शरीर, काही
कठीण कबोदकांिा या वमत्रांवशवाय पचवू शकत िाहीत. या पचि वियेतूि शॉटा चेि फॅ टी ऍवसड
िावाचे पदाथा तयार होतात जे आपल्या आतडीच्या वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक असतात
व कुठल्याही अन्िातूि आपल्याला वमळू शकत िावहत. हे शॉटा चेि फॅ टी ऍवसड आपल्या
रोगप्रवतकार शिीच्या वाढीसाठी अत्यंत उपयु ि असतात. आपल्या वलव्हर मधूि आपल्या
पचिासाठी आवश्यक अश्या वपत्त्त द्रव्याची विवमा ती होत
असते. मात्र पचिाचे काम झाल्यावर उरलेले वपत्त आपल्या
आतड् यांतील पेशींिा हाविकारक असते . या उरलेल्या
वपत्ताला विवष्िय करायचे काम हे आपले सूक्ष्म वमत्रच करू
शकतात.
आपल्या आहार , पाणी व वातावरण यातील
बदलांमळ
ु े आपल्या आतडीतील या वजवाणूच्या संख्येत व
प्रकारात बदल घडूि येतात. आपण आजारांसाठी घेत
असलेली और्धे ववशेर्तः अँवटबायोवटक्स यामळ
ु े सद्ध
ु ा या
वजवाणवूं र पररणाम होतो . उपयि
ु वजवाणचूं ी संख्या कमी होते व हाविकारक वजवाणचूं ी संख्या
वाढते . त्यामळ
ु े अिेक आजार विमाा ण होतात . पोटाचे बरेच ववकार या वजवाणच्ू या वबघडलेल्या
संतल
ु िामळ
ु े विमाा ण होतात असे संशोधिाद्वारे वसद्ध झाले आहे. त्यामध्ये इररा टेबल बॉवेल वसन्रोम
(IBS ) या अवतशय कॉमि व कमी गंभीर आजार पासूि अल्सरेवटव्ह कोलायवटस , िोन्सचा आजार
व क्लोवस्रवडयम वडवफवसल हा आतडीतील गंभीर जंतस
ु ंसगा समाववष्ट आहेत. यावशवाय वलव्हर चे
आजार फॅ टी वलव्हर , िॉि अल्कोहोवलक वलव्हर वसऱ्होवसस सद्ध
ु ा वजवाणूच्या वबघडलेल्या
संतल
ु िामळ
ु े होतात.स्थूलपणा (OBESITY ) हा पूणा जगापढु े उभा ठाकलेला गंभीर प्रश्न आहे .
स्थूलपणामळ
ु े च ब्लड प्रेशर , डायवबटीस , हाटा अटॅक हे गंभीर आजार उद्भवतात. िवीि संशोधिात
असे लक्षात आले आहे वक आतड् यातील वजवाणचूं े वबघडलेले संतल
ु ि हे स्थूलपणचे महत्वाचे
कारण आहे. त्यामळ
ु े बीपी व शगु र हे आजार सद्ध
ु ा या या आपल्या सूक्ष्म वमत्राशी विगवडत आहेत.
वैद्यकीय संशोधि वह िेहमी आजारांवर उपचारांच्या दृष्टीिे िवीि उपाय शोधात असते .जेव्हा

आपल्या हे लक्षात आले आहे की आतडीतील वजवाणू इतके उपयोगी आहेत व त्यांचे संतल
ु ि
वबघडल्यािे अिेक आजार होऊ शकतात तर या वजवाणचूं ा उपयोग आजाराच्या उपचारात होऊ
शकतो का यावर वैज्ञाविकांिी संशोधि सरुु के ले . सवा प्रथम उपयोगी असणारे वजवाणू और्धे म्हणूि
कॅ प्सूल मध्ये उपलब्ध झाले. त्यांिा प्रोवबयॉवटक म्हणतात . ही और्धे काही आजारांमध्ये माफक
प्रमाणात उपयोगी आहेत. मग उपयि
ु सूक्ष्मजीवांची वाढ ज्या आहारद्रव्यांमळ
ु े होते, त्यांचा और्धी
म्हणिू उपयोग होऊ शकतो का ? या पदाथाा िा प्रीबायोवटक्स म्हणतात . त्याचे उत्तम उदाहरण
म्हणजे दही . दह्यामध्ये अिेक वजवाणू सद्ध
ु ा असतात व त्यातील काही पदाथा उपयि
ु वजवाणूच्या
वाढीसाठी मदत करतात. पण त्यापासूि विमाा ण के लेल्या और्धाचा फारसा गणु काही आला िाही
. मग डॉक्टर शास्त्रज्ञािीं ववचार के ला जर आपण रुग्णांचे विकामी झालेले मोठे अवयव जसे वलव्हर
,वकडिी , हृदय प्रत्यारोपण (रान्सप्लांट) करूि बदलतो तसे हे वजवाणू सद्ध
ु ा आपण विरोगी
व्यिीतूि रुग्णाच्या आतड् यांमध्ये रान्सप्लांट करू शकतो का ? मग एका भन्िाट कल्पिेचा जन्म
झाला . त्याला िाव वदले गेले वफकल मायिोबायोटा रान्सप्लांट (FMT ) . आतड् यातील वजवाणचूं ा
उत्तम स्रोत म्हणजे आपली ववष्टा वकं वा मल. त्या ववष्टेचा और्धासारखा उपयोग करूि
आतड् यातील वजवाणचूं ा वबघडलेला समतोल दरुु स्त करणे म्हणजे वफकल रान्सप्लांट!!! हे वाचूि
फार वववचत्र वकं वा वकळसवाणे वाटत असले तरी हे अगदी शास्त्रीय विकर्ांवर आधाररत आहे. या
प्रवियेत एका विरोगी दात्याची ववष्ठा जमा करतात, त्याच्या चाचण्या करूि कुठलेही हाविकारक
वजवाणू वकं वा ववर्ाणू िाहीत याची खात्री करतात.
त्यािंतर त्या ववष्टेवर प्रविया करूि ती रुग्णाच्या आतडीत सोडतात. वह प्रविया छोट् या
आतडीतील आजारांसाठी एन्डोस्कोपी वकं वा िाकातूि जठरात एक छोटी िळी सोडूि करता येते.
आजार मोठ् या आतड् यात असल्यास वह प्रविया कोलोिोस्कोपी द्वारे करावी लागते. हे रान्सप्लांट
के ल्यावर हळू हळू आतडीतील हाविकारक जंतूंची जागा उपयि
ु जंतू घेतात व रुग्णाला आजारात
अराम पडतो .
सद्यवस्थतीत क्लोवस्रवडयम वडवफकल हा जंतस
ं गा व िोन्स हा आतडीचा िोविक
ु स
आजार यासाठी हे वफकल रान्सप्लांट अमेररके त स्वीकृत के लेले आहे. इतर आजार जसे IBS ,
फॅ टी वलव्हर , वलव्हर वसऱ्होवसस , स्थूलपणा , डायबेवटज या आजारांवर या उपचारपद्धतीचे
संशोधि चालू आहे. आता िजीकच्या भववष्यात हे बरच से आजार या सोप्या रान्सप्लांट द्वारे बरे
करता येतील. या िवीि मावहतीच्या धक्क्यातूि सावरण्यासाठी आवण तमु च्या आतडीतील
सूक्ष्मजीव वमत्रांच्या आरोग्यासाठी सवाांिा शभु ेच्छा!!
डॉ. अलमत कलवमंडन
डी.एम., अमरावती

लनरामय िेख स्पधाच

सोशि मीलडयार्े स्थान आलण भान
२५ वर्ाांपूवी सोशल वमवडया हा शब्दही कोणी ऐकला िसेल. रेवडओवरील बातम्या ,
वता मािपत्र, मोजक्याच वावहन्या असलेले दूरदशा ि . त्यातही बातम्या दूरदशा िवरच असत
.संपकाा चे साधि म्हणजे पत्र वकं वा फोि. त्यातही रात्री ९ िंतर फोि के ला तर वबल कमी येत
असे. साधंसरळ आयष्ु य मजेत चालले होते. अचािक वादळ यावे ,तसा आधी मोबाईल, िंतर
इंटरिेट आवण असंख्य वावहन्या असलेला टीव्ही, त्यािे माणसाचे आयष्ु य पार ढवळूि विघाले
! मोबाईलवर असलेल्या इंटरिेटिे सगळे अस्ताव्यस्त होऊि गेले.
आता सोशल मीवडया म्हणजे काय ते पाहू. टीव्ही , वता मािपत्र आवण इंटरिेटच्या जाळ्यात
असलेली संपका माध्यमं. या सगळ्यात लोकवप्रय आहे तो मोबाईल. सध्या स्माटा फोिला सवोच्च
स्थाि आहे आवण तो वापरण्याचे पूणा भाि कोणालाही िाही. यामळ
ु े सोशल वमवडया प्रत्येकाच्या
आयष्ु याचा अववभाज्य भाग झाला आहे. सख
ु दःु खाबरोबरच प्रेमाच्या आवण खूपच खाजगी गोष्टी
या माध्यमातूि के ल्या जातात. साधारणपणे इंटरिेटवर उपलब्ध असलेल्या ववववध व्यिींशी
संपका साधू देणारा व जपू देणारा मंच म्हणजे सोशल मीवडया, म्हणजेच सामावजक जाळे . समाि
आवडीची , समाि ववचारांची , हजारो आवडीची माणसे या जाळ्यामळ
ु े एकत्र येतात. फे सबक
ु ,
ट् ववटर ,इन्स्टाग्राम ,व्हाट् स अॅप . जवळपास १५० कोटी लोक याचा वापर करतात. त्यातील
४० कोटी लोक भारतात आहेत. भार्ा , जात, धमा , सवा ववसरूि लोक एकत्र येतात .आपल्या
हातातील स्माटा फोि हे सवाा त सोपे माध्यम झाले आहे. हे माध्यम पावहजे तेव्हा , हवं तसं ,
वकतीही वेळा वापरता येते. आपले ववचार आवण संदशे एका क्षणात कुठेही पाठवू शकता. मग तो
फोटो असो की वव्हवडओ , लगेच जगभर पोचतो आवण आकर्ा क असेल तर व्हायरल होतो.
संवाद ,संपका िांती घडवूि आणणाऱ्या सोशल मीवडयािे आज जभरातील बहुतांश िागररकांचे
जीवि व्यापूि टाकले आहे. भारतासारख्या देशामध्ये तर या माध्यमाचा वापर व पगडा
वदवसेंवदवस वापर वाढतो आहे. यामळ
ु े सवा सामान्य माणसाच्या मिात आपले खाजगी जीवि
जपले जात आहे की िाही, अशी शंका उपवस्थत होते. सोशल वमडीयाचे आपल्या व्यिीमत्त्वावर
काय पररणाम होऊ शकतात, हे आपण ििमािे पाहू.
लहाि मल
ु ांपासूि तर मोठ् यापयांत हे स्माटा फोन्स पोचले आहेत. ज्येष्ठ िागररकांिा
याचा बराच फायदा आहे. एकटेपणावर या माध्यमािे मात के ली आहे. याद्वारे जन्ु या वमत्रमैवत्रणींचा
ग्रपु तयार होणे, अधूिमधूि एकत्र येणे, , कधी बाहेर सहलीला जाणे , तर कधी कोणाचे
आजारपण असल्यास त्याला मदत करणे, हे सहज शक्य होते. ज्येष्ठ िागररकांसाठी काही ववशेर्

योजिा असतील तर समजतात. घरबसल्या बँकांचे व्यवहार होऊ शकतात, वबले भरता येतात.
पण त्याकररता स्माटा फोि व इंटरिेटची संपूणा मावहती करूि घ्यावी लागेल. कारण अधा वट
मावहतीच्या आधारे फसवणक
ु ीची शक्यता वाढते.
आजकाल गवृ हणींचाही इंटरिेटचा वापर व सोशल मीवडयावर सविय असण्याचे प्रमाण
वाढले आहे. हेच करमणक
ु ीचे प्रमख
ु साधि बिले आहे. के वळ आपले फ्रेंड् स वाढावे, म्हणूि
अिोळखी व्यिी फ्रेंड म्हणूि स्वीकारली जाते. यात फसलेल्या मवहलांची संख्या वदवसेंवदवस
वाढते आहे. या व्यसिामळ
ु े घराकडे, मल
ु ांकडे दल
ु ा क्ष होते आहे. सणवार, पाहुणे यांचा कं टाळा
येतो. तब्येतीच्या तिारी, िैराश्य, डोके दख
ु ी याचेही प्रमाण वाढले आहे. आभासी जगात सतत
वावरत असल्यािे न्यूिगंड वाढतो आहे. या सवाांचा ववचार करूि अवतरेक टाळणे महत्वाचे आहे.
एके काळी मोबाइल हातात येण्यापूवी मल
ु े चौकात जमायची. आता मोबाईलमळ
ु े मठ्ठु ी
में आकाश आले आहे. सोशल वमवडया जगाशी जोडण्यासाठी तसेच ववववध प्रकारची मावहती
वमळवण्यासाठी िक्कीच हे उपयोगी साधि आहे. खूप लांब राहूिही, एकमेकांशी संवाद साधत,
वेगवेगळ्या ववर्यांचे ववश्लेर्ण आवण चचेत राहणे सहज शक्य होते. आपल्या कररअरच्या दृष्टीिे
याचा खूप फायदा होतो. अशा प्रकारच्या संवादामळ
ु े ववववध वठकाणे, तेथील वशक्षण पद्धती,
कामाच्या आवण वशक्षणाच्या संधी, संस्कृती यांची मावहती वमळते. ववद्या्याांिा आपल्याला िेमके
काय हवे आहे, याची वदशा सापडू शकते. िोकरीच्या संधी जाणूि घेण्यापासूि ते कामाचे स्वरूप
समाजणे , हे सोशल वमवडयामळ
ु े शक्य होते !यामळ
ु े इथे सोशल वमवडया हे वरदाि ठरते. पण
बऱ्याच वेळा उलट देखील घडते. आभासी जगाच्या मागे लागूि घरातील िातेसंबंध वबघडण्याचे
प्रमाण वाढते आहे. या माध्यमाचा गैरवापरच जास्त होतािा वदसतो आहे. खरे तर ज्ञािाचे भांडार
खुले असतािा कष्ट करण्याची लाज, आळस आवण कं टाळा यामळ
ु े लाखो बेरोजगार तरुण सोशल
मीवडयाच्या व्यसिात सापडले आहेत. संघटीत होऊि काम करण्याऐवजी ववघातक कृत्ये ,
दंगल, वहंसाचार वाढवण्यासाठी खोट् या वक्लप्स तयार करणे, वचत्रांची अदलाबदल करूि भडक
वचत्रे वेगवेगळ्या साईट् सवर टाकणे , हा काही समाजकं टकांचा उद्योग झाला आहे. अल्पवयीि
मल
ु ांिी के लेले गन्ु हे आवण या जाळ्यात सापडूि भरडली गेलेली मल
ु े यांचे प्रमाण या वर्ी वतपटीिे
वाढले आहे, हे एका पाहणीत वसद्ध झाले आहे. िातेवाईकांमध्ये राहूि िात्याचा गोडवा, खुमारी
वाढवणे , या ऐवजी सोशल मीवडयावर सतत राहूि लग्िाच्या आवण इतर आवमर्ांिा बळी पडूि
फसणाऱ्यांची संख्या वदवसेंवदवस वाढते आहे. पूवीच्या ऑफ लाइि जगापेक्षा व ऑि लाइि
जगाचा धोका मल
ु ांसाठी अवधक धोक्याचा ठरतो आहे. म्हणूि ववचारपूवाक सोशल वमवडयाचा
वापर व सदपु योग करावा. हे साधि आपल्यासाठी आहे, आपण त्याच्यासाठी िाही, हे भाि
तरुणांिी ठेवणं आवश्यक असूूूि त्यांिी स्वतःच्या उज्वल भववष्याचा ववचार करावा.

आजकाल घरोघरी लहाि मल
ु ांववर्यी फोि बाबत तिारी ऐकू येतात. मल
ु े हातातला फोि ठेवत
िाहीत, जेवत िाहीत, अभ्यास करीत िाहीत, बाहेर ि जात सतत मोबाई लवर गेम्स खेळतात....
अशा प्रकारच्या या तिारी असतात. पण याचे कारण पालक हेच उत्तर आहे. अगदी लहािपणी
मल
ु ांच्या हातात फोि देऊि मल
ु ांच्या हुशारीचे वणा ि हेच आईबाबा करीत असतात आवण वेळ
विघूि गेल्यावर हतबल होतात. आपल्याला मल
ु ांिी त्रास देऊ िये, म्हणूि मोबाईल त्यांच्या
हातात वदल्या जातो. त्या ऐवजी वफरायला िेणे , गोष्टी सांगणे, त्यांच्याबरोबर खेळणे , आपल्या
लहािपणीच्या गोष्टी सांगणे , तसेच प्रयत्िपूवाक एखादा छं द लावणे , हे करता येऊ शकते.
मल
ु ांशी संवाद साधत टीव्ही, मोबाइल िसतािा काय करता येईल, याचा ववचार करावा.
या सवा सोशल वमवडयाचा पररणाम कुटुंबावर व समाजावर होतो आहे. समाजाचे
शारीररक, मािवसक व सामावजक आरोग्य वबघडत चालले आहे. या सवाांचे भाि प्रथम मोठ् या
लोकांिी ठेवावे. त्यांिी स्वतःही सोशल मीवडयाचा वापर मयाा वदत करावा. मल
ु ांिा
लहािपणापासूि त्याचे फायदे व तोटे समजावूि सांगावे. ते एक ज्ञािाचे भांडार आहे आहे,
ववज्ञािाचा चमत्कार आहे, हे पटवूि द्यावे. मल
ु ांसाठी ररवस्रक्शि मोडचा वापर
करावा. कुठल्याही गोष्टीचा वापर मयाा वदत करण्याची सरु वात आपल्या घरापासूिच करावी. ही
सवा माध्यमे िसतािा आपण वकती स्वतः सख
ु ाचं आयष्ु य जगत होतो, याची आठवण ठेवावी व
मल
ु ांिा तसे वळण लावावे. कुठल्याही गोष्टीत सवु णा मध्य साधता येतो. जाणीवपूवाक कुटुंबात ,
समाजात वमळूिवमसळूि स्वतःला वळण लावूि सोशल वमडीयाचा मोह टाळण्याचा प्रयत्ि
करावा. काल्पविक जगात रमू िका. समथाा िी सतत सावध व दक्ष राहायला सांवगतले आहे.
माध्यमांचा वापर करणे आपल्या हातात आहे. िाही तर आपला भस्मासरु होऊि जाईल
.आपल्या वशक्षणाचा उपयोग आपल्या उन्ितीसाठी करावा, अधोगतीसाठी िाही. समथा
म्हणतात,
ववद्या उदंडवच वशकला | प्रसंगमात्त चक
ु तवच गेला,
मग तये ववद्येला
कोण पस
ु े?
ही ओवी िीट समजूि घ्यावी. सज्ञ
ु ास अवधक सांगणे िलगे ! !
जय जय रघवु ीर समथा I
सौ. वीणा भािे
वशवदशा ि, अमािखाँ प्लॉट् स,
लोटे हॉवस्पटलसमोर, अकोला. ४४४००१

लनरामय िेख स्पधाच

सोशि लमलडयार्े स्थान आलण भान
अगदी खरं सांगू का ? स्वतःचं कौतुक झालेलं पाहतािा प्रत्येकालाच आवडतं . मला
पण आवडतं. एवढंच िव्हे तर, प्रत्येकाचीच मोठं होण्याची सुप्त इच्छा असतेच. प्रत्येकाला प्रवसद्ध
व्हावंसं वाटते , जगात िाव कमवावं असं वाटतं . स्वाभाववकही आहे ते. १९७० , ७१ ची गोष्ट
बहुदा असावी. मी तरुण असतािा अंबागेटच्या आत ,दोि खोल्यांच्या घरात भाड् यािे राहत
होतो. त्या घरात , एक काका एकतारी घेऊि आमच्या घरी यायचे आवण पंवडत भीमसेि
जोशींचा, इंद्रायणी काठी देवाची आळं दी लागली समाधी ज्ञािेशाची.... हा अभंग इतक्या सरु ात
आवण तल्लीितेिे आळवायचे की ,ते गाणं ऐकतािा मी मंत्रमुग्ध व्हायचो , हरवूि जायचो. ते गाणं
संपूच िये ,असं वाटायचं. स्वतःचं आवण कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी ते काका गायचे. गाणं हे
त्यांचे व्रतच होतं जणू ! हे त्यांचे गाणे ऐकूि मला मिोमि तेव्हा वाटायचे की, देवा त्या
काकांचं गाणं खूप खूप लोकांपयांत पोहचू दे ... पण तो काळच असा होता की, फि मोजक्या
लोकांिी त्यांचं गाणं ऐकलं , ते त्यांच्यापयांत पोचलं. असं गाणं गात गातच ते ईश्वर चरणी रुजू
झालेसद्ध
ु ा . आज माझ्या मिात येते की, आता ते काका माझ्याकडे येऊि गेले असते तर... ?
वकती मज्जा अली असती. ... सवा समाजात त्यांचे िाव गाजले असते, कौतुक झाले असते. ...
आता काळ बदलला, जग वेगवाि झाले, तसे माणसेही धावताहेत आपल्याच ववश्वात !
प्रत्येक जण व्यस्त आहे. आभासी जग प्रत्येकाला भरु ळ घालते आहे. ज्ञािाचे भांडार आहे या
जगात.
अशीच एक घटिा आठवते. साधारणपणे या वर्ाा तीलच गोष्ट असेल. बंगालमधील एक
मध्यमवयीि स्त्री स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरविवाा ह चालववण्यासाठी रेल्वे स्टेशिवर गाणं गात
होती. काही उत्साही तरुण बंगाली मल
ु ांिा वतच्या आवाजात गाि कोवकळा , भारतरत्ि लता
दीदींचा भास झाला आवण त्यांिी वतच्या आवाजाचा वव्हडीओ काढला. तो यु ट् यबु वर पाठवला.
पूणा भारतातही तो वव्हडीओ व्हायरल झाला आवण काय आश्चया ! वफल्म इंडस्री मधल्या एका
संगीतकारािे वतला लगेच मंबु ईला बोलावूि वतच्याकडूि स्टुवडओत गाणं गाऊि घेतलं. ते गाणंही
व्हायरल झालं. वतचं गाणं पूणा जगािं ऐकले , वतची मल
ु ाखत जगािे बवघतली....पूणा देशात,
जगात वतचं िाव झालं, तेही अगदी थोड् या वदवसात ! आहे की िाही चमत्कार ? याला म्हणतात
जादू ! त्या जादू करणाऱ्या , चमत्कार करणाऱ्या हुकुमी एक्क्याच िांव आहे सोशल वमवडया.

सोशल मीवडया म्हणजे आहे तरी काय ? तर, संगणक वकं वा मोबाईलचा उपयोग करूि,
िवीि विवमा ती, िवीि अद्ययावत मावहती सचु लेल्या सज
ृ िात्मक कल्पिा ! कररअर
घडववण्यातली रुची आवण स्वतंत्र ववचार अवभव्यि करण्यासाठी आभासी समाज आवण
आभासी जाळे ववणण्याचे संवाद तंत्र म्हणजे सोशल वमवडया.
थोडक्यात, सोशल म्हणजे सामावजक आवण वमवडया ( वमडीयाचे अिेकवचि ) म्हणजे
माध्यम. याचा अथा , सोशल वमवडया म्हणजे सामावजक संवादाचे माध्यम वकं वा समाज माध्यम
म्हणता येईल.
द्वापार यगु ात जसं गोपींचं जीवि कृष्णमय झालं होतं ,अगदी तस्सं ! आज प्रत्येकाचे
जीविच कृष्णमय झाले आहे. ( यवु क, यवु ती ) ( वद्ध
ृ , वद्ध
ृ ा ,) मध्यमवयीि ( परुु र् ,वस्त्रया ) ,
पौगंडावस्थेतील (मल
ु ं मल
ु ी) , इतके च काय अगदी लहाि मल
ु ंसद्ध
ु ा आज ह्या सोशल वमवडयावर
सविय वदसतात. सरकारच्या सवेिस
ु ार , भारताच्या १३० करोड जितेपैकी ७० ते ८० टक्के
करोड जिता मोबाइल वापरते. ह्यापैकी २५ ते ३० करोड लोकांजवळ स्माटा फोि आहेत.
यातील २० ते २५ करोड जिता सोशल वमवडयावर सविय आहे.
राजकारणी, व्यावसावयक, कलाकार, गायक, शायर, ववद्याथी, वशक्षक तसेच इतर सगळे फे सबुक
, ट् ववटर ,लींक डीि , यू ट् यूब , इन्स्टाग्राम इत्यादीचााा वापर करुि संदशे , फोटो , सेल्फी ,
डीपी (िेटचाा वापर करूि ) एकाच वेळी अिेक ग्रपु वर पाठवू शकतात , तेही अगदी फुक्कट
!आपल्या वप्रयजिांशी आपण संपकाक साधू शकतो , संवाद करू शकतो . सोशल वमडीयाा
प्लॅटफॉमा मचा वापर , आपले ववचार , स्वतःचे गाणे , ित्ृ य , अवभियाचे व्हीडीओ अपलोड करुि
खूप लाइक्स वमळवत असतात , मिोमि सख
ु ावतात, स्वतःचं कौतुक करुि घेत असतात .
इतकं च काय , आज कोणती , कुठली भाजी के ली, काय काय खायला बिवले, वाढवदवसाचा
के क कापला ,त्याचे फोटो हे सगळे लगेच व्हायरल होतात. लोकांचे , आप्तांचे ,वमत्रांचे भराभर
लाईक्स येतात सद्ध
ु ा ! वफल्म अवभिेते, राजकारणी, स्वतःचे फॅ ि क्लब वगैरे तयार करतात .
सातासमद्रु ापार असलेली (कधीही िा पावहलेली ) व्यिी सोशल मीवडयामळ
ु े खूप विकटचे वमत्र
वकं वा मैत्रीण बिू शकते. फे सबुक वगैरच्ें या माध्यमातूि अिेक मल
ु ं मल
ु ींचे वववाहसद्ध
ु ा होत
असल्याचे आपण पाहतो. इतके च काय, घटस्फोटही होतात...
मध्यंतरी एक वव्हडीओ मी पवहला. दृश्य असे होते की, एक आजी आजारी असूि बेडवर
झोपली आहे .वतचे िातवंड ,पतवंड वतच्या भेटीसाठी रुग्णालयातील खोलीमध्ये जमले आहेत.
पण दःु खद गोष्ट अशी की , सगळे जण खोलीत बसूि मोबाइलमध्येच व्यस्त आहेत. आजीशी
कुणी बोलतािाचं दृश्य िव्हतं. कुणी वतची चौकशीसद्ध
ु ा करीत िव्हतं. वकती धक्कादायक होते
ते ! याचा अथा असा समजायचं का, की सोशल वमवडया वापरणारी वपढी संवेदिाहीि होत चालली

आहे? त्यांच्यातील प्रेमाचा ओलावा फि आभासी जगात आहे?त्यांची मैत्रीसद्ध
ु ा अशीच
वरवरची आहे.... या मैत्रीचा डांगोरा सोशल वमवडयावर वमरवल्या जातो . या
आभासी जगातले खरे वमत्र ,मैवत्रणी प्रत्यक्ष समोर आले तरी हाय , हॅलो िाही, बोलणे तर दूरच
! आपले प्रेम , आपली िाती गोती काळाच्या ओघात लुप्त होत आहेत का ? ही भीती वाटते.
आपल्याला सोशल वमवडयाचा िशा चढला आहे. आपण वेडे होत आहोत, त्या पायी !
आपल्याला त्याची इतकी सवय होते, िशा चढते आहे लाईक्स वमळवण्याची , की हे लाईक्स
आले िाहीत तर आपल्याला सख
ु ाची झोपवह लागणार िाही. असे करता _ करता आपण
मािवसक रुग्ण होण्याची शक्यता ( सोशल मीवडयाच्या अती वापरािे ) िाकारता येत िाही.
आपली महत्वाची कामे, कता व्ये सोडूि आपण के वळ आवण के वळ मोबाईलमध्येच व्यस्त असतो.
आपल्याला दस
ु रं काही वदसतंच िाही, सचु तच िाही..... सकाळी उठल्याबरोबर देवाचे िाव
िाही, िमस्कार िाही... बस, उठले की हाती फोि आवण मग चॅटींग सरुु . मािवसकदृष्ट्या हे
अयोग्य होय. म्हणजेच सोशल वमवडयाचे अवत वापराचे भाि आपण ठेवावयास पावहजे.
या प्लॅटफॉमा वरूि अिेक प्रकारच्या खोट् या अफवा, खोटे व्हीडीओ व्हायरल करूि ,
प्रक्षोभक व उत्तेजीत करणारे दृश्य दाखवूि धावमा क उन्माद, धावमा क कट्टरता वाढववण्याचा प्रयत्ि
के ला जातो. मध्यंतरी, एका सभ्य तरुणाला चोर समजूि बदडूि काढले गेले. हे टाळायचे असेल
तर सदस
ु ी वापरूि जबाबदारीचे भाि आपण ठेवावयास हवे.
् वद्ववेक बद्ध
अरलवंद कोकडेकर

तेथे कर माझे जुळती
आपल्या स्वतःच्या कॅ न्सरच्या अिभु वाकडे मागे वळूि पाहणे सोपे िाही - सारे काही सरु ळीत
असतािा अचािक ' ब्रेस्ट सेल्फ एग्सवमिॅशि ' मध्ये हाताला खोलवर जाणवलेली ती गाठ आवण
त्यापढु च्या प्रत्येक क्षणािे घेतलेली सत्वपरीक्षा!! पण थेट त्या क्षणापासूि ते आजतागायत मला या
प्रवासािे इतके काही वशकवले आहे की दधु ा र आजाराच्या इतरांच्या मागा िमणात प्रकाशाचे आवण
आशेचे दीप त्यातूि तेवतील याची मिोमि खात्री वाटते. तेवढ् यासाठीच हा लेखिप्रपंच.
जल
ु ै २००२. मी व माझा ८ वर्ाांचा मल
ु गा अविके त आमच्या छोट् याशा जगात अगदी
सख
ु रूप होतो. माझी स्त्रीरोगतज्ञ म्हणूि प्रॅवक्टस उत्तम चालू होती आवण अविके त साठी तर मी म्हणजे
त्याची ' सपु रवहरो ' होते! २० जल
ु ैला माझे जग उलथवूि टाकणारे काही घडणार आहे, याची काहीच
जाणीव मिाला िव्हती. वय वर्े ३० च्या पढु े प्रत्येक स्त्रीिे स्वतः आपल्या स्तिांचे वियवमत व
व्यववस्थत
परीक्षण
करावे
हे आम्ही
डॉक्टसा िेहमीच सांगत असतो. त्याप्रमाणे
मी स्वतःला जेव्हा तपासले तेव्हा बरगडी सारखी
वाटणारी , कठीण आवण खोलवर गाठ हाताला
लागली. माझ्यातील डॉक्टरला तेव्हाच त्या
गाठीचा
अथा
समजला
होता! मी शल्यवचवकत्सक डॉ. एि. के . देशमख
ु ांिा
भेटले. त्यांिी मला व्यववस्थत तपासले आवण
थोडक्या पण ठाम शब्दात " unless proved
otherwise, it is a malignancy " असे
सांवगतले. तो क्षण अजूिही सगळे जग वतथल्या वतथे वथजूि गेलेले असावे, असा माझ्या स्मरणात
आहे. ती वेळ, ते वठकाण , क्षणाधाा त िजरेसमोर तरळूि गेलेले पूवाा यष्ु य.... आवण एक मोठे प्रश्नवचन्ह
!! दसु ऱ्या वदवशी ती गाठ ऑपेरशे ि करूि पूणापणे काढली गेली व तपासणीसाठी पाठवली गेली. भीती
खरी ठरणार होतीच, पॅथॉलॉवजस्टिे तो ररपोटा मला कळवला - वैद्यकीय भार्ेत - 'infiltrating ductal
carcinoma ' ! कॅ न्सर !! मी काहीही प्रवतविया देऊच शकत िव्हते! भराभर माझ्या सवा चाचण्या
झाल्या - रिाच्या चाचण्या , एक्स रे , सोिोग्राफी , CT. सवा चाचण्यांमधूि कॅ न्सर इतरत्र पसरलेला
िाही हे समजले. माझ्या भावविक आवण मािवसक शिीची परीक्षा आता सरुु झाली होती. आजार
शरीरात होता, आज वतथे काही वेदिा काय, जाणीवसद्ध
ु ा िव्हती. पण मि मात्र एका वदवसात पूणापणे
शरणागत झाल्यासारखी वस्थती झाली होती. आयष्ु याकडे मी िेहमी सकारात्मक दृष्टीिे पाहत आले
होते. कॅ न्सरचे काही ' ररस्क फॅ क्टसा ' असतात, त्यापैकी कोणतेही माझ्यात िव्हते. असे काही
आपल्या बाबतीत घडू शकते हा ववचार कधीच कल्पिेच्या पररघात येणे शक्य िव्हते. आवण असे

असतािा हे िूर सत्य समोर येऊि असे ठाकले की इतर सगळे अंधक
ु होऊि गेले. आता ही गोष्ट
माझ्या छोट् याशा मल
ु ाला कशी सांगायची हा प्रश्न पडला . त्याला काहीतरी सांगावे तर लागेल,
पण त्याच्या बालमिावर आघात होता कामा िये, त्याचे बाल्यच वहरावले जाऊ िये - कसे जमेल?
त्याच्याच भोवती वजचे ववश्व गंफ
ु लेले आहे ती त्याची सपु र आई इतकी गोंधळलेली , घाबरलेली, रडवेली
का झाली हे त्याला कसे समजावे? मी डॉक्टर होते, पण आजच्या घडीला मला हे मावहती िव्हते
की माझा कॅ न्सर उपचारांिा कशी आवण वकती दाद देणार आहे. साहवजकच मी अविके तच्या काळजीिे
व्यापूि गेले होते.
या मिाच्या अवस्थांिा वदवसांचे वहशोब िव्हते. क्षण क्षण जड व्हावा अशी अवस्था होती. पण
मग उभी रावहले. डॉक्टसा बरोबर बसूि उपचारांचा आराखडा तयार के ला - सवाा त आधी ऑपेरशे ि,
मग वकमोथेरपी आवण मग आवश्यक तर रेवडओथेरवप. मोठा पल्ला होता , पण एके क पाऊल पढु े
टाकूि तो गाठायचा होता , पन्ु हा एकदा अविके त ला वफरायला न्यायचे होते, त्याच्या बरोबर खेळायचे
होते, त्याच्या बरोबर जगायचे होते ! सजा रीचा वदवस येऊि ठेपला, आदल्या रात्री झोप लागली िाही.
डॉक्टर असणे कधी काही गोष्टी सोप्या करते आवण कधी काही गोष्टी अवघड देखील. बरे होण्याची
शक्यता, कॅ न्सर पन्ु हा होण्याची शक्यता, िंतरचे आयमु ाा ि वह सारी आकडेवारी मला मावहती होती ,
पण विकरािे मी ती त्यावेळी मिातूि बाजूला के ली. जे जसे समोर येईल, तसे ते हाताळायचे एवढेच
मिाशी ठरवले. वकमोथेरवप साठी ढगळे कपडे ववकत घेतले. के स गळणार होतेच, तेव्हा अगदी बारीक
हेयरकट करूि घेतला, संदु र स्काफा देखील घेतले - आव्हािे पेलण्याची तयारी के ली. शविवारी दपु ारी
वकमोचे सेशन्स ठरवले - वक्लविक आटोपले वक मग आपले उपचार!! पूणा उपचारांदरम्याि मी काम
करत रावहले. माझे ऑपेरशे ि झाल्यावर ११व्या वदवशी मी माझ्या पेशंटचे वसझेररयि देखील के ले!!
वकमोथेरवप सरुु झाली. इकडे वशरेतूि और्धे जात असतािा मिात अक्षरशः भाविांचा
कल्लोळ उठत असे. काय िव्हतं येत मिात - भीती, असरु वक्षतता, अविवश्चतता, वेदिा , श्रद्धा, प्रेम,
आशा , ववश्वास, कृतज्ञता - साऱ्या भाविांच्या संवमश्र प्रवाहात हेंदकाळायचे. त्या काळात
मिालादेखील िवसंजीविी वमळाली असावी. आपल्या जीविाला, आपल्या आप्तांिा, अगदी छोट् या
छोट् या गोष्टींतील आिंदाला गहृ ीत धरू िये हे माझ्या लक्षात आले. आपले हे आयष्ु य वकती अिमोल
आहे आवण त्यातल्या प्रत्येक क्षणासाठी आपण वकती भरभरूि कृतज्ञ असायला हवे हे लक्षात आले.
वकमो पासूि के स जाऊ लागले. के सांिा कं गवा लावायची भीती वाटे. म्हणता म्हणता सारे के स गेले पण माझ्या लेकाच्या िजरेतील प्रेम तसूभरही कमी झाले िाही. मी त्याच्या दृष्टीिे अजूिही संदु रच होते.
मायेची ताकद वकती मोठी असते त्याचा हा वस्तपु ाठ होता - त्याच्या िकळत त्याच्या प्रेमािे मला
लढण्याची ताकद वदली होती!
अविके तप्रमाणे, माझे सारे कुटुंबीय, वमत्र पररवार, सहकारी , अगदी माझ्या पेशंट्स िे देखील
या लढ् यात माझी साथ वदली. माझे जगण्यावरचे वितांत प्रेम, अविके तबद्दल माया आवण कॅ न्सर वर
मात करता येते हे वैद्यकीय ज्ञाि या सवाांिी मला तारूि िेले. वकमोच्या शेवटच्या वदवशी - २६

ऑक्टोबर २००२ ला , माझ्या सवा डॉक्टसा , जवु िअर डॉक्टसा , िसेस या सवाांबद्दलच्या कृतज्ञतेिे
मी गवहवरूि गेले. कॅ न्सरच्या पलीकडे आयष्ु य आहे. कॅ न्सरचे विदाि हा जगाचा शेवट िाही. त्यासाठी
काही गोष्टी मात्र महत्वाच्या आहेत. डॉक्टर आवण पेशंट या दोन्ही भूवमकांमधूि मी त्यांचा प्रत्यय घेतला
आहे. कॅ न्सर चे विदाि लवकर झाले तर, आपला लढा यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते. त्यासाठी
ठराववक वयािंतर डॉक्टरच्या सल्ल्यािे तपासण्या करूि घेणे, स्तिांच्या बाबतीत वियवमतपणे स्वतः
स्वतःची तपासणी करणे या गोष्टी प्रत्येकािे करायला हव्या. आपल्याला असे काही होणे शक्यच िाही
अशी वविाकारण एक विराधार समजूत अिेकांच्या मिात असते. त्या समजतु ीपायी बेसावध राहू िये.
आज आपल्या देशात वस्त्रयांच्या ककारोगांत स्तिाचा ककारोग अग्रिमावर आहे. ८०-९०% वेळेला '
सेल्फ एग्सवमिॅशि ' वर स्तिातील गाठ पवहल्यांदा आढळते आवण तरी देखील ७०-८० % प्रमाणात
कॅ न्सरचे विदाि मात्र ' लेट स्टेज ' मध्ये होते. याचा अथा हा की अज्ञाि, फाजील आत्मववश्वास, भीती
आवण विष्काळजीपणा याची आपण फार मोठी वकं मत मोजतो. कोणीही सतत भीतीच्या छायेत जगावे
असे मळ
ु ीच िाही, पण आपल्या आयष्ु याचे मोल जाणूि त्यासाठी सावधािता मात्र अवश्य बाळगावी.
माझ्या कॅ न्सरिे मला या साऱ्याचे महत्व पटवूि वदले. कॅ न्सरिे मला अवतीभवतीच्या सौन्दयाा कडे
पाहण्याची िवी दृष्टी वदली. धीर धरणे म्हणजे काय हे वशकवले, आपले आयष्ु य, आपली पररवस्थती,
कोणत्याही घडामोडी या आपल्या वियंत्रणात असाव्या हा आग्रह सोडूि देणे वशकवले. इतरांच्या
भाविा, गरजा समजूि घेण्याची माझी कुवत वाढली, हे संदु र आयष्ु य अथा पूणा करण्यासाठी प्रत्येक
क्षणाचे मोल वकती मोठे आहे हे मला कॅ न्सरिे वशकवले.
या िंतरच्या काळात मी कॅ न्सर सपोटा च्या ववववध कामांमध्ये सहभागी राहत आले आहे. '
स्िेह आंचल ' कडूि कॅ न्सरच्या शेवटच्या स्टेज मधील रुग्णांिा आवण त्यांच्या आप्तांिा सहकाया
आवण संवेदिापूणा मदत के ली जाते. स्तिाच्या ककारोगाच्या उपचारािंतर संपूणा हातावर सूज येते याला ' वलंवफवडमा ' म्हणतात. हा त्रास आटोक्यात ठेवणे, िंतर कमी करत जाणे यासाठी मी प्रवशक्षण
घेतले व त्यामध्ये देखील रुग्णांिा मागा दशा ि करते आहे. स्तिांच्या ककारोगािंतर वस्त्रयांिा शारीररक
न्यूितेचा मोठ् या प्रमाणावर त्रास होतो. अगदी सामान्य वस्त्रयांिादेखील परवडतील असे कृवत्रम
स्तिाकार बिवण्याच्या कामात देखील मी पढु ाकार घेतला आहे. ' knitted knockers ' या िावािे हे
काम सरुु असूि , वकमो साठी कॅ प्स , वकं वा आरामदायी उशा देखील रुग्णांसाठी इथे तयार के ल्या
जातात.
अशी ही माझ्या ककारोगाववरुद्ध यशस्वी झालेल्या लढ् याची छोटीशी गोष्ट! या गोष्टीचे तात्पया
असे की ज्ञाि आवण श्रद्धा या दोहोंची दृष्टी घेऊि ' या जन्मावर , या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे!! '

- डॉ. रोलहणी पार्ीि
िागपूर
शब्दांकन-डॉ. मानसी

नेत्रदान अष्टक
िरजन्माचे भारी महत्व , वमळे लाख चौऱ्यांशी फे ऱ्यांती फि .
िर जन्मी िेत्रदािाची बात ,या जन्माला भूर्वी .
िेत्रदाि करा मरणांती ,सष्टृ ी सुख घ्या मरणा पढु ती
अिायसे हो पण्ु य सत्कृती ,अंधा दृष्टी द्वार जी .
मत्ृ यू होता पररवारात ,मिी धरूि अंधहीत
कळवा इच्छा रुग्णालयात ,िेत्र काढूिी िेतील जे.
पंखा ठेवा बंद करूि, डोक्याखाली उशी देऊिी
थंड पट्टी डोळ्यावरूिी , ठेवा मतृ देहाच्या .
येतील सजा ि तासाभरात, काढूि घेतील िेत्रज्योत
चेहरा रावहल यथावस्थत, शंका यावरी िसावी .
कुठेही िसेल ववद्रपु ता, धक्का िसेल देहापरता
मतृ आत्म्याला संतुष्टता, िेत्रदािातुिी वमळतसे .
हीच असावी परंपरा, घर , शेजार, पररवारा
िेत्रदािाचा हा वारा, वाहत राहो देशांतरी .
अंधाला वमळतील संदु र िेत्र ,एक अंध पावहल जगत
आपल्ु या पररवारा आशीवाा द, जन्मभर देतील हो .
सौ. गायत्री फडणीस
िेत्रवचवकत्सा अवधकारी,
सामान्य रुग्णालय .अमरावती

कोरोनाचया लनलमत्ताने....
करोिा वायरस हा ववर्य जगभर गाजतो
आहे. ववववध देशांमध्ये शासकीय पातळीवरूि
त्याला रोखण्यासाठी प्रयत्ि चालू आहेत आवण
जिता आपल्या परीिे प्रवास टाळणे, वारंवार हात
धणु े इत्यादी गोष्टींत सहकाया करते आहे.
व्हाट् स ऍप वर सूचिांचा भडीमार, कधी काही अफवा
तर कधी त्याबद्दल वविोद देखील वफरतायत.
साधारण २००९ मधील बडा फ्लू पासूि आपण सतत िविवीि संिमणांबद्दल ऐकत आहो.
हे सारे ' िवीि ' उपद्रव कोठूि येतात , का येतात याबद्दल अगदी प्राथवमक मावहती म्हणा वकं वा
त्यासंबंधीची संकल्पिा स्पष्ट व्हावी असे म्हणा , या दृष्टीिे हे छोटेसे लेखि आहे. हा ववर्य खूप
मोठा आहे, त्यामळ
ु े याचा पूणा पररचय देखील असा मावसकातल्या लेखातूि होऊ शकत िाही.
के वळ काही मूलभूत त्ये समजूि घेणे हा उद्देश आहे आवण वैज्ञाविक दृष्ट्या ती योग्य
पद्धतीिे सांगण्याचा प्रयत्ि आहे.
वायरस वकं वा ववर्ाणू हा जैवववज्ञािात ' सजीव ' आवण ' विजीव ' या दोहोंच्या मधल्या
ग्रे झोि मध्ये गणला जातो. त्यांिा ' वलववंग के वमकल्स ' म्हणता येईल. सजीव सष्टृ ीप्रमाणे
यांच्याकडे DNA / RNA आहे - पण दोन्ही िाही , दोघांपैकी एकच आहे. त्याच्या आधारावर
ते आपली प्रजा विमाा ण करू शकतात, पण तेदख
े ील के वळ सजीव पेशीच्या आत राहूिच.
प्रजििासाठी लागणारी सारी व्यवस्था, ज्या पेशीला त्यांिी संिवमत के ले त्याच्यी वापरतात.
एखाद्या घस
ु खोरािे चालू दक
ु ािाच्या गल्ल्यावर बसूि थेट हा
धंदा माझाच आहे असे म्हणूि मालकाला हुसकावूि लावावे तसे!
ववर्ाणू प्रामुख्यािे त्यांच्याजवळ असलेले न्यूक्लीक ऍवसड
अथाा त DNA की RNA या वरूि ववभागले जातात. त्यािंतर
आकार, गणु धमा यावरूि पढु े त्यांचे पररवार बितात.
जीवसष्टृ ीत इतरत्र आढळणारे वैववध्य इथेही असते. यातील
RNA या प्रकारात मोडणारा एक पररवार म्हणजे ' करोिा वायरीडी ' ! अजूि काही पररवार
आहेत - ऑथोवमक्सो वायरीडी , पॅरावमक्सो वायरीडी , रेरो वायरीडी (HIV ववर्ाणू या
पररवारातील आहे). DNA च्या प्रकारात मोडणारे पररवार आहेत - हरपीज वायरीडी , ऍवडिो
वायरीडी इत्यादी .

अभ्यासाअंती आपल्याला कोणता ववर्ाणू कोणत्या प्रकारच्या पेशींिा संिवमत करतो
हे मावहती आहे. ढोबळमािािे ववचार करता, त्यािे इतर पेशींमध्ये प्रवेश जरी के ला तरी तेथील
यंत्रणा वापरूि त्याला पूणा प्रजिि करता येत िाही आवण त्यामळ
ु े काहीही आजार होत िाही.
ववर्ाणू सजीव पेशींिा वापरूि जेव्हा स्वतःची ' वपल्ले ' तयार करतात तेव्हा त्या प्रत्येक िवीि
ववर्ाणू भोवती एक इन्व्हलप देखील असते. त्यामध्ये असणारे प्रोवटन्स हे एका अथी त्यांचे
ओळखपत्र असल्यासारखे काम करतात. ते त्यांिा इतर पेशींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणार
मागा तयार करतात , त्याचबरोबर हे ओळखपत्र शरीरातल्या 'सेक्यरु रटी गाडा स ' िे बवघतले वक
ते लगेचच शत्रूववरुद्ध कायाा वन्वत होतात. हे 'अँवटजेन्स ' म्हणूि काम करतात आवण शरीर त्यांिा
विकामी करण्यासाठी ' अँटीबॉडीज ' तयार करते. संिमणाचे विदाि करण्यासाठी त्या त्या
वववशष्ट ' अँटीबॉडीज ' च्या चाचण्या खूप मोठ् या प्रमाणावर वापरल्या जातात. तसेच लस तयार
करण्यासाठी देखील वापरल्या जातात. त्यामािािे ' अँवटजेन्स ' चा वापर विदािासाठी कमी
प्रमाणात होतो. एखाद्या पररवारातील ववर्ाणच्ूं या आकारामध्ये
साधम्या असते तसेच त्यांच्या ' अँवटजेन्स ' मध्ये सद्ध
ु ा असते.
ववर्ाणू सजीव सष्टृ ीत सगळीकडे ववहार करतात. काही ववर्ाणूंची
लागण माणूस, पक्षी, गरु े , डुक्कर, उंदीर माकडे अशा सवाांमध्ये
होऊ शकते तर काही ववर्ाणू के वळ एखाद्याच प्रजातीपरु ते
मयाा वदत असतात. स्मॉल पॉक्स अथाा त देवीच्या ववर्ाणवू र
आपण पूणापणे मात के ली त्याचे एक कारण हे आहे की तो के वळ
माणसात संिवमत होत असे आवण इतर जीव सष्टृ ीत त्याचे ' ररजरवोयर ' वकं वा जीवंत साठा
िव्हता! ववर्ाणूंकडे आपण अभ्यासावे असे आहे ते त्यांचे मख्ु य न्यूक्लीक ऍवसड. त्याआधारे
जेव्हा त्यांच्या संख्येचा गणु ाकार होतो तेव्हा िैसवगा कपणे आवण वियवमतपणे काही ' अपघात '
घडतात. याला म्यटु ेशि वकं वा उत्पररवता ि म्हणतात. या अपघातातूि ववर्ाणचू ी ओळख जरी
बदलली िाही तरी गुणधमा बदलतात. ( अगदी मोह अिावर होऊि याची तुलिा ' यह वादा रहा
' मधील दोि अवभिेत्रींशी करावी वाटते आहे !!! ) त्याची संिमणाची शिी वाढते, तो जास्त
घातक होतो, कमी प्रमाणात देखील आजार विमाा ण करू लागतो, रुग्णाच्या स्रावांमध्ये अवधक
प्रमाणात प्रकट होतो वगैरे . जर सजीव पेशीमध्ये एकाच वेळी जवळच्या िात्यागोत्याचे दोि
ववर्ाणू काया रत असतील, तर त्यांच्यामध्ये ' ररकॉवम्बिेशि ' िावाची प्रवियासद्ध
ु ा घडू शकते.
त्यामळ
ु े िवीि तयार होणाऱ्या ववर्ाणू मध्ये दोन्हींचे गणु धमा प्रकट होतात.
एवढी प्रस्ताविा झाल्यावर आता मूळ उत्सवमूती कडे परत येऊ. वर्ा २००३ मध्ये
चीि मधूिच ' सासा ' (SARS ) ची सरुु वात झाली. ती साथ अिेक देशांत पसरली. त्यामध्ये

सदी, ताप, खोकला , जल
ु ाब अशी लक्षणे होती आवण तीव्र प्रमाणात झालेल्या आजारात
श्वसिाची यंत्रणा विकामी होत असे. हा एक करोिा वायरस होता!! त्यािंतर २०१३ मध्ये सौदी
अरेवबया मध्ये मसा (MERS ) ची सरुु वात झाली. हे देखील करोिा चेच संिमण होते.
मसा , सौदी आवण आजूबाजूच्या भूभागात सवा साधारणपणे सीवमत रावहला पण त्याचे संिमण
अजूिही सातत्यािे डोके वर काढत राहते. आता पसरलेला ववर्ाणू अजूि िवे गणु धमा घेऊि
आल्यािे त्याला ' िॉवेल करोिा वायरस ' वकं वा COVID -१९ असे िाव वदले आहे. हे एकाच
पररवारातले भाऊबंद काळािरू
ु प अशा पद्धतीिे वेगळी िवे धारण करूि थैमाि घालत राहतात.
वर सांवगतल्याप्रमाणे करोिा ववर्ाणू माणूस, सपा , वटवाघूळ, उंदीर , पक्षी या साऱ्या प्रजातींमध्ये
वफरतो आवण िवीि रूपे घेतो. िविवीि आजार कसे उत्पन्ि होतात याचा थोडा उलगडा तर
िक्की झाला असेल िा?
अशीच कहाणी इन्फ्लुएझ
ं ा वायरस वकं वा फ्लू च्या ववर्ाणूची आहे. याचा पररवार
ऑथोवमक्सो. यािे बडा फ्लू , स्वाईि फ्लू , H1N1, H7N9, H5N6 अशा िावांिी आपल्याला
धाक घातला. दर वर्ी िवा बहर! दर वर्ी िवी लस ! त्याची मेख त्या H आवण N मध्ये आहे. हे
दोि त्याच्या इन्व्हलप वरचे प्रोवटन्स असूि वारंवार म्यटु ेशि मळ
ु े त्यांच्यात बदल होतात. कधी
हा ववर्ाणू माणसाकडे कोंबड् या व इतर पक्षांकडूि येतो - बडा फ्लू , तर कधी खाल्लेल्या पोका
मधूि - स्वाईि फ्लू. एकदा मिष्ु याकडूि मिष्ु याकडे संिमण सरुु झाले की ते श्वसिाच्या
मागाा तूि होते. असे हे िविवीि प्रकार िव्या जगात उत्पन्ि होत राहतात!
हा ववर्य अथांग आहे. िस
ु ते याच्या पैलूंिा स्पशा करावा म्हटले तरी खूप अभ्यास
आवण खूप वलखाण होईल. पण काही गोष्टी थोडक्यात सांगता येतील
1. विसगाा त अववरतपणे चालणाऱ्या प्रवियाच येथेही काम करतात.
2. माणसाच्या चक
ु ीच्या सवयी, प्रदूर्ण, इतर आजार यांमळ
ु े आजाराची तीव्रता वाढते
3. प्रवासाची साधिे सोपी व मबु लक झाल्यािे हे आजार सवा त्र पसरण्यास मदत होते,
तसेच जमाव आवण प्रवास टाळला तर आटोक्यात राहतात.
4. माणसाचा इतर जीवसष्टृ ीशी संपका अटळ आहे पण विदाि तो भयंकर अिैसावगक
पद्धतीचा असू िये याची काळजी माणसािे घ्यावी.
5. आपले आरोग्य वह आपली जबाबदारी आहे हे प्रत्येकािे लक्षात घेतल्यास सामावजक
आरोग्य सांभाळणे खूप सोपे होईल !!
डॉ. मानसी कलवमंडन
संपादक, विरामय

