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मनोगत
पामकिन्सन्स मडसीज (पीडी) वरील पस्ु तकाच्या प्रकाशनासाठी िी ई सामहत्यकडे
मवचारणा के ली. आमण त्यांनी ' ई सामहत्य या िाध्यिाचा वापर के वळ टाईि पास म्हणून न होता त्यातून
काही सािामजक मविायक घडावे ही आिची िनापासून इच्छा आहे. त्यािळ
ु े आपले पस्ु तक करणे हा
आिच्या आनंदाचा भाग आहे. ' या शब्दांत तत्काळ संिती मदली. एका व्यापक चळवळीने एका छोट् या
गटाच्या िडपडीला िदतीचा हात मदला. पामकिन्सन्स मित्रिंडळाचं काि सरुु के ल्यावर सवाि त प्रर्ि
गरज वाटली ती जास्तीत जास्त लोकांपयंत पोचायची. िराठीतून सामहत्य मनिाि ण करायची. स्िरमणका,
पस्ु तके , वेबसाईट, ब्लॉग अशा अनेक िाध्यिातून आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न के ला. िायबोलीचे
व्यासपीठही हक्काचे होते. हे सवि जास्तीत जास्त लोकांपयंत पोचवण्यासाठी योग्यवेळी ईसामहत्यचा
िदतीचा हात मिळत आहे. यासाठी ईसामहत्यचे सनु ील सािंत आमण त्यांची टीि यांचे िनापासून
आभार.
'मित्रा पामकिन्सना' हे पस्ु तक म्हणण्यापेिा, पामकिन्सन्स मित्रिंडळ या स्विदत गटाच्या
आमण मतचे बोट िरून जाणार्या अनेक शभु क
ं र (caretaker) शभु ार्ीच्ं या (patient) पामकिन्सन्सबरोबर
भीती ते दोस्ती अशा झालेल्या वाटचालीची झलक आहे. हा प्रवास सक
ु र करण्यात झालेल्या अनेक
हातांच्या िदतीची नोंद आमण कृतज्ञता आहे. यातील प्रकरणांचा तसा एकिेकाशी संबि नाही. ििूनच
कोणतेही प्रकरण वाचले तरी ते पणु ि च आहे. तरीही यात एक सिान िागा आहे. तो म्हणजे

प्रत्येकाचा पामकिन्सनन्ससह आनंदी जगण्यासाठी प्रवत्त
ृ करण्यात वाटा आहे. झलक पाहून अमिक
उत्सक
ु ता वाटल्यास www.parkinsonsmitra.org या संकेत स्र्ळावर आमण http://parkinsondiary.blogspot.in या ब्लॉगवर अमिक िामहती उपलब्ि आहे. आम्ही प्रमसद्ध के लेली पस्ु तके सोबत
मदलेल्या पत्त्यावर मिळू शकतील.
'मित्रा पामकिन्सना ' तील शभु ार्ीचं ा लढा कोणतेही आजार नसलेल्यानाही सकारात्िक
दृष्टीकोन देइल अशी आशा वाटते. ई सामहत्यचे सनु ील सािंत यांनी मलहील होत. ' हे पस्ु तक वाचून
अगदी एक पेशंट सकारात्िक मवचार करून आनंदी झाला तरी या पस्ु तकावरचे सगळे श्रि सार्ि की
लागले. त्यातून जर एखाद्या गावी असाच एक ग्रपु बनला तर सोने पे सहु ागा. ज्योतीने ज्योत पेटत
जावी.' हे तर आहेच. मशवाय आिची स्वप्ने, गरजा याहीपेिा जास्त आहेत. लेखाििून ती आलेलीच
आहेत. आता पामकिन्सन्ससह आनंदाने जगण्यासाठी पायवाट तयार झाली आहे. सिाजाचा जास्तीत
जास्त सहभाग असल्यास या पायवाटेचा हिरस्ता होण्यास वेळ लागणार नाही.
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.

"मित्रा पामकिन्सना,
मित्रा म्हटलं म्हणून दचकलास? साहमजकच आहे म्हणा तझ
ु ं दचकण ! तू चोर पावलांनी
आिच्या घरात प्रवेश के लास. कपाळावर बारीकशी अठी उिटली. तू आिच्या आवडत्या प.ु लं. च्या
घरी पाहुणचार घेणारा. त्यांच्या पंगतीत आम्हाला बसवलंस म्हणून र्ोडं िनाचं सिािान करुन घेण्याचा
प्रयत्न के ला. पण तू तर अरबाच्या उंटासारखा आतआतच येत गेलास. मकती राग राग के ला तझ
ु ा.
अमतर्ी देवो भव ऐवजी नको असलेला पाहुणा वाटायला लागलास. िग पदर खोचनु तल
ु ा हाकलण्याचे
आिचे प्रयत्न सरुु झाले. तल
ु ा हाकलण्याचा हिखास उपाय असं सांगणारे आमण अॅलोपार्ीच्या नादाला
अमजबात जाऊ नका असं सांगणारेही अनेक भेटले. काय के लं नाही? प्रर्ि योगासनाचा आिार
घेतला. आयवु ेमदक पंचकिि , अॅक्यपु क्ं चरच्या सयु ा टोचनु घेणं, हाताला िान्य मचकटवणं, रेकी, प्रामणक
महलींग, सज्ु योक् , मनसगोपचार अगदी भोंदु वैदहु ी ! प्रत्येक उपचारानंतर तू र्ोडा घाबरतोस असं
वाटायचं. आमण अचानक भॉक करुन खदखदा हसत सिोर यायचास. कशी फमजमत के ली म्हणून
घाबरवायचास. िाझ्या नवयाि ची तर बोलतीच बंद करायचा प्रयत्न के लास. तल
ु ा हाकलायला आता
अॅलोपॅर्ीचा तगडा उपायच हवा होता. यातच ज्याच्या घरी पाहुणा होतास. अशा श्री. ििस
ु दु न शेंडे
आमण श्री. शरदच्चंद्र पटविि न यानी सरुु के लेल्या पामकिन्सन मित्रिंडळाची ओळख झाली.
इर्ं तल
ु ा हाकलण्याचा प्रयत्न नव्हता; तर तु आता कायिचा पाहुणा आहेस
हा मस्वकार होता. तझ्ु यासह आनंदी राहता येतं हा मवचार होता. आम्हीही त्यांच्यात सामिल

झालो. पण्ु यात मवमवि मठकाणी गट करुन सभा घेणं सरुु झालं. तझ्ु याबद्दलचं अज्ञान दरू करण्यासाठी
न्यरु ॉलॉमजस्टची व्याख्यानं, िानसोपचार तज्ज्ञ, ड्रि र्ेरपी, नत्ृ य उपचार, सहली, एकिेकांची द:ु खं
शेअर करणं. तु मजर्ं मजर्ं गेलास मतर्ं तझ्ु यािागनु जाउन त्या लोकांच्या िनातले तझ्ु याबद्दलचे
गैरसिज दूर करण अशा अनेक गोष्टी सरुु झाल्या. तल
ु ा हाकलण्यासाठी योगासने प्राणायाि ओंकार
आयवु ेद इत्यादी गोष्टींचा वापर करण्याचा प्रयत्न के ला होता आता त्याच गोष्टी तुझ्यासह आनंदी
राहण्यासाठी वापरण सरुु झालं. या लोकांच्या सहवासात आमण त्यांच्याबरोबर काि करताना तल
ु ा
आम्ही किी मस्वकारलं सिजलंच नाही. तझ्ु याबरोबरचा शत्रु ते मित्र प्रवास तुलाच सांगतीय. ११ एमप्रल
हा तझ
ु ा मदवस म्हणून जगभर साजरा के ला जातो, त्यामनमित्त तल
ु ा सिजण्यात आिच्यासारखी इतरांनी
चूक करु नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. मित्रा तल
ु ा िन्यवाद पण द्यायचे आहेत. तझ्ु यािळ
ु े आम्हाला एक छान
पररवार मिळाला. या वयात आम्ही नत्ृ य मशकलो. आिच्या दोघांच्या आवडीमनवडी कायि िेत्रं म्हणजे
खरतर एकत्र न येणार्या सिांतर रेषाच. पण तझ्ु यािळ
ु े आम्हाला एक लक्ष्य मिळाले. प्रमतकूलतेला
अनक
ु ू लतेत बदलता येतं हे मसद्ध करता आलं. आिची सेकंड इमनंग तझ्ु यािळ
ु े अर्ि पूणि झाली.
मित्रा, पन्ु हा एकदा िन्यवाद ! "
(िायबोलीवर पूवि प्रकामशत)

शेंडे साहेब
- डॉक्टर णवजय देव
डॉक्टर णवजय देव यांचा पररचय
पामकिन्सन्स मित्रिंडळाच्या उभारणीच्या काळात डॉक्टर मवजय देव आमण मवणा देव यांची िोलाची
िदत लाभली. मवजय देव यांनी एस. पी. कॉलेजिध्ये ३० वषे राज्यशास्त्र मवभागाचे प्रिख
ु म्हणून
काि के ले. प्राचायि म्हणून ते मनवत्त
ृ झाले. राज्यशास्त्रावर त्यांनी अनेक पस्ु तके मलमहली. कौमटल्य
आमण िॅमकअव्हेली यांचा तल
ु नात्िक अभ्यास हा त्यांचा पीएचडीच्या संशोिनाचा मवषय होता. गो.
नी. दांडेकर दगु ि सामहत्य संिेलनाचे ते प्रवति क आहेत. गो. नी. दांडेकर यांच्या सामहत्याच्या
अमभवाचनाचे कायि क्रि डॉक्टर देव यांच्यासहत्यांचे सारे कुटुंब करते हे सवि श्रुत आहे.
त्यांनी आपले मित्र शेंडेसाहेब यांच्यावर मलमहलेला लेख प्रमसद्ध करत आहोत.

ििस
ु ूदन मचंतािण शेंडे आमण श्यािला ििस
ु ूदन शेंडे या भारदस्त नावाच्या दांपत्याशी
िाझी , आिची ओळख नेिकी कें व्हा व कशी झाली ते नेिके आठवत नाही. स्वाभामवकच आहे;योगापेिा
सह्ज योगाने मनिाि ण झालेले िैत्र 'मतर्ीवारच नित्र ' प्रिाणे आठवत नाहीच!
त्याचं असं झालं, की तळ
ु शीबागवाले कॉलनीतील श्री शाहू िंमदर िहामवद्यालयाच्या
क्रीडांगणाला फे याि िारणायाि आम्हा काही मित्रांना शेंडे भेटले ते प्रभात फे री िारताना. आठवत एव्हढंच,
की एक उिदा देखणा गहृ स्र् ओळख करून घ्यायला आमण द्यायलाही स्वत: पढु े आला.

'िी ििस
ु ूदन शेंडे तळ
ु शीबागवाले कॉलनीतील िोिकर रस्त्यावर 'अमितदीप' या
इिारतीत राहतो. ही िाझी पत्नी श्यािा. मसव्हील इंमजनीअर म्हणून देशमवदेशात चाळीस वषे काि के लं
आमण आता सेवामनवत्त
ृ होऊन िस्त जगायचं ठरवून परत पण्ु याला आलो आहे. ' बहुिा ते वषि असावं
१९९६ . िमहना ऑगस्ट मकं वा सप्टेंबर. त्या ओळखीनंतर एि. सी. शेंडे याना आम्ही सगळे च शेंडे
साहेब म्हणू लागलो. ठरवून नव्हे अगदी सहज. देशमवदेशात िोठे आमण िहत्वाचे बांिकाि प्रकल्प
राबमवणारे ििस
ु ूदन शेंडे एखाद्या मिटीश साहेबासारखेच वाटले. लवकरच मवश्वास बसणार नाही अशी
स्वत:मवषयीची हकीकत शेंडे साहेबांनीच सांमगतली. 'िला पामकिन्सन्स डीमसजचा त्रास आहे'.
'१९९३िध्ये तो लिात आला. 'खर सांगायचं तर पामकिन्सन्स आमण 'अल्झायिसि ' या आजारामवषयी
के वळ ऐकून होतो. शेंडे साहेबांिळ
ु े पामकिन्सन्स कळत गेला. िाझ्या िाकट् या कन्येने
'अल्झायिसि 'नावाच्या एकांमकके त तो आजार झालेल्या तरुणीची भूमिका के ली होती. प्रेिकांच्या ती
चांगलीच अंगावर आली होती. िरण, रस्ते आमण इिारती रचण्याचा उद्योग के लेल्या शेंडे साहेबाना शरीर
रचना शास्त्र बरं सिजत असावं. कारण िळ
ु ात िेंदचू ा मवकार असलेल्या पामकिन्सन्सचा शरीरावर कसा
पररणाि होतो हे त्यांनी मततक्याच सहजपणे सांमगतलं. मजतक्या सहजपणे बांिकाि प्रकल्पामवषयी
सांगत.
शेंडे साहेब हा तसा गमप्पष्ट िाणूस. गोष्टीवेल्हाळ म्हणावा इतका. स्वत:मवषयी सांगता
सांगता दस
ु याि मवषयी जाणून घ्यावं याची खूप हौस असते त्याना. स्वत: बोलतील आमण दस
ु याि ला बोलत
करतील हा त्यांचा स्वभाव. मनरमनराळ्या मवषयावर इंटर अॅक्शन झाली पामहजे असा त्यांचा आग्रह.
त्यांच्या या स्वभावाचा खरा अनभु व आला तो आिच्या 'महंडमफरे' गटाच्या सहलीििून.
आम्ही पाच दांपत्ये, दोन साठे, एक कानडे, एक देव आमण एक शेंडे. सहली काढायची टूि

काढली तीही बहुता शेंडे साहेबांनीच. के रळ झालं, कनाि टक झालं, गोवा झालं, आंध्रप्रदेश आमण
तामिळनाडूदख
े ील झालं. एवढंच काय अंदिान आमण चारिाि यात्रा देखील झाली. या सगळ्या
महंडण्यामफरण्यात शेंडे साहेबांचा उत्साह काही औरच म्हणायचा. त्यांचा पामकिन्सन्सचा वाढता आजार
त्या दहा वषाि त त्यांनी एखाद्या मित्रासारखा वागवला. अर्ाि त श्यािाताई त्यांच्याबरोबर 'सावली' सारख्या
असायच्या. त्यांच्यािळ
ु े च शेंडेसाहेब स्वावलंबी राहू शकले.
शेंडे साहेबांचे दोन्ही िल
ु गे अिेररके त स्र्ामयक आहेत. मशिण संशोिन िेत्रात नाव
लौकीकासह कायि रत आहेत. शेंडे साहेबांच्या सनु ाही मततक्याच िातब्बर. नातवंडं प्रगतीपर्ावर.
प्रमतवषी अिेररके ला िल
ु ांकडे जाण्याचा शेंडे दंपतीचा उत्साह दांडगा. अिेररके त पामकिन्सन्स-मित्र
िंडळी चांगलीच संघटीत. तेर्ील िक्ु कािात शेंडे साहेबांनी या आजारासंबिी जेवढी िामहती मिळवता
येईल तेव्हढी मिळमवली. काही रुग्णांना ते प्रत्यि भेटले. अिेररके हून परतल्यावर त्यांनी िला जे काही
सांमगतलं, दाखवलं त्यात 'पामकिन्सन्स' सामहत्याचा भरणा असे. ही िामहतीपत्रके , ते अहवाल, ती पस्ु तके
असं नाना परीचं सामहत्य.
अिेररके तील पामकिन्सन्स मित्र-पररवाराप्रिाणे पणु े शहरात पामकिन्सन्स मित्रिंडळ
स्र्ापन करण्याची कल्पना आमण कृती शेंडे साहेबांचीच. अर्ाि त श्री. शरच्चंद्र पटविि न यांच्या
पढु ाकाराचा मित्रिंडळ सरुु करण्यासाठी फार उपयोग झाला.
शेंडेसाहेब हे पणु े पामकिन्सन्स मित्रिंडळाचे संस्र्ापक सदस्य आहेत. िंडळ स्र्ापन
झालं २००० साली पण त्याआिी मकतीतरी वषे शेंडे साहेबांनी पामकिन्सन्स रुग्णासाठी
काि के लं आहे. श्यािला शेंडे यांची साहेबाना सतत सक्रीय सार् आहे. पण्ु यात असो की

परदेशात ते दोघे सतत पामकिन्सन्स या आजारावर मवचार करीत आले आहेत. अिेररकन पामकिन्सन्स
मडसीज असोमशएशनशी संपकि सािून आहेत. पामकिन्सन्स या एकाच मवषयावर त्यांनी िामहतीपत्रके ,
पूरक पस्ु तके , उपयक्त
ु अशा मचत्रमफती संग्रमहत के ल्या आहेत. पस्ु तके िराठीतून भाषांतररत करण्याची
परवानगी अिेररके तील प्रकाशकाकडून मिळवली आहे. पामकिन्सन्स मित्रिंडळाने तीन पस्ु तकांचे भाषांतर
के ले ते शेंडे साहेबांच्या सौजन्यािळ
ु े च! मवशेष म्हणजे अिेररकन पामकिन्सन्स, मडसीज असोमशएशन
(APDA) ने शेंडे दांपत्याला प्रिाणपत्र देऊन गौरमवले आहे.
शेंडे साहेब एक मनष्णात मसव्हील इंमजमनअर. अनेक अमभयांमत्रकी संस्र्ांचे सन्िाननीय
सभासद. अकराहून अमिक देशात बांिकाि, बांिकाि व्यवस्र्ापन, बांिकाि मवषयक सल्लािसलत
इत्यादी िहत्वाची कािे पार पडलेला यशस्वी बांिकाि अमभयंता. अशा व्यक्तीला पामकिन्सन्स सारखा
मझजवणारा आजार व्हावा या भोगाला काय म्हणावे? बरे शेंडे साहेबांसारखा िनष्ु य असा आजार सहज
साहून जातो तरी कसा? या आमण अशा प्रश्ांची उत्तरे कोण देणार? शेंडे साहेबांसारख्या उिद्या
व्यक्तीला पामकिन्सन्स सारखा आजार व्हावा या भोगाला काहीही म्हणता येणार नाही. तो आजार ते कसा
मनभाऊन नेतात हे िहत्वाचं.
शेंडे साहेबांनी आजाराच स्वागत के लंय. त्याची लिण ओळखली आहेत. त्याचे
पररणाि जाणून घेतले आहेत, आपण जे अनभु वलं, आपल्याला जे उिगलं ते इतराना सांगून सिजाऊन
घेऊन वेदना आमण द:ु ख वाटून घेऊन हलकं करावं असं त्याना िनापासून वाटत आल्याचं जाणवतं.
'वेदनेचा जयजयकार' हे तत्वज्ञान असू शकतं, प्रत्यिात वेदना शिवणारे उपाय आमण औषि याना शरण
जाणे जिले तरी पष्ु कळ काही घडून येऊ शकतं, असं शेंडे साहेबांना वाटत असणार.

पामकिन्सन्स सारख्या आजारावर ' मनवांता साहून जाणे’ म्हणजे हातपाय गाळून बसणे नाही: तर त्या
आजारावर िात करीत म्हणणे, -

िन करा रे प्रसन्न, सवि मसद्धीचे कारण |
िोि अर्वा बंिन, सख
ु सिािान इच्छा ते | |

शेंडे साहेब प्रसन्न आहेत. आज आत्ता आमण या िणीही. . !!

(या लेखानंतर पढु च्याच िमहन्यात श्री ििस
ु ूदन शेंडे यांचे द:ु खद मनिन झाले. त्यांनी
देहदान के ले)

पाणकक न्सन्स णवकार आणि उपचार
– डॉ. चारुदत्त आपटे
डॉक्टर चारुदत्त आपटे हे न्यूरोसजि री िेत्रातील प्रख्यात नाव आहे. पण्ु याच्या बी. जे. िेमडकल कॉलेजििून
१९७६ साली तात्काळ झालेल्या बॅच ििील ते सवोत्ति मवद्यार्ी होते. पढु े न्यूरोसजि रीिध्ये त्यानी cmc
वेलोर येर्ून न्यूरोसजि रीिध्ये सवु णि पदक प्राप्त के ले होते. ते राष्रीय पातळीवरील उत्ति टेमनसपटू होते.
न्यूरोसजि रीिध्ये त्यानी िौमलक संशोिन के ले आहे. न्यूरोसजि रीच्या अनेक गंतु ागतु ीच्या के सेस त्यानी
यशमस्वररत्या हाताळल्या आहेत. आतराष्रीय दजाि च्या वैद्यकीय समु विा परु वण्याचे त्याचे स्वप्न त्यानी
सह्याद्री ग्रपु ऑफ हॉमस्पटल्सच्या िाध्यिातून प्रत्यिात आणले आहे. पण्ु यात आठ मठकाणी नवी िंबु ई,
नामशक, कराड, जालना, गांिीिाि (गज
ु रार्) इत्यादी मठकाणी 'सह्याद्री' चा मवस्तार आला आहे. या सगळ्या
व्यापाबरोबरच 'सहवेदना' सस्र्ेद्वारे त्यानी गरजू रुग्णांना सवि प्रकारची िदत करण्यात वसा घेतला आहे त्याचे
कायि ही उत्ति प्रकारे चालू आहे.
अनेक िान सन्िानानी सत्काररत डॉक्टर चारुदत्त आपटे आज चेअरिन व िनेमजग डायरेक्टर या भूमिके तून
सह्याद्री ग्रपु ऑफ हॉमस्पटल्स व सलग्न सस्र्ाना सक्रीय कायि दशि न करत आहेत.
जागमतक पामकिन्सन मदना मनमित्त, पामकिन्सन िंडळ पणु े यांनी २०१३ िध्ये प्रमसद्ध के लेली स्िरमणके िध्ये
िाननीय डॉ . चारुदत्त आपटे यांनी मलमहलेला लेख खाली देत आहे. हा लेख इर्े टाकण्याची परवानगी
मदल्याबद्दल त्यांचे िनःपूविक आभार

पाणकक न्सन्सचा णवकार म्हिजे नक्की काय ?
जेव्हा आपण म्हणतो की, एखाद्याला पामकिन्सन्सचा मवकार झाला आहे तेव्हा त्याला
नेिके काय होते ?

ह्या प्रश्ाचे उत्तर दोन पद्धतीनी देता येईल.
सािान्य िाणसाच्या दृष्टीतून पामकिन्सन्सचा मवकार होणे म्हणजे एखाद्याचे
१. हातपाय कडक होणे, ज्याला डॉक्टसि रीजीडीटी म्हणतात.
२. शरीराला कं प सटु णे (म्हणूनच कं पवात हे नाव)
३. हालचाली िंदावणे
वैद्यकीयशास्त्राप्रिाणे ही फक्त लिणे झाली. िूळ रोग हा िेंदिू िल्या बदलांशी
मनगमडत आहे. िध्य िेंदिू ध्ये सबस्टॅनमशया नायग्रा नावाचा एक पेंशीचा सिूह असतो. . हा सिूह एक
डोपॅमिन नावाचे रसायन तयार करतो. िेंदूत काही इतर कें द्रे आहेत जी डोपॅमिन तयार करतात. काही
अनाकलनीय कारणािळ
ु े सबस्टॅनमशया नायग्राििील काही पेशी गळून पडतात आमण त्यािळ
ु े िेंदूतील
डोपॅमिनचे उत्पादन किी होते. 'डोपॅमिनच्या कितरतेिळ
ु े िेंदूत काही बदल घडतात. ते कोणते हे
सिजण्यासाठी डोपॅमिनची नेिकी भूमिका काय हे बघायला हवे.
डोपॅणमनचा डबल रोल
डोपॅमिन हे रसायन बहुिा हेिािामलनी मकं वा श्रीदेवी फॅ न असणार, कारण त्याला डबल
रोल करणे अगदी िस्त जिते. एकीकडे पोमलसी- खाक्यात िेंदूतील काही पेंशीच्या उत्पादन िितेला ते
काबूत ठेवते, तर दस
ु रीकडे आदशि मशिकाच्या भूमिके त इतर काही पेशींना ते प्रोत्साहन
देते, त्यांना उमद्दपीत करते. एखाद्या अर्ि िंत्र्याने काळ्या पैशाला आळा घालणारा आमण

चांगल्या उद्योगांना उत्तेजन देणारा अर्ि सक
ं ल्प प्रस्ततु के ला, तर त्याला डोपॅमिन बजेट म्हणायाला हवे !
पामकिन्सन्सच्या मवकारात डोपॅमिनची फौज किी झाल्यािळ
ु े कं प मनिाि ण करणार्या पेशींचे चांगलेच
फावते. त्या जास्तच काि करू लागतात. िात्र शरीराच्या हालचाली सल
ु भ आमण सहज करवून देणार्या
रसायनांचे उत्पादन किी होते आमण रुग्ण अवयवाचा कं प, कडकपणा आणी हालचालींच्या िंदपणा या
भयानक लिणांच्या मवळख्यात सापडतो. पामकिन्सन्सच्या मवकाराची अजूनही काही लिणे असतात,
पण ही तीन सवाि त त्रासदायक आहेत.
तर मित्रहो, पामकिन्सन्स मवकार ही शरीराच्या हालचालींशी मनगमडत सिस्या
असली, तरी िळ
ु ात तो एक िेंदूचा मवकार आहे; म्हणून उपचारही मतर्ेच के ले पामहजेत; नाहीतर आग
रािेश्वरी आमण बंब सोिेश्वरी असे व्हायचे.
पाणकक न्सन्सवर उपचार पामकिन्सन्सचा मवकार त्याचे वणि न 'मडजनरेमटंग मडसऑडर' म्हणजे काळाबरोबर
शारीररक र्हास घडवून आणणारा मवकार असे के ले जाते. हा र्हास डोपॅमिनच्या कितरतेिळ
ु े होतो हे
आपण पामहले, पण सबस्टॅनमशया नायग्रातल्या पेशी का गळतात हे अजूनही अज्ञातच आहे. रोगाचे िूळ
कारण जोपयंत सापडत नाही तोपयंत रोगाचा सिूळ नाश होऊ शकत नाही. तरीही पामकिन्सन्सवर
उपचार आहेत आमण ते खूप यशस्वी झाले आहेत हे आपण जाणता. जे उपचार के ले जातात ते रोगावर
नसून रोगाच्या लिणावर के ले जातात; त्यािळ
ु े रोग जरी कायि रामहला, तरी लेव्हाडोपा नावाच्या एका

औषिाच्या साहाय्याने कं प, कडकपणा आमण हालचालींचा िंदपणा ह्या तीनही लिणांवर मनयत्रण ठेवता
येते, त्यांच्यात सिु ारणा होऊ शकते.
अशा प्रकारच्या उपचार पद्धतीची उदाहरणे द्यायची झाली, तर एक म्हणजे िििु ेह.
औषिांनी तो बरा होत नाही, पण रक्तातील साखरेच्या िात्रेवर मनयंत्रण राहते. दस
ु रे अगदी रोजचे
उदाहरण म्हणजे चश्िा हा उपचार दृष्टी सिु ारत नाही, पण चश्िा घातल्यावर आपल्याला िात्र स्पष्ट
मदसायला लागते.
औषध नेमके करते काय ?
मजर्े डी. एच. एल. ही पोहोचू शकत नाही, मतर्े जायचे िाडस लेव्हाडोपा हे औषि
करते. िोठया मशताफीने हे औषि िध्यिेंदूतील दगु ि ि सबनस्टॅमशया नायग्रापयंत डोपामिनची कुिक
घेऊन जाते. दष्ु काळग्रस्त भागाला डोपामिन मिळते आमण रुग्ण सटु के चा मन:श्वास सोडतो. दष्ु काळग्रस्त
राज्यातील राजकीय िंडळीनी लेव्हाडोपोचा आदशि सिोर ठेवायला हरकत नाही. नाही का?
चला, रोग र्ोडा हट्टी आहे. बरे नाही व्हायचे म्हणतो, पण चोरवाटेने जाऊन आपले
औषि रुग्णाचे कं प, कडकपणा आमण हालचालीचा िंदपणा ह्याच्यापासून तर सटु का करून देते. िग
असे औषि उपलब्ि असताना शस्त्रमक्रयेचा गरज काय ?

शस्त्रणक्रया का करावी ?
उत्ति औषि असूनही शस्त्रमक्रया हा पयाि य कसा मनिाि ण झाला? िंडळी, आपल्या
झोपेच्या औषिाची मकं वा पेनमकलसि ची जी शोकगार्ा तीच पामकिन्सन्सवरच्या औषिाची. शरीराला या
औषिाची सवय झाली की, त्याची कायि ििता किी होते. िग त्यांना जास्त पररणािकारक बनवायला
त्यांचा डोस वाढवावा लागतो. जो रोजच ियखान्यात मदसतो, त्याला एक-दोन पेगने काय नशा चढणार
हो ! औषिाचे डोस वाढवल्यावर औषिाचे दष्ु पररणािही खूप जास्त प्रिाणात होऊ लागतात. जेव्हा
दष्ु पररणािांचा त्रास असह्य होऊ लागतो, तेव्हा शस्त्रमक्रयेचा मवचार करावा लागतो.
औषधाऐवजी शस्त्रणक्रया ?
पामकिन्सन्सवरची शस्त्रमक्रया ही औषिाची जागा घेऊ शकत नाही, पण
औषिाचा डोस मकं वा िात्रा ती किी करू शकते. औषि किी िात्रेत (छोट् या डोसिध्ये) घेतले, तर ते
अमिक काळ परीणािकारक राहते. यामशवाय िोठ् या (हाय) डोसाच्या दष्ु पररणािांपासून रुग्णाची िक्त
ु ता
होते.
लिात घ्यायचा िद्दु ा असा की, शस्त्रमक्रया देखील लिणावरच उपाय करते, िूळ
मवकारावर नाही.

शस्त्रणक्रया कोिाची करावी ?
ज्या रुग्णावर औषिाचा उत्ति परीणाि होतो त्या रुग्णावरच शस्त्रमक्रया के ल्याने
फायदा होऊ शकतो. एखाद्याला कं प, कडकपणा आमण हालचालींचा िंदपणा ही सगळी लिणे असली,
पण लेव्होडोपाचा त्याच्यावर काहीच पररणाि होत नसेल, तर त्या रुग्णाला पामकिन्सन्सचा मवकार नसून
दस
ु राच काहीतरी मवकार आहे हे मनमित. अशा वेळी पामकिन्सन्सची शस्त्रमक्रया त्याच्यावर करणे म्हणजे
दोरीला साप सिजून भईु िोपटल्यासारखे होईल.
कोिती शस्त्रणक्रया ?
शस्त्रमक्रया करायची म्हटल्यावर प्रश् सूटत नाही, कारण पामकिन्सन्सच्या
शस्त्रमक्रयेतही प्रकार आहेत. हे प्रकार सिजण्यासाठी आपल्याला पन्ु हा एकदा आपल्या डोक्यात
डोकावून बघायला हवे.
साठ - एक वषाि पूवी पामकिन्सन्सची पमहली शस्त्रमक्रया कं प किी करण्यासाठी के ली
जायची. ज्या रुग्णािध्ये कं पाची सिस्या खूप असे त्यांच्यावर ही शस्त्रमक्रया के ली जायची. ही शस्त्रमक्रया
िध्यिेंदतू असलेल्या र्ॅलॅिस या अवयवाशी मनगडीत होती. र्लिस आमण सबस्टनमशया नायग्रा हे
दोन्ही िध्यिेंदतू असतात असे म्हणता येईल.
हा जो िध्यिेंदूतला कारखाना आहे त्याचे काि रसायनांद्वार शरीरासाठी अवश्यक अशा
मवद्यतु संकेतांचे उत्पादन आमण मवतरण होय. र्ॅलॅिसकडे या संकेतांच्या मवतरणाचे काि असते.
शस्त्रमक्रयेच्या सरुु वातीच्या काळात लिात आले की, र्ॅलॅिसिध्ये जाऊन काही मवमशष्ट
पेशी नष्ट के ल्या की, पामकिन्सन्सच्या रुग्णाचा कं प र्ांबतो, पण ही शस्त्रमक्रया आता के ली

जात नाही, कारण एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात त्याच्यापेिा अमिक प्रभावी शस्त्रमक्रया मवकमसत
झाली. ती शस्त्रमक्रया ग्लोबस पॅलीड् स या पेशीच्या सिहु ाशी मनगडीत होती. ग्लोबस पॅलीड् स हा देखील
िगाशी सांमगतलेल्या कारखान्याचा एक मवभाग. व्हॉलंटरी िव्ु हिेंट म्हणजे जाणूनबज
ु ून के लेल्या
हालचालीशी याचा संबि असतो. सत्तरीच्या दशकाच्या शेवटच्या काळात शल्यमवशारदाच्या
(सजि न्सच्या) लिात आले की, शस्त्रमक्रया करून ग्लोबस पॅमलडसििल्या काही मवशीष्ट पेशींना जाळले,
तर कं प आमण कडकपणा या दोन्ही लिणाना मनयंमत्रत करता येते. या शस्त्रमक्रयेद्वारा हजारो
पामकिन्सन्सच्या रुग्णाचे जीवन सिु ारू शकले. िात्र हालचालीच्या िंदपणावर या शस्त्रमक्रयेचा पररणाि
होत नाही. ही शस्त्रमक्रया आजही जगभर प्रचमलत आहे.
शस्त्रणक्रयेची नवीन वाटचाल
अनेक वषे िेंदूवर के लेल्या प्रयोगांिळ
ु े िेंदूच्या कायि पद्धतीबद्दल जरा जास्त प्रगल्भ
िामहती वैद्यकीय वैज्ञामनकांना आमण शल्यमवशारदांना मिळू लागली आमण वीस-पंचवीस वषाि पूवी
मवचारांचा एक नवीन प्रवाह वाहू लागला. या नवीन प्रवाहाने शस्त्रमक्रयेचा एक नवीन प्रकार मवकमसत
के ला ज्याला आज 'डीप िेन स्टीम्यल
ु ेशन' या नावाने ओळखले जाते. या प्रकारात िेंदूत असलेल्या
पेशींना नष्ट करण्याऐवजी आपल्याला हव्या असलेल्या रसायनांच्या पेशीच्या सिूहांना उमद्दमपत के ले
जाते, असे के ल्याने रुग्णाच्या दृमष्टने उपयक्त
ु असे मवद्यतु संकेत मनिाि ण होतात.
पामकिन्सन्स बाबतीत र्ॅलॅिसच्या खाली असलेल्या सबर्ॅलॅमिक न्यमु क्लयस या
पेशीच्या सिूहाला उमद्दमपत के ले की, पामकिन्सन्सच्या तीनही लिणावर चांगले मनयत्रण ठेवता येते.
सबर्ालामिक न्यमु क्लयस हा िेंदूत खूप खोलवर असतो आणी हालचालीशी मनगडीत
संकेतांिध्ये त्याची िहत्त्वाची भूमिका असते.

सबर्ॅलॅमिक न्यमु क्लयसला उमद्दमपत करण्यासाठी एि. आर. आय. च्या साहाय्याने
त्याची जागा नक्की के ली जाते. िग कवटीवर मछद्र पाडून दोन इलेक्रोडस त्या न्यमु क्लयसिध्ये बसवले
जातात. या इलेक्रोडसनामवद्दतु शक्ती परु वण्यासाठी छातीच्या वरील भागात एक पेसिेकर मकं वा
इलेमक्रक टन्स जनरेटर बसवला जातो. सबर्ॅलॅमिक न्यमु क्लयसला मकती उमद्दमपत करायचे ह्याचे
महशेब जरा मकचकट असतात. या शस्त्रमक्रयेसाठी लागणारी उपकरणेही िहागडी असतात. म्हणूनच ही
शस्त्रमक्रया खूप िहाग असते.
ग्लोबस पॅलीडसची शस्त्रमक्रया आमण डीप िेन स्टीम्यल
ु ेशन या दोन शस्त्रमक्रयेिध्ये डीप
िेन स्टीम्यल
ु ेशन के व्हाही श्रेष्ठ. गेली वीस-एक वषे पामकिन्सन्सच्या रुग्णाच्या जीवनाचा दजाि उंचावण्यात
या शस्त्रमक्रयेचा योगदान खूप िोठे आहे; परंतु जन्ु या पद्धतीची शस्त्रमक्रया चाळीस-पन्नास हजारात होते,
तर डीप िेन स्टीम्यल
ु ेशनसाठी सात-आठ लाख रुपयाचा खचि आहे.
आपल्या डोक्यातल्या घडािोडीचा अभ्यास करायला िानवाने खूपच डोके खचि
के ले आहे. तरीही मनसगि आपले वचि स्व राखूनच आहे. अजूनही आपण पामकिन्सन्सच्या लिणाशीच
झज
ंु तोय. पामकिन्सन्सच्या मवकाराचे कोडे सोडवायचे प्रयोग सातत्याने चालूच असतात. स्टेि सेल्सचा
वापर करूनही काही प्रयोग झाले, पण त्यांना यश आले नाही. तरीसद्ध
ु ा असे म्हणता येईल की, आजवर
झालेली प्रगतीही मवलिण आहे. पामकिन्सन्सचे रुग्ण आज पूवीपेिा मकतीतरी जास्त चांगले आयष्ु य जगू
शकतात. िेंदचू े रहस्य जसजसे िानवाला उकलत जाईल, तसतसे अमिक पररणािकारक िागि
आपल्याला नक्कीच मिळत जातील.
( जागमतक पामकिन्सन्स मदन स्िरमणका २०१३ िध्ये पूवि प्रकामशत)

भास (Halluciations )
- डॉक्टर हेमतं संत
डॉक्टर हेिंत संत यांचा पररचय
डॉक्टर हेिंत संत DM न्यरु ॉलॉजी आहेत.
सह्याद्री स्पेशामलटी हॉमस्पटलिध्ये न्यरु ॉलॉजी कन्सल्टंट म्हणनू काि करतात.
न्यरु ॉलॉजीकल सोसायटी ऑफ पणु ेचे ते अध्यि आहेत.
डॉक्टर हेिंत संत यांनी लेख छापावयास परवानगी मदली त्याबद्दल त्यांचे िन:पूविक आभार.

पामकिन्सन्सच्या आजारात भास होणे (hallucinations) हा एक काळजीचा व भीतीदायक प्रकार
असतो.

पामकिन्सन्सचा आजार असणार्या काही लोकाना भास का होतात?
सािारणत: पामकिन्सन्सचा आजार झाल्यानंतर काही वषाि नी काही रुग्णांना भास होतात. आजाराच्या
सरु वातीच्या काळातही तरूण अर्वा वयस्क लोकांना भास होऊ शकतात; पण बरेच मदवस हा आजार
असणार्यांना त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते. भास सरु वातीस झाल्यास पामकिन्सन्ससारख्या
दस
ु र्या आजाराचाही मवचार करावा लागतो. भास होणे हा औषिाचा दष्ु पररणािही असू
शकतो; परंतु प्रत्येकाला हा दष्ु पररणाि होतोच असे नाही. ते औषिाचा प्रकार, त्याचा डोस

व घेणार्या व्यक्तीवर अवलबून असते. औषिाचा डोस जास्त असेल, तर भास होण्याचे प्रिाण अमिक
असते.
भास म्हणजे काय?
भास म्हणजे प्रत्यिात नसताना काही पामहल्या मकवा ऐकल्यासारखे वाटणे, काही वास येणे मकं वा काही
चव लागणे. भास आपल्या पंचेद्रीयापैकी कोणत्याही इंमद्रयावर पररणाि करू शकतो. भासाचे
खालीलप्रिाणे वेगवेगळे प्रकार आहेत.
दृश्य भास - प्रत्यिात नसताना व्यक्ती, नातेवाईक, प्राणी, कीटक मदसणे. भासाचा हा सवाि त जास्त
घडणारा प्रकार आहे. भास होणारी व्यक्ती त्याचे समवस्तर वणि न करू शकते. भास र्ोड् या वेळासाठी ही
होऊ शकतो.
ऐकण्यातले भास - दरवाज्याचा मकवा घंटेचा आवाज नसताना ऐकू येणे मकं वा बोलणे ऐकल्यासारखे
वाटणे.
स्पशाि चे भास - आपल्या जवळपास कोणी वावरल्यासारखे वाटणे.
वास व चवी भास - काही वास वा चव नसताना त्याची जाणीव होणे:
ह्या गोष्टी एखाद्या वेळेस घडल्या, तर त्याकडे दल
ु ि ि करावे; पण हे वारंवार घडू लागले, तर डॉक्टराना
वेळीच कल्पना देणे आवश्यक असते.

Illusions - नेहिीच्या गोष्टी वेगळ्या तर्हेने मदसणे. उदा. दरवाज्याला लावलेला कोट िाणसाप्रिाणे
मदसणे.
Delusions - Delusions म्हणजे वास्तवावर आिाररत नसलेले मवचार. असे मवचार जरी अवास्तव
असले, तरी या रुग्णांना ते अगदी खरे वाटतात. हे लिण स्वीकारणे रुग्णाला सवाि त जड जाते आमण हे
अवास्तव मवचार आपल्या career बद्दल मकं वा जवळच्या िाणसाबद्दल असले, ते स्वीकारणे, तर फारच
अवघड जाते.
Delusions खालील प्रकार असू शकतात.
Paranoia - आपल्यामवरूद्ध काही कट के ला जातो आहे मकं वा आपल्याला कोणी इजा करणार आहे,
असे रूग्णाला वाटते.
Jealousy - ित्सराची भावना वाटणे. आपल्या जवळची व्यक्ती आपला मवश्वासघात करणार आहे असे
वाटते.
Extravagance - आपल्याजवळ काही मवशेष शक्ती आहे असे वाटणे. पररणािी किीकिी रुग्णाचे
वागणे िोकादायक ठरू शकते.
Delusions चा रुग्णावर कशाप्रकारे पररणाि होऊ शकतो?
जेव्हा delusions ची तीव्रता वाढते, तेव्हा वास्तव व अवास्तव मवचाराििील फरक
रुग्णाला सिजू शकत नाही. अशावेळी रुग्ण अमतशय मचंताग्रस्त व मचडखोर होऊ शकतो.

काही वेळा रुग्णाला hallucinations, illusions व delusions या सवि च गोष्टी होतात. त्यािळ
ु े रुग्णाची
िन:मस्र्ती गोिळलेली रहाते व त्यांचा दैनंमदन जीवनावर पररणाि होतो. किी रुग्णाला असेही वाटते,
की औषि देणारी व्यक्ती मवनाकारण खूप जास्त औषिे देते आहे. त्यािळ
ु े रुग्ण औषि व्यवमस्र्त घेत
नाही. यासाठी काय करता येईल?
१) डॉक्टरांचा सल्ला घेणे.
Hallucination / Delusions चा अनभु व आल्यास मकं वा त्याची तीव्रता वाढल्यास तज्ज्ञ डॉक्टराचा
सल्ला घ्यावा.
२) इतर कारणािळ
ु े लिणे नाहीत ना हे पाहणे.
Hallucination / Delusions ची Parkinson's सोडून इतरही कारणे असू शकतात. उदा. अिू दृष्टी,
अपरु ा प्रकाश.
तज्ज्ञ डॉक्टराबरोबर या लिणामवषयी चचाि कारणे आवश्यक आहे. रक्त/लघवीच्या तपासण्या करून
infection िळ
ु े ही लिणे नाहीत ना ते ठरवता येते. Parkinson's च्या रुग्णात Parkinson's बरोबर
स्िरणशक्तीचे मवकार, झोपेचे मवकार depression व स्ितृ ीभ्रंश हे मवकारही असले, तर hallucination
/ delusions ची तीव्रता वाढते.
३) कुटुंबातील व्यक्तीशी चचाि करणे

यािळ
ु े रुग्णाच्या आजाराच्या स्वरुपाबद्दल कुटंबातील इतराना कल्पना येते व रुग्णाला त्रास होत
असताना त्यांची िदत होऊ शकते. यािळ
ु े रुग्णालाही र्ोडी िानमसक स्वस्र्ता लाभू शकते.
४) औषिोपचारातील बदल
औषिाच्या dose ििील बदलािळ
ु े मकं वा औषिातील बदलािळ
ु े hallucination / delusions चे
प्रिाण किी होऊ शकते. तरीही उपयोग न झाल्यास िानसोपचार तज्ज्ञाच्या िदतीने काही औषिे
देऊन ही लिणे आटोक्यात राहू शकतात.
५) पामकिन्सन्सच्या आजारात भास होणे हे जरी काळजीचे कारण असले, तरी बर्याच वेळा त्यावर
उपाय होऊ शकतात. त्यािळ
ु े या लिणाची सरुु वात होताच डॉक्टरांना कल्पना देऊन उपाय करणे
आवश्यक आहे.

( जागमतक पामकिन्सन्स मदन स्िरमणका २०१२ िध्ये पूवि प्रकामशत)

पुस्तक पररचय : " पाणकक न्सन्सशी मैत्रीपूिक लढत"
( डॉ. ह.मव.सरदेसाई यांच्या अमभप्रायासह)
- डॉक्टर शोभना तीर्कळी
२४ िे रोजी आय. एि. ए. च्या संचेती हॉलिध्ये शेखर बवे यांच्या "पामकिन्सनशी िैत्रीपूणि लढत" या पस्ु तकाचं
प्रकाशन झालं. प्रमसद्ध न्यरु ॉलॉमजस्ट डॉक्टर प्रदीप मदवटे यांची प्रस्तावना लाभलेल्या या पस्ु तकाने
िराठीतील शास्त्रीय मवषयावरच्या मलखाणात िोलाची भर पडली आहे. आय. एि. ए. च्या अध्यि डॉक्टर
िाया तळ
ु पळ
ु े यांनीही पस्ु तकातील िल्ु यांकन तक्ते, िानमसक आघातावरील प्रकरण आहारमवहारावरील
िामहती याचे मवशेष कौतक
ु के ले.
डॉक्टर ह. मव. सरदेसाई प्रकृती अस्वास््यािळ
ु े कायि क्रिास येऊ शकले नाहीत. पण त्यानी आवजि ून पस्ु तक
प्रकाशनापूवी आपला अमभप्राय मदला पस्ु तक पररचयाबरोबर तो ही येर्े देत आहे.

डॉक्टर ह. णव. सरदेसाई यांचा अणभप्राय :
" पामकिन्सन्सशी िैत्रीपूणि लढत हे पस्ु तक संपूणि वाचले. एखादा वैद्यकीय व्यावसामयक
देमखल या मवषयावर इतकी सखोल िामहती देणारे पस्ु तक मलहू श के लं मकं वा कसे; असे वाटावे इतक्या
कौशल्याने आपण हे पस्ु तक मलमहले आहे. इतर कुठेही न मिळणारी म्हणजे, इतर उपचार पद्धतींची
ओळख, त्यांची काय िदत मिळू शके लं या संदभाि तील िागि दशि न आहे. पामकिन्सन मडमसज हा आजार
अमिकामिक वाढत असलेला आढळू लागला आहे. लोकसंखेत वाढत्या वयाचा गट अमिकामिक जास्त

संख्येचा होत चालला आहे. त्याचा हा नैसमगि क पररणाि असावा. पामकिनसन्स झालेल्या रुग्णानी हे
पस्ु तक तर अवश्य वाचावे. परंतु सवि कुटुंमबयानी, आिार देणार्यांनी देमखल वाचाले पामहजे. असे हे
पस्ु तक आहे. या कायाि बद्दल िी आपले अमभनंदन करतो. "
पस्ु तक पररचय
२००७ िध्ये बवेंच्या पत्नीला पीडी (पामकिन्सन्स मडमसज) झाला आमण ही लढत चालू
झाली. पामकिन्सन्स बद्दलच अज्ञान, अपरु े ज्ञान आमण चक
ु ीचं ज्ञान यािळ
ु े पीडी झाल्यावर रुग्ण आमण
कुटुंबीय घाबरतात, खचतात, मनराश होतात. शेखर बवेनी िात्र आजारामवषयी सयु ोग्य ज्ञान मिळवण्याची
खटपट के ली. स्वतःच्या पत्नीच्या आजाराचं मनररिण, अनभु व, पामकिन्सन्स मित्रिंडळाच्या कािातील
सहभागातून मवकमसत झालेल ज्ञान, इतर शभु क
ं र, शभु ार्ीचं े के लेले मनररिण आमण अनभु व यातून
पीडीला मस्वकारले, लढत िैत्रीपूणि के ली. यातून त्याना पीडीसह जगण्याचा िूलिंत्र सापडला. हे
अनभु वामिष्ठीत ज्ञान िूलिंत्रासह यच्च्ययावत िराठी भामषक पीडी ग्रस्तांपयंत पोचवावे या तळिळीतून,
सहानभु ावातून या पस्ु तकाची मनमिि ती झाली.
पीडीमवषयीचे ज्ञान येर्े शास्त्रीय भाषेचा मकचकटपणा टाळून सोप्या भाषेत येते.
लिणावर मनयंत्रण ही पीडीच्या िैत्रीपूणि लढतीतील िोठ्ठी चाल आहे. वैद्यकीय उपचार ही हेच करतात.
पस्ु तकात मवमवि लिणे आमण त्याबाबतच्या िौमलक सूचना यावर मवस्ताराने मलमहले आहे. या
िामहतीला अनभु वाची जोड असल्याने शभु ार्ीना
ं रोजच्या जगण्यात ती नक्की उपयोगी ठरतील.
यासाठी आहार मवहार, व्यायाि, मवमवि पूरक उपचार पद्धती यांचीही जोड पस्ु तकात आहे.

पीडीबरोबर येणार नैराश्य नािोहरि करणं हा लढतीतील िहत्वाचा भाग आमण तो
आपल्या किेतला. पस्ु तकातील िानमसक आघातावरील प्रकरण या दृष्टीने िहत्वाचे. हे प्रकरण वाचले
तरी पामकिन्सन्सशी लढाई मनम्िी मजंकता येइल.
तम्ु ही एकटे नाही आहात; असा मदलासा देणारे स्व-िदत गटावरील प्रकरण, मित्र,
तत्वज्ञ, िागि दशि क अशी काळजीवाहकाची भूमिका, रोजच्या जगण्यातील सहाय्यक उपकरणाचीतील
बदल , काही उपयक्त
ं र शभु ार्ीसाठी
ु सूचना या सवि च पीडी शभु क
ं एकदा वाचण्याच्या बाबी नाहीत तर
पस्ु तक संग्रही ठेऊन पन्ु हःपन्ु हः वाचण्याच्या आहेत.
पस्ु तकाचा मवशेष म्हणजे इतकी भरगच्च िामहती असलेले पस्ु तकाची मकं ित फक्त ६०
रुपये आहे.
पस्ु तकासाठी संपकि
रा. हे. करिरकर११९९, सदामशवपेठ, पणु े ४११०३०
दरु भाष ९४२३३३८१६४
(िायबोलीवर पूवि प्रकामशत)

छंद माझा - णवजय राजपाठक
- डॉक्टर शोभना तीर्कळी
शभु ार्ी मवजय राजपाठक यांची पेंटींग्ज आपल्यासिोर आणताना एकीकडे िनापासून
आनंद होत आहे आमण दस
ु रीकडे अतीव द:ु खही. आनंद यासाठी की, पामकिन्सन्सच्या र्रर्रणायाि
हाताना आमण ताठरलेल्या स्नायूंना न जिु ानता त्यांनी जोपासलेला छं द आपल्यापयंत वेबसाईटिाफित
पोचवता येत आहे. आमण यािळ
ु े शभु ार्ीपं यंतच नव्हे तर सदृु ढ व्यक्तीपयंतही एक सकारात्िक उजाि
मनमित पोचेल याचा मवश्वास वाटत आहे. द:ु ख यासाठी की आज ते आपल्यात नाहीत. ५ मडसेंबर
२०१३ला त्यांचे मनिन झाले.
त्यानंतर झालेल्या पामकिन्सन्स मदनाच्या िेळाव्याला त्यांच्या पत्नी िािवी या आल्या
होत्या. त्या सभेत मित्रिंडळाची वेबसाईट तयार झाल्याची घोषणा करण्यात आली. वेबसाईटवर
शभु ार्ीच्या
ं मवमवि कला सादर करता येतील असे सांमगतले होते. िािवी राजपाठक यानी लगेच श्री.
राजपाठक यांनी तयार के लेले सदंु र पेंमटंग मित्र िंडळाला देऊ के ले. राजपाठ् कांची अशी बरीच पेंटींग्ज
आहेत ती पहायला यावी असं आग्रहाच मनिंत्रणही मदल. आज वेबसाईटदारे ती पेंटींग्ज आमण
राजपाठकांचा छं द आमण त्यािागचे कष्ट, सवांपयंत पोचमवता येत आहेत.
मवजय राजपाठक हे शेतकी खात्यात रेसर म्हणून काि करत होते. मित्रिंडळात
दाखल झाले तेंव्हा मनवत्त
ृ झालेले होते. नोकरीत असतानाच पमकिन्सन्स झाला. मडपाटि िेंटच्या परीिा
देत वरची पोस्ट मिळाली होती. जबाबदायाि वाढल्या. सह्या खूप करायला लागायच्या. या
सवाि चा त्रास वाटायला लागला. यातच स्कूटरवरून जाताना एका सायकलवाल्याला

वाचवताना अपघात झाला. पायावरून टेम्पोचे चाक गेले. सहा आठवडे पडून राहावे लागले . या काळात
िन रिवायला मचत्रकला िदतीला आली. यातून उठल्यावर स्कुटर चालवणे बंद झाले. पायात र्ोडा दोष
मनिाि ण झाला. आमण चार वषे आिीच मनवत्त
ृ ी घेतली.
अध्यामत्िक वत्त
ृ ी शांत, सरळ स्वभाव आमण िाणसांची आवड यािळ
ु े जे दान
मिळाल त्याबद्दल कुरकुर नव्हती. आनंदी राहण्यासाठी पयाि य शोिणं होतं. एकीकडे पामकिन्सनस
मित्रिंडळात दाखल झाले. आमण दस
ु रीकडे पेंमटंग्जची आवड जोपासणारा संस्कारभारतीचा ग्रपु
मिळाला. या ग्रपु बरोबर दर रमववारी सकाळी नाश्ता करून पाताळे श्वर, पणु े यमु नव्हमसि टी, मवठ्ठलवाडी
असा कुठेतरी दौरा असायचा. २/३ तास पेंमटंग करणे चालायचे. िग जेवायला परत घरी. यासाठी त्याना
कोणाची िदत लागत नसे. बस, रीिा असे मिळे ल त्या वाहनाने एकटेच जात. घरातही स्वत:ची कािे
स्वत:च करत. न्यरु ॉलॉमजस्टनाही ते सलग २/३ तास रंगकाि करतात याचे आियि वाटायचे. या छं दाचा
पैसा मिळवण्यासाठी ते उपयोग करु शकले असते. पण त्यांनी ते के ले नाही. लग्न, िंज
ु , वाढमदवस साठी
अशा कोणत्याही सिारंभासाठी जायचे तर भेट म्हणून स्वत:च्या हातांनी पेंटींग करून देण्यात त्याना
आनंद वाटे. अशा अनेक नातेवामयक, मित्रिंडळींच्या घराच्या मभंती राजपाठ् कांच्या मचत्रांनी सजल्या
आहेत. हा छं द तसा खमचि कच. स्वत: जाऊन रंगकािाला लागणारे उत्तिातले उत्ति सामहत्य ते खरेदी
करत. पत्नीची याला सार् होती. किी किी िात्र घर छोटे त्यात रंगाचा पसारा वाटे. िग र्ोडी कुरकुर
त्या करायच्या. िग याचं उत्तर ठरलेल.ं दस
ु रं कुठलं व्यसन नाही ना िी करत? िग हे िाझं व्यसन
सिज. बाल गंिवि िध्ये प्रदशि नातही त्यांची पेंटींग िांडली गेली होती. यासाठी होणारा खचि ही हौस
सदरात िोडणारा. हृषीके श पवार यांच्या नत्ृ योपचार वगाि लाही ते जात.

मनयतीने िात्र त्यांची सत्व परीिाच घ्यायचं ठरवलं होत. आिी यरु ीन इन्फे क्शन, नंतर
नागीण असे आजार त्याना एकािागोिाग होत रामहले. प्रमतकार शक्ती, ताकद किी होऊ लागली. तोल
जाऊन पडल्याने डोक्याला िार लागला िेंदवू र शस्त्रमक्रया करावी लागली. अनेक आजाराने मिण
झालेल्या शरीराला हे सवि झेपले नाही. आपल्या छं दाची अनिोल संपत्ती िागे ठेऊन ते अनंतात मवलीन
झाले.
त्यांच्या पेंमटंग्जचे फोटो मवनया मचत्रे यांनी काढले. मतच्या काकाना पामकिन्सनस होता.
त्यािळ
ु े हालचालीवर मकती बंिने येतात याचा मतला अनभु व होता. नैराश्यात गेलेले मतचे काका मतने
पमहले होते. ' पामकिन्सन्स झालेली व्यक्ती इतकी संदु र कलाकृती मनिाि ण करू शकते हे पाहून िी आवक
झाले' अशी प्रमतमक्रया मतने नोंदवली. मवनयाने काढलेले फोटो िेलनी पाठवण्याचे काि मवनायकनी के ले.
त्यांच्यासाठी हे काि छोटे असले तरी आिच्यासाठी िोलाचे आहे. मवनया, मवनायक यासाठी कृतज्ञ
आहोत. िािवी ताई ंच्या पाठपरु ाव्यािळ
ु े आमण त्यांच्या कुटुंबीयांनी के लेल्या िदतीिळ
ु े ही हे शक्य झाले.

पाकीन्सन्स णमत्रमडं ळ एक प्रयोगशाळा
- डॉक्टर शोभना तीर्कळी
पीडी होण्याची कारणे? िामहत नाहीत
पीडी पूणि बरा होण्यासाठी उपचार? अजून तरी नाहीत. पण संशोिन चालू आहे. आशेचा
मकरण आहे. आमण पणू ि बरा होत नसला तरी लिणावर मनयंत्रण आणून चांगले जीवन जगता येते.
अशी प्रश्ोत्तरे पीडीवरील कोणतेही सामहत्य वाचले की हिखास आढळतात.
तसे पाहता १९६०ििे मलओडोपा उपचारात आले तोपयंत कोणतेही औषि नव्हतेच
ना? संशोिकाच्या अर्क प्रयत्नातून हे साध्य झाले. पाश्च्यात्य देशात करोडो डॉलर संशोिनावर खचि
होत आहेत. The Michal J. Fox Foundation For Parkinson's Research द्वारे
पामकिन्सन्ससाठी स्टेिसेलचा उपयोग कसा करता येईल यावर संशोिन चालू आहे.
आिची प्रयोगशाळा िात्र मबन पैशाची. ३५० पीडी शभु ार्ी हीच काय ती आिची
सािनसािग्री. आमण या सािन सािग्रीवर प्रयोग करतात, काही पदव्यत्त
ु र अभ्यासाचा भाग म्हणून
प्रकल्प करणारे डॉक्टर आमण काही मन:स्वार्ीपणे काि करणारे कलोपचारक इत्यादी. . पीडीवरील
संशोिनाच्या अवकाशात हे सारे अत्यंत नगण्य. असेच आहे. संशोिन म्हणावे का या पातळीवरचे. . इर्े
अगदी गितीने प्रयोगशाळा म्हटले आहे. तरीही शभु ामर्ंच्या जीवनात आनंद मनिाि ण करणारे म्हणून
आिच्या दृष्टीने हे सवि िहत्वाचे. या प्रयोगांिागे एक दृमष्टकोन आहे.
पीडीच्या लिणावर मनयंत्रण आणून गणु वत्तापूणि जीवन जगण्यासाठीही फक्त
आिमु नक वैद्यकाचे औषिोपचार परु स
े े नाहीत. औषिोपचाराबरोबर इतर पूरक उपचारही

वापरुन पहायला हवेत. असा तो दृमष्टकोन. आमण हा आता िूळ िरु लागला आहे. हा दृमष्टकोन
प्रयोगाद्वारे प्रत्यिात आणण्याचेही प्रयत्न चालू आहेत. याची उपयक्त
ु ता ओळखून पामकिन्सन्स
मित्रिंडळाने प्रयोग कत्यांसाठी नेहिीच कवाडे उघडी ठेवली आहेत.
प्रयोगकत्यांििे भारती मवद्यापीठाचे कॉलेज ऑफ ऑमडओ अॅन्ड मस्पच र्ेरपी; संचेती
हॉमस्पटलचा मफमजओर्ेरपी मवभाग; डी. वाय. पाटील मफमजओर्ेरपी कॉलेजचा न्यूरॉलॉजी मवभाग,
येर्ील पदव्यत्त
ु र अभ्यास करणारे मवद्यार्ी, कलोपचारक यांचा सिावेश आहे. यातील काहीनी फक्त
आपल्या प्रयोगापरु ते आम्हाला मगमनमपग बनवले आमण कायि भाग पूरा झाल्यावर ढुंकुनही पामहले नाही.
त्यांचा इर्े उल्लेख के ला नाही. काहीनी िात्र अत्यंत िनापासून नेटाने प्रयत्न के ले. प्रयोगाचे मनष्कषि
लेखाद्वारे, सभेििून व्याख्यानाद्वारे आिच्यापयंत पोचवले. ते आिच्या पररवारातील झाले. काहीचे
प्रािामणक प्रयत्न व्यावहाररक अडचणीिळ
ु े , काहीवेळा आिच्या उदासीन प्रमतसादािळ
ु े तडीला जाऊ
शकले नाहीत. काही अजून चालू आहेत. या सवांचा आढावा पढु े घेतला आहे. सरुु वातीला मस्पच
आमण मफमजओर्ेरपीच्या प्रयोगाची िामहती घेऊ.
णस्पचर्ेरपी
जानेवारी २००९ िध्ये भारती मवद्यापीठातील मस्पच र्ेरपीस्ट नमिता जोशी यांचे
व्याख्यान ठेवले होते. पीडीििे मस्पचर्ेरपीचा उपयोग कसा होऊ शकतो हे एल. मस. डीच्या आिारे
सांमगतले. व्यायािाची प्रात्यमिके ही दाखवली. त्यांची उपयक्त
ु ता नमिता आमण मित्रिंडळ या
दोघांच्याही लिात आली यातून प्रत्येक शभु ार्ीला त्यांच्या सिस्येनस
ु ार वेगवेगळे व्यायाि करण्याची

गरजही लिात आली. व्यायाि ठरमवण्यासाठी प्रत्येकाची तपासणी आवश्यक होती. यासाठी
फे िवु ारीििे त्यानी आिच्या सभेच्या मठकाणी येऊन आपल्या १४ मवद्यामर्ि नीच्या
सहाय्याने २८ शभु ामर्ंची िोफत तपासणी के ली. िोबाइल, टेपरेकॉडि र यांच्या आिारे शभु ार्ीच्ं या
बोलण्याचे निनु े घेण्यात आले. प्रश्ावलीही भरुन घेण्यात आल्या. ज्यांच्या बोलण्यात अमिक दोष
होता अशा काही शभु ार्ीना काही चाचण्यांसाठी आिमु नक सािग्रीची गरज होती . त्यासाठी
मवद्यापीठातील मस्पचर्ेरपी मवभागात जाणे आवश्यक होते. आमण उपचारासाठी ५/६ िमहने तरी
आठवड् यातून दोनदा जाणे आवश्यक होते. काही शभु ार्ीनी अशा तपासण्या करुन घेतल्या उपचारही
घेतले पण सातत्याने जाता न आल्याने हा प्रयोग अिि वट रामहला. यातील भारती मवद्यापीठ हे शभु ार्ीना
जाण्यायेण्यासाठी मजमकरीचे आमण गैरसोयीचे होते ही िोठी अडचण होती. पण यािळ
ु े एक झाले ते
म्हणजे मवद्यापीठाच्या या मवभागाची मित्रिंडळाशी जवळीक मनिाि ण झाली. डॉकटर नमितानी आिच्या
स्िरमणके साठी लेख मलहून मदला. पदव्् यत्त
ु र मवभागाच्या मवद्या्यांचे प्रकल्पासाठी लि वेिले गेले.
णिणजओर्ेरपी
डी. वाय पाटील कॉलेज ऑफ मफमजओर्ेरपी येर्े पदव्यत्त
ु र मशिण घेणार्या डॉक्टर
कोिल पारीख यांचा प्रयोग हा िहत्वपूणि होता. पामकिन्सन्सििे तोल जाणे आमण पडणे ही काही
लोकांबद्दल सिस्या असते. कोिलचा प्रकल्प या सिस्येवर आिाररत होता. आम्ही गोळा के लेल्या
िामहतीतून आम्ही लगेचच तोल जाण्याची सिस्या असणार्या शभु ामर्ंची नावे मतला मदली.
सप्टेंबर २०१० ििे मतच्या प्रयोगाची सरुु वात झाली. मफमजओर्ेरपी द्वारे शभु ामर्ंचा
तोल जाणे सिु ारणे, पडण्याला प्रमतबंि करणे आमण आटोक्यात आणणे, . याद्वारे

जगण्याची गणु वत्ता वाढवणे, दैनमं दन जीवनातील मवमवि गोष्टी करण्यात त्याना जास्तीत जास्त
स्वावलंबी बनवणे. ही मतच्या प्रयोगाची उमद्दष्टे होती. उपचाराचा प्रिख
ु भाग औषिोपचार असेल
मफमजओर्ेरपी पूरक असेल हेही मतने स्पष्ट के ले होते.
आठवड् यातून तीनदा असे चार आठवडे मतचा प्रमशिण कायि क्रि होता. यात
ररलॅक्सेशन, श्वास आमण तोल यावर आिाररत व्यायाि मतने प्रत्येकाच्या घरी जाऊन मशकवले.
प्रमशिणाचा पमहला मदवस झाल्या झाल्याच शभु ामर्ंचे फोन यायला सरुु वात झाली. कोिलच्या
प्रमशिणावर सवि जण खशु होते. ती त्यांची कुटुंबीयच झाली होती. . आमश्वनी वीरकरला ऑन ऑफची
सिस्या आहे. मतचा ऑफ मपररएड चालू होऊन संपेपयंत आमण पनु ः ऑन मपररएड चालु असतानाचा
काळ ती र्ांबली त्या काळातील मतच्या हालचाली मतने न्याहाळल्या. आमण त्यानस
ु ार मतचे व्यायाि
ठरवले. प्रत्येकाची सिस्या वेगळी आमण त्यानस
ु ार व्यायािही वेगळे . कोिल येण्याची सवि जण वाट
पाहात असायचे. कोिलनेही. '. ' I enjoy my role as Physiotherapist and as friend 'अस
आपल िनोगत व्यक्त के ल. प्रमशिणाचे मनष्कषि आशादायी होते. शभु ार्ीना त्यानी नैराश्येतून बाहेर
काढल. तोल जाण्यावर िात करु शकू हा आत्िमवश्वास वाढवला. सिाजापासून तटु ल्याची भावना
किी के ली. काही शभु ार्ीच्ं या याबाबतच्या भावना बोलक्या आहेत. सिु ाकर अनवलीकर याना
प्रमशिण प्रमक्रया आनंददायी वाटली. शामलनी गोपालमक्रश्णनचा आत्िमवश्वास वाढला, . हालचालीवर
ियाि दा आल्या होत्या त्त्या किी झाल्या. स्टॅमिना वाढला.
शीला कुलकणी स्वतः डॉक्टर आहेत त्या मतच्या कािाने प्रभामवत झाल्या. त्यांची तोल
जाण्याची सिस्या किी झाली. आमश्वनीने तर स्िरमणके साठी "मफमजओर्ेरमप पामकिन्सन्स शभु ामर्ंसाठी
आशेचा मकरण" असा लेख मलहून आपल्या भावना व्यक्त के ल्या.

'this journey helped me to grow as a physiotherapist. and human
being. The process of working with a Parkinson's disease patient was exiting for
all the learning it allowed me'
अशी भावना स्िरमणके तील लेखात कोिलनेही व्यक्त के ली.
मतच्या प्रकल्पाचे काि पूणि झाले तरी ती नेहिीच आिच्या संपकाि त रामहली.
पामकिन्सन्स मित्रिंडळाच्या सभासदांसिोर मतने आमण मतच्या सह्कार्यानी मफमजओर्ेरपीचा पीडीसाठी
कसा उपयोग होतो हे मचत्रफीतीसह अमण प्रात्यमिकासह दाखमवले. या प्रकल्पाची व्यायािाच्या
रेखाटनासह छापील प्रत मदली. त्याच्या झेरोक्स प्रती पढु ील कायि क्रिात सवि शभु ामर्ंना मदल्या.
परगावच्या शभु ार्ीना पोष्टानी पाठवल्या
इर्े एक िह्त्वाचा प्रश् राहतो. कोिलने सांमगतले की श्वास, अन्न, झोप या सवांसाठी
अत्यावश्यक बाबी आहेत. पामकिन्सन्सच्या बाबतीत एक्सरसाइज ही चौर्ी बाब हीसद्ध
ु ा सिामवष्ट
करायला हवी. मतचा सल्ला ऐकून मशकवलेले व्यायाि प्रकार सातत्याने करणे हे आता शभु ार्ीचं े आमण
करवून घेणे हे शभु क
ं रांचे काि.
संचेती हॉमस्पटलच्या मनमिषा जैन महचा प्रयोग ही मदलासा देणारा ठरला.
पामकिन्सन्सच्या आजारात रेडमिलचा उपचार म्हणून वापर असा मतच्या अभ्यासाचा मवषय होता.
रेडमिलचा वापर अॅॅर्लेट करतात मकं वा वजन किी करण्यासाठी के ला जातो असा सवि सािारणपणे
सिज आढळतो पण अिेररके त आमण इतर देशात पाकीन्सन्स आमण पॅरॅलेमससच्या

आजारात उपचार म्हणून रेडमिलचा वापर यशस्वी ठरला आहे. पामकिन्सन्स्च्या रुग्णाना तोल जाण्याची
आमण चालण्याची सिस्या असते यासाठी उपचार म्हणून रेडमिल प्रमशिण उपयोगी ठरले. भारतातील
रुग्णाना याचा खरोखरच उपयोग होईल का हा मतच्या अभ्यासाचा मवषय होता मनमिषाने मतच्या
प्रकल्पामवषयी मित्रिंडळात िामहती मदली आमण अनेक शभु ार्ी उत्साहाने सािील झाले. हे प्रमशिण .
आठवड् यातून ३वेळा, ३० मिनीटे असे ६ आठवडे असणार होते. शभु ामर्ंच्या मवमवि अडचणीिळ
ु े
मनयमित येणार्या शभु ार्ीचं ी संख्या १३वर आली. हे प्रमशिण रेडमिलवर असल्याने शभु ार्ीना संचेती
हॉस्पीटलिध्ये यावे लागणार होते. त्यािळ
ु े हॉमस्पटलपयंतचे अंतर हा िोठ्ठा अडर्ळा होता. पण्ु यातील
दळणवळण समु विा पाहता ररिा मकं वा स्वतःचे वाहन हेच पयाि य होते. यासाठी शभु क
ं राची िदत
आवश्यक होती. इच््या असली तरी अनेक शभु क
ं रांसाठी आठवड् यातून ३वेळा, ६आठवडे सोबत
करणे शक्य नव्हते.
ज्याना र्हुदयमवकार आहे त्याना या प्रमशिणात सहभागी होता येणार नव्हते असेही
काही नाइलाजाने गळाले. मनमिषाने शभु ार्ीची
ं भीती जाण्यासाठी आमण खबरदारी म्हणून सरु मिततेची
सािने(safety harness) वापरावयाची ठरवले होते परंतु एकाही शभु ार्ीला त्याची गरज वाटली नाही.
प्रत्येक शभु ामर्ंकडे मनमिषा जातीने लि देत होती. मनमिषाच्या कािावर सवि शभु ार्ी मफदा होते. एकही
मदवस चक
ु वत नव्हते. मतने काही गमृ हतके िरली होती ती तपासली जात्त होती
१
पामकिन्सन्सिध्ये िेंदचू ी सूचना देण्याची नैसमगि क यंत्रणा किी झालेली
असते. त्यािळ
ु े बाहेरुन

इशारे देण्याने आवश्यक कायि भाग सािला जातो. रेडमिलवर चालताना हालणार्या
रेडमिल बेल्टकडून अशा सूचना मिळतात. यातून तोल सावरण्यास िदत होते आमण पावलातील अंतर
वाढवण्यास ही िदत होते.
२
रेडमिलवर चालण्याने एक लय सािली जाते शरीरांतगि त मबघडलेली
लय सिु ारण्यास याची िदत होते.
३) मनमिषाने सांमगतल्यानस
ु ार रेडमिलिळ
ु े न्यूरोप्लॅमस्टमसटी सािली जाते.
न्यूरोप्लॅमस्टमसटी म्हणजे िेंदचु ी फे रफार करणे, नव्याने आकार देणे, नव्या गोष्टी मशकणे ही ििता. .
पीडी रुग्णांना मवमशष्ट काि देऊन ते करण्याचे प्रमशिण मदल्यास न्यूरोप्लॅमस्टमसटी वाढते असे
संशोिनाने मसद्ध झाले आहे.
या सवि सैद्धांमतक पातळीवरच्या बाबी प्रयोगातून तपासल्या गेल्या.
. संचेती हॉमस्पटलचे न्यूरॉलॉमजस्ट शैलेश देशपांडे यांचीही िदत घेतली गेली. सवि
शभु ार्ी मनमिषाच्या कािावर मफदा होते. सहा आठवड् यानंतर िूल्यांकन करण्यात आले. शभु ार्ीच्ं या
तोल जाण्याच्या सिस्येत आमण चालण्याच्या सिस्येत खूपच सिु ारणा झाली होती. आत्िमवश्वास
वाढला होता. अंिारात आमण चढउतार असला तरी चालू शकतो असे सहभागी शभु ार्ी सांगत होते.
स्वतःशीच स्पिाि करुन स्वतःिध्ये सिु ारणा करण्याची ििता वाढली होती. सह्भागी शभु ार्ी
शीलाताई कुलकणी यानी तर रेडमिल मवकत घेतले. रेडमिलवर चालणे असे उपयक्त
ु

असले तरी तज्ञाच्या िागि दशि नाखालीच करायला हवे प्रत्येक शभु ार्ीच्या सिस्या, गरजा वेगवेगळ्या
असतात. त्यानस
ु ार प्रमशिण देणे गरजेचे असते. हा उपचार कोणासाठी योग्य आहे हेही तज्ञच ठरवू
शकतात. असा सल्ला िात्र मनमिषाने आवजि ून मदला. मनमिषाचा प्रकल्प संपला तरी मित्रिंडळाशी
संबिं िात्र संपले नाहीत. मित्रिंडळासाठी मतने आपले प्रकल्पाबद्दलचे अनभु व आिच्या स्िरमणके साठी
मलहून मदले. प्रकल्पात सह्भागी नसणार्या काही शभु ार्ीच्ं या घरीही ती मफमजओर्ेरपीसाठी जात
होती. अभ्यासक्रि संपल्यावर ती परत गेली. जाताना दस
ु र्या मफमजओर्ेरमपस्टवर काि सोपवून गेली
होती. पण मनमिषाची जागा ती घेऊ शकत नाही असे शभु ार्ीनी ित नोंदवले. . मनमिषा पनु ः पण्ु यात
यावी असे त्याना वाटते. र्ोडक्यात मनमिषाचा प्रकल्प यशस्वी होण्यात मतचा सहानभु ाव आमण
शभु ार्ीिध्ये मतने मनिाि ण के लेला मवश्वासही िहत्वाचा होता.
णवणवध कलोपचार
२०१० या वषाि त कलोपचार(आटि बेस र्ेरपी)हा मवषय घेऊन मवमवि उपक्रि राबवले
गेले. तत्पूवी प्रमसद्ध भरत नाट् यि नत्ृ यांगना समु चत्रा दाते यांच्या नत्ृ यप्रेरणा या संस्र्ेशी आिचा संपकि
झाला.
सणु चत्रा दाते यांचा नत्ृ योपचार
. ११ एमप्रल २००८च्या मद टाइम्स ऑफ इंमडयाच्या अंकात 'Dancing away the
Disease' असा लेख जागमतक पामकिन्सन्स मदनामनमित्त छापून आला होता. त्यात नत्ृ यप्रेरणाच्या
समु चत्रा दाते यांच्या प्रयोगाबद्दल िामहती होती. भरतनाट् यिचा त्या पामकिन्सन्सवर उपचार

म्हणून उपयोग करत होत्या. त्या िोफत मशकवायला तयार असूनही फारसा प्रमतसाद मिळत नाही असे
म्हटले होते. कोणत्या वयात काय मशकायचे या सािामजक बंिनािळ
ु े हे होते असे त्याना वाटत होते.
श्री. व सौ. शेंडेनी त्यांच्याशी संपकि सािला. आमण आम्ही काही जणानी त्यांच्या प्रयोगात सामिल
व्हायचे ठरवले. त्यानस
ु ार दर शक्र
ु वारी वगि सरुु झाला. दात्ये यांच्या िैमत्रणीच्या नवर्याला लहान
वयात पीडी झाला. म्हणून त्यानी याचा अभ्यास के ला आमण नत्ृ योपचार यावर उपयोगी ठरु शके ल असे
त्याना वाटले. िैमत्रणीच्या नवर्याने यात सह्भाग घेतलाच नाही आम्ही िात्र जाऊ लागलो.
शभु ार्ीबरोबर
शभु क
ं रही सहभागी झाल्यास तल
ु नेस सोपे जाईल म्हणून आम्हालाही त्यानी यात सािील
ं
करुन घेतले
त्यानी एक प्रश्ावली तयार के ली होती. आम्हा प्रत्येकासाठी एक ज्येष्ठ मवद्यामर्ि नी नेिली
होती.
नत्ृ य वगाि त आिच्या नातवंडांच्या वयाच्या िल
ु ी असायच्या. आम्ही मशकताना पाहून
त्या कौतक
ु ाने िदत करायच्या. आडाव, िद्रु ा, नव्ररसाद्वारे अमभनय असे काही काही मशकत होतो. गरुु
पौमणि िेच्या कायि क्रिात एक छोटीशी झलकही दाखवली. नत्ृ योपचारासाठी सातत्य िहत्वाचे होते. पण
ते होत नव्हते. कोणाचे अिेररके ला जाणे, कोणाचे डोळ्याचे ऑप्रेशन, अशा काही ना काही कारणानी
क्लास बडु ायचा. पण दात्ये िॅडिनी नाद सोडला नाही. त्या स्वतः सिपु देशक आहेत. शभु ार्ी आमण
शभु क
ं रांची िानमसकता त्या ओळखत होत्या. त्यांच्यातील सिपु देशक आमण मशमिके ने
आम्हाला प्रवत्त
ृ करण्यासाठी मनरमनराळे प्रयोग के ले पण अशा काही अडचणी येत रामहल्या की आिचे
जाणे र्ांबले.

यावर उपाय म्हणून त्यानी एक मसडी तयार के ली आहे ती पाहून तम्ु ही घरीही नत्ृ यावर
आिाररत व्यायाि करु शकता. मशवाय प्रत्येक शमनवारी नत्ृ यवगाि त सािील होऊ शकता. इतराना
यासाठी शल्ु क असते पण पामकिन्सन्स शभु ार्ीना िात्र िोफत प्रवेश आहे काही शभु ार्ी सािीलही झाले
आहेत. आिचा प्रयोग अिि वट रामहला तरी. मजतके मदवस सहभाग होता त्यातही फायदे जाणवले
११ एमप्रल २०१०च्या स्िरमणके त. श्री गोपाळ तीर्ि ळी यांनी आपला नत्ृ यमवषयक
अनभु व 'पामकिन्सन्सने िला नाचमवले'. या लेखात मदला. ते मलमहतात, "पामकिन्सनने चेहरा भावमवमहन
होतो असे सांमगतले जाते प्रत्यिात अनभु वलेही. चेहर्याचे स्नायु ताठ झाल्याने हे होते. िी बोलणारा
किी. पण िाझा राग, आनंद, कौतक
ु , कं टाळा हे चेहर्यावरुन सिजायचे. पीडीिळ
ु े हे बंद झाले होते.
नत्ृ याििल्या नवरसाच्या अमभनयाने आमण व्यायािाने चेहर्यावरची ताठरता किी होऊ शकते, आता न
बोलता िाझा राग बायकोला सिजतो. आमण आवडले नाही म्हणून नाराजी मकं वा आवडल्या बद्दलचे
कौतक
ु इतराना सिजू शकते. वेगवेगळ्या हालचाली आमण त्यांचे बदलते वेग यांची सांगड घालणे आता
जिायला लागले. िद्रु ांच्या सरावािळ
ु े वेगवेगळ्या हालचाली सल
ु भ होत आहेत. "
नत्ृ य वगाि त येणार्या इतरानाही तोल सांभाळणे, हालचाली सल
ु भ होणे असे फायदे झाले.
णवणवध शुभार्ी आणि त्यांच्या कला.
नत्ृ याप्रिाणेच संगीत, मचत्रकला अशा इतर कलाही उपचार म्हणून उपयक्त
ु ठरत आहेत
असे गह्ृ भेटीतून लिात आले. यातील प्रेरणादायी अनभु व डॉ. शीलाताई कुलकणी यांचा.
तीसपस्तीस वषांच्यावर भारत आमण भारताबाहेर त्यानी वैद्यकीय व्यवसाय के ला. अनेक रुग्णांवर
उपचार करुन त्याना मदलासा मदला. पण त्यांचे पमत आमण त्या स्वतः या दोघानाही

पामकिन्सन्स झाल्यावर िात्र नैराश्येनी घेरले. पण त्यात गतंु ून न राहता त्यातून बाहेर पडण्याचे मवमवि
िागि शोिले. ताठरणार्या बोटाना वठणीवर आणण्यासाठी कॅ रि वीणकाि, मचत्रकला यांचा आिार
घेतला. २००९ िध्ये जवळच राहणार्या सोनाली राणेकडून मचत्रकलेचे िडे घेण्यास सरुु वात के ली.
आठवड् यातून पाच मदवस रोज एक तास मशकणे चालू झाले. शालेय जीवनात एक अमनवायि मवषय
म्हणून आमण वैद्यकीय मशिणात आकृत्या काढण्यापरु ताच मचत्रकलेशी संबिं होता आता अडुसष्टाव्या
वषी पेमन्सल हातात िरली होती. आडव्या उभ्या मतरक्या रेषा काढण्यापासून सरुु वात के ली. मशिक
आलेल्यावेळी ऑफ मपररएड असला तर उठून बसताही यायचे नाही. सरुु वातीला लगेच हात दिायचे.
सारखे खोडरबर लागायचे. रेषांच्या फटकार्यातून हाताची असिर्ि ता जाणवायची. पण िनाचा मनिाि र
आमण सतत सराव यानी रेषा मस्र्र होऊ लागल्या. प्रिाणबद्धता जिू लागली. मत्रमितीची जाण आली, .
एकाच पेमन्समलने किी जास्त दाब देत शेडींग करणे जिू लागले. मनसगि मचत्र, वस्तमु चत्र, व्यमक्तमचत्र
सगळे सराइतासारखे जिू लागले.
या सवांपेिा िहत्वाचे म्हणजे सलग एक तास बसूनही शरीर कुरबरु करेनासे झाले.
औषिांची आठवण येईनाशी झाली. नैराश्य दूर होऊन उत्साह, आत्िमवश्वास वाढला. त्यांची मशमिका
सोनाली राणेनी सांमगतले ‘मचत्रकलेत त्यांनी प्रगती के लीच पण मचत्रकला मशकताना आमण मचत्रे
काढताना त्यांच्या शारीररक, िानमसक, अवस्र्ेत झालेले मस्र्त्यंतर अमिक आनंदाचे होते. ’आम्ही
त्याना भेटायला गेलो तेंव्हा त्यांनी काढलेली मचत्रे दाखवली ती दाखवताना, त्यांच्या मशकण्याच्या प्रमक्रये
मवषयी त्या भरभरून सांगत होत्या. हे सांगताना त्यांचा चेहरा आनंदाने खल
ु ला होता एरवी त्या वॉकर
घेऊन चालतात पण आता त्या वॉकर मशवाय आत बाहेर करत होत्या. एरवी कपडे बदलायला वेळ
लागतो पण त्यामदवशी त्या पाच मिमनटात कपडे बदलून आल्या. मचत्रकलेमवषयी बोलताना

त्या इतक्या एक्सायटेड असतात तर मचत्रे काढताना मकती असतील याची कल्पना आली. मचत्रकलेची
ही मकिया र्क्क करणारी होती. त्यावषीच्या स्िरमणके चे िख
ु पष्टृ त्यांच्याच मचत्राने सजले. मचत्रकलेने
पीडीच्या लिणावर िात करणारे दस
ृ झाल्यावर
ु रे उदाहरणं मवद्यािर पटविि न यांचे. बँकेतून मनवत्त
त्यांनी मचत्रकलेचा छं द जोपासला. ७५व्या वषी पीडी झाला तरी त्यानी मचत्रकला सोडली नाही. िी
त्याना भेटले तेंव्हा ते ८० वषाि चे होते. . . शीलाताईना कं पाची सिस्या नव्हती. पटविि नाना िात्र
ताठरते बरोबरच कं पाचीही सिस्या आहे. त्यािळ
ु े त्यानी पीडी झाल्यावर के लेली िोठिोठी पेंटींग्ज
पाहून त्यांच्या मजद्दीला हॅट्स ऑफ म्हणावेसे वाटले. पिी, प्राणी, फुले, मनसगाि ची मवमवि रुपे, व्यक्ती
यांच्या मचत्रानी तर मकतीतरी वह्या भरल्या होत्या. मचत्रे काढताना त्यांची सिािी अवस्र्ा असते. कं प,
ताठरता जवळही मफरकत नाहीत. किलाकर झेंडे, कल्पना मशरनािे हेही छं द म्हणून मचत्रकला
जोपासणारे शभु ार्ी. झेडे व्यवसायाने अमभयांमत्रकी कॉलेजििे गमणताचे प्राध्यापक होते तर मशरनािे
खेळाडु. या सवांची मचत्रकला पाहून २०१०या वषाि तील पामकिन्सन्स मदनामदवशी शभु ामर्ंच्या
कलाकृमतंचे प्रदशि न भरमवण्याची कल्पना सचु ली. हे प्रदशि न अत्यंत यशस्वी झाले. इतर शभु ार्ीना
नैराश्य झट् कून के ल्याने होत आहे रे अशी प्रेरणा मिळाली. वरील प्रयत्न वैयमक्तक पातळीवरील असले
तरी पीडी शभु ामर्ंसाठी कलेची उपयक्त
ु ता अिोरेमखत करणारे होते. २०१०च्या स्िरमणके तील लेखाने
याला वैज्ञामनक आिार मिळाला
झबु ेन बलसारा यांची ड्रमर्ेरपी
स्िरमणके त कॅ नडामस्र्त न्यूरॉलॉमजस्ट िंदार जोग(President, Canadian Institute
of Parkinson's Disease) यांचा Music Brain & Parkinson लेख तर ABT

practitionerकमवता नायर यांचा Art Based Therapies हे लेख कलोपचाराबद्दल िामहती देणारे होते
िंदार जोग स्वतः शास्त्रीय संगीत मशकलेले आहेत. पण्ु यात आलेल्यावेळी त्यांची
संगीताची िैमफल आमण शेवटी पीडीवर व्याख्यान होते. मित्र िंडळाच्या सभासदाना मनिंत्रण होते.
त्यानी स्िरमणके तील लेखात पामकिन्सन्सच्या बाबतीत संगीताची उपचार म्हणून उपयक्त
ु ता प्रायोमगक
पातळीवर आहे. जास्तीत जास्त संशोिन संगीताचा ठेका (Rhythm)कसा उपयक्त
ु ठरतो यावर आहे.
आमण ठेक्यािळ
ु े चालण्याच्या िितेत सिु ारणा होते
पीडीसारख्या गंतु ागंतु ीच्या आजारावर उपचारा साठी साध्या सरळ संगीतापेिा
गंतु ागंतु ीची रचना अमिक प्रभावशाली ठरु शकते. उदाहरणार्ि जाझ मकं वा महंदस्ु र्ानी शास्त्रीय संगीत.
कमवता नायर यांच्या िते ABT हे Art Based Therapies चे संमिप्त रुप नाही तर
त्याची उपचार म्हणून उपयक्त
ु ता परु ाव्या आिारे शास्त्रीय दृष्ट्या मसद्ध झालेली आहे.
संगीत, तालवाद्य, नत्ृ य, नाट् य, मचत्रकला, मशल्पकला, रंगकाि्, फोटोग्राफी, अशा मवमवि
दृश्यकला, कर्ाकर्न इत्यामदंचा यात सिावेश होतो. ABT अभ्यासक्रि पूणि के लेल्या तज्ञांच्या
िागि दशि नाखालीच हे उपचार के ले जातात. हे व्यमक्तगत मकं वा सिूह पातळीवर असतात. प्रत्येक
व्यक्तीच्या गरजेनस
ु ार साध्य मनमित के ले जाते. औषिोपचार चालू ठेउन पूरक म्हणून हे उपचार आहेत
हे लिात ठेवावयास हवे.
संशोिनानस
ु ार मवमवि कलािळ
ु े व्यमक्तवर काही सपु ररणाि होत असतात. हे सपु ररणाि
Cortical Arousal, स्िरणशक्तीत वाढ, िनोसािामजक अवस्र्ा, भावमनक प्रमतसाद, सािामजक
वति णूक, शारीररक पनु वि सन, भाषा आमण बोलणे, अशा मवमवि पातळीवर असतात पीडी शभु ार्ीचं ा
मवचार करता मनमिि तीिितेला गती मिळून ती वद्ध
ृ ींगत होते, आजाराचा मवसर पडून कं प,

ताठरता, मिमजंग, या लिणावर मनयंत्रण येते, (शीलाताईच्या
ं उदाहरणात हेच झाले. )नकारात्िक
मवचार, नैराश्य, ताण दरू होतात. संवादकौशल्यात वाढ होते. ABT उपाचारक झबु ेन बलसारा आमण
कमवता नायर ए. बी. टी. ची प्रार्मिक िामहती सांगणारा प्रात्यमिकासह कायि क्रि गांिीभवन येर्े
आयोमजत के ला होता. झबु ेननी सहज उचलता येतील अशी छोटी िोठी ताल वाद्ये आणली होती.
शभु क
ं र आमण शभु ार्ीना कोणतेही ताल वाद्य घेण्यास सांमगतले. वेगवेगळे ठेके दाखवत सवाि ना सहभागी
करुन घेतले. जनु ी महंदी गाणी , िराठी गाणी असे कोणी कोणी काही सचु वत होते. आमण त्या आिाररत
ताल िरावयास मशकवले जात होते. तास मदडतास आजार मवसरुन सवाि नी िनसोक्त आनंद लटु ला.
पीडी शभु ार्ीवं र प्रयोग करण्याची त्यांची तयारी होती.
शभु ार्ी अमनल कुलकणी यानी पढु ाकार घेतला. गांिीभवन कोर्रुड येर्े जून १०ला
कलोपचार उपक्रि चालू झाला. पाच शभु ार्ी सहभागी झाले. दर सोिवारी चार ते सहा या वेळात बारा
सत्रे घेण्यात आली. हा प्रयोग पायलट स्वरुपाचा होता. संगीत ड्रि्, डान्स, दृश्यकलेतील मचत्रकला
यांचा यात सिावेश होता. झमु बन बलसाराच्या िागि दशि नाखाली के लेल्या या प्रयोगावर कमवता नायरने
लेख मलहून मदला तो २०११च्या पामकिन्सन्स मदनाला काढलेल्या स्िरमणके त मदला आहे. त्याआिारे
खालील िामहती मदली आहे. हजारो वषाि पासून महंद,ु बौद्ध वगैरे ििाि त लयबद्ध िंत्रोच्चारण, भजन,
कीति न, िद्रु ा यांचा वापर आत्िोन्नत्तीसाठी के ला जाई. आजही उन पावसाची पवाि न करता िैलोनिैल
वारीत चालणारे वारकरी, नवरात्रातील गबाि याना नत्ृ य, वादन संगीत कला उजाि देताना मदसतात.
आिमु नक संशोिनाद्वारे याचे मवश्लेषण के ले जात आहे आमण या सवाि चा उपचारपद्धती म्हणून वापर कसा
करता येईल याचा ही मवचार के ला जात आहे. प्रयोगही होत आहे. झबु ेननी चालवलेले कलोपचाराचे
कायि त्याचाच एक भाग आहे झबु ेनच्या प्रयोगात सहभागी सदस्याना कोणत्याही मक्रयेची

सरुु वात करणे, ती मक्रया चालू ठेवणे या बाबी सहज साध्य नव्हत्या. हालचालीतील िंदत्व ही सिस्या
होती. ठेका आमण लय याआिारे यावर िात करण्याचा प्रयत्न होता. चालणे, तोल सांभाळणे, सहज
हालचाली करणे यासाठी संगीताचे ठेक्याचे मवमवि प्रकार वापरले गेले. प्रत्येक शभु ार्ीच्या सिस्येनस
ु ार
वेगवेगळा मवचार के ला गेला.
संगीत, वाद्यांचा वापर, गीताचे बोल यांच्या श्रवणाने िज्जाकोश चैतन्यिय होऊन
अवयवांच्या हालचालीत लयबद्धता मनिाि ण होते. िज्जासंस्र्ेकडून संदशे वहन एक पाउल पढु े जाते.
मनयमित सरावाने कृमतशीलता मनिाि ण होते. शभु ार्ीच्ं या प्रत्यि कृमतशील सहभागाबरोबर. मवश्रांती
घेण्यास सांगून शांत संगीत ऐकवण्यात आले. डोळ्यासिोर आनंददायी दृष्ये आणण्यास सांगण्यात
आले. यातून िानमसक शांती मिळण्यास िदत होते.
संगीताप्रिाणे ड्रिर्ेरमपचाही वापर के ला गेला. कोलोरोडा स्टेट यमु नव्हमसि टीच्या
बायोिेमडकल ररसचि सेंटर इन म्यमु झक चे डायरेक्टर मिचेल र्ॉट (Michael Thaut) यांच्या िते लय
ताल यावर आिाररत सूचनांिळ
ु े िेंदच्ू या स्रोक, पामकिन्सन्ससाख्या आजारात िेंदचू ी रीरेन करण्याची
ििता वाढते.
ड्रमिंगच्या तालािळ
ु े मवमवि हालचालीत सिन्वय आमण काल सािला जातो. ड्रिच्या
ठेक्यांिळ
ु े हालचालीसाठी िेंदूला इशारा मकं वा सूचना मिळते. स्नायंच्ु या हालचालीत सिन्वय
सािल्याने अनैमच्छक शारीररक हालचालीवर मनयंत्रण येते, कं प किी होतो, शरीराची मबघडलेली लय
सिु ारते.
ड्रिींगप्रिाणे नत्ृ य आमण हालचाली( Dance &Movement) यांचाही वापर के ला गेला.
देहबोलीतून िाणसाच्या मवचार आमण भावनांचे प्रगटीकरण होत असते. नत्ृ य आमण

हालचालीद्वारा मनमिि तीििता आमण अमभव्यक्ती यांचा मिलाप होतो. पीडीच्या शभु ार्ीने कोणतीही
हालचाल करायची इच््या आमण प्रत्यि कृती यात अंतर राह्ते. हालचालीत ताठरता आमण िंदगती
असते. नत्ृ यातील ठेका, ताल, लय आमण हालचालीची पनु रावत्त
ृ ी यािळ
ु े या सवाि त सिु ारणा होते.
सांिे िोकळे होतात, िन, शरीर, भावना यात संतल
ु न मनिाि ण होते. हालचाली लिात ठेवाव्या लागत
असल्याने स्िरणशक्ती सिु ारते. सततच्या सरावाने आत्िमवश्वास मनिाि ण होतो. याचा रोजच्या
व्यवहारात उपयोग होतो. गदीच्या रस्त्यात दक
ु भ
ु ानात पैसे देताना गोंिळ न ऊडता हालचाली सल
होतात. काही शभु ार्ीना िाचीगं संगीतािळ
ु े . मिमजगच्या सिस्येवर उत्तर मिळाले. तोल सावरता येणे ,
कं प र्ांबणे, िानमसक सिािान त्यािळ
ु े नैराश्य जाणे हेही फायदे आहेतच.
दृश्य कलेतील मचत्रकला आमण रंगकािाचाही(Painting) वापर के ला जातो. . यात
व्यक्तीला प्रगट होता येते. कोंडलेल्या भावना िक्त
ु होतात. संगीताप्रिाणे येर्ेही लय िहत्वाची असते.
आजूबाजूच्या जगाशी िेळ सािला जातो त्यािळ
ु े िेंदल
ू ा उत्तेजना मिळते. किीकिी अनपेमितपणे
नादरुु स्त झालेल्या िेंदतू ील भागाला ती पोचते आमण मवस्ितृ ीत गेलेल्या गोष्टी आठवायला लागतात.
नवमनमिि तीचा आनंद मिळतो. हात , डोळे , िेंदु यांच्या एकत्र वापरािळ
ु े हात आमण डोळे आमण
मवचारशक्ती यांचा सिन्वय साितो. जाणीव ििता(cognitive skill) सिु ारते. बोटांची पकड सिु ारते.
कं पापासून मस्र्रता लाभते.
कलोपचाराच्या प्रार्मिक वगाि त सह्भागी शभु ार्ी प्रयोगावर खशु होते. सरु शे मसियेनी
आपल्या भावना म्यमु झक र्ेरपी एक उपचार या लेखातून व्यक्त के ल्या. या वगाि त प्रत्येकाची आवडती
गाणी आमण र्हीदि ओळखून त्या मबट् स आमण र्महदिची गाणी प्रत्येकाला मदली होती ते गाणे िनाशी

घोळवत कािे के ल्यास हालचालीत लिणीय पररणाि होतो. संगीताने मनराश िनाला उभारी मिळते.
आजार मवसरायला होतो असे त्यानी निूद के ले.
मनराश असाल तर आपल्या आवडीचे गाणे लावा. आमण तालावर न लाजता खशु ाल
नाचा. कोणाला काय वाटेल, कोण काय म्हणेल याची अमजबात काळजी करु नका. असा इतरानाही
त्यानी सल्ला मदला. आता िी रोज हा प्रयोग घरी करतो िाझी नातवंडेही िाझ्याबरोबर नाचतात.
घरातले वातावरण प्रसन्न होते. असेही सांगावयास ते मवसरले नाहीत.
अिेररके च्या महदर िॅक्टॅमव्हश यांचा अनभु वही प्रेरणादायी असा आहे. नोव्हेंबर २०११
िध्ये त्या भारतात आल्या होत्या तेंव्हा मित्रिंडळास त्यानी भेट मदली. १९९५ििे त्याना पामकिन्सन्स
झाला. त्यानी पीडीला फक्त मस्वकारलेच नाही तर त्याच्याकडे मवनोदाने पामहले. ड्रि र्ेरपीचा उपचार
म्हणून वापर के लाच. मशवाय इतरानाही िडे मदले. आता ते त्यांचे मिशनच झाले आहे. जगभर
मवद्यापीठे, पररषदा यातून त्या प्रात्यमिकासह ड्रिर्ेरपीचे िहत्व सांगत असतात. त्याचे अभ्यास वगि ही
घेतात. साठी ओलांडलेल्या महदरनी स्वतः गात आमण नाचत शभु क
ं र शभु ार्ीना नाचायला, गायला
लावले. १७ वषे त्या पीडी पेशटं आहेत हे कोणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही. कोणताही कलोपचार
फक्त मशमबरात िडे घेऊन सार्ि की लागणार नाही तर सातत्याने त्याचा पाठपरु ावा के ला तरच त्याचा
उपयोग होऊ शकतो हे त्यांच्या भेटीने िनोिन पटले
डॉक्टर णवकास कशाळकरांचा संगीतोपचार.
कलोपचारातील संगीतोपचाराचा प्रयोग डॉक्टर मवकास कशाळकर यांच्या
िागि दशि नाखाली झाला. मित्रिंडळाचे महतमचंतक डॉक्टर शमशकांत करंदीकर आमण डॉक्टर

कशाळकर यानी नोव्हेंबर २०११ ििे िन्वंतरी हॉलिध्ये कलोपचारावर कायि क्रि आयोमजत के ला
होता. कलोपाचारावर पदव्यत्त
ु र अभ्यासक्रि करण्याचा त्यांचा मवचार आहे. डॉक्टर मवकास
कशाळकर यानी व्यमक्तगत अनभु व आमण मनरीिण याआिारे संगीताचा उपचार म्हणून कसा उपयोग
होऊ शके ल याची मदशा दाखवणारे व्याख्यान मदले. कलोपचाराचा अभ्यासक्रि आमण संशोिन सरुु
होणार अशी िामहती मदली यावेळी पीडी रुग्णांवरही असा प्रयोग करता येईल का असा मवचार िांडण्यात
आला. शभु स्य शीघ्रि म्हणून लगेच मडसेंबर िध्ये नंदादीप हॉमस्पटल िध्ये डॉक्टर कशाळकर यांच्या
सह्कायाि ने याची सरुु वात ही झाली. सरगिवर ओंकार आमण काही भजने सवांकडून म्हणून घेण्यात
आली . काही संगीत ऐकवण्यात आले. मित्रिंडळाच्या प्रत्येक सभेपूवी पंिरा वीस मिमनटे असा उपचार
करण्याचे ठरले. मडसेंबर जानेवारी . अशा दोन िमहन्यात चार वेळा असा उपक्रि झाला. १५
मदवसानी पंिरा वीस मिमनटे हा वेळ किी पडतो त्याऐवजी एक संपूणि सत्र या कायि क्रिाला द्यावे व यात
सहभागी होऊ इच्छीणार्यांसाठी हा सलग उपक्रि असावा असे वाटले त्यानस
ु ार फे िवु ारी ििे आमश्वनी
लॉजिध्ये पूणिवेळ कलोपचाराचा कायि क्रि झाला. िद्रु ांच्या आिारे सरगि्, ओंकार, भजन, संतरु वादन
असा मवमविांगी कायि क्रि होता. त्यानंतर शभु ार्ीना एक प्रश्ावली भरावयास देण्यात आली त्यातील
प्रमतसादातून पढु ील कायि क्रिाची मदशा ठरवण्यात येणार होती. प्रश्ावलीचे मवश्लेषण करुन डॉक्टर
कशाळकरांकडे पाठवण्यात आले. अनेकानी उत्सक
ु ता दाखवली. डॉकटर कशाळकरांच्या िते प्रयोग
योग्यप्रकारे करायचा तर साउंडप्रफ
ु खोली हवी. याचे मठकाणही लोकाना सोयीचे हवे. प्रयोग करणारे
कोणतेही िानिन न घेता प्रयोग करणार असले तरी प्रत्यि वादकांकडून संगीत ऐकवायचे तर त्यांच्या
वेळा सांभाळायला लागणार होत्या. , िानिन द्यावे लागणार होते. . हे सवि अजून जिून आलेले नाही.
या सवाि साठी खूप खचि येणार आहे. कोणी प्रायोजक मिळाल्यास हे काि लवकर पढु े

जाईल. किी खचाि त उपचार उपलब्ि होऊ शकतील. भमवष्यात असा प्रयोग होऊ शके ल अशी आशा
करायला हरकत नाही. सध्या तरी प्रायोमगक स्वरुपात घरी ऐकण्यासाठी दृकमफती करण्याचा मवचार
आहे.
ऋणषके श पवार यांचा नृत्योपचार
संगीतोपचाराबरोबर नत्ृ योपचाराचेही दोन प्रयोग झाले. यातील समु चत्रा दाते यांच्या
प्रयोगाची िामहती सरुु वातीला आलेली आहे. दस
ु रा नत्ृ योपचार प्रयोग ऋमषके श पवार आमण िैमर्ली
भपु टकर हे करत आहेत. त्याची सरुु वात रािचंद्र करिरकर यांच्या िडपडीतून झाली. २९ एमप्रल
२०१० रोजी पण्ु याच्या अकाि ईव्हज मर्एटर िध्ये ऋमषके श सेंटर फॉर कं टेंपररी डान्स आमण
िॅक्सिल्ु लरभवन यांच्या संयक्त
ु मवद्यिाने नत्ृ यावरील 'व्हाय डान्स फॉर पामकिन्सन्स' नावाची पंिरावीस
मिनीटाची एक जिि न मफल्ि दाखवण्यात आली. कायि क्रिाची जामहरात वाचून आशा रेवणकर आमण
करिरकर हा कायि क्रि पाहण्यास गेले होते. सवि तरुण, वद्ध
ृ , स्त्री, परुु ष पीडी रुग्ण संगीताच्या तालावर
कोणतीही लाज न बाळगता नाचताहेत. हे पाहून करिरकर खूपच प्रभामवत झाले. पामकिन्सन्स
मित्रिंडळाच्या सभासदाना ही मफल्ि दाखवायचीच यासाठी त्यानी आटामपटा के ला. याची पररणती
म्हणून ३० िे २०१० रोजी िंडळाच्या सभासदांसाठी ही मफल्ि पनु ा हॉमस्पटलच्या आमडटोररयिध्ये
दाखवण्यात आली. पाश्च्यात्य. संगीता ऐवजी भारतीय संगीतावर आिाररत प्रयोग करता येईल का
असा मवचार झाला.
ऋषीके शच्या िनात २००४ ििे लंडनला असल्यापासनु ही कल्पना घोळत होती.
रोमहणी भाटे यांच्याकडे तो क्र्क मशकला होता. नंतर तो कं टेंपररी डान्सकडे वळला.

Palucca Schule Dresden, Germany यांच्या मटचसि रेनींग प्रोग्रॅििध्ये बोलवला गेलेला तो पमहला
गेस्ट स्टुडंट होता. त्यानी जगभर प्रवास के ला आमण आता भारतात येऊन पण्ु यात 'ऋमषके श सेंटर फॉर
कं टेंपररी डान्स'या संस्र्ेची मनमिि ती के ली. एका नत्ृ यमवषयक िामसकात त्यानी िाकि िोरीस डान्स
कं पनी आमण त्यांच्या पीडी रुग्णावरील डान्समवषयक प्रयोगाबद्दल वाचले होते. . प्रयोग करु इमच्छणारा
आमण प्रयोगात सह्भागी होऊ इमच्छणारे यांची गाठ सहा वषाि नी पडत होती. एक नव्या प्रायोमगक
प्रकल्पाची िहु ुतििेढ रोवली गेली.
ऋमषके शनी संचेती हॉमस्पटलशी संपकि सािून त्यांच्या मफमजओर्ेरपी मडपाटि िेंटच्या
सह्कायाि ने त्यांच्याच हॉलिध्ये ऑगष्ट १०ला वगि सरुु के ला. आठवड् यातून दोन वेळा एकूण तीन
िमहने असा पायलट कायि क्रि ठरमवला. याचे मनष्कषि पाहून पढु े प्रयोग चालू ठेवायचा असे ठरले.
भरताच्या नाट् यशास्त्रावर आिाररत भारतीय शास्त्रीय नत्ृ यशैली, आिमु नक पािात्य नत्ृ यशैली,
सिकालीन पािात्य नत्ृ यनाट् य चळवळ, यांचा मिलाप करुन आराखडा तयार के ला होता.
.
पमहल्या मदवशी आठदहा जण हजर होते पण प्रत्यि वगाि त पाच जणानीच
सहभाग घेतला. प्रयोगाच्या दृष्टीने तीन िमहने सह्भागी झालेले तीनच होते. संचेती हॉस्पीटल
शभु ार्ीना दूर पडत असल्याने संख्या किी असावी. पण नाउिेद न होता ऋमषके शनी सहाय्यक िैमर्ली
भपु टकर महच्या सहकायाि ने वगि चालू ठेवला
ऋमषके शप्रिाणेच िैमर्लीलाही या प्रयोगात रस होता. िैमर्लीला पंिरा वषाि चा
भरतनाट् यातला अनभु व होता. ऋषीके शकडे दोन वषे कं टेंपररी डान्स मशकली होती यामशवाय न्यूयाकि

येर्ील 'िाकि िोरीस डान्स कं पनी' येर्े मतने' Dance For PD' Teachers Training course पूणि
के ला होता.
प्रयोग . सरुु झाल्यावर. मवमवि लिणानस
ु ार एक ते दहा श्रेणी देऊन जगण्याची
गणु वत्ता तपासणारे तक्ते तयार के ले होते. संचेती हॉमस्पटल ििील डॉक्टरांची यावर देखरेख होती.
संचेती हॉमस्पटलच्या न्यूरॉलॉजी मडपाटि िेटचे प्रिख
ु डॉक्टर राजस देशपांडे यांचाही पामठंबा होता.
त्यांच्या िते हालचालींचा पॅटनि बदलाला की डोपॅमिन मनमिि तीला िदत होते. नत्ृ यात लय, ठेका
याआिारे हे अमिक सहज होते. पीडी रुग्णांचा आत्िमवश्वास वाढण्यास आमण नैराश्य जाण्यास हे
उपयोगी पडते. संचेती इमन्स्टट् यटु चे अध्यि डॉक्टर पराग संचेती म्हणाले "This therapy works
as physical rehabilitation . . . . this combination of treatment, rehabilitation,
&dance is fantastic concept"
मनरीिणे नोंदवण्यात येत होती. प्रयोग सरुु होण्यापूवी आमण पूणि झाल्यानंतर होणारे
फरक पाह्ण्यात आले. न्यूरॉलॉमजस्ट आमण आर्ोपेमडक डॉक्टरांच्या दृष्टीनेही ते आियि कारक होते.
प्रयोगात सह्भागी शभु ामर्ंच्या स्नायंच्ु या हालचालींची ियाि दा वाढली; हालचालीच्या गतीवरील मनयंत्रण
सिु ारले जमिनीवरील हालचालीच्या वेळी तोल सांभाळण्यात सिु ारणा झाली, नत्ृ यातील हालचालीचा
क्रि लिात ठेवण्यात सिु ारणा. झाली. बोलण्यातील स्पष्टपणा आमण आवाजाच्या पातळीत वाढ
झाली. काही पेशटं चा औषिाचा डोस २५%नी किी झाला. ऋमषके शच्या द्रष्टु ीने नत्ृ याची उपचार
म्हणून पररणािंकारकता मसद्ध झाली होती. ऋमषके शने नोव्हेंबर २०१० िध्ये आमश्वनी लॉज येर्े
याबाबतच्या अनभु वावर आिाररत व्याख्यान मदले. या प्रयोगाची डाक्यिु ेंटरीही तयार के ली. होती ती
दाखवली. सह्भागी सदस्यानी आपले अनभु व सांमगतले. त्यांच्या चेहर्यावरील भाव,

हालचालीतील आत्िमवश्वास हा जास्त बोलका मनष्कषि होता. आमश्वनी दोडवाड आमण मवलास जोशी या
सहभागी शभु ार्ीनी आपल्या भावना स्िरमणके तील लेखातून व्यक्त के ल्या बासष्ट वषाि च्या पाचसहा वषे
पीडी असलेल्या मवलास जोशींची ग्रहणशक्ती, स्िरणशक्ती. आत्िमवश्वास वाढला. ते परत स्कुटर
चालवू लागले. चेहर्यावर तरतरी आली. बोलण्यात किालीची सिु ारणा झाली. त्यािळ
ु े बोलताना
वाटणारा संकोच दूर झाला. व्यािीचा मवसर पडला. "डान्स क्लासला संचेती हॉस्पीटलला
गेलेल्यावेळी ओळखीचे कोणी भेटले तर मवचारीत, 'कोणाला भेटायला आला?' तर िला सांगावे लागे
िीच पेशटं आहे असे सांमगतल्यावर त्याना आियि वाटे. " असे िोठ् या अमभिानाने त्यानी निूद के ले.
आमश्वनी ताईचा अनभु व ही इतराना नत्ृ याची प्रेरणा देणारा होता. सरुु वातीला
अवघडलेपणा होता. आपल्याला नत्ृ य करताना पाहून कोणी हसत तर नाही ना असा
संकोचही होता सरावाने दोन्ही किी झाले. स्नायंचु ी ताठरता किी झाली, चेहर्यावरचे
गेलेले हावभाव परत आले. चालताना तोल सांभाळला जाऊ लागला, बोलण्यातला अडखळलेपणा
जाऊन सस
ु गं तपणा आला, . हस्तािर पमहल्यासारखे झाले. एकूणच मनरोगी व्यक्तीप्रिाणे वति न झाले.
सहभागीचा अनभु व पाहून. अनेकाना प्रयोगात सहभागी व्हायला हवे होते असे वाटले. ऋषीके शची हा
प्रयोग पढु े चालु ठेवण्याची आमण शभु ार्ीना िोफत िागि दशि न करण्याची तयारी होती होती. योग्य अशा
जागेची व्यवस्र्ा िंडळाने करावयाची होती. एरंडवणा भागात राहणार्या अरुण जोग आमण सिु न जोग
या सदस्यानी आपली जागा देऊ के ली. १ एमप्रल २०११ पासून आठवड् यातून तीन मदवस सकाळी
९ते१० यावेळात िागि दशि न सरुु झाले. बारा ते पंिरा शभु ार्ी उपमस्र्त असतात.

चार पाच िमहन्याच्या सरावानंतर नत्ृ यवगाि चे मव्हमडओ शटु ींग करण्यात आले.
ऋषीके शच्या कन्टेंपररी डान्स शोिध्ये ते दाखवले गेले. सह्भागी शभु ार्ीचं ी िनोगतेही त्यात आहेत.
त्यानंतर नंदादीप हॉस्पीटलिध्ये मित्रिंडळाच्या कायि क्रिात, ११एमप्रलच्या पामकिन्सन्स डे ला अशी
प्रात्यमिके होतच रामहली. सह्भागींचा उत्साह वाढवत रामहली आमण इतर शभु ार्ीना सकारात्िक उजाि
देत रामहली. जोशी आमण दोडवाड यांच्याप्रिाणेच इतरानाही फायदे झाले.
प्रज्ञा जोशी आमण ििक
ु र देशपांडे यानी लेखातून प्रमतमक्रया व्यक्त के ल्या. ४५व्या वषीच
पीडी झालेली प्रज्ञा म्हणते नत्ृ योपचार उपक्रिािळ
ु े िाझ्या आयष्ु यात आिल
ु ाग्र बदल झाला. हालचाल ,
बोलणे, चालणे अशा प्रत्येक गोष्टीत गणु ात्िक फरक झाला. शरीराचा ताठरपणा किी किी होत गेला.
घरकािात, स्वयंपाकात व्यवमस्र्तपणा आला. मतसर्या िजल्यावरील िाझ्या फ्लॅटिध्ये िी सािान
घेउन एकटी चढु -उतरु लागले. पण्ु याच्या गदीच्या रस्त्यात बसििे एकटी जाऊ लागले. िानमसकतेत
सकारात्िक बदल झाला सवि च शभु ार्ीना सांमगतलेल्या हालचाली लगेच जितात असे नाही. पण
िैर्ीली आमण ऋषीके श न मचडता न कं टाळता पनु ःपन्ु हा हालचाली दाखवून करुन घेतात. असे तरुण
हसतिख
ु प्रेिळ . नत्ृ य मशिक मिळाले आम्ही भाग्यवान आहोत. "
ििक
ु र देशपांडे तर ८० वषांचे आहेत. त्यांचा तोल जात होता त्यािळ
ु े आत्िमवश्वास
किी झाला. होता कोणीतरी सोबत लागायची, वाहन लागायचे. पण आता ते एकटे घरापासून चालत
क्लासला येतात. या सवांच्यात झालेल्या सिु ारणांिध्ये नत्ृ याचा उपचार म्हणून फायदा आहेच मशवाय
ऋषीके श आमण िैर्ीलीच्या प्रेि, मजहाळ्याचाही वाटा खूप िोठा आहे.
दोन वषे उलटून गेली तरी आजही हे िागि दशि न चालू आहे. अरुण जोग स्वतः शभु ार्ी

असल्याने प्रयोगात सािील ही झाले. िध्यंतरी त्यांचे द:ु खद मनिन झाले सिु न जोग काही मदवसासाठी
अिेररके ला गेल्या पण नत्ृ यवगाि साठी जोगांचे घर खल
ु ेच आहे.
आजची तरुण मपढी बेजबाबदार आहे म्हणणार्याना ऋषीके शची ही कृती चपराक
देणारी आहे.
मशकणारे शभु ार्ी आमण मशकवणारे मशिक यांचा आता एक खास पररवार झाला आहे.
मतळगूळ सिारंभ, नातवंडांचे वाढमदवस, गाडी घेणे ( जोशीनी आता नॅनो घेतली आहे आमण ती
चालवायलाही मशकले. ), नातवाचे आगिन असे सोहळे साजरे होत असतात. सहली आयोमजत के ल्या
जातात. . गरुु पौमणि िा, िैमर्मलच्या लग्नाची पाटी अशा मवशेष कायि क्रिाना आम्हालाही बोलवले जाते.
ऋषीके शला पीडीशी दोन हात करणारे शभु ार्ी पाहून प्रेरणा मिळते तर िैर्ीली म्हणते
िला मिळालेल्या आनंदाची िोजदाद करता येणार नाही. असा हा सिसिा संयोग.
या सगळ्या प्रयोगातून साध्य काय झाले? सरुु वातीला सांमगतल्याप्रिाणे संशोिनाच्या
िेत्राच्या दृष्टीने हे नगण्य असेल पण मित्रिंडळाच्या दृष्टीने खूप साध्य झाले. सवाि त
िहत्वाचे म्हणजे पीडी झाला, आता संपल सगळ अस हतबल झालेल्या शभु क
ं र
शभु ार्ीचा आशावाद जागतृ झाला. जगण्याची नवी प्रेरणा मिळाली.
नवीन सामिल होणार्या शभु ार्ीना आता हेच शभु ार्ी िीर देतात. असे जरी असले तरी
अनेक गोष्टी सातत्याने चालू राहण्यासाठी अिि वट रामहलेले प्रयोग पूणि करण्यासाठी यंत्रणा मनिाि ण करणे
मित्र िंडळाला शक्य झालेले नाही या साठी हॉस्पीट् लस, स्वयंसेवी संस्र्ानीच पढु े यायला हवे.

नाव आहे चाललेली
- डॉक्टर शोभना तीर्कळी
The greatest discovery of all time is that a person can change his
future by merely changing his attitude - Oprah Winfrey

आिच्या बाबतीत हे सवाि र्ाि न खर ठरलं. १९९९ िध्ये पामकिन्सन्सनी चोरपावलाने
आिच्या घरात प्रवेश के ला त्याला आता पंिरा वषे झाली. यातली पमहली साडेसात वषे पामकिन्सन्स
मित्रिंडळाची ओळख होण्यापूवीची आमण नंतरची साडेसात वषे पामकिन्सन्स मित्रिंडळात आम्ही
सहभागी झाल्यानंतरची. आम्ही आता अगदी िध्यावर आहोत. िागे वळून पाहताना लिात येत,
बरोबर १८० अंशाच्या कोनात बदल झाला आहे आिच्यात. जगण्याकडे, आजाराकडे पाहण्याचा
दृष्टीकोन, वागणूक, जगण्याच उमद्दष्ट सवि पार बदलून गेल. म्हणजे नेिक काय झाल?कस झाल?या
सवाि चा लेखाजोखा घेण्याचा, प्रयत्न पढु ील मववेचनात के ला आहे. पण त्यापूवी पामकिन्सन्स या
आजाराबद्दल र्ोडक्यात िामहती सांगण आवश्यक ठरेल.
पामकिन्सन्स हा आजार जीवघेणा नाही पण जगण्यातल कामठण्य वाढवणारा
आहे. िेंदूत डोपािांईन नावाच रसायन तयार होत असत. शरीराची हालचाल, तोल सांभाळण्याच कायि
ते करत. पामकिन्सन्सिध्ये हे रसायन तयार करणार्या पेशी हळूहळू किी होऊ लागतात.

त्यािळ
ु े शरीराच्या हालचाली िंदावतात. या पेशींच किी होण्याच प्रिाण वाढत तस कं प, हालचालीतील
िंदत्व, ताठरता ही लिणही वाढतात. या प्रार्मिक लिणाबरोबर अिरात बदल, बद्धकोष्ठता,
भावमवहीन चेहरा, अडखळत बोलण, तोल जाण, भास, वजन किी होण, अशक्तपणा, जाणीवििता किी
होण नैराश्य अशी लिणही मदसू लागतात. अर्ाि त ही सवि लिण एकाच व्यक्तीत नसतात. व्यक्तीनस
ु ार
ती वेगळी असू शकतात. हा आजार बरा न होणारा. सध्या तरी लिणे सीमित होण्यापरु तेच उपचार
ियाि मदत आहेत.
या आगंतक
ु पाहुण्याची चाहूल िाझ्या पतीच्या डाव्या अंगठ् याला कं प सरुु झाला तेंव्हा
लागली. न्यरु ॉलॉमजस्टनी पामकिन्सन्सच मशक्कािोति ब के ल. सरुु वातीची अवस्र्ा आहे अस सांमगतलं
आमण इतक्यात औषिे घेण्याची गरज नाही असही सांमगतलं. . पण या पाहुण्याने हातपाय पसरायला
सरुु वात के ली. डाव्या अंगठ् याबरोबर सबंि हात िग उजवा हात जबडा र्रर्रायला लागला.
छोट् याछोट् या गोष्टीनाही वेळ लागु लागला. . बोलणे सिोरच्या व्यक्तीना सिजेनास झाल. िग
व्यक्तीना टाळण, फोन घेण टाळण सरुु झाल. वाढत्या लिणाबरोबर आिचा िीर खचत गेला.
पामकिन्सन्सवर लेखन वाचायला सरुु वात के ली. पमहलाच वाचनात आलेला लेख घाबरवणारा होता.
अॅॅलोपार्ीच्या औषिांचे साईड इफे क्ट् स, पामकिन्सन्सच्या शेवटच्या अवस्र्ेचे रसभरीत वणि न यांनी
िनावर दडस बसली. ऑमफसिध्ये कािात लि लागायचं नाही. मव्हलचेअरवर बसलेले िाझे पती,
तोंडातून लाळ गळत आहे, बोलता येत नाही, भकास चेहरा अशी दृश्य मदसायची. घरावर नैराश्याच
सावट पसरलं. खर तर आता आम्ही . न्यरु ॉलॉमजस्टकडे जाण हा योग्य िागि होता. पण ज्यांच्याकडे
पामकिन्सन्सचे रुग्ण होते, आहेत अशा व्यक्तींनी 'अॅॅलोपार्ीच्या नादाला लागू नका
रोगापेिा साईड इफे क्ट भयंकर असतात' अस सांमगतलं आमण आम्ही रस्ता चक
ु लो. खदु ि

ऐवजी बद्रु क
ु चा म्हणजे बरोबर उलट िागि पकडला. त्यांनी सांमगतलेली सरुु वातीची अवस्र्ा आिच्या
िनानेच सहा वषे ताणली. आम्ही पामकिन्सन्सला हाकलण्यासाठी कं बर कसून तयार झालो.
पामकिन्सन्स बरा न होणारा आजार आहे अस सांगणार्या मवज्ञानापेिा आजार पूणि बरा करू असे
सांगणारे उपचारकते हवेसे वाटू लागले. यात अॅॅलोपार्ीचे दष्ु पररणाि पटमवणारे एि. बी. बी. एस.
झालेले डॉक्टरही होते. अॅॅलोपार्ी सोडून काय के ल नाही? प्रर्ि योगासनाचा आिार घेतला.
आयवु ेमदक पंचकिि , अॅॅक्यपु क्ं चरच्या सयु ा टोचनु घेण, हाताला िान्य मचकटवण, रेकी, प्रामणक
महलींग, सज्ु योक् , मनसगोपचार, िश्रूिच्या गोळ्या, अगदी भोंदु वैदहु ी! या सवांवर एक स्वतंत्र लेख
मलहावा लागेल.
एक मदवशी न्यूरोसजि न असलेला िाझ्या िैमत्रणीचा िल
ु गा डॉक्टर रणजीत देशिख
ु घरी
आला त्यांनी स्वत: तपासलं आमण सांमगतल 'काका आता बस झाल. िी डॉक्टर मदवटेंची अपॉइंट्िेंट
घेतले आमण तम्ु हाला जायच आहे? आमण 'आिचे अॅॅलोपार्ीचे उपचार सरुु झाले. आम्ही योग्य
िागाि वर आलो. चक
ु लेल्या िागाि चे अनभु व अगदीच वाया गेले नाहीत. आत्ताच्या पामकिन्सन्स
मित्रिंडळाच्या आिच्या कािात इतराना वाट चक
ु ण्यापूवीच सावि करण्यासाठी ते उपयोगी पडतात.
साईड इफे कट् चा बागल
ु बवु ा िात्र पाठ सोडत नव्हता. पामकिन्सन्स मित्रिंडळाच्या ओळखीनंतर िात्र
पररमस्र्ती बदलली.
ऑक्टोबर २००६ िध्ये जेष्ठनागररकांच्या प्रज्योत िामसकात आलेल्या मनवेदनातून
पामकिन्सन्स मित्रिंडळाची िामहती पाहण्यात आली. त्यावरून ििस
ु ूदन शेंडे यांच्याशी संपकि झाला.
शरच्चंद्र पटविि न आमण शेंडे यांनी २००० िध्येच हे काि सरुु के ल होत. पमहल्या भेटीतच

शेंडे व त्यांची पत्नी शािला शेंडे यांच्याशी जवळीक मनिाि ण झाली. शेंडे याना १७ वषे(त्यावेळी. )
पामकिन्सन्स असून, ते अजून स्वत:ची कािे स्वत: करतात. सरुु वातीपासून अॅॅलोपार्ीची औषिे
घेतात:पण साईडइफे क्टची भयानकता मदसत नाही, हे पाहून साईडइफे क्ट बाबतचा भयगंड किी झाला.
त्यांच्याकडे पामकिन्सन्सवर िामहती देणारी बरीच पस्ु तके , िामसके , सीडीज आहेत. हे सामहत्य िोफत
परु मवण्याची त्यांची तळिळ, उत्साह, त्यांच आश्वासक व्यमक्तित्व यांनी पीडीकडे सकारात्िक दृष्टीने
पाह्ण्याच बीज रोवल गेल. शरच्चंद्र पटविि न प्रर्ि शेंडे यांच्या घरी मिटींगिध्ये भेटले. १९९२ िध्ये
त्यांच्या पत्नीला पामकिन्सनन्स झाल्यापासून पामकिन्सन्सवर त्यांनी बरच वाचन के ल. तेंव्हापासून छापून
आलेली िराठी इंग्रजीतील िामहतीची कात्रण त्यांनी जपून ठेवली होती. ती आम्हाला वाचावयास
मिळाली. पामकिन्सन्समवषयी न घाबरवणारी बरीच िामहती सिजली. के अरगीव्हर म्हणून त्यांचा
पत्नीला असलेला आिार आमण पत्नीचा पामकिन्सन्ससह आनंदी जगण्याचा प्रयत्न. िामहती इतर
पामकिन्सन्सग्रास्तांपयंत पोचमवण्याचा त्यांचा खटाटोप. यािळ
ु े आम्ही प्रभामवत झालो. के अरगीव्हर
म्हणजे शभु क
ं र कसा असावा, शभु क
ं र, शभु ार्ी यांच्यातील सस
ु वं ाद पीडीला आटोक्यात ठेवण्यात कसा
उपयक्त
ु ठरतो याचा वस्तपु ाठच मिळाला. ही जोडगळी जीव तोडून काि करत होती पण प्रमतसाद िात्र
हवा तसा मिळत नव्हता. घरी मकं वा बागेत सभा भरत किी किी तर बागेत हे दोघेच असायचे. पण
मनराश न होता काि चालूच ठेवल. सत्तरी ओलांडलेल्या या दोघांचा उत्साह आम्हालाही या कािात
ओढण्यास कारणीभूत झाला पढु ील काळातही यांच्यातील सकारात्िक उजाि आम्हाला कािाची प्रेरणा
देत रामहली
२००७ िध्ये आिच्या कािाचा श्रीगणेशा आिच्या घरी
पामकिन्सन्सिारकांची सभा घेउन झाला. फक्त सहकारनगर मबबवेवाडी िाके टयाडि

पररसरातील लोकांनाच बोलावलं होत. १२ जण उपमस्र्त होते. २/३ प्रगत अवस्र्ेतले होते. ऑफ
मपररएड सरुु झाला आमण एकाना खचु ीतून उठताच येईना, तर एक जण मजना उतरताना िध्येच पतु ळा
झाले. िी पार घाबरून गेले. पामकिन्सन्सच्या ज्ञानाबद्दल िी अजून कच्च िडकच होते. पन्ु हा आपल्या
घरी मिमटंग घ्यायची नाही अस ठरवलं. अशाच पेशटं ना घेऊन पढु े िी बाबा आिटे यांच्या आनंदवनला
रीप नेण्यात पढु ाकार घेऊ शकले. आिच्या घरी मिमटंग तर अनेक झाल्या भीती मनिाि ण होते ती
अज्ञानातून हे अस वेळोवेळी सिजत गेल. पटत गेल.
२००७ ििेच मवमवि िदतगटांनी एकत्र येऊन के लेल्या 'सेतू' शी संपकि आला.
स्विदतगट ही संकल्पना, मतचे िहत्व, गरज, अमिक स्पष्ट झाले. िमहन्यातून एकदा होणार्या सेतूच्या
मिमटंग ििून काि करण्याची उजाि व प्रेरणा मिळत गेली. सेतबु रोबर 'सकाळ आरोग्य प्रदशि नातला
सहभाग वेळोवेळी त्यांच्या मवमवि उपक्रिातला सहभाग यातून सािमजक कायाि त झोकून देण म्हणजे
काय असत हे सिजल. आमण आिच्याही नकळत आम्ही पामकिन्सन्स मित्रिंडळाच्या कािात
अमिकामिक गंतु त गेलो. स्विदतगटात वापरल्या जाणार्या पेशटं साठी शभु ार्ी आमण के अरटेकरसाठी
शभु क
ं र या शब्दांची ओळखही इर्च झाली.
इतरांच काि पामहल्यावर पामकिन्सन्स मित्रिंडळाची िामहती सिाजात पोचमवण्याची
मनकड लिात आली. ११ एमप्रल हा पामकिन्सन्समदन म्हणून जगभर साजरा के ला जातो, त्यामनमित्त
िेळावा घेण्याच ठरलं. मदनानार् िंगेशकर हॉमस्पटलन हॉल देऊ के ला. पामकिन्सन्समवषयी लेख,
िेळाव्याची मनवेदन वत्त
ृ पत्रात छापून आली. िे २००८ िध्ये भरलेल्या या िेळाव्यास िोठा प्रमतसाद
मिळाला. तीनशे लोक उपमस्र्त होते. िहत्वाच म्हणजे, मित्रिंडळाकरता काि करू

इमच्छणारे अनेक हात पढु े आले. दोघानाही पीडी असलेले अमनल कुलकणी आमण डॉक्टर मशला
कुलकणी हे जोडप, शेखर बवे, वसिु ा बवे, जे. डी. कुलकणी, अंजली िहाजन, मवजयालक्ष्िी रेवणकर
आमण मवशेष म्हणजे ज्यांच्या घरात कोणालाही पामकिन्सन्स नाही, तरी िंडळाच्या कािाचा िोठा भार
उचलणारे आम्हा सवांचे शभु क
ं र रािचंद्र करिरकर. ही सवि िाणसे िंडळाच्या कािाबरोबर वैयमक्तक
आयष्ु यातही जवळची झाली. काि करताना ितभेद होतात पण ते व्यमक्तगत पातळीवर येत नाहीत. या
सवि प्रमक्रयेत पामकिन्सन्सला हाकलण्याचे प्रयत्न आम्ही मवसरलो. मित्रिंडळाजल
ु ै २००८ िध्ये रचना
व उमद्दष्टानस
ु ार आराखडा तयारझाला. त्यानस
ु ार मवभागवार सभा आमण इतर कायि वाहीस सरुु वात
झाली. या सवांिळ
ु े कािाला वेग आला. या सवि प्रमक्रयेत पामकिन्सन्सला हाकलण्याचे प्रयत्न आम्ही
मवसरलो. मित्रिंडळाबरोबर पामकिन्सन्स आजारालाही आम्ही किी मित्र बनवल ते सिजलच नाही.
आिच्या वाट् याला आलेली पमहली साडेसात वषे कोणत्याही शभु ार्ीच्ं या वाट् याला येऊ नयेत यासाठी
आटोकाट प्रयत्न करण हे आिच मिशन बनल. मित्रिंडळाबरोबरीच्या वाटचालीत िाझे स्वत:चे
आजारही िी मवसरून गेले. आिच्या दोघांच्या दोन्ही डोळ्यांच्या िोतीमबंदच्ू या शस्त्रमक्रया, िाझी
स्वत:ची एक िोठ्ठी शस्त्रमक्रया हे सवि सदी पडस व्हाव आमण जाव इतक्या सहज वाटल्या. एरवी हे
आजार मकती कुरवाळले गेले असते. रेंगाळले असते. चाकाची खचु ीवाल्या नसीिा हुजरूक म्हणतात
'आजार बरा होण्यासाठी कािासारख दस
ु र औषि नाही' अर्ाि त ते काि मझंग आणणार असल पामहजे.
मित्रिंडळाचा काि हे आिच औषि, टॉमनक बनल. आिच्याही नकळत पामकिन्सन्स मित्रिंडळ हेच
आिच जीवन बनून गेल.
मित्रिंडळाच्या कायाि साठी मवशीष्ट अस प्रतीिान नव्हत. तस अिेररकन
सपोटि ग्रपु नी स्विदत गटाबद्दल भरपूर सामहत्य उपलब्ि करून मदल आहे पण मतर्ल

प्रमतिान इर्ल्या सािामजक सांस्कृमतक आमर्ि क राजकीय पाश्वि भूिी, उपलब्ि समु विा पाहता लागू
पडणार नव्हत. (पीडीबद्दल ज्ञान देणारे मवमवि सामहत्य िात्र भरपूर िामहती परु वणार होत. त्याचा
उपयोग होत होता. )
शभु क
ं र आमण शभु ार्ीनीच सरुु के लेल्या आमण मवना िोबदला सभासद होता येणार्या
मित्रिंडळाची उमद्दष्टे प्रर्िपासून सवि सािारणपणे तीच होती. शभु ार्ीना पामकिन्सन्स सािर करणे,
त्यांचे , शारीररक, िानमसक, भावमनक सािामजक आरोग्य सिु ारणे, आत्िमवश्वास वाढवण, आशावादी
दृष्टीकोन मनिाि ण करण, अनभु वांची सख
ु द:ु खाची देवाणघेवाण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ि करून
देण. या सवाि िळ
ु े 'पामकिन्सन्ससह आनंदाने जगूया' हे िीदवाक्य प्रत्य्िात आणण शक्य होणार होत.
कािाची आखणी यानस
ु ार होती. इिारत नव्यानेच उभी राहात होती. प्रत्येक मवटेला आपला हात
लागतोय हा मनमिि तीचा आनंद होता. एकिेकाच्या सहकायाि ने आम्ही पडत िडपडत उभे राहत होतो.
ही िडपड आम्हाला अमिक अनभु वसंपन्न, प्रगल्भ, सिंजस, उबदार बनवीत होती. सिद्ध
ृ ् करत होती.
उमद्दष्टपूतीचा आनंद देत होती.
उमद्दष्टांची यादी करण खूप सोप होत. पण प्रत्यिात आणण मशविनष्ु य उचलण्या इतक
कठीण आहे हे कािाला सरुु वात झाल्यावर सिजल. एकातून एक नमवन नमवन काि उलगडत गेली. .
पामकिन्सन्स सािर करण्यासाठी सभा, सभाना किी उपमस्र्ती का हे पाहण्यासाठी घरभेटी, आमण
घरभेटीिळ
ु े अमिकामिक शभु ार्ी के न्द्री मवमवि कािं जून २००९ ला घरभेटीसाठी प्रश्ावली तयार
के ली. घर भेटी करताना आम्ही तम्ु हाला मशकवायला आलोय या ऐवजी आम्हाला तिु च्या िामहतीची
गरज आहे हा दृष्टीकोन त्यांच्या जवळ जाण्यासाठी उपयक्त
ु होता. १५० प्रश्ावलीपैकी ९०

जणांच्या घरी आम्ही दोघे गेलो होतो. व्यक्तीश: आम्हाला या भेटी देण्याने सिद्ध
ृ के ल. शभु ार्ी आमण
शभु क
ं र कसे असावे, कसे नसावे याचा आम्हा दोघाना वस्तपु ाठ मिळाला. आत्िपरीिण करण्याची
सवय लागली. शेंडेना पाहून आम्हाला मदलासा मिळाला, तस िाझ्या पतींचा सकारात्िक दृष्टीकोन,
पीडी होऊन चवदा वषे झाली असली तरी स्वत: कार चालवत येतात हे पाहून शभु ार्ीना मदलासा
मिळत असे. हे स्वत:च त्यांची सरुु वातीची अवस्र्ा आमण आताची अवस्र्ा याबद्दल सांगत आपले
वैयमक्तक सिपु देशन शभु ार्ीना मदलासा देणारे, आिार देणारे वाटते हे लिात आल्याने ह्यांचा
आत्िमवश्वास वाढला. हा अनभु व जगण्यासाठी लक्ष्य देणारा आमण उिेद वाढवणाराही ठरला.
घरभेटीिळ
ु े सभाना येणार्यांची संख्या वाढत गेली. काहींचा तर िंडळाच्या कािातील सक्रीय सहभागही
सरुु झाला.
घर भेटीिळ
ु े पढु ील कािासाठी योग्य मदशाही मिळाली. औ ंि, हडपसर,
मचंचवड, मपंपरी, कात्रज, िनकवडी अशा मठकाणी भेटीला गेल्यावर सभाना उपमस्र्त राहण
त्यांच्यासाठी मकती मजमकरीच, खमचि क, वेळखाऊ आहे हे लिात आल. तरीही यातले अनेक जण न
चक
ु ता सभाना उपमस्र्त राहतात याच कौतक
ु वाटलं. येरवड् याहून येणारे शभु ार्ी रािटेके यावर
म्हणाले आम्हाला इर्े येण डॉक्टरकडे जाण्याइतकच िहत्वाच आमण िोलाच वाटत. हा मवश्वास
मटकवून ठेवण िहत्वाच होत. आता कोणताही कायि क्रि ठरवताना तो उत्तिच आमण शभु ार्ीला नक्की
काहीतरी देणारा असला पामहजे याच भान असत. या लोकांच्या सोयीसाठी औ ंि, मचंचवड-मपंपरी या
मठकाणी स्वतंत्र सभा घेण्याचा प्रयत्न २/३ व्यक्तीच हजर रामहल्याने व्यावहाररक ठरला नाही घरभेटीतून
काही शय्यस्त शभु ार्ीना सभाना येणे अशक्य आहे हे लिात आले परगावच्या
शभु ार्ीसं ाठीही काहीतरी करणे आवश्यक होते यातून मलमखत सामहत्याची मनमिि ती झाली.

पीडीवर िराठीतून लेखन मनमिि ती ही गरजही होतीच. लेखन, संपादन या िाझ्या आयष्ु यातून िागे
पडलेल्या गोष्टीना पन्ु हा उजाळा मिळाला. लेखनाला घरभेटीनी भरभरून अनभु व परु वले. पीडीबद्दल
िामहती देताना ती घाबरवणारी नाही तर अज्ञान दूर करताना मदलासाही देणारी हवी ही दृष्टीही. २०१०
पासून दर पामकिन्सन्समदनी आता स्िरमणका प्रकामशत के ली जाते. जल
ु ै२०१४ पासून संचार ही संवाद
पमत्रकामह सरू
ु झाली. शभु ार्ीना हे साहीत्य िोफत मदले जाते. व्यस्त मदनचयेतून तज्ज्ञाना िराठीतून
मलमहत करण, त्यासाठी पाठपरु ावा करण, शभु क
ं र शभु ार्ी याना त्यांचे प्रेरणादायी अनभु व मलमहण्यासाठी
प्रवत्त
ृ करण हे काि आव्हानात्िक पण आत्यंमतक गरजेच आमण आनंदाचही. यातून िोठ्ठा फायदा झाला
म्हणजे परगावच्या शभु ार्ीपं यंत आम्ही पोचू शकलो. अनेकाना िी पामहलही नाही पण फोनवरच
बोलणही परु स
े होत. सरुु वातीला मबचकत बोलणारे नंतर तासतासभर मबनमदक्कत बोलायला लागतात.
'तिु च्याशी बोलून खपु छान वाटल', 'िनावरचा भार हलका झाला' अशा तर्हेच्या बोलण्याने शेवट होतो
आमण गेलेल्या वेळाच सार्ि क वाटत. मवमवि सहलीतून शभु ार्ीना जो आनंद मिळाला तोही कािाचं
सार्ि क झाल अस् वाटणारा. व्यािीिळ
ु े सािामजक भयगंड मनिाि ण झालेले शभु ार्ी मित्रिंडळाच्या
सभात िात्र सहज वावरतात सहलीची िागणी त्यांच्याकडूनच होती. सहलीच मनयोजन शभु ार्ी
डोळ्यासिोर ठेऊन कराव लागत. प्रत्येक सहल िग ती पण्ु याच्या बागल
ु उद्यानातील लेझर शो
पाहणारी छोटी असो मकं वा आनंदवनसारखी लांब पल्याची. भरपूर पूवितयारी लागते. त्या मठकाणाची
शभु ार्ीच्या भूमिके त जाऊन प्रत्यि पाहणी करावी लागते. फार चढउतार नकोत, जाण्यायेण्यात फार
वेळ नको, टॉयलेट जवळ असावे खायच्या वस्तू उचलून खाता येतील अशा हव्यात इत्यादी. एका
सहलीला आम्ही हे स्वत: न पाहता इतरांवर अवलंबून रामहलो. स्पॉन्सर करणायांचा हेतू चांगला होता
पण शभु ार्ीच्या दृष्टीने अनेक अडचणीतून जावे लागले. आम्ही के लेल्या चक
ु ीची अजून

खंत वाटते. इतरांवर अवलंबून न राहता या अनभु वातून'अपना हात जगन्नार् ' ही भूमिका शक्यतो
स्वीकारत गेलो. यातूनच पस्ु तक प्रकाशन आम्हीच करण्याचा मनणि य घेतला.
भारतात आल्या की नेहिी मित्रिंडळाला भेट देणार्या सिु ा कुलकणी यांनी मदलेल्या
देणगीतून २०१२ िध्ये दोन इंग्रजी पस्ु तकांचे भाषांतर, २०१३ िध्ये शेखर बवे यांनी मलमहलेले आमण
प्रदीप मदवटे यांनी प्रस्तावना मलमहलेले पस्ु तक, ही िंडळांनी स्वत:च प्रकाशीत के ली. अल्पदरात
उपलब्ि करून मदली. या उपयक्त
ृ पत्राने
ु पस्ु तकाचा पररचय लोकसता वगळता अजून एकाही वत्त
छापला नाही. वत्त
ृ पत्रे सभांची मनवेदने छापतात पण एकदोन अपवाद वगळता लेख िात्र छापत नाहीत.
आकाशवाणीवर दोन कायि क्रि झाले. दूरदशि न पयंत पोचलोच नाही. पामकिन्सन्स सािरते साठी प्रसार
िाध्यिाचा उपयोग करून घेण्यात आम्ही अपयशी ठरलो आहोत. ही खंत वाटते. हक्काच्या
िायबोलीवर िात्र िी एमप्रल २०१२ पासून पामकिन्सन्सवर सातत्याने काहीना काही लीहीत आले.
आिच्या काही सहकार्यांचा मलमखत सामहत्यामशवाय इतर सािनाबाबत 'अस मकती लोकांपयंत पोचू
शकणार यातून', असा दृष्टीकोन आहे. िला िात्र एका शभु ार्ीपयंत पोचलो तरी चालेल असे वाटते.
प्रत्यिात िायबोलीने खूप मदले. आमर्ि क सह्कायि करणारे िायबोली वाचक मिळाले. िाहेर िामसकात
लेख िामगतला गेला. त्यातून अनेकांपयंत पोचता आल. दमिणा आमण अशडु ी सारखे िदत करू
इमच्छणारे वाचक मिळाले. मवनािल्ु य वेबसाईट करून देणारे अतल
ु ठाकूर ही तर िाबोची बहुिल्ु य देन
आहे मित्रिंडळाला मवनािल्ु य लोगो तयार करून देणारी अमश्वनी करिरकर िायबोलीतूनच भेटली.
तरीही िाके मटंग आम्हाला जिु शकले नाही असच म्हणावे लागेल. िाके मटंग जिले नाही तरी
सिाजातील मवमवि स्तरातून आम्हाला आमर्ि क, जागा स्वरूपात, सेवास्वरुपात, तांमत्रक
ज्ञानाच्या स्वरूपात भरभरून सहकायि मिळाले. सिाजाकडे पाहण्याचा सकारात्िक

दृष्टीकोन मनिाि ण झाला. चांगल्या कािाला िदतीचे हात पढु े येतात हा ठाि मवश्वास मनिाि ण झाला.
आमण मदलेल्या िदतीचा योग्य मवमनयोग के ला पामहजे ही रस्टीमशपची भावनाही. या देणार्यांच्या हजार
हातात अनेक आहेत . मित्रिंडळाच्या सभाना मवनाशल्ु क अमश्वनी हॉल देणारे अरुण देवस्र्ळी, दर
अिावस्येला मिळणारा मित्रिंडळ हॉल, डॉक्टर मववेक लीियेंचे नंदादीप हॉमस्पटल, मचंचवडच
लोकिान्य हॉमस्पटल, पनु ा हॉमस्पटलच सस
ु ज्ज प्रेिागहृ आम्हाला सभांसाठी िोफत मिळत गेले.
वत्त
ृ पत्रातली बातिी वाचून मवश्वासाने देणग्या देणारे भेटले:आिच्या कायि क्रिाना स्वयंसेवक म्हणून
उत्साहाने येणारे भेटले.
मवमवि कला आमण वैद्यकीय िेत्र याबाबत हेच म्हणता येईल. प्रोफे शानालीझि हा
परवलीचा शब्द झाला असताना आिचा अनभु व वेगळचं सांगत होता. . पण्ु यातले प्रमतर्यश
न्यरु ोलोजीस्ट, न्यूरोसजि न, आहारतज्ज्ञ, िानसोपचारतज्ज्ञ, मफमजओर्ेरमपस्ट, आयवु ेदत् ज्ज्ञ,
होमिओपार्इत्यादीनी व्याख्यानाबरोबर िामहतीपूणि मलखाणही मदले. डॉक्टर अमनल अवचट , समु चत्रा
दाते सारख्या ख्यातनाि भरतनाट् य नमति का, ऋषीके श पवार सारखा तरुण क्र्क नति क, ड्रि र्ेरपी
मशकवणारे झबु ेन बलसारा, कमवता नायर, कलोपाचाराचा वसा घेतलेले डॉक्टर शमशकांत करंदीकर,
मवकास कशाळकर सवि आिच्या परीवारातलेच झाले.
इतक्या सवांची आम्हाला सार् असली तरी शभु ार्ीच्ं या कुटुंमबयातील तरुण
मपढीला आिच्या कायाि त ओढण्यात आम्हाला यश आलेले नाही. िंडळातले बहुतेक सभासद साठीच्या
पढु चे आहेत. नेहिीच्या कािात तरुण स्वयंसेवकांचा सह्भाग ही आिची िोठ्ठी गरज आहे. सतत

कॉम्पवर असणार्या तरुण मपढीला मतर्च भेटण्यासाठी, सिजात ही या कािाचा प्रसार व्हावा
म्हणूनफे सबक
ु वर कम्यमु नटी करण्याचा िी प्रयत्न के ला आहे.
अशी संगणक िैत्रीही पामकिन्सन्स मित्रिंडळािळ
ु े च झाली. मित्रिंडळाच्या कािात
एकिेकांशी संपकि सािण्यासाठी संगणकाचा उपयोग सतत झाल्याने या वयात आपल्याला संगणक
जिणार नाही हा गंड किी झाला. आरती खोपकर सारखी िैत्रीण याबाबत िाझी दूरस्र् मशिक आहे.
मतनी िला ब्लॉग बनवून मदला. त्यावर िी आता पामकिन्सन्स मवषयीच्या िाझ्या ऐसपैस गप्पा मलहू
शकते. दस्तावेमजकरण करू शकते. संगणकािळ
ु े अनभु व, काही नवीन िामहती एकिेकाना पाठवण
सक
ु र झाल. 'We Move News', 'Northwest Parkinsans Group' च ऑनलाईन पामिक. यातून
पामकिन्सन्सबद्दल अध्ययावत िामहती सिजत गेली. िामसकाच्या छपाईसाठी लेख देण, इतरांकडून
घेण, फोटोंची देवाण घेवाण, एक्सेल्वर प्रश्ावालीतील िामहती भरण सवि अत्यंत सक
ु र झाल. नवीन
शभु ार्ीना एका मक्लकवर वेबसाईट आमण ब्लॉग पोचवताना. ब्लॉगवरील मवमवि देशातील पेज व्ह्यूवर
ची संख्या पाहताना कृतार्ि झाल्यासारख वाटत. पण लगेच ८/१० वषे पीडी असलेली व्यक्ती
शेजारच्याच गल्लीत असते आमण आपल्याला मतची आमण मतला मित्रिंडळाची गंि वाताि ही नसते हे
लिात येतं तेंव्हा स्वत:ची लाजही वाटते. आता न्यरु ॉलॉमजस्ट त्यांच्याकडे आलेल्या पेशटं ना
मित्रिंडळाची िामहती देतात आिची प्रकाशने त्यांच्याकडे आलेल्या शभु ार्ीना देतात. पण सिस्या ही
आहे की बरेच पेशटं न्यरु ॉलॉमजस्टकडे जातच नाहीत.
पढु ील उदाहरण बोलके आहे.

जयश्री बवे यांच्याकडे गेलेल्यावेळी त्यांना पूणिवेळ आया लागत होती कॉटवर उचलून
ठेवाव लागत होत. न्यरु ॉलॉमजस्टकडे जायला हव हे फॅ मिली डॉक्टरनी सांमगतल नाही आमण
अॅलोपर्ीची औषिेही मदली नाहीत. आम्ही भेटल्यावर त्यांनी न्यरु ॉलॉमजस्टची अपॉइंट्िेंट घेतली.
पामकिन्सन मदनामदवशी त्यांना सभेला आलेलं पाहून गोड िक्काच बसला. स्टेजवर सह्जपणे चालत
आल्या खणखणीत आवाजात आपले अनभु व सांमगतले. हे एक उदाहरण अशी अनेक आहेत. यातूनच
फॅ मिली डॉक्टरसाठी कायि शाळा घेणे गरजेचे वाटले. अजनु ् खपु गोष्टी करायच्या आहेत अस वाटत
असताना अनपेमितपणे २०१४चा अमनता अवचट संघषि सन्िान परु स्कार मिळाला. आम्ही सख
ु ावलो,
कृतार्ि तेची भावना मनिाि ण झाली. पण याचबरोबर जबाबदारीची जाणीवही. खूप कािे व्हायची आहेत.
कितरताही खूप आहेत. िामहती पोचमवण्याची यंत्रणा सिि करण्याची गरज. मलमखत सामहत्य सवि
सभासदापयंत पोचमवण्यासाठी सिि यंत्रणा नाही. सवि सभासदांचा सक्रीय सहभाग वाढमवणे
जिावयाचे आहे. पढु ची फळी तयार व्हावयास हवी तशी झाली नाही. घरभेटी परु शे ा होत नाहीत.
सिाजात पाकीन्सन्समवषयी जाणीव जागतृ ी मनिाि ण करण्यासाठी फारसे कायि क्रि नाहीत. वेबसाईटवर
इंग्रजी, महंदीत िजकूर देणे िला जित नाही यासाठीही िदत हवी आहे.
काही भमवष्यकालीन योजना आहेत. इतर गावात स्विदतगट तयार करण्यास
िदत करणे, घरभेटीसाठी स्वयंसेवक तयार करणे, दृक्श्राव्य मफती तयार करणे. शभु ार्ीना सोयीच्या
मठकाणी छोट् या गटात सभा घेणे इ. आिची मदशा बरोबर आहे पण गती कासवाचीआहे. यासाठी
िदतीचे हात हवेत. हे झाले िंडळाच्या पातळीवर.

हॉमस्पटलस, डॉक्टर यांच्याकडूनही िदत हवी आहे. इतर पूरक उपचार पूणिपणे
नाकारण, मकं वा प्रयोगामशवाय मस्वकारण या दोन्ही गोष्टी टोकाच्या. हे टाळून आयवु ेद, होमिओपार्ी,
यनु ानी, पष्ु पौषिी, संगीत, नति न इत्यादी इतर उपचारपद्धतीचा पूरक म्हणून वापर करण्यासंबिं ी
एमत्रतपणे संशोिन करण्यासाठी आम्हाला पाठपरु ावा करायचा आहे मवमवि पार्ीच्या तज्ञांनी
हॉिमस्पटलने सवि पेशटं ची Data Bankतयार करुन औषि कं पन्यांच्या सहयोगाने संशोिन व िदत
गटास िागि दशि न आवश्यक आहे. पामकिन्सन्स पेशटं च्या इतर व्यािी बाबत काय करावे काय टाळावे
यासंबिं ी फॅ मिली डॉक्टरना िागि दशि न अत्यावश्यक आहे यासाठी कायि शाळा घेणे गरजेचे आहे,
Specialized Nurses Burro मनिाि ण करण्याचा प्रयत्न, वषाि तून दोनदा मशबीर घेऊन परगावच्या
रुग्णांसह अल्पदरात तपासणी अशा अनेक. पल्ला खूप दरु चा आहे. कदामचत यातील काही आिच्या
हयातीत पूणि होणारही नाहीत. शेंडे , पटविि न यांनी पामहलेली स्वप्न र्ोड् याफार प्रिाणात आम्ही पूणि
के ली. आिची स्वप्ने पूणि करणारेही येतील. त्यासाठी स्वप्न पेरायला हवीत.

ही अखंड चालणारी प्रमक्रया आम्ही फक्त या साखळीतला एक दवु ा….!!!

(िायबोली मदवाळीअंक १४ िध्ये “हे जीवन सदंु र झाले” या नावाने पूवि प्रकामशत.)

ई साणहत्य प्रणतष्ठान

कुठलीही भाषा चांगली मकं वा वाईट नसते. आपली भाषा ती आपली भाषा. जशी दोन
िातांची तल
ृ
ु ना करता येत नाही तशी दोन िातभृ ाषांचीही करू नये. आपण आपली भाषा सिद्ध
करण्यासाठी काय करता येईल ते करावे. बस्स.
तर तसे अनेक चांगले लोक चांगलं काही करायचा प्रयत्न करत असतात. काही चांगले
लोक चांगलं मलहायचा प्रयत्न करत असतात. आमण हे चांगलं जास्तीत जास्त लोकांपयंत पोहचवण्याचा
प्रयत्न आम्ही करतो. दर िमहन्याला डझन अिाि डझन पस्ु तकं प्रकामशत करतो. ती सिु ारे तीन लाख
वाचकांपयंत पोहोचवतो. घरात पस्ु तकं प्रकामशत के ली आहेत आजवर हजाराच्या
यावर खषु व्हावं. अमजबात नाही.
बारा कोटी लोकांची भाषा िराठी. त्यातले मनदान सहा कोटी सािर. आमण
वाचक मकती? तीन लाख? बहुत नाइन्साफ़ी है. िराठीतला प्रत्येक सािर वाचक व्हायला

हवा. िोबाईलचा वाढता प्रसार आमण इंटरनेटचा वाढता व्याप पहाता, हे शक्य आहे. होय. हे शक्य आहे.
िराठी ई बक्ु स चे वाचक कोटीच्या घरात असायला हवेत. हे कोण करणार? तम्ु ही.
तम्ु ही आपल्या ओळखीच्या मकिान दहा लोकांचे ई िेल पत्ते आम्हाला द्या. त्यांना वाचक बनवण्यासाठी
आम्ही जंग जंग पछाडू. सवि प्रकारच्या वाचकांसाठी आम्ही पस्ु तकं बनवतो. बालसामहत्यापासून ते गूढ
कर्ांपयंत आमण संत सामहत्यापासून ते कािसूत्रापयं त. प्रत्येक तर्हेच्या वयाच्या, मनवडीच्या,
आवडीच्या वाचकासाठी आम्ही पस्ु तकं बनवतो आहोत. अगदी कृषी आमण रेमसपी सद्ध
ु ा.
मित्रांनो. या अमभनव अमभयानात सामिल व्हा.
दहा लोकांना वाचक बनवा.
दहा सािरांचे ई िेल पत्ते आम्हाला कळवा.

असे ई िेल आय डी पाठवणार्या वाचकांना आम्ही VIP वाचक दजाि देतो .
आिचा पत्ता :esahity@gmail.com
अमिक िामहतीसाठी भेट द्या :www.esahity.com
आपले नम्र
टीि ई सामहत्य प्रमतष्ठान

