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दीप्ती मेस्त्री काबाड े

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहतष्ठान 

  



हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक 

कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी 

लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
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या प स्तकातील लेिनाचे सवव िक्क लेहिकेकड े स रहित असनू 

प स्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे प नम वद्रण वा नाट्य, हचत्रपि ककवा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेहिकेची परवानगी घेणे आवश्यक 

आि.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोश शकते.   



प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहतष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp: 7710980841 

APP : https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. 

www. esahitybooks 

प्रकाशन   :  १६ जानेवारी २०१८ 

©esahity Pratishthan®1027 

• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू शकता.  

• ि े ई प स्तक वेबसाईिवर ठेवण्याप वी ककवा 

वाचनाव्यहतटरक्त कोणतािी वापर करण्याप वी ई -साहित्य 

प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

  



मनोगत 

 

हवज्ञानाशी प्रत्येकाची तोंडओळि शालेय जीवनातच िोते. प ढच्या 

आय ष्मयात क णी हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान या शािांचा उपयोग आपल्या आर्थिक गरजा 

भागवण्यासाठी करतात. तर कािी जण कला, वाहणज्य, ककवा इतर सृजनशील 

शािांमध्ये हशिण घेशन आपला मागव ठरवतात. 

 

माझ्यासारिे कािीजण हवज्ञानालाच आपल्या जीवनाचा मागव मानून, 

झपािल्याप्रमाणे त्याच मागावने प ढे जातात. त्यातूनच जाणीव िोते की क णी मान्य 

करो अिवा न करो, हवज्ञान सववव्यापी आिे. सृष्टीच्या आरंभापासून अंतापयंत 

कधीिी न आिणारे आि.े आहण प्रत्येकालाच त्याच्या अहधपत्यािालीच आय ष्मय 

व्यतीत करावे लागते. 

 

सायंटिस्िच्या चष्म्यातून भाग-1 ि ेमाझे द सरे ईब क िोते. सायन्सच्या 

वािेलािी न जाणाऱ्या सववसामान्य माणसांपयंत त्यांच्या उपयोगाचे हवज्ञान 

पोिोचवावे या उदे्दशाने ते हलहिले. वाचकांना ती संकल्पना पसंत पडली. 

 

्िणूनच माझ्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या आहण त्या अन षंघाने 

हवज्ञानावर प्रेम करणाऱ्या वाचकांसाठी 'सायंटिस्िच्या चष्म्यातून-भाग 2' ि ेहतसरे 

ईब क वाचकांसमोर आणताना मला अत्यंत आनंद िोत आि.े वाचक माझ्या या 

प्रयत्ांना स्वीकारतील अशी आशा आि.े  

 

दीप्ती मेस्त्री -काबाडे  

Contact no. 9930577669 

  



 

 

 

 

 

समरसून हलहिणाऱ्या नवोददत लेहिकेच्या प्रयत्ांना 

हततक्याच समरसतेने वाचणाऱ्या, 

दाद दणेाऱ्या, 

प्रोत्सािन देणाऱ्या 

माझ्या वाचकांना 

ि ेप स्तक प्रेमाने समर्थपत ! 

दीप्ती मेस्त्री -काबाडे 

  



अन क्रम 

 

1] हिस्रीयोहनक पसवनॅहलिी हडसऑडवर...  

(फेसब कवरील व्यक्तींचे) 

2] व्यायाम आहण ग्ल कॉन डी 

3] ग्ल कॉन डी, श गर, फॅट्स आहण प्रोटिन्स 

 4] मोशन हसकनेस... कारणे आहण उपाय 

5] फेहशयल ब्लीच आहण द ष्मपटरणाम...  

6] गोल सेटिग... शॉिव िमव सॅटिसफॅक्शन, 

लॉन्ग िमव सॅटिसफॅक्शन... ब्रेन फंक्शन 

7] लेप्रोसी ( क ष्ठरोग ) 

8] गहू पूणवपणे वज्यव करा  

9] सेल्य लाइि...  

11] अहपयरन्स कहिटिव्ि सेल्फ विव...  

10] सेल्य लाइि... उपाय! 



12] सोहडयम, पोिॅहशयम...  

13] क्लीननग ब्लीच आहण अपाय...  

14] कॉर्टिसॉल....  

15] स्रेस आहण कॉर्टिसॉल 

16] कॉर्टिसॉल... भाग तीन 

17] िाईम रॅव्िल आहण िाईम मशीन...  

18] वमविोल आहण भूतकाळात प्रवास...  

19] ियेर डाय, ियेर कलर... द ष्मपटरणाम ! 

20] बायोलॉहजकल क्लॉक...  

21] व्िटेरकोज व्िने्स... (व व्िटेरकोज व्िने्स... लिणे आहण कारणे) 

23] व्िटेरकोज व्िने्स... उपचार 

24] छोिीशी िीप...  

25] हस्कन रीिमेंि... रक्तावािे...  

26] घरग ती केहमकल्स 



27] ब्लड िेस्ि का कराव्यात? 

28] सीरम दक्रएटिनाइन िेस्ि 

29] ियेर टरमूव्िल क्रीम, वॅहक्सन्ग, शेनवग 

30] ऍलजी - कारणे, लिणे, आहण उपचार  

31] वजन कमी करण्याबद्दलचे अपसमज  

32]  स्मोककग : फ फ्फ सांवरील द ष्मपटरणाम  

33] मास्िर ग्लॅन्ड  

34] िाडांचा िीबी 

  



1] हिस्रीयोहनक पसवनॅहलिी हडसऑडवर...  

(फेसब कवरील व्यक्तींचे) 

 

 

िी एक मानहसक व्याधी आिे, जी हवशेषतः हस्त्रयांमध्ये आढळते. याची 

पाळेम ळे व्यक्तीच्या लिानपणातल्या संगोपनात दडलेली आिते. अनेक पीहडत 

व्यक्तींना आय ष्मयभर समजत नािी की त्या या मनोहवकाराने ग्रासलेल्या आिते. 

त्याम ळे उपचार कधीच िोत नािीत. आपल्या आसपास अशा अनेक व्यक्ती 

आढळतात. याची लिणे पिा.  

1) या व्यक्तींना सतत सेंिर ऑफ ऍरॅक्शन असण्याची गरज असते. हजिे 

त्यांच्याहशवाय इतर क णाला जास्त मित्व हमळत असेल हतिे त्या अस्वस्ि िोतात.  

2) यांना सतत क णाच्यातरी कौत काची गरज असते. ते कााँस्िंट्ली 

हमळाले नािी तर त्या हडप्रेशनमध्ये जातात.  

3) या व्यक्ती िूप मोठ्या आवाजात बोलतात, गरज नसतानािी. सवांचे 

लि आकषूवन घेणे िा उदे्दश असतो.  

4) त्या स रुवातीला आपल्याला िूप उत्सािी, चार्ममग, िळिळत्या 

झऱ्यासारख्या वाितात. परंत  िा अहतउत्साि डीप रूिेड हडप्रेशनम ळे आलेला 

असतो.  



5) या स्वतःच्या ददसण्याकडे अती लि दतेात. आपण क णाच्याच नजरेला 

गबाळ्या अवस्िेत ददसणार नािी याची काळजी घेतात. सौंदयावला त्या लोकांना 

आकषूवन घेण्याची दकल्ली समजतात.  

6) अयोग्य टठकाणी हसडहक्िव्ि कपडे घालणे, तसे वतवन करणे, असे 

प्रकार यांच्याकडून सतत िोतात.  

आता पाहूया अशा लोकांना फेसब कवर कसे ओळिायचे.  

1) ि े लोक दर पंधरा ददवसांनी प्रोफाइल हपक बदलून लाईक्स 

हमळवतात.  

2) लिानात लिान अहचव्िमेन्िला मोठ्या स्वरूपात सादर करून 

अिेन्शन हमळवण्याचा प्रयत् करतात.  

3) ज्या ददवशी मेंिली हडस्िबबव असतात त्या ददवशी सतत  पोस्ि िाकत 

राितात.  

4) आय ष्मयातल्या अगदी जवळच्या व्यक्तींशी झालेले वाद प्रत्यि ककवा 

अप्रत्यिपणे फेसब करुपी चव्िाट्यावर मांडून अनोळिी लोकांकडून सांत्वन हमळवून 

मगच शांत िोतात.  

5) ज्या ददवशी आपल्याकडे लोकांचे द लवि िोत आि े असे वािते, त्या 

ददवशी रडक्या पोस्ि िाकून लि वेधून घेतात.  

लिात ठेवा, मानहसक हवकारांना उपचारांची गरज असते.   



2] व्यायाम आहण ग्ल कॉन डी 

 

 

ज्यांना व्यायामशास्त्राची नीि माहिती नसते ते लोक अशा लिानसिान 

च का करतात की ज्याम ळे व्यायामाचा पटरणाम िवा तसा हमळत नािी.  

वजन कमी करण्याच्या दषृ्टीने लोक तास दीड तास भरपूर व्यायाम 

करतात. मग आलेला िकवा घालवण्यासाठी आहण डीिायड्रेशन दरू करण्यासाठी 

पाणी हपतात. मग एिादा शिाणा त्यांना स चवतो, की ग्ल कॉन डी प्यायल्याने 

िकवा लवकर दरू िोतो... मग ते ग्ल कॉन डी प्यायला लागतात. आहण महिनोंमहिने 

व्यायाम करत राितात.... वजन कमी िोत नािी.  

ग्ल कॉन डी मध्ये भरपूर प्रमाणात कॅलरीज असतात. त्याम ळे व्यायाम 

करून बनव केलेल्या कॅलरीज प न्िा भरून हनघतात.  

ग्ल कॉन डी ि ेतात्काळ एनजी प रवणारे नड्रक आिे. एिाद्या ददवशी िूप 

शारीटरक मेिनतीचे काम असेल तर एिाद्या बािलीत ग्ल कॉन डी घेशन जावे. िूप 

उपयोग िोतो. परंत  रोज ते हपश नये, कारण गरज नसताना ग्ल कॉन डी हपण्याम ळे 

शरीरात सािरेचे प्रमाण गरजेहून जास्त वाढू शकते, ज्याची पटरणीती वजन 

वाढण्यात िोश शकते.  

परंत  ज्यांना वजन वाढवायचेच आि े त्यांना डायहबिीस ककवा इतर 

मेिॅबॉहलझम हडसीझेस नसतील त्यांनी ददवसातून एकदा एक ग्लास प्यायल्यास 

फायदा िोतो. मात्र ि ेएका महिन्याहून जास्त काळ करू नये.   



3] ग्ल कॉन डी, श गर, फॅट्स आहण प्रोटिन्स 

आपल्या शरीरात सवव दक्रया एनजीवरच चालतात. िी एनजी 

काबोिायड्रेि पासून हमळते. अन्नातील काबोिायड्रेिचे आधी ग्ल कोजमध्ये रूपांतर 

िोते. त्या ग्ल कोजपासून एनजी जनरेि िोशन त्यावर शरीरातील सवव दक्रया 

चालतात. िोडक्यात ग्ल कोज िा आपल्या शरीराचा पॉवर सोसव आिे. त्याम ळेच 

भूक लागल्यावर िाल्ले नािी तर हवकनेस येतो.  

शरीरात गरजेपेिा जास्त कॅलरीज ्िणजेच ग्ल कोज गेल्यास त्याचे 

एनर्थजत रूपांतर न िोता, फॅट्समध्ये िोते. आहण ते फॅट्स शरीरात साठून वजन 

वाढते. फॅट्स ्िणजे शरीरातील एनजीचा आपत्कालीन प रवठा आिे. िोडक्यात 

पॉवर बाँक. त्याम ळे अन्नातून ग्ल कोजचा प रवठा झाला नािी तर शरीर फॅट्सपासून 

एनजी हमळवते. ्िणजेच फॅट्स हडझॉल्व्ि िोतात. ्िणूनच जेवण कमी केल्यास 

व्यक्ती बारीक िोते.  

आता वळूया ग्ल कॉन डी कडे. प्य र प्रकारातले ि ेग्ल कोज शरीरात गेल्यास 

एकतर वजन वाढेल, ककवा स्िेबल रािील. परंत  कमी नक्कीच िोणार नािी.  

हशवाय आपल्या शरीरात प्रोिीन ब्रेकडाशन ची एक इमजवन्सी प्रदक्रया 

आि.े एिाद्याच्या शरीरात अन्नावािे ग्ल कोजचा प रवठा झाला नािी, आहण फॅट्सिी 

नसतील तर शरीर प्रोिीनपासून एनजी हमळवते. त्याम ळे मसल्स लॉस िोशन व्यक्ती 

कािक ळी बनते. त्याम ळे अहतबाटरक व्यक्तींनी वेळच्यावेळी िाणे मित्वाचे आिे.  

परंत  प्रोिीनपासून एनजी हमळवण्याची प्रदक्रया शरीरात असली तरीिी 

ग्ल कोजला प्रोिीनमध्ये कन्व्ििव करणारी कोणतीिी प्रोसेस शरीरात नािी. त्याम ळे 

अहतटरक्त ग्ल कोज सेवन करून क णीिी मसल्स बनवू शकत नािी. फक्त फॅट्स वाढून 

वजन वाढणार.   



 4] मोशन हसकनसे... कारणे आहण उपाय 

 

 

जास्त वेळचा बसने ककवा कारने प्रवास, कािी तासांचा जिाजाने प्रवास, 

ककवा हवमानाचा प्रवास... अशा पटरहस्ितीत अनेकांना डोकेद िी, चक्कर, मळमळ, 

उलट्या असे त्रास िोतात. याला मोशन हसकनेस ्िणतात.  

मोशन हसकनेस चे म ख्य कारण आि ेप्रवासात ब्रेनला हमळणारे हमक्सड 

हसिल्स! आपल्या कानाच्या अंतभावगात कािी नव्िवस असतात ज्या आपल्या 

शरीराच्या पोहझशनचे हसिल ब्रेनला दते असतात. आहण डोळ्यांना ददसणारे दशृ्य 

आहण कानांवािे हमळणारी पोहझशन याचे कोऑर्थडनेशन ब्रेनमध्ये िोत असते.  

आपण जेव्िा स्वतःहून धावतो, चालतो, तेव्िा कान आहण डोळे आपली 

पोहझशन कोऑर्थडनेि करतात. त्याम ळे त्रास िोत नािी.  

प्रवासात सततच्या अहनयंहत्रत िालचालींम ळे कान आहण डोळे यांचे 

कोऑर्थडनेशन िोत नािी. पोहझशन सतत बदलत रािते. त्याम ळे अनेक हमक्सड 

हसिल्स ब्रेनला जात राितात. ब्रेन िाँग िोतो. त्याम ळे डोके द िते, चक्कर येते.  

फक्त एसी गाड्ांमध्ये ज्यांना मोशन हसकनेस िोतो त्यांना तो आतल्या 

आहण बािरेच्या ककहचत प्रेशर हडफरन्स म ळे िोतो.  

मोशन हसकनेसवर उपाय...  



1) प्रवासाला हनघताना कमी िा. आल्याच्या गोळ्या सोबत ठेवा. त्रास 

वािू लागला तर चघळा.  

2) गाडीतून बािरे पािताना जवळच्या भरभर मागे सरकणाऱ्या गोष्टी 

पाहू नका. दरूवरच्या गोष्टी पिा.  

3) एसी बंद करून हिडकीच्या दोन्िी बाजंूच्या काचा उघडा.  

4) चालत्या वािनात वाचू नका. मोबाईलवर गेम िेळू नका.  

5) मोशन हसकनेससाठी मेहडहसन हमळते. ती गोळी प्रवासाला 

हनघण्यापूवी अधाव तास आधी घ्यावी.  

6) प्रवासाला हनघताना झोप पूणव झालेली असावी. रात्रीचा प्रवास असेल 

तर बािरे सतत सरकणाऱ्या ददव्यांचा त्रास िोतो. स्वतः ड्राइनवग करत नसाल तर 

न लाजता काळा गॉगल लावावा ककवा झोपी जावे.  

7) आल्याचा चिा आहण ननबूपाणी रोज घेतल्याने मोशन हसकनेस कमी 

िोतो.  

 

 

  



5] फेहशयल ब्लीच आहण द ष्मपटरणाम...  

 

 

हस्त्रया आवडीने ब्लीच करतात. न सता चेिराच नािी तर, िातपाय स द्धा. 

कमी वेळात, कमी कष्टात गोरं ददसण्याची नामी य क्ती ्िणजे ब्लीच... (फेम 

ब्लीचची जाहिरात आठवते का ? हसफव  15 हमहनिमे गोरीगोरी ) 

ब्लीच केल्यावर त्वचेवरचा केसांचा रंग जाशन ते रंगिीन िोतात. आहण 

आपोआप चेिरा गोरा ददसतो. इतकंच नािी तर, चेिऱ्यावरच्या डागांचािी रंग 

िळूिळू कमी िोत जातो. त्याम ळे एकदा ब्लीचच्या प्रेमात पडलेली स्त्री महिन्यातून 

एकदा, नंतर दोनदा स द्धा ब्लीच करू लागते.... आहण हतचा चेिरा हतच्या इतर 

शरीरापेिा जास्त गोरा ददसू लागतो..  

इिेच िरी गडबड आिे. हनयहमतपणे ब्लीच करणाऱ्या स्त्रीच्या 

चेिऱ्याकडे अगदी नीि लि दशेन पिा. हतच्या मानेचा रंग आहण चेिऱ्याचा रंग 

यात फरक ददसतो. मानेचा रंग नॉमवल ददसतो आहण चेिरा मात्र पांढरा ददसतो. िा 

गोरेपणा नसून चेिऱ्यावरच्या त्वचेतले रंगद्रव्य नािीसे झाल्याम ळे असे िोते.  

आपल्या हस्कनमध्ये मेलॅहनन नावाचे रंगद्रव्य आिे. आपल्या हस्कनचे 

प्रोिेक्शन करण्याचे मित्वाचे काम ते करते. उन्िात जास्त दफरल्यावर चेिरा 

काळवंडतो. कारण िाहनकारक अल्रा व्िायोलेि दकरणांपासून त्वचेच्या आतल्या 

िराचे संरिण व्िावे ्िणून मेलॅहनन वाढते. त्याम ळे चेिरा काळा ददसतो.  



एिादी जिम झाल्यावर स द्धा त्या भागाचे बाह्य प्रदषूणापासून रिण 

व्िावे ्िणून मेलॅहनन वाढते. जिम काळी पडते. मात्र ती बरी झाल्यानंतर रंग 

िळूिळू प न्िा पूवववत िोतो.  

ब्लीचच्या अहतवापराम ळे मेलॅहननची िी संरिक यंत्रणाच कमक वत िोते. 

त्याम ळे अल्रा व्िायोलेि दकरणं त्वचेच्या आतल्या िरापयंत पोिोचून फ्री रॅहडकल्स 

तयार करतात. ज्याम ळे हस्कन कॅन्सरचा धोका वाढतो.  

ज्या देशांतील लोकांच्या त्वचेत मेलॅहननचे प्रमाण कमी आि े त्या देशांत 

हस्कन कॅन्सरचे प्रमाण जास्त आिे. भारतीयांच्या नैसर्थगक रंगाम ळे ि ेप्रमाण कमी 

आि.े परंत  सौंदयावच्या अवास्तव कल्पनांच्या आिारी जाशन आपण नैसर्थगक स रिा 

यंत्रणाच नािीश्या करत आिोत  

  



6] गोल सेटिग... शॉिव िमव सॅटिसफॅक्शन, 

लॉन्ग िमव सॅटिसफॅक्शन... ब्रेन फंक्शन 

 

 

िोडासा कठीण हवषय आि.े परंत  सोपा करण्याचा प्रयत् नेिमीप्रमाणे.  

आपण एिादे ध्येय ठरवतो... उत्सािाने! आहण त्याच उत्सािाच्या भरात 

जवळच्या व्यक्तींना सांगतो. आहण मग ते ध्येय पूणव िोत नािी...  

ज न्या व्यक्ती ्िणायच्या, एिादी मनातली इच्छा ककवा ध्येय पूणव 

झाल्याहशवाय क णाला सांगू नये. ते पूणव िोत नािी.  

सवे सांगतो की जी माणसे आपले ध्येय पूणव करतात त्यापैकी 90 िके्क 

आपले ध्येय क णालािी सांगत नािीत.  

आता िोडंसं सायंटिदफक दहृष्टकोनातून पाहूया. आपल्या मनात एिादी 

इच्छा हनमावण झाली ककवा आपण एिादे ध्येय ठरवले की ते पूणव करण्याची हजद्द 

वाढते. या काळात पॉहझटिव्ि स्रेस िॉमोन्स वाढतात. ते ध्येयपूतीत पूरक ठरतात. 

एकदा ध्येय पूणव झाले की डोपामाईन आपले काम स रु करते. माणूस समाधानी 

िोतो.  

परंत  जेव्िा आपण आपले ध्येय, इच्छा जािीर करतो तेव्िा अनेकांकडून 

आपल्या ध्येयाबद्दल कौत क िोते. आपण आनंदी िोतो. िा शॉिव िमव आनंद असतो. 



न सत्या कौत काने डोपामाईन वाढते. परंत  त्याचा हनगेटिव्ि इ्पॅक्ि आपल्या 

कायवशक्तीवर िोशन हजद्दीचे रूपांतर िहणक समाधानात िोते. पॉहझटिव्ि स्रेस 

कमी झाल्याम ळे प्रयत्ात कमतरता येशन ध्येय मागे पडते.  

ह्य मन ब्रेन नेिमीच लॉन्ग िमव सॅटिसफॅक्शन पेिा शॉिव िमव सॅटिसफॅक्शन 

कडे झ कतो. ्िणूनच "या वषी वजन कमी करायचंच " असा संकल्प करणारे 

दोनतीन महिन्यात डाएि सोडून दतेात. "आजची हसगारेि शेविची " ्िणणारे रोज 

प न्िा हसगारेि हपतात. " उद्यापासून वाचन करणार " ्िणणाऱ्यांचा 'उद्या ' कधी 

उजाडतच नािी... आणिीिी बरंच कािी...  

  



7] लेप्रोसी ( क ष्ठरोग ) 

 

 

वरील सवव माहिती आनंदवन येिील डॉक्िरांनी ददलेली आिे. यात माझा 

स्वतःचा एकिी शब्द नािी.  

क ष्ठरोगाला अनेक वषे मिारोग ्िणून संबोधण्यात आले आिे. शरीर 

क रूप करणारा असा िा रोग पूवी कशाम ळे िोतो ि ेमाहित नव्िते. उपचारांचािी 

माहिती नव्िती. त्याम ळे अंधश्रद्धांचा स ळस ळाि असणाऱ्या आपल्या भारतात, 

गतजन्मीच्या पापांचा पटरणाम ्िणजे क ष्ठरोग असा समज पसरायला वेळ लागला 

नािी. मिाराष्ट्राच्या "माळवा " प्रांतात क ष्ठरोग्यांना त्यांच्या पापांची हशिा ्िणून 

हजवंत जाळले ककवा प रले जात िोते. इतर भागात क ष्ठरोग्यांना समाजाने कायमचे 

वाळीत िाकले. ते बरे झाले तरीिी समाज त्यांना स्वीकारत नािी...  

क ष्ठरोग िा एक बॅक्िरीया पासून िोणार संसगवजन्य रोग आिे. परंत  तो 

सदीिोकल्यापेिािी कमी संसगवजन्य आिे. त्याम ळे ज्याची रोगप्रहतकारक िमता 

चांगली आि ेत्याला या बॅक्िरीयाचा संसगव िोत नािी. स्वतः बाबा आमिेंनी अनेक 

वषे क ष्ठरोग्यांची सेवा केली. परंत  त्यांना कधीिी क ष्ठरोग झाला नािी.  

क ष्ठरोग जरी बॅक्िरीयाम ळे िोत असला तरीिी ि ेबॅक्िरीया फक्त मानवी 

शरीरात महल्िप्लाय िोतात. त्याम ळे लॅबमध्ये त्यांना महल्िप्लाय करता येत नािी. 

्िणूनच लेप्रोसीवर व्िहॅक्सन बनवता येणार नािी. परंत  िा रोग पूणवपणे बरा िोतो. 

पाचपेिा कमी चटे्ट असतील तर सिा महिन्यांची रीिमेंि आिे, आहण जास्त 

असतील तर एका वषावची. ज्या भागावर चट्टा येतो त्या भागातल्या नव्िवज वर 



बॅक्िरीयाचा पटरणाम झाल्याम ळे त्या भागाचे सेन्सेशन जाते. िंड, गरम, सवव 

संवेदना मरतात. त्या चट्ट्यावर घाम येत नािी. उन्िात तो भाग काळवंडत नािी. 

नव्िवज डॅमेज झाल्याम ळे िातापायाच्या बोिांमध्ये डीफॉर्थमिीज येशन बोिं वाकडी 

िोतात. रोग पूणव बरा झाल्यानंतरिी ती तशीच राितात. सेन्सेशन परत येत नािी.  

क ष्ठरोगाचे म ख्य कारण क पोषण आिे. कारण अशक्त व्यक्तींना क ष्ठरोग 

िोतो. शरीरावर क ठलािी लालसर चट्टा ददसला आहण त्यात संवेदना नसेल तर 

ताबडतोब डॉक्िरांना दािवा. लिात ठेवा, क ष्ठरोग जीवघेणा रोग नािी. तो 

पूणवपणे बरा िोतो.  

 

  



8] गहू पूणवपणे वज्यव करा  

 

 

गहू पूणवपणे वज्यव करा अशा अिावने दफरणाऱ्या एका पोस्िने लोकांना 

ब चकळ्यात िाकले आि.े त्या पोस्िमध्ये असे ्ििले आि े की गहू िाल्ल्याम ळे 

शरीरात सािरेचे प्रमाण िूप जास्त आहण अचानक वाढते. त्याम ळे माणूस लठ्ठ 

िोतो. वजन झिपि कमी करायचे असेल तर गहू अहजबात िाश नका.  

आता माझ्या नेिमीच्याच पद्धतीने यावर चचाव करू.  

लिानपणापासून आपल्याला हशकवले गेले आि े की गव्िाची पोळी 

्िणजेच चपाती जेवणात असायलाच िवी. कारण त्याम ळे शजाव हमळते. मी 

लिानपणापासून आजपयंत रोजच चपाती िाते आिे.  

गहू ्िणजे काबोिायड्रेि, आहण काबोिायड्रेि ्िणजे एनजी सोसव. परंत  

गहू िाल्ल्यानंतर शरीरात सािरेचे प्रमाण अचानक वाढते ि े िरे नािी. अन्न 

पचण्यासाठी दकमान दोन ते तीन तास लागतात. या प्रदक्रयेत ग्ल कोज िळूिळू 

टरलीज िोते, अचानक नािी. आहण टरलीज झालेले ग्ल कोज शरीराच्या 

हनरहनराळ्या भागांना शजाव प रवण्याचे काम करते, शरीरात साठून राित नािी.  

गहू आिारातून पूणवपणे वज्यव करण्याने वजन नक्कीच कमी िोणार! कारण 

शरीराला एनजी न हमळाल्याम ळे शरीर ती शजाव फॅट्समधून हमळवणार आहण 

फॅट्स कमी िोणार! परंत  या प्रदक्रयेत बॉडी स्िाव्िशेन मोडवर जाते. त्याम ळे 



अशक्तपणा येतो. वजन कमी करण्याची िी पद्धत अत्यंत च कीची आिे. भराभर 

वजन कमी करणे धोकादायक असते.  

डायबेटिक पेशंट्सना डॉक्िसव गहू कमी करायला सांगतात, पूणव बंद 

करायला सांगत नािीत. जर त्या पेशंिच्या शरीरात गव्िाम ळे सािर अचानक 

वाढत नािी, तर सववसामान्यांच्या शरीरात कशी वाढेल? गहू ्िणजे ग्ल कॉन डी 

नािी...  

त्याम ळे हवचार करून हनणवय घ्या.  

  



9] सेल्य लाइि...  

 

 

चाळीशीच्या जवळपास आलेल्या प्रत्येक स्त्रीप रुषाला भेडसावणारी 

समस्या ्िणजे सेल्य लाइि. िी समस्या कमी वयातिी उद्भवते.  

सेल्य लाइि ्िणजे पोि, मांड्ा, कंबर यावर साठणारी चरबी (फॅट्स)  

िी चरबी शरीर बेढब बनवते. अहत वाढल्यास वजनाशी संबंहधत अनेक 

आजारांना हनमंत्रण दतेे. दकतीिी व्यायाम करा, रननग करा, दोरीउड्ा मारा... 

सेल्य लाइि कमी करता करता नाकी नश येतात! बायसेप्स, रायसेप्स बनतात, 

शोल्डसव बनतात, वजनिी कमी िोते, परंत  पोिावरची चरबी तशीच! 

आता पाहूया असे का िोते. सेल्य लाइिचे ्िणजेच पोिावरच्या चरबीचे 

सेल्स इतर फॅट्सहून िोडे वेगळे असतात. त्यांच्यात पाणी सामावून घेण्याची िमता 

िूप जास्त असते. या पेशी आपल्या आकाराच्या अनेक पि प्रसारण पावू शकतात. 

हशवाय या पेशींसोबतच मृत झालेल्या स्नायूंच्या पेशी, त िलेल्या ककवा जिमी 

झालेल्या रक्तवाहिन्यांच्या पेशी, ब्रेक झालेल्या कोलॅजनच्या पेशी... ि े सवव एकत्र 

येशन सेल्य लाइि बनते. त्याम ळे ते नॉमवल फॅट्सपेिा िणक असते. हशवाय ज्या 

भागात सेल्य लाइि साठते, त्या भागातले रक्ताहभसरण मंदावते. त्याम ळे मृत 

िोणाऱ्या पेशींची संख्या वाढतच जाते. आहण वाढत जाणारे, प्रसारण पावणारे 

सेल्य लाइि बािरे डोकावताना हस्कनच्या आतल्या िरातले कोलॅजन ब्रेक करते. 



त्याम ळे हस्कनची इलॅहस्िहसिी जाशन पोि बािरे लो्बल्यासारिे ददसते. ्िणजेच 

वाढलेलं पोि ्िणजे न सते फॅट्स नसून सगळा कचराच असतो.  

क णी दकतीिी ्िणो, सेल्य लाइि पूणव नािीसे करण्यासाठी दकमान दोन 

वषांचा कालावधी तरी लागतोच. तेिी योग्य आहण हनयहमत व्यायाम, समतोल 

आिार असेल तरच!  

कोणतेिी फॅड डाएि, आय वेददक पावडर, मसाज तेल सेल्य लाइि कमी 

वेळात नािीसे करूच शकत नािी. अशा जाहिरातींना भ लू नका. मेिनतीला शॉिवकि 

नािी  

  



10] सेल्य लाइि... उपाय! 

 

 

सावधानतेचा इशारा आधीच दतेेय, की सेल्य लाइि कमी वेळात पूणवपणे 

घालवणे क णालािी जमू शकत नािी. त्याम ळे मी आज जे उपाय सांगेन ते साधारण 

वषव ते दोन वषव सातत्याने केलेत, तर आहण तरच अपेहित पटरणाम ददसेल.  

सेल्य लाइि च्या बाबतीत ककवा एकंदरीतच वजनाच्या बाबतीत स्पॉि 

टरडक्शन करणे अशक्य आिे. ्िणजेच फक्त पोि कमी करणं ककवा फक्त मांड्ा 

कमी करणं, फक्त कंबर बारीक करणं अशक्य आिे. वजन कमी करताना ते सववच 

अवयवातून योग्य प्रमाणात कमी िोणार.  

1) सवावत आधी मेिाबॉहलझम स धारा. त्याची स रुवात सकाळी लवकर 

उठण्यापासून िोते. रात्री वेळेत झोपून सकाळी दकमान 7 वाजता उठा. उठल्यावर 

दकमान एक हलिर पाणी हपशन मगच इतर कामांना लागा. असे करण्याने पोि साफ 

िोते. पाण्याम ळे िीणलेली, झोपाळलेली हसस्िम फे्रश िोशन कामाला लागते. 

नाश्ता तगडा करा. या वेळी दकतीिी िाल्ले तरीिी ते चांगले पचते. ब्रेकफास्ि 

कधीच िाळू नका. सकाळी उठल्यावर रात्रीभराचा उपास संपवणे िूप गरजेचे 

असते. आहण भरपूर िाशन डायजेहस्िव्ि हसस्िमला ऍहक्िव्ििे केले नािी तर 

प ढच्या ददवसभरात त ्िी जे कािी िाता त्याचे पूणवपणे एनर्थजत कन्व्िजवन न िोता 

फॅट्समध्ये कन्व्िजवन िोते.  



2) क्रन्चेस मारण्याने पोिाची चरबी कमी िोते. ज्यांना धावणे, दोरीच्या 

उड्ा मारणे शक्य नािी त्यांनी क्रन्चेस मारावेत. परंत  न सत्या क्रन्चेसने चरबी कमी 

िोण्यास जास्त वेळ लागतो.  

3) ददवसातून एकदा दकमान अधाव तास व्यायाम करण्यासाठी रािून 

ठेवा. वेि हलनफ्िगसोबतच कार्थडयो करणे वजन कमी करण्यासाठी मित्वाचे आिे.  

4) प्रोिीन जास्त प्रमाणात िा. काबोिायड्रेि योग्य प्रमाणात िा. आहण 

फॅट्स अगदी कमी िा ककवा पूणव वज्यव करा. रात्री कमी िा. ताजी फळं, पालेभाज्या 

जास्त प्रमाणात िा.  

5) सािर िाणं हजतकं कमी करता येईल हततकं करा. िास करून 

संध्याकाळनंतर कािीिी गोड िाश नका. संध्याकाळी पचनदक्रया कमजोर िोते, 

आहण सािरेचे हवघिन न झाल्याम ळे चरबी वाढते.  

या सववच उपायांमध्ये सातत्य असणे िूप गरजेचे आिे. नो फास्ि फूड, नो 

कोनल्ड्रक... ि ेसवव दोन वषव सांभाळावे लागते. ्िणूनच सेल्य लाइि कमी करणे िूप 

कठीण असते.  

  



11] अहपयरन्स कहिटिव्ि सेल्फ विव...  

 

 

नाव कठीण आि.े परंत  िी एक सरावस आढळणारी मानहसक व्याधी आिे. 

व्याधी ्िणण्यापेिा याला समस्या ्िणणे योग्य ठरेल. कारण कोणत्यािी 

औषधाहशवाय न सत्या योग्य सम पदशेनाने िी समस्या स िते.  

प न्िा एकदा हस्त्रयांमध्ये याचे प्रमाण जास्त आिे. त्यात तरुण हस्त्रया तर 

आितेच, परंत  प्रौढ हस्त्रया जास्त आिते.  

स्वतःचे संपूणव मित्व फक्त आपल्या रुपावरच अवलंबून आिे अशी या 

हस्त्रयांची धारणा िळूिळू बनत जाते. नीिनेिकेपणा नेिमीच चांगला, परंत  या 

हस्त्रया मयावदा पार करतात. मेनोपॉजच्या काळात िामोनल चेंजेस म ळे येणारे 

हडप्रेशन ि ेया समस्येचे मित्वाचे कारण आिे. लिान वयात स्वतःच्या रूपाबद्दल 

न्यूनगंड हनमावण झालेल्या व्यक्ती स द्धा प्रौढ वयात या समस्येला बळी पडतात.  

या समस्येने ग्रासलेली स्त्री जास्त िापिीपपणाम ळे अत्यंत स ंदर आहण 

आकषवक ददसत असली तरीिी प्रत्यिात ती कमालीची अस रहित, भयाकूल असते. 

हतच्यातला आत्महवश्वास हतच्या कॉस्मेटिक्सवर, कपड्ांवर अवलंबून असते. त्यात 

िोडी कमतरता असेल तरी त्यांचा आत्महवश्वास ढासळतो. मेकअपची आवड असणे 

वेगळे आहण मेकअपहशवाय अस रहित वािणे वेगळे.  

िी समस्या कशी ओळिावी? 



1) अशी स्त्री आपण कायम, प्रत्येक िणी स ंदर ददसू याची हजवाच्या 

आकांताने काळजी घेते.  

2) मेकअपचे द ष्मपटरणाम भोगत असूनिी घरातिी मेकअप करूनच 

वावरते. कारण अचानक क णी घरी आले तर आपण हबना मेकअप ददसू नये! 

3) भाजी आणायला जाताना स द्धा ती भरपूर मेकअप करते.  

4) एिादे कॉस्मेटिक अचानक संपल्यास ऍड्जस्ि न करता घराबािरे 

पडणेच िाळते.  

िोडक्यात अशा व्यक्तीचा स्वतःच्या ग णांवरचा आत्महवश्वास पूणवपणे 

िचलेला असतो. वरवर मोिक ददसणारी अशी व्यक्ती मनातून िचत जाते. 

हडप्रेशनमध्ये जाते. परंत  सम पदशेनातून हतचा आत्महवश्वास प न्िा जागा केला 

जातो.  

  



12] सोहडयम, पोिॅहशयम...  

 

 

आपल्या शरीरात सोहडयम आहण पोिॅहशयम या दोघांचा काय रोल आिे 

आज पाहूया.  

आपल्या शरीरात सोहडयम आहण पोिॅहशयम िे दोघे पॉहझटिव्ि चाजवच्या 

रूपात असतात. (न्यूरल रूपात असूच शकत नािी. सोहडयम धातू स्वरूपात 

पाण्याच्या एका िेंबानेिी पेितो. शरीरात धातू स्वरूपात असता तर काय झालं 

असतं???) 

तर पॉहझटिव्ि चाजवच्या रूपात असणारा िा सोहडयम मेंदचू्या 

कामकाजाशी हनगहडत आिे. ब्रेन... सवव इंदद्रयांचा राजा. त्याने ददलेल्या सूचनांच्या 

प्रमाणेच शरीरातल्या सवव... अगदी सवव दक्रया िोतात. परंत  ब्रेन ज्या सूचना दतेो, 

त्या सवव सूचना इलेहक्रक करंि असतात. इलेहक्रक करंि नेिमीच इलेक्रॉन्स ने 

बनलेला ्िणजेच हनगेटिव्ि चाजव असतो. िा चाजव मेंदपूासून इंदद्रयापयंत वाहून 

नेण्यासाठी पॉहझटिव्ि चाजव गरजेचा असतो.... ि ेअत्यंत मित्वाचे काम सोहडयम 

आहण पोिॅहशयम करतात.  

या दोन घिकांच्या कमतरतेम ळे सािहजकच मेंदचू्या कायवपद्धतीवर 

पटरणाम िोतो. हनराश वािणे, िकवा वािणे, िातापायाला म ंग्या येणे, डोकं द िणे, 

कामात लिच न लागणे, हवस्मरण िोणे, संवादाकडे द लवि िोणे... अशा मेंदशूी 

टरलेिेड गोष्टी िोतात.  



पोिॅहशयम कमी िोण्याम ळे तर स्नायूंच्या पेशी त िून रक्तात हमसळतात. 

त्याम ळे रक्त दफल्िर करणाऱ्या दकडन्या िराब िोतात.  

कमी प्रमाणात आढळणारा फ फ्फ सांचा पॅराहलहसस पोिॅहशयमच्या 

कमतरतेम ळे िोतो...  

सोहडयमचे कमतरतेम ळे कमी रक्तदाबाचा त्रास हनमावण िोतो.  

सोहडयमचे रक्तातील प्रमाण योग्य रािणे त लनेने सोपे आिे. कारण 

आपल्या रोजच्या जेवणात सोहडयम क्लोराईड ्िणजेच मीठ असतेच. तरीिी 

ज्यांना सोहडयमची कमतरता जास्त गंभीर स्वरूपाची असते त्यांना डॉक्िसव 

टरका्या कॅप्सूलमध्ये मीठ भरून घेण्याचा सल्ला दतेात! 

परंत  पोिॅहशयमची पातळी योग्य रािण्यासाठी पालेभाज्या आहण 

फळांवर अवलंबून रािावे लागते. औषधे अिावतच उपलब्ध आिते. परंत  ती 

हमठाच्या त लनेत प्रचंड मिाग आिते.  

व्यायाम, धावपळ, भर उन्िातून प्रवास याम ळे घामावािे शरीरातले िे 

मित्वाचे िार कमी िोतात. नलबू सरबत ककवा इलेक्राल ि े दोन्िी उपयोगी 

पडतात.  

  



13] क्लीननग ब्लीच आहण अपाय...  

 

 

ब्लीनचग पावडर आहण हलदिड ब्लीच अनेक घरांमध्ये वापरले जातात. 

कािी मोठ्या कॉ्प्लेक्स मध्ये स द्धा साववजहनक जागा स्वच्छ करण्यासाठी ब्लीनचग 

पावडर वापरली जाते.  

परंत  हनजंत कीकरणासाठी वापरली जाणारी िी ब्लीनचग पावडर 

माणसासाठी अत्यंत िाहनकारक आिे.  

कोणत्यािी प्रकारच्या ब्लीचचा ्िणजेच पावडर ककवा हलदिडचा 

पाण्याशी ककवा िवेशी संपकव  आल्यानंतर त्यातून क्लोरीन िा हवषारी गॅस बािरे 

पडतो. क्लोरीनचा लगेच जाणवणारा पटरणाम श्वसनावर ददसून येतो. हवहचत्र उग्र 

वासाचा िा गॅस ठसका लावणारा असतो. याने लगेच डोळे स द्धा जळजळू लागतात.  

क्लोरीन अत्यंत ऍहसहडक गॅस आिे. तो श्वसनमागावला मोठी इजा 

पोिोचवतो. तसेच डोळ्यांचे पिल स द्धा त्याने िराब िोते.  

क्लोरीन गॅस पाण्यात हवरघळल्यावर िायड्रोक्लोटरक ऍहसड तयार िोते. 

ि ेऍहसड स द्धा घातक आिे.  

क्लोरीन जास्त प्रमाणात श्वसनावािे फ प्फ सात गेल्यास तो फ प्फ सांना 

हछद्र पाडू शकतो.  



सतत क्लोरीनच्या संपकावत रािणाऱ्या व्यक्तींना डोकेद िी, चक्कर येणे ि े

त्रास िोतात.  

क्लोरीनचा हसनलडर लीक झाल्यास मन ष्मयिानी स द्धा िोश शकते इतका 

तो िाहनकारक आि.े  

्िणूनच ब्लीनचग पावडर ककवा हलदिड ब्लीच वापरताना काळजी घेणे 

आवश्यक आि.े ब्लीनचग पावडर पसरल्यानंतर दारे हिडक्या उघडून ठेवावीत. 

पावडर ध ताना नाकातोंडावर पाण्याने हभजवलेला रुमाल बांधावा. काम 

झाल्यानंतर िात पाय स्वच्छ ध वावेत. आहण डोळे भरपूर पाण्याने ध वावेत.  

तरीिी क्लोरीनचा त्रास जाणवू लागल्यास आधी भरपूर पाणी प्यावे. िे 

पाणी यूरीन मधून हनघून गेल्यानंतर एक ग्लास भर िंडगार दधू प्यावे. दधू कचे्च 

असल्यास उत्तम.  

घरग ती कामांसाठी केहमकल्स वापरताना नेिमीच काळजी घ्यावी.  

  



14] कॉर्टिसॉल....  

 

 

कॉर्टिसॉलला स्रेस िामोन स द्धा ्िणतात. कारण माणूस हनराश, द ःिी 

असताना त्याच्या शरीरात कॉर्टिसॉल वाढते आहण डोपामाईन कमी िोते.  

मग जर ि ेकॉर्टिसॉल द ःिाला कारणीभूत आि ेतर मग त्याची शरीरात 

गरजच काय? 

आि.े.. िूप गरज आिे. शरीराची आपत्कालीन संकि हनवारण व्यवस्िा 

्िणजे कॉर्टिसॉल. टरफ्लेक्स ऍक्शन ला जबाबदार िामोन ्िणजे कॉर्टिसॉल.  

आपण उदािरणातूनच समजून घेश. ददवसभर काम करून िकून त ्िी 

घरी यायला हनघालात. रेनमध्ये तासभर धके्क िात उभ्याने प्रवास करून उतरलात. 

आता प ढे 20 हमहनिे चालायचे आिे. अंगात अगदी त्राण नािी. पावले मोठ्या 

कष्टाने उचलत त ्िी िळूिळू चालत आिात... आहण अचानक समोरून एक रक 

वेगाने त मच्या ददशेने येतो आहण त्याच्या वेगाहून जास्त वेगाने त ्िी िणात 

बाजूला िोता...  

कधी घडलंय असं? आठवून पिा तो िण. िकलेले िोतात ना? मग क ठून 

आली ती शजाव अचानक? आहण त्यानंतरचे कािी िण हृदयाची तीव्र धडधड! क ठे 

गेली मरगळ, िणात कसं फे्रश वािू लागलं? जीव वाचला ्िणून??? 



जीव वाचवणारा हमत्र ्िणजे कॉर्टिसॉल! अशा कोणत्यािी प्रसंगात जेव्िा 

मेंदलूा धोका जाणवतो, तेव्िा मेंद ू ऍहड्रनल ग्लॅण्डला हसिल दतेो. दोन्िी 

दकडन्यांच्या वर असणाऱ्या दोन ऍहड्रनल ग्लॅण्डमधून कॉर्टिसॉल िामोन स्रवले जाते. 

ि ेकॉर्टिसॉल शरीरातल्या सवव मसल्स आहण फॅट्समधून भराभर शजाव तयार करते. 

तयार झालेली शजाव काम पूणव िोईपयंत कमी िोश नये ्िणून िचे कॉर्टिसॉल 

इन्स्य हलनला पूणवपणे झीरो करून िाकते! ्िणजेच माणूस तात्प रता डायबेटिक 

बनतो! 

रक्तात भरपूर प्रमाणात ग्ल कोज वाहू लागते. त्याम ळे अहजबात त्राण 

नसलेल्या माणसात जीव वाचवण्यासाठी ताकद येते. एकदा ि े काम झाले की 

कॉर्टिसॉल प न्िा कमी िोते. इन्स्य हलन प न्िा कामाला लागते. िािवबीट्स नॉमवल 

िोतात.  

्िणूनच कॉर्टिसॉल शरीरात मित्वाचे आिे. परंत  याच कॉर्टिसॉलचा 

रक्तातला वावर गरजेपेिा वाढला तर? पाहूया प ढल्या भागात...  

  



15] स्रेस आहण कॉर्टिसॉल 

 

 

आपण पाहिले की आपत्कालीन संकि हनवारण संस्िा ्िणजे शरीरातील 

कॉर्टिसॉल.  

परंत  याला स्रेस िामोन स द्धा ्िणतात. कारण कसलािी स्रेस आला की 

शरीरात कॉर्टिसॉलचे प्रमाण वाढू लागते.  

स्रेसमध्ये कॉर्टिसॉलची गरज काय? प न्िा उदािरणातूनच समजून घेश.  

उद्या परीिा आि ेआहण अभ्यास झालाच नािीय... आला स्रेस! उपाय 

काय? रात्रभर जागून अभ्यास.  

डेडलाईन जवळ आलीय आहण काम बाकी आिे... आला स्रेस! उपाय 

काय? ओव्िरिाईम काम करून डेडलाईन पाळणे.  

घरात एक व्यक्ती आजारी पडून िॉहस्पिलमध्ये ऍडहमि झाली... आला 

स्रेस! उपाय काय? इतर सवव कामं सांभाळून िॉहस्पिलची ड् िी करणे, आजारी 

माणसाची सेवा करणे.  

आता नीि हवचार करा, स्रेस तेव्िाच येतो जेव्िा कािीतरी अनपेहित 

घडून, त्यातून सावरण्यासाठी अहधक कायव करणे िाच उपाय असतो. अहधक काम 

करण्यासाठी लागणारी अहधक शजाव कॉर्टिसॉलम ळे प्राप्त िोते.  



परंत  या स्रेसचा भ दडं शरीराला सोसावा मात्र लागतो. एिाद्या 

ददवसाच्या स्रेसने फारशी िानी िोत नािी परंत  स्रेस जास्त काळ राहिला तर 

शरीरावर त्याचे गंभीर पटरणाम ददसतात.  

सततच्या स्रेसम ळे कॉर्टिसॉल सतत बनत रािते. शरीरातल्या सवव मसल्स 

मधून शजाव हनमावण िोत राहिल्याने शरीर कमजोर िोत जाते. ्िणूनच स्रेसमध्ये 

माणूस बारीक िोतो.  

कधीकधी शजेची कमतरता भरून हनघण्यासाठी व्यक्तीला सतत भूक 

लागत रािते. अहत िाण्याम ळे कधीकधी वजनिी वाढू लागते. ्िणूनच स्रेसम ळे 

ओबेहसिी स द्धा िोश शकते.  

सवावत गंभीर पटरणाम इन्स्य हलनच्या हनर्थमतीवर िोतो. सतत 

कॉर्टिसॉलच्या दबावािाली इन्स्य हलनचा प्रभाव कमी िोतो. असे कायम घडत 

राहिले तर व्यक्ती कायमस्वरूपी डायबेटिक िोश शकते.  

्िणूनच लाईफचा फंडा असा असायला िवा की कािीिी झालं तरी स्रेस 

घ्यायचा नािी, आहण स्रेस आलाच तरी तो टिकू द्यायचा नािी. कािीनाकािी छंद 

जोपासता आला तर स्रेस पळून जातो. िा माझा अन भव आि.े  

 

  



16] कॉर्टिसॉल... भाग तीन 

 

 

कॉर्टिसॉल शरीरात वाढले तर काय पटरणाम िोश शकतो ि े आपण 

पाहिले. जर याचे प्रमाण कमी असेल तर काय िोते ि ेपाहू.  

कॉर्टिसॉल गरज असेल तेव्िा जर बनले नाि, तरच त्याला लो कॉर्टिसॉल 

्िणतात. कारण इतर सामान्य पटरहस्ितीत त्याची फारशी गरज नसते.  

जन्मापासूनच ऍहड्रनल ग्लॅन्ड मध्ये दोष असेल ककवा इतर एिाद्या गंभीर 

दीघव आजारपणाम ळे ऍहड्रनल ग्लॅन्डला इजा पोिोचली असेल तर लो कॉर्टिसॉलचा 

त्रास उद्भवतो.  

िा त्रास अचानक उद्भवत नािी. िूपच सावकाश लिणे ददसू लागतात. 

िकवा, शारीटरक कमजोरी, वजनात घि, झोप न लागणे, भकू मंदावणे... अशी 

अनेक लिणे आिते. परंत  अत्यंत िारि िाण्याची इच्छा िोणे, आहण त्वचा प्रचंड 

सेहन्सटिव्ि िोणे, िी दोन मित्वाची लिणे आिते. कॉर्टिसॉलच्या कमतरतेम ळे 

व्यक्ती मरत नक्कीच नािी, परंत  दनैंददन आय ष्मयात हतला त्रास िोतो.  

ब्लड िेस्ि च्या माध्यमातून कॉर्टिसॉल ची कमतरता समजून येते. हनदान 

झाल्यानंतर कॉर्टिसॉल िॅबलेि च्या माध्यमातून ददले जाते.  

मानहसक रोगांवर इलाज करताना अाँिी हडप्रेसंि िॅबलेि ददल्या जातात. 

परंत  या िॅबलेि कॉर्टिसॉलवर जास्त पटरणाम करत नािीत. त्या शरीरात " िहॅपनेस 



िामोन " ्िणजेच डोपामाईन आहण " सॅटिसफॅक्शन िामोन " ्िणजेच सेरोिोहनन 

वाढवतात. त्याम ळे रुग्णाची स्रेस घेण्याची वृत्ती िळूिळू कमी िोते. कॉर्टिसॉल िी 

शरीराची आपत्कालीन यंत्रणा असल्याम ळे त्यावर पटरणाम करणारी मेहडहसन्स 

शक्यतो मनोरुग्णांना ददली जात नािीत. कारण त्यांची मानहसकता कधीिी हबघडू 

शकते, आहण त्यांना कॉर्टिसॉलची गरज पडू शकते  

  



17] िाईम रॅव्िल आहण िाईम मशीन...  

 

इंिरस्िेलर िा इंहग्लश मूव्िी ज्यांनी पाहिला आि ेत्यांना कल्पना आि ेकी 

यात अनेक गोष्टी काल्पहनक आिते... परंत  एक गोष्ट काल्पहनक नािी. ती ्िणजे 

िाईम रॅव्िल. एका वेळेतून द सऱ्या वेळेत प्रवास करण्याची कन्सेप्ि ्िणजे िाईम 

रॅव्िल... िी कन्सेप्ि आमच्या आईन्स्िाईन ने मांडली िोती.  

आपण सववजण पृथ्वीवर राितो. आपला एक ददवस चोवीस तासांचा एक 

हमहनि साठ सेकंदांचा आिे. ि ेवेळेचे पटरमाण पृथ्वीच्या स्वतःभोवती दफरण्याच्या 

गतीवर अवलंबून आि.े पृथ्वीपासून सवावत दरू असणाऱ्या प्ल िोची गती आहण 

ग्रॅहव्ििेशनल फोसव दोन्िी पृथ्वीपेिा िूपच कमी आिे. हतिे वेळेचे पटरमाण ताणले 

जाते. त्याम ळे प्ल िोवरचा एक हमहनि पृथ्वीवरच्या अनेक तासांइतका असू शकतो.  

वय वाढण्याची प्रदक्रया ग्रॅहव्ििेशनल फोसवम ळे घडते. ज्या टठकाणी 

ग्रॅहव्ििेशनल फोसवच नािी, हतिे वय वाढतच नािी...  

हजिे ग्रॅहव्ििेशनल फोसवच नािी, अशा अंतराळातून कोणत्यािी वस्तूला 

प्रवास करायचा असेल तर हतचे स्पीड हलहमि जास्तीत जास्त प्रकाशाच्या वेगाइतके 

असते. एिादी वस्तू प्रकाशाच्या वेगाने अंतराळात प्रवास करत असेल तर हतच्यावर 

असलेला ग रुत्वाकषवणाचा प्रभाव नािीसा िोतो.  

असं एिाद ंमशीन बनवलं गेलं, जे मन ष्मयाला घेशन प्रकाशाच्या वेगाने 

सूयवमालेपेिािी दरू क ठेतरी अंतराळात जाईल, हजिे ग्रॅहव्ििेशनल फोसविी नािी, 



आहण पृथ्वीवरच्या सेकंदाच्या त लनेत हजिले वेळेचे पटरमाण फारच मोठे असेल, 

्िणजे हजिला एक तास ्िणजे पृथ्वीवरची कािी वषे असतील तर...  

अशा महशनमधून अंतराळात एक तास राहून प न्िा पृथ्वीवर परतेल 

तेव्िा... पृथ्वीवर कािी वषं उलिलेली असतील. त्याचे हमत्र ग्रॅहव्ििेशनल फोसव 

िाली ्िातारे झालेले असतील. परंत  त्याचे वय वाढलेले नसेल! 

्िणजेच अनेक वषांच्या िाईमचे अंतर या मशीनने फक्त एकाच तासात 

पार केलेले असेल! या कन्सेप्िला िाईम रॅव्िल ्िणतात, आहण मशीनला िाईम 

मशीन...  

  



18] वमविोल आहण भूतकाळात प्रवास...  

 

अनेक हचत्रपि, माहलका, प स्तके यात भूतकाळात जाण्याबद्दल मांडले 

आि.े या कल्पनेमागे स द्धा सायन्स आिेच.  

भहवष्मयात प्रवेश करण्यासाठी प्रकाशाच्या वेगाने स्पेसमधल्या अशा 

भागात जाशन यावे लागेल हजिला वेळ पृथ्वीवरच्या वेळेच्या त लनेत अत्यंत कमी 

वेगाने सरकतो.  

परंत  भूतकाळात हशरायचे असेल तर स्पेसमधली ती जागा अशी 

असायला िवी, हजिे ग रुत्वाकषवण पृथ्वीपेिा अनेक पिींनी जास्त असेल. वेळेचे 

पटरमाण स द्धा अत्यंत छोिे असेल. जसे की हतिला एक तास पृथ्वीवरच्या एका 

सेकंदासारिा असेल.  

परंत  अजूनिी आपल्याला अशी द सरी ग्रिमाला सापडली नािीय की हजिे 

असा एिादा ग्रि आि े ज्याचा वेग आहण ग्रॅहव्ििी दोन्िी पृथ्वीपेिा जास्त असेल, 

हशवाय ती ग्रिमाला आपल्या ग्रिमालेपासून इतक्या जवळ असेल की आपल्याला 

सिज त्यातल्या एिाद्या ग्रिावर जाशन येणे जमेल.  

्िणूनच शास्त्रज्ञांनी दफहिक्स च्या आधाराने वमविोल नावाची एक 

कन्सेप्ि मांडली आि.े त्याच्यातून प्रवास केल्यास भूतकाळात जाणे शक्य िोईल.  

वमविोल हचत्रात दािवल्याप्रमाणे असतो. त्याच्या दोन्िी ओपननग 

स्पेसमध्या दोन अशा भागांना जोडतात ज्या दोन भागात वेळेचे पटरमाण वेगवेगळे 

आि.े  



या दोन्िी ओपननग्ज वेगवेगळ्या स्पीडने रोिेि िोतात. सािहजकच दोन्िी 

ओपननग कडे वेळेचे पटरमाण हभन्न असते. हशवाय रोिेशन म ळे ग्रॅहव्ििेशनल फोसव 

तयार िोतो. िा ग्रॅहव्ििेशनल फोसव अगदी ब्लॅकिोल प्रमाणे ददसेल ते िेचून 

घेण्याइतका भयंकर जरी नसला तरीिी पृथ्वीपेिा िूप जास्तच असतो. प्रकाशाच्या 

वेगाने जाणारे आपले िाईम मशीन एका ओपननग मधून द सऱ्या ओपननग पयंत, 

त्यामधल्या िनेल सारख्या मागावतून जाश शकते.  

पृथ्वीपेिा जास्त असणाऱ्या ग रुत्वाकषवणातून जाताना, वेळेचे पटरमाण 

अत्यंत छोिे झाल्याने त मचा वेळ जेव्िा झपाट्याने प ढे सरकत असतो, तेव्िा 

पृथ्वीवरचा वेळ मात्र जास्त प ढे सरकत नािी. पटरणामी, िरंच जर अशा एिाद्या 

वमविोल मधून प्रवास करून प न्िा पृथ्वीवर पोिोचाल तेव्िा त मच्यासाठी झपाट्याने 

प ढे गेलेली वषे प्रत्यिात त ्िाला पृथ्वीवर अनेक वषव मागे नेशन ठेवेल.  

परंत  ते कधीच शक्य नािी. कारण ि े वमविोल स्पेसमध्ये तयार िोतात 

तेव्िा दोन नबदूंच्या आकाराचे असतात. आहण एका सेकंदापेिािी कमी वेळात नष्ट 

िोशन जातात. ते इतके मोठे कधीच िोत नािीत की पूणव िाईम मशीन त्यातून 

जाईल! 

हशवाय स्पेसचा अभ्यास करताना िाईम ि ेजरी चौिे डायमेन्शन मानलेले 

असले तरीिी त्याला डायरेक्शन स द्धा आिे. ते फक्त प ढे जाते, मागे येत नािी. 

्िणजेच वेळ फक्त प ढे सरकते, मागे सरकत नािी.  

  



19] ियेर डाय, ियेर कलर... द ष्मपटरणाम ! 

 

 

केसात वाढत चाललेल्या सफेदीचा इलाज ्िणून ियेर डाय, कलसव िूप 

पॉप्य लर आिते. हशवाय फक्त काळ्याच नािी, तर इतरिी अनेक रंगांमध्ये िे ियेर 

कलसव उपलब्ध असतात. त्याम ळे तरुणांनािी त्याचे आकषवण वािते.  

परंत  कोणत्यािी केहमकल रीिमेंिचे द ष्मपटरणाम असतातच! कमी अहधक 

प्रमाणात असतील तरीिी पूणवपणे हनधोक िेयर कलर अहस्तत्वातच नािी.  

1) सवावत पहिला द ष्मपटरणाम केसांवर िोतो. ्िणजे ज्याच्या सौंदयावसाठी 

कलर वापरायचा, त्याच्यावरच पटरणाम. साधारण वषवभर हनयहमतपणे कलर 

करणाऱ्या व्यक्तीचे केस नीि पिा. ते िळूिळू रुि िोत जातात. नैसर्थगक चमक 

नािीशी िोते. नैसर्थगक ओलावा स द्धा नष्ट िोतो. त्याम ळे केस कोरडे िोतात. केस 

हपकण्याची प्रदक्रया आणिी वेगवान िोते. एकदा कलर केल्यावर नेिमीच करावा 

लागतो. त्याम ळे पहिल्यांदा कलर करतानाच नीि हवचार करा.  

2) द सरा पटरणाम डोळ्यांच्या आरोग्यावर िोतो. कारण कलरमध्ये 

असणारे केहमकल्स जेव्िा आपली दक्रया केसांवर करत असतात तेव्िा, कािी 

प्रमाणात ती त्वचेतिी हझरपतात. कािी गॅसेसिी बनतात. ज्याम ळे डोळे जळजळू 

शकतात.  



3) हतसरा द ष्मपटरणाम त्वचेवर िोतो. हस्कन सेहन्सटिव्ि असेल तर 

ऍलर्थजक टरएक्शन िोशन रॅशेस, प रळ, चटे्ट उठू शकतात.  

कलरम ळे केस िराब झाले नािीत, अशी एकिी व्यक्ती माझ्या पािण्यात 

नािी. केस गळण्याची समस्या तर डाय आहण कलरम ळे द प्पि वाढते.  

प रुषांचे नॅचरल पांढरे केस मला पािायला आवडतात. हस्त्रयांच्या 

केसांच्या लांबीम ळे पांढरे केस चिकन ददसून येतात. त्यावर मेंदी लावण्याचा 

नैसर्थगक आहण अत्यंत हनधोक उपाय हस्त्रया का करत नािीत? त्यात कोणतीिी 

िानी नािी.  

  



20] बायोलॉहजकल क्लॉक...  

 

 

आधी िा फंडा काय आि ेते समजून घेश. ददवसाचे चोवीस तास असतात. 

परंत  त्याचे आपण आपल्या सोयीसाठी हवभाजन केले आिे. आपण आपल्या 

सोयीप्रमाणे वागत असतो. ्िणजे कधी रात्री उहशरा झोपतो, सकाळी उहशरा 

उठतो, कामातून सवड हमळेल त्या वेळी द पारचे जेवण करतो, संध्याकाळी वेळ 

हमळेल तेव्िा नाश्ता करतो, सोयीच्या वेळी रात्री जेवतो....  

परंत  शरीराचे एक नैसर्थगक घड्ाळ असते, जे आपल्या घड्ाळाप्रमाणे 

चालत नसून पृथ्वीच्या पटरक्रमेप्रमाणे चालते. सूयव उगवण्यापासून मावळेपयंत जे 

कािी बदल वातावरणात घडत असतात, त्या बदलांना अन सरून शरीरातले 

िामोन्स बदलत असतात. आहण सवव शारीटरक दक्रया या घड्ाळान सार चालतात.  

बायोलॉहजकल क्लॉक प्रमाणे रात्रीच्या झोपेची आदशव वेळ रात्री 9 ते 

सकाळी 7 दर्यानची आिे. कारण याच वेळेत मेलॅिोनीन िामोन शरीरात असते. 

या वेळेत झोपलो तर शरीराची ददवसभराची झीज भरून हनघते. परंत  

आपल्यापैकी अनेक जण रात्री 10 पयंत घराबािरेच असतात. त्यानंतर जेवण आहण 

झोप! मग शरीराचं घड्ाळ हबघडतं...  



सकाळच्या वेळी मेंद ू सवावत जास्त ऍलिव असतो. ्िणूनच या वेळात 

ब द्धीची कामे भरभर िोतात. परंत  नेमका तोच वेळ ब्रेकफास्ि, डबा, रेनचे धके्क, 

रादफक अशा ब हद्धिीन कामांमध्ये जातो! मग शरीराचं घड्ाळ हबघडतं...  

संध्याकाळच्या वेळी स्नायूंची िमता सवावत जास्त असते. याच वेळात 

मैदानी िेळ, व्यायाम, घरातली कािी अवजड कामे करावीत असे शरीराचे संकेत 

असतात. परंत  िी वेळ परतीच्या प्रवासात िचव िोते. जे घरी असतात त्यांचा वेळ 

िीव्िी बघण्यात जातो. मग शरीराचं घड्ाळ हबघडतं...  

रात्रपाळी, लेि नाईि पािीज, रात्री उहशरापयंत िीव्िी पािणे, द पारी 12 

वाजेपयंत झोपणे या सववच गोष्टींनी शरीराचं घड्ाळ हबघडतं...  

यातल्या ज्या गोष्टी स धारता येश शकतील त्या स धारल्या पाहिजेत. बाकी 

नाईलाज तर आिचे!  

  



21] व्िटेरकोज व्िने्स...  

 

 

आधी व्िने्स आहण आिवरी मधला फरक तर माहित असायला िवा. आिवरी 

हजला मराठीत धमनी ्िणतात, ती हृदयापासून श द्ध रक्ताचा प रवठा शरीराला 

करते. ्िणजेच हृदयाने प्प केलेलं रक्त धमनीवािे िातापायांपयंत पोिोचते.  

व्िने्स ज्यांना मराठीत हशरा ्िणतात, त्या अश द्ध रक्त श द्धीकरणासाठी 

प न्िा िातापायांतून हृदयापयंत पोिोचवत असतात.  

आता नीि हवचार करा. िातापायांतून रक्त वरच्या ददशेने न्यायचे ्िणजे 

िालच्या बाजूने वर - उलट्या ददशेने प्रवास. ग रुत्वाकषवणाच्या हवरुद्ध ददशेने 

प्रवास. ्िणजेच या दक्रयेसाठी जास्त शजाव लागणार.  

पायातल्या हशरांवर तर ग रुत्वाकषवण जास्त प्रमाणात कायवरत असते. 

कारण पाय जहमनीपासून सवावत कमी अंतरावर असतात.  

ग रुत्वाकषवणावर मात करून रक्त वरच्या ददशेने वाित असताना ते प न्िा 

मागच्या ददशेने ्िणजेच िाली येश नये ्िणून हशरांच्या आत दोन झडपा 

असतात. हशवाय रक्त वरच्या ददशेने ढकलण्याचे काम पायांचे स्नायू करतात.  

पायात हशरा दोन टठकाणी असतात. आतल्या भागातल्या हशरा 

आपल्याला ददसत नािीत. बािरेच्या भागातल्या ददसतात. जेव्िा िूप जास्त चालणे 

ककवा उभे रािणे िोते तेव्िा जास्त प्रेशर बाह्य भागातल्या हशरेवर येते. प्रेशरम ळे 

त्या फ गतात. फ गल्याम ळे त्यातल्या झडपांमध्ये गॅप हनमावण िोते. सािहजकच 



झडपा काम करत नसल्याम ळे, अश द्ध रक्त जहमनीच्या ददशेने वाहू लागते. अहतटरक्त 

रक्ताच्या प्रेशरम ळे हशरा आणिी फ गतात. यालाच व्िेटरकोज व्िने्स ्िणतात.  

सववच हशरा रंगाने हनळ्या ककवा हिरव्या ददसतात. परंत  व्िटेरकोज व्िने्स 

गडद हनळ्या ककवा कािीश्या जांभळ्या रंगाच्या ददसतात. अश द्ध रक्त हृदयाकडे 

प्रवाहित न िोता, हशरांमध्ये साठून राहिल्याम ळे त्या गडद रंगाच्या ददसतात.  

व्िटेरकोज व्िने्स नॉमवल हशरांपेिा जास्त फ गलेल्या, पीळ पडलेल्या, 

वाकड्ा हतकड्ा पसरलेल्या ददसतात. मांड्ांवर त्या द रूनिी सिज ददसतात.  

सिसा व्िटेरकोज व्िने्स द ित नािीत. परंत  प्रॉब्लम जास्त असेल तर मात्र 

बराच वेळ बसल्यावर ककवा उभं राहिल्यावर त्या द िू लागतात. िूप चालल्यानंतर 

स द्धा वेदना िोतात. कधी पायांमध्ये जडपणा जाणवतो.  

व्िटेरकोज व्िने्स ची प्रम ि कारणे, िूप वेळ उभे रािणे ककवा चालणे िी 

असली तरीिी इतरिी कािी कारणे आिते.  

1) वय - वाढत्या वयान सार हशरांची इलॅहस्िहसिी कमी िोत जाते. 

त्याम ळे नैसर्थगकपणे त्यांचा आकार वाढून त्या फ गतात.  

2) गभाववस्िा - अनेक हस्त्रयांमध्ये गभाववस्िेमध्ये रक्ताचे प्रमाण, वजन, 

वाढल्याम ळे व्िटेरकोज व्िने्स चा त्रास िोतो.  

3) नलग - फॅट्स अहतटरक्त प्रमाणात कमरेिालच्या भागात साठवण्याच्या 

नैसर्थगक प्रदक्रयेम ळे हस्त्रयांमध्ये िा त्रास प रुषांहून अहधक असतो.  



4) अन वंहशकता - फॅहमली हिस्री असेल तर िा त्रास िोण्याची जास्त 

संभावना असते.  

5) ओबेहसिी - अहत वजन असणाऱ्यांना अनेक हवकारांना सामोरं जावं 

लागतं. त्यात एक िा त्रास. अहत वजनाम ळे हशरांवरचे प्रेशर वाढून त्या फ गतात.  

प ढील भागात उपचार पाहू.  

 

  



23] व्िटेरकोज व्िने्स... उपचार 

 

 

सववसामान्य उपचार: 

त्रास जास्त नसेल, वेदना नसतील तर व्िेटरकोज व्िने्स साठी डॉक्िर कड े

जाण्याची गरज नसते. प रेसा व्यायाम, वजन मयावददत रािणे, पायांना मसाज, िीि 

रीिमेंि, जास्त वेळ उभे रािणे ककवा बसणे िाळणे... या उपायांनी व्िटेरकोज व्िने्स 

चा त्रास कमी करता येतो.  

क्प्रेशन स्िोककग: 

ि ेएकप्रकारचे पायमोजे असतात. परंत  ते साध्या मोज्यांहून जास्त घट्ट 

आहण जाड असतात. ि ेवापरण्याआधी डॉक्िर कडून ब्लड सक्य वलेशन चेक करून 

घ्यावे लागते. कारण िा उपाय सवांना चालत नािी.  

व्िने्स सीनलग: 

ि ेतीन प्रकाराने केलं जातं. व्िेटरकोज व्िने माफव त फक्त पायातल्या एकूण 

रक्ताच्या 10% रक्त हृदयाकडे पोिोचवले जात असते. बाकीचे रक्त पायातल्या 

आतल्या भागातल्या हशरांमाफव त पोिोचवले जाते. त्याम ळे या व्िटेरकोज व्िने्स 

कायमच्या सील केल्या तरी बाकीच्या हशरा अहतटरक्त भार घेशन काम स रु ठेवतात.  

1) िमवल रेहडएशन  



यात व्िनेच्या आतल्या नभती िमवल रेहडएशनने िीि केल्या जातात. आहण 

िीटिगनेच सील केल्या जातात.  

2) लेझर रेहडएशन  

लेझरमाफव त व्िनेच्या आतल्या नभती सील करून व्िने बंद केली जाते.  

3) फोम मेिड  

स्पेशल फोनमग केहमकल व्िनेच्या आत सोडून व्िने बंद केली जाते.  

सजवरी: 

सवव उपाय िकल्यावर लिानशी सजवरी करून डॅमेज झालेली व्िने आधी 

ब्लॉक करून, मग काढून िाकली जाते. लिानशी सजवरी असल्याम ळे पेशंि दोनच 

ददवसांत घरी येतो. आहण चालूिी लागतो.  

 

  



24] छोिीशी िीप...  

 

 

बऱ्याच हस्त्रया चेिऱ्यासाठी क्रीम, लोशन, मॉइश्चरायझर, अाँिी एनजग 

क्रीम, असं कािी न कािी वापरतात... परंत  एिाद ंप्रॉडक्ि आपल्यासाठी उपय क्त 

आि ेकी नािी ि ेठरवण्यात िूप घाई करतात.  

अिावत यात चूक त्यांची नािी. आठ ददवसात डाग गायब! दोन 

आठवड्ात स रक त्या गायब! अशा प्रलोभनांना त्या फसतात. त्याम ळे सांहगतल्या 

गेलेल्या ददवसांत फरक ददसला नािी, की लगेच प्रॉडक्ि बदलतात.  

आता एक सायंटिस्ि त ्िाला सांगते, आपल्या हस्कन चे रीजनरेशन 

सायकल 25 ते 30 ददवसांचे असते. हस्कनवर अशा कोणत्यािी रीिमेंिचा पटरणाम 

ददसणे स रु िोण्यासाठीच एक महिना लागतो. आहण पूणव पटरणाम ददसण्यासाठी 

अशी पाच ते सिा सायकल्स लागतात.  

त्याम ळे कोणत्यािी प्रॉडक्ि ची िेस्ि करताना धीर धरून, ते प्रॉडक्ि 

महिनाभर वापरून पािावे. मगच त्याची उपय क्तता ठरवावी.  

परंत  महिनाभर वापरूनिी एिाद े प्रॉडक्ि जरािी पटरणाम दािवत 

नसेल तर मात्र त्याला कचऱ्याचा डबा दािवावा! आहण प न्िा ते कधीिी घेश नये. 

कारण ते कधीच त मच्यावर असर करणार नािी ि ेनक्की...   



25] हस्कन रीिमेंि... रक्तावािे...  

 

आपला सवावत मोठा अवयव कोणता माहित आि?े 

त्वचा िा आपला सवावत मोठा अवयव आिे. शरीरातल्या सवव मित्वाच्या 

अवयवांना बाह्य वातावरण, प्रदषूण, यांच्यापासून संरिण देण्याचे काम त्वचा 

करते. सवव प्रकारच्या घातक घिकांचा आघात सवावत आधी त्वचेवर िोतो. 

त्याम ळेच कािी न कािी हस्कन प्रॉब्ल्स िोत राितात.  

आपल्यापैकी अनेक जण हस्कन प्रॉब्ल्सवर बाह्य उपचार घेतात. परंत  

त्याचा प्रभाव तोपयंतच टिकतो, जोपयंत प्रॉडक्ि वापरले जाते. वापर बंद केल्यावर 

प्रॉब्लम प न्िा स रु िोतो.  

आता, सौंदयवदषृ्टी बाजूला ठेवून िोडं सायंटिदफक अाँगलने पाहू. सवव 

अवयवांप्रमाणेच त्वचा स द्धा अवयव आिे. ्िणजेच हतला स द्धा पोषणद्रव्यांची 

गरज असते. आपण जे अन्न सेवन करतो त्यातून िी पोषणद्रव्ये आपल्या शरीरात 

जातात. आतड्ांमाफव त त्यांचे हवघिन िोशन ती रक्तात हमसळतात. रक्तप्रवािावािे 

ती शरीरातून सवव अवयवांपयंत पोिोचतात.  

परंत  आपल्या शरीरासाठी सौंदयावपेिा आरोग्य मित्वाचे असते. त्याम ळे 

पोषणद्रव्यांचा प रवठा सवावत आधी त्या मित्वाच्या अवयवांना केला जातो ज्यांना 

त्याची सवावत जास्त गरज आिे, आहण त िवडािी आि!े सवव अवयवांची गरज 

भागल्यानंतर उरलेली पोषणद्रव्ये त्वचेमध्ये येतात. आहण समजा, ती आपल्या 



रक्तात गरजेतून कमी प्रमाणात असतील तर त्वचेपयंत पोिोचतच नािीत. कारण 

आतल्या मित्वाच्या अवयवांचीच गरज भागलेली नसते!! 

्िणूनच हस्कन च्या समस्यांवरून आपल्या आरोग्याचा अंदाज लावता 

येतो. िले्दी व्यक्तीची हस्कन आद्रवतापूणव, स्वच्छ, हनरोगी ददसते. हस्कन ड्राय ददसते 

तेव्िा वरून मॉइश्चरायझर लावल्यावर तात्प रता इफेक्ि ददसतो. परंत  तो अलामव 

असतो की शरीर डीिायड्रेिेड आिे. भरपरू पाणी हपण्याची गरज आिे. यावेळी 

स रक त्या पडू लागतात तेव्िा शरीराला हव्ििॅहमन सी आहण ई ची गरज असते. 

नलबूचे सेवन वाढवावे.  

असे अंदाज घेशन आिारातून पोषणद्रव्य वाढवा. न सते बाह्य उपचार 

घेशन फायदा िोत नािी.  

  



26] घरग ती केहमकल्स 

 

 

घरात िूिपेस्ि पासून हक्लननग ब्लीच पयंत अनेक केहमकल्स आपण रोज 

वापरतो. अनेक कॉस्मेटिक्स मध्ये स द्धा केहमकल्स असतात. केहमकल्सचे ज्ञान 

असणाऱ्याला, कोणते केहमकल िाहनकारक, आहण कोणते नािी ि ेसिज ओळिता 

येते. परंत  सववसामान्य माणसाला स द्धा ओळिता यावे, यासाठी मी सिज सोपे 

हनयम सांगते आि.े  

ज्या प्रॉडक्ि म ळे पटरणाम इन्स्िंि रूपात, ्िणजेच चिकन हमळतो ते 

प्रॉडक्िस सवावत जास्त िाहनकारक असतात. उदािरणािव, िॉयलेि हक्लनर, 

कपड्ांचे हलदिड ब्लीच, फेहशयल ब्लीच, ियेर कलर....  

द सरे ्िणजे उग्र वास असणारे प्रॉडक्िस. उदािरणािव, प न्िा एकदा 

िॉयलेि हक्लनर, हक्लननग ब्लीच, िाद्यपदािावत वापरले जाणारे उग्र मसाले 

(हव्िनेगर स द्धा केहमकल आि)े आहण कलसव, मच्छर साठी वापरण्यात येणारे पेपसव 

(ि ेिरंतर तीन वषांिालील म लांसाठी जास्त धोकादायक आिे) 

जे प्रॉडक्िस इन्स्िंि पटरणाम दतेात, त्यात नेिमीच उग्र रसायने 

वापरलेली असतात.  

  



27] ब्लड िेस्ि का कराव्यात? 

 

 

आजारपणाने डोकं वर काढल्याहशवाय आपण स्वतःला स ई िोचू दतेच 

नािी. ब्लड िेस्ि कािीतरी झाल्यावरच करायची असते असा समज असतो आपला. 

परंत  रेग्य लर चेकअप म ळे बरेच आजार प्रािहमक अवस्िेत समजल्याम ळे उपचार 

लवकर स रु करता येतात.  

1) कह्प्लि ब्लड काउंि (CBC)  

िी िेस्ि अत्यंत मित्वाची आिे. शरीरातल्या प्रत्येक ऑगवनचे काम 

व्यवहस्ित स रु आि ेका, ि ेया िेस्िमधून समजते.  

2) हव्ििॅहमन डी आहण कॅहल्शयम  

िी िेस्ि चाहळशीनंतर करणं िूप गरजेचं असतं. हव्ििॅहमन डी च्या 

अभावाम ळे िाडांच्या टठसूळपणाचा त्रास िोतो. त्याम ळे दर सिा महिन्यांनी िी 

िेस्ि करावी.  

एक्सरे मात्र हवनाकारण काढू नये. कारण ते रेहडएशन अत्यंत घातक 

असतात. सतत एक्सरे काढणाऱ्यांना कॅन्सरचा धोका असतो.  

मात्र सोनोग्राफी हनधोक आिे. कारण त्यात रेहडएशन वापरले जात 

नािीत. परंत  रेग्य लर मेहडकल चेकअप मध्ये सोनोग्राफी गरजेची नसते.  



्िणजेच फक्त ब्लड िेस्ि सिा महिन्यांतून एकदा केली तरी आपल्या 

िले्िवर चेक ठेवता येतो. तरीिी आपण करत नािी. फालतू गोष्टींवर पाण्यासारिा 

पैसा िचव करतो, परंत  ब्लड िेस्ि करत नािी.  

लिात घ्या, अवयवांमधला हबघाड लगेच समजतो. जसं डोकं द ितं, पोि 

द ित.ं परंत  रक्तातले मित्वाचे घिक... हिमोग्लोहबन, हव्ििॅहमन्स, मेिल्स, 

नॉनमेिल्स, सॉल्ट्स, ि े कमीजास्त िोताना आवाज करत नािीत. ते एकतर पार 

रसातळाला गेल्यावर आवाज करतात, ककवा प्रमाणाबािरे वाढल्यावर! ्िणूनच 

एक्सारसाईझ, डाएि यांच्या बरोबरच िले्ि चेकअप स द्धा गरजेचे आिे.  

  



28] सीरम दक्रएटिनाइन िेस्ि 

 

 

दकडनी व्यवहस्ित काम करत आिते की नािीत ि े पािण्यासाठी सीरम 

दक्रएटिनाइन िेस्ि केली जाते. िी एक ब्लड िेस्ि आिे.  

दक्रएटिन नावाचे एक प्रोिीन प्रत्येकाच्या स्नायूंमध्ये असते. रोजच्या 

हवघिन प्रदक्रयांमध्ये या दक्रएटिनचे हवघिन िोशन दक्रएटिनाइन तयार िोशन ते 

रक्तात हमसळते. ि ेदक्रएटिनाइन शरीरासाठी अनावश्यक असल्याम ळे दकडनीमाफव त 

ते रक्तातून य टरनमध्ये दफल्िर केले जाते आहण य टरनमाफव त शरीराबािरे िाकले 

जाते.  

दकडनी मध्ये जर हबघाड असेल तर ि ेदक्रएटिनाइन दफल्िर न िोता प न्िा 

रक्तात हमसळते, आहण रक्तातली दक्रएटिनाइनची लेवल वाढते. ्िणजेच 

दक्रएटिनाइनची रक्तातली वाढलेली लेवल दकडनीचा हबघाड दशववते.  

परंत  िी लेव्िल अगदी िोड्ा प्रमाणात वाढलेली असेल तर लगेचच 

घाबरून जाण्याचे कारण नािी. शरीरात पाण्याचे प्रमाण गरजेपेिा कमी असेल तर 

सािहजकच रक्तातल्या दक्रएटिनाइनचे कॉन्सन्रेशन वाढलेले ददसते. प्रत्यिात 

दकडनीचा कािीिी प्रॉब्लम नसतो. अशा वेळी आठवडाभर ददवसातून तीन ते चार 

हलिर पाणी हपशन आठवड्ाने प न्िा िेस्ि करावी.  



िाय प्रोिीन डाएि घेणाऱ्यांच्या रक्तातिी दक्रएटिनाइनचे प्रमाण जरासे 

जास्त ददसू शकते. त्यांनी तर ददवसभरात पाच ते सिा हलिर पाणी हपणे गरजेचे 

असते.  

मात्र ि ेप्रमाण िूप जास्त वाढलेले असेल तर दकडनी िरोिरच नीि काम 

करत नसते.  

  



29] ियेर टरमूव्िल क्रीम, वॅहक्सन्ग, शेनवग 

 

 

शरीरावरच्या नको असणाऱ्या केसांपासून म क्ती हमळवण्यासाठी हस्त्रया 

(कािी प रुषिी) माकेि मध्ये हमळणारे ियेर टरमूव्िल क्रीम वापरतात. केस काढणे 

फक्त सौंदयावच्याच नािी तर िायहजन च्या दषृ्टीनेिी मित्वाचे आिे. ज्या भागात 

केसांची वाढ जास्त िोते त्या भागात घामाम ळे बॅक्िरीया स द्धा वाढतात. अनेक 

वेळा ग प्तांगाच्या स्वच्छतेची नीि काळजी न घेतल्याम ळे हवहवध प्रकारच्या 

इन्फेक्शनचा त्रास िोतो. ्िणूनच अंडर आ्सव आहण ग प्तांगावरचे केस तसेच वाढू 

दणेे िायहजनच्या दषृ्टीने िाहनकारक असते.  

परंत  ियेर टरमूव्िल क्रीम जरी पाच हमहनिात केस म ळांपासून काढत 

असल्या तरीिी ते क्रीम ग प्तांगावर च कूनिी वापरू नये. िरंतर सेन्सेटिव्ि हस्कन 

असणाऱ्या लोकांसाठी ियेर टरमूव्िल क्रीम िातापायावर वापरणे स द्धा धोकादायक 

असते.  

सवव प्रकारच्या ियेर टरमूव्िल क्रीम अत्यंत ऍहसहडक असतात. त्यातल्या 

ऍहसड्सम ळे केस त्यात हवरघळून सिज हनघून येतात. सोपी वािणारी िी पद्धत 

केसांच्या मूळांवर पटरणाम करणारी असते. अनेक लोकांना अशा दक्रम म ळे ऍलजी, 

रॅशेस, प रळ यांचा त्रास िोतो.  

द सरी पद्धत वॅहक्सन्ग. िोड्ा वेदना िोत असल्या तरीिी कमी 

द ष्मपटरणाम असणारी िी पद्धत आिे. परंत  तरीिी ग प्तांगावरच्या केसांसाठी 



वॅहक्सन्ग िा पयावय योग्य नािीच. त्या भागवरची नाजूक त्वचा अशा अन्यायांसाठी 

बनलेलीच नसते.  

याचम ळे शेनवग सवावत सोपी आहण िानी न करणारी पद्धत आिे. अिावत, 

काळजी घेशन केलं तरच! कारण शेनवग क्रीम आहण साबणात फारसा फरक नसतो. 

त्याम ळे रोजचा अंघोळीचा साबण वापरला तरी चालतो. हशवाय िी पद्धत 

केसांच्या म ळांवर पटरणाम करत नािी. घरच्या घरी स्वतःच करता येते.  

 

पद्धत कोणतीिी वापरली तरीिी अनावश्यक केस काढून िाकणे स्त्रीप रुष 

दोघांसाठीिी स्वच्छता आहण िायहजनच्या दषृ्टीने मित्त्वाचेच आिे.  

  



30] ऍलजी - कारण,े लिण,े आहण उपचार  

 

 

आपल्यापैकी अनेकांना कसली न कसली ऍलजी असते. कािींना ध ळीने 

सदी िोते, कािींना ग लाबाच्या वासाने ताप चढतो, तर कािींना एिादा पदािव 

िाल्ल्यावर उलट्या िोतात... या अचानक तब्येत हबघडण्याला ऍलजी ्िणतात.  

ि े अचानक उद्भवते ि े मित्वाचे आिे. ऍलजीचा कोणतािी आजार 

सावकाश िोत नािी. ज्या गोष्टीची ऍलजी आि ेत्या गोष्टीच्या संपकावत आल्यािणी 

ऍलजीची लिणे ददसू लागतात. जसे फ लांचा वास घेतल्यािणी नशका स रु िोणे, 

एिाद ंक्रीम लावल्यावर लगेच अंगावर प रळ येणे...  

आता पाहूया ऍलजी िोते ्िणजे नेमके काय िोते! उदािरणादािल 

ध ळीच्या ऍलजीचा अभ्यास करू. आपल्या प्रत्येकाची रोगप्रहतकारक शक्ती ्िणजे 

इ्यून पॉवर वेगवेगळी असते. आपल्या शरीरात 'इ्य नोग्लोब्य हलन इ' नावाचे एक 

अाँटिबॉडी केहमकल असते. समजा ध ळीचे कण ऍलजी असणाऱ्यांच्या शरीरात गेले, 

तर ते या अाँटिबॉडी ला ऍहक्िव्ििे करतात. शरीराला समजते दक ध ळीचा शरीरात 

प्रवेश झाला आि.े त्याच्याशी तातडीने झ ंज दणे्यासाठी शरीर तयारी करू लागते. 

त्याच तयारीतून 'हिस्िामाईन' नावाचे एक केहमकल शरीरात अचानक वाढते. ि े

हिस्िामाइन इन्फ्लमेिरी प्रदक्रया दशववते. ्िणजेच डोळे लाल िोणे, नाक लाल 

िोशन गळणे, ताप चढणे अशा दक्रया अत्यंत जलद गतीने घडतात. या इन्फ्लमेशन 



म ळे रक्तनहलकांचा आकार वाढून पांढऱ्या रक्तपेशी इन्फेक्शन झालेल्या भागापयंत 

सिज पोिोचू शकतात. आहण इन्फेक्शनशी झ ंज दशे शकतात.  

तर एकंदर िी सवव प्रदक्रया ध ळीच्या कणांपासून शरीराचे संरिण 

करण्यासाठी घडत असते. परंत  म ळात ध ळीच्या कणांपासून शरीराला असा 

कोणतािी अपाय िोणार नसतो दक शरीराने इतक्या वाईि पद्धतीने टरयाक्ि व्िावे! 

इतरांना ज्या ध ळीने कािीच त्रास िोत नािी, त्याच ध ळीने एिाद्याला इतका त्रास 

िोतो... याच अहतरेकाला ऍलजी ्िणतात.  

ऍलजीवर उपचार घेणे िूप मित्वाचे असते. कारण रोजच्या जगण्यात ती 

सतत बाधा आणते. तयासाठी ऍलजी नक्की कसली आि े ि े शोधणे िूप गरजेचे 

असते. त्यासाठी िेस्ि करता येते. तात्प रत्या आरामासाठी अाँिी हिस्िामाईन िॅब्लेट्स 

वापरल्या जातात. या िॅब्लेट्स शरीरात वाढणाऱ्या हिस्िामाईनलाच ब्लॉक करून 

िाकतात. त्याम ळे शरीरात ददसणारी ऍलजीची लिणे ताबडतोब कमी िोतात. 

हसराहझन, हलव्िो हसराहझन, अलेग्रा या अाँिी हिस्िामाईन िॅब्लेट्स आिते.  

परंत  तात्प रत्या उपचारांनी ऍलजी पूणव बरी करता येत नािी. शरीराला 

त्या घिकांची सवय िोणे गरजेचे असते, िास करून ऍलजीचा अस्िमा असेल तर ि े

फारच गरजेचे असते.  

यासाठी इंजेक्शन च्या रूपात या घिकांचा डोस हस्कनच्या आतल्या 

लेयरमध्ये दणे्यात येतो. याला ऍलजी शॉि ्िणतात. एकदा ऍलजी शॉि 

घेतल्यानंतर बराच काळ ऍलजीचा त्रास िोत नािी. त्रास स रु झाल्यावर प न्िा 

ऍलजी शॉि घ्यावा लागतो.  

हशवाय ज्या गोष्टींची ऍलजी आिे त्या गोष्टींशी संपकव  िाळणे स द्धा िूप 

गरजेचे असते.   



31] वजन कमी करण्याबद्दलचे अपसमज  

 

वजन वाढणे िी समस्या हतशीनंतर अनेकांना सतावते. मेिॅबॉहलझम रेि 

कमी िोण्याम ळे वजन वाढते. बैठे काम, व्यायामाचा अभाव, अवेळी आहण अयोग्य 

िाणे हपणे, िी कारणे स द्धा वजन वाढीला पोषक ठरतात. हस्त्रयांच्या बाबतीत 

बाळंतपणे, अप री काळजी, स स्तावलेली ददनशैली, अशी मित्वाची कारणे आिते.  

वजन कमी करण्याचे प्रयत् करताना अनेक अपसमज मनात असतात. 

त्याच अपसमजांबद्दल जाणून घेश.  

 

1) सकाळचा ब्रेकफास्ि िाळल्याम ळे वजन कमी िोते.  

 

ि ेसंपूणव च कीचे आिे. ददवसाची स रवात मजबूत नाश्ता करूनच व्िायला 

िवी. सिा ते आठ तासांच्या झोपेनंतर शरीराला शजेची गरज असतेच. हशवाय 

सकाळी भरपूर िाल्ल्यावर मेिॅबॉहलझम सायकल स रळीतपणे स रु िोते, आहण ते 

ददवसभर व्यवहस्ित स रु रािते. रात्रीच्या वेळचे जेवण कमी केल्याम ळे िरा फायदा 

िोतो. कारण सूयव मावल्यानंतर अन्नपचन प्रदक्रयेचा वेग मंदावतो.  

 



2) भरपूर व्यायाम करत असू तर डाएि कंरोल नािी केलं तरीिी वजन 

कमी िोत.े  

     

या बाबतीत िरं सांगायचं तर वजन कमी करणं 80% डाएिवर आहण 

20% व्यायामावर अवलंबून आिे. याम ळे व्यायामापेिा डाएि कंरोल करणे िूप 

मित्वाचे असते.  

 

3) डाएि ्िणजे फक्त उकडलेल्या भाज्या, फळे, िाशन बाकी अन्नाचा 

त्याग करायचा असतो.  

 

या प्रकाराला कॅ्रश डाएि ्िणतात, जे शरीरासाठी िाहनकारक असते. 

िले्दी डाएि मध्ये फॅट्स, काबोिायड्रेट्स यांचे प्रमाण कमी करून प्रोटिन्स आहण 

फायबर यांचे प्रमाण वाढवले जाते. शरीराला शजाव हमळवण्यासाठी अन्नाची 

आवश्यकता असतेच. अन्न वज्यव करून अशक्तपणा येतो.  

 

4) हजम सोडल्यानंतर वजन द प्पि वाढतं.  

ि े सववस्वी व्यक्तीवर अवलंबून असतं. एकदा वजन कमी झाल्यानंतर 

कोणत्यािी कारणाने हजम स िू शकतं. परंत  डाएि आहण व्यायाम कायम ठेवले तर 



वजन प न्िा वाढत नािी. घरच्याघरी करण्यासारिे बरेच व्यायाम प्रकार असतात. 

हशवाय रननग, ज्प रोप या व्यायामांनी वजन हनहश्चतच कंरोलमध्ये रािते.  

 

 5) भारदस्त वजनाची अन वंहशकता असणारे वजन कमी करू शकत 

नािीत.        

असे कािीिी नसते. आन वंहशकतेम ळे मेिनत िोडी जास्त घ्यावी लागते. 

परंत  डाएि आहण व्यायाम यांची योग्य सांगड घालून प्रयत् कायम ठेवले तर 

अपेहित पटरणाम ददसतोच 

  



32]  स्मोककग : फ फ्फ सांवरील द ष्मपटरणाम  

 

 

हसगारेिमध्ये तंबािू असतो आहण त्याने कॅन्सर िोतो ि ेसवांनाच माहित 

आि.े परंत  कॅन्सर िा सवावत शेविचा पटरणाम आिे. हसगारेिचा सवावत घातक 

पटरणाम फ फ्फ सांना धूर आत गेल्या िणापासून भोगावा लागतो.  

तंबािू जाळल्याम ळे 4 िजारांहून अहधक केहमकल्स तयार िोतात, जी 

ध रासोबत फ फ्फ सांमध्ये जातात. त्यात हनकोिीन, काबवन मोनॉक्साईड, आहण 

हशल्लक रािणारा अहवघिनशील कचरा ्िणजेच िार ि ेम ख्य केहमकल्स आिते.  

आपल्या श्वसननहलकेत िवा दफल्िर करण्यासाठी हसहलया नावाचे 

लिानलिान केस असतात. ते कचरा दफल्िर करून श द्ध िवा फ फ्फ सांत पाठवतात. 

हसगारेिच्या ध राम ळे सवावत पहिला पटरणाम या हसहलयावर िोतो. हसगारेिचा धूर 

आत गेल्यावर दोनचार सेकंदांत हसहलयाची कायविमता मंदावते, आहण प ढील 

दोनचार तासांपयंत ती मंदावलेलीच रािते. रोज हसगारेि ओढणाऱ्यांच्या 

हसहलयामध्ये झपाट्याने घि िोत जाते. त्याम ळे फ फ्फ सांमध्ये अश द्ध िवेचा संचार 

वाढतो.  

हसगारेिच्या ध राम ळे फ फ्फ सांमध्ये ्य कस (कफ) तयार करणाऱ्या पेशी 

आकाराने वाढतात. त्या िूप जास्त प्रमाणात ्य कस तयार करतात. त्याम ळे 

व्यक्तीला िोकल्याचा त्रास स रु िोतो. िा अहतटरक्त ्य कस बािरे पडत नािी कारण 

हसहलया कायविम नसतात.  



श्वसन नहलका फ फ्फ सांमध्ये छोट्या छोट्या फांद्यांमध्ये हवभागली गेलेली 

असते. त्याच्या सवावत छोट्या तंत एवढ्या फांदीला ब्रॉहन्कओल ्िणतात. त्यातून 

िवेतल्या ऑहक्सजनचा सप्लाय रक्तात िोत असतो. हसगारेिच्या ध रामधील िार 

या ब्रॉदकओल मध्ये कायमस्वरूपी अडकून त्यांना ब्लॉक करतो. त्याम ळे त्यांची 

ऑहक्सजन सप्लाय करण्याची कायविमता संपून जाते.  

हनकोिीन िा घिक ऍहडक्शन हनमावण करतो. केवळ या एका घिकासाठी 

व्यक्ती इतर िजारो केहमकल्स फ फ्फ सांत पाठवत असते. हनकोटिनच्या प्रभावाम ळे 

फ फ्फ सांतल्या पेशींवर दरूगामी पटरणाम िोशन त्या कॅन्सरजन्य पेशी बनतात. 

90% फ फ्फ सांच्या कॅन्सरचे कारण हसगारेि आिे.  

फ फ्फ सांवर असा पटरणाम करणारी िी हसगारेि... पहिला झ रका 

मारतानाच हवचार करा! 

  



33] मास्िर ग्लॅन्ड  

 

 

आपल्या शरीरात अनेक ग्रंिी असतात. ज्या िामोन्स तयार करतात. 

माणसाचे शरीर पूणवपणे िामोन्सवर चालते. िायरॉईड, ऍहड्रनल या ग्रंिी शरीरात 

अत्यंत मित्वाच्या आिते. परंत  या सवव ग्रंिींना कंरोल करणारी एक मास्िर ग्लॅन्ड 

प्रत्येकाच्या शरीरात असते. हतला हपट्य िरी ग्लॅन्ड ्िणतात.  

हपट्य िरी ग्रंिी 

डोक्याच्या िायपोिॅलॅमस 

मधल्या ( मागच्या भागातल्या) 

पोकळीत असते. या ग्रंिीचा 

आकार वािाण्याएवढा आहण 

वजन अधाव ग्रॅम असते. 

नावाप्रमाणेच ती मास्िर ग्लॅन्ड 

आि.े कारण शरीरातल्या इतर 

अनेक ग्रंिींना कायवरत करण्याचे काम या हपट्य िरी ग्रंिीमधून स्रवणाऱ्या 

िामोन्सवर चालते.  

रक्तदाब, शरीराची वाढ, मेिॅबॉहलझम, त्वचेचा रंग, इतकेच नािी, तर 

माहसक पाळीची हनयहमतता, श क्राणूंची वाढ, आहण प्रजननसंस्िा स द्धा या 

हपट्य िरी ग्लॅण्डच्या अहधपत्यािालीच स रळीतपणे चालतात. हपट्य िरी ग्रंिीच्या 



कायावत हबघाड झाला तर सािहजकपणे संपूणव शरीराच्या कायावत हबघाड उद्भवतो. 

परंत  असा हबघाड सिसा संभवत नािी.  

हपट्य िरी ग्रंिीला िोणारा कॉमन प्रॉब्लम ्िणजे ग्रंिीच्या आकारात वाढ 

िोण.े याला हपट्य िरी ग्रंिीचा ट्य मर ्िणतात. िा ट्य मर कॅन्सरजन्य नसतो. अनेक 

वषे तो कोणतीिी लिणे न दशववता तसाच राहू शकतो. जोपयंत या ट्य मरम ळे 

ग्रंिीच्या कायविमतेवर पटरणाम िोत नािी, तोपयंत त्याची कोणतीिी लिणे ददसत 

नािीत. परंत  कायविमतेवर पटरणाम झाल्यास संपूणव शरीरावर त्याचा पटरणाम 

ददसून येतो. यावर रीिमेंि उपलब्ध आिे. परंत  बऱ्याच वेळा िा ट्य मर आय ष्मयभर 

लिातच येत नािी.  

  



34] िाडांचा िीबी 

 

िीबी िा आजार ट्य बरक्य लॉहसस नावाच्या बॅक्िरीया म ळे िोतो. 

सववसामान्यपणे िा बॅक्िरीया सवावत आधी फ फ्फसांवर पटरणाम करतो. 

फ फ्फ सांमध्ये संक्रमण िोशन िा बॅक्िरीया ऍहक्िव्ि िोतो. त्याम ळे िोकला, ताप िी 

लिणे ददसू लागतात. िीबीचा िोकला साध्या िोकल्याच्या औषधांनी बरा िोत 

नािी. तापिी तात्प रता उतरतो. आहण प न्िा प न्िा चढतो. छातीचा एक्सरे, 

रक्तचाचणी, आहण त्वचेच्या चाचणीतून या रोगाचे हनदान िोते. साधारणपणे वषव, 

दीड वषांचा औषधांचा कोसव पूणव केल्यावर िा िीबी पूणवपणे बरा िोतो.  

िाडांचा िीबी िोडा वेगळा असतो. यात िीबीचे बॅक्िरीया फ फ्फ सांना 

संक्रहमत करतात. परंत  हतिे ऍहक्िव्ि िोत नािीत. त्यामळे िोकला येत नािी. परंत  

िळूिळू ि ेसंक्रमण रक्तामाफव त मोठ्या िाडांपयंत पोिोचून िाडांना संक्रमण िोते. 

िीबीचे बॅिेटरया िात, मणका, ग डघे, तळपायांची िाडे, यांना संक्रहमत करतात. या 

िाडांना सूज येते.  

या सूजेत पाणी िोते. िलक्या स्वरूपाची वेदना कायम रािते. कोणत्यािी 

उपचारांनी सूज उतरत नािी. नंतर ताप चढू लागतो. िा तापिी उपचारांना 

ज मानत नािी. परंत  िोकला मात्र येत नािी. कारण फ फ्फ सांमध्ये ि े बॅक्िरीया 

ऍहक्िव्ि नसतात. अत्यंत िळूिळू प्रगती करणारा िाडांचा िीबी हनदान करण्यास 

कठीण असतो. िेस्ि प न्िा प न्िा कराव्या लागतात. परंत  एकदा हनदान झाले की 

रीिमेंि त्वटरत स रु करण्यात येते. िाडांच्या िीबीची रीिमेंि स द्धा दीड ते दोन वषव 

चालते. िा िीबीस द्धा पूणव बरा िोतो. पहिल्या आठवड्ातच िाडांची सूज, ताप 



आहण वेदना कमी िोतात. परंत  तरीिी औषधांचा कोसव पूणव करणे िूप गरजेचे 

असते.  

िाडांचा िीबी संसगवजन्य नसतो. कारण तो फ फ्फ सांमध्ये ऍहक्िव्ि नसतो. 

त्याम ळे घरात एिाद्या व्यक्तीला िाडांचा िीबी झाल्यास घरातल्या इतर व्यक्तींना 

संसगावचा धोका नसतो.                                                                                 
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ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्य ेआि.े रडणार याकंडे लि नका 

दशे. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. प वी प स्तकाच्या एका 

आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार ्िणजे डोक्यावरून 

पाणी.  

आता ई प स्तकांच्या जमान्यात एक एक प स्तक पाच दिा लाि वाचकांपयंत 

जातं. वषावला चाळीसेक लाि डाशनलोड िोतात. वाचक एकमेकांना परस्पर 

फ़ॉरवडव करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्य  ि ि, वेबसाईि, पेन्ड्राईव्ि, हसडी 

अशा असंख्य मागांनी प स्तकं व्िायरल व्िायलीत. स साि स िहलत. िेड्ापाड्ांच्या 

गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाटठवरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेिच्या वेगाने स साि 

स िलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी िांबवू शकत नािी.  

या धूमधडक क्रांतीत साहमल व्िा. आपल्या ओळिीच्या मराठी सािरांना 

यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आ्िाला पाठवा. त ्िी फ़क्त दिा 

वाचक आणा. ते शंभर आणतील. आहण ते दिािजार. त मच्या व्िाट्सप ग्र पमधून 

याची जाहिरात करा. आपल्याला फ़ कि प स्तकं वाचकांपयंत पोिोचवायची आिते. 



आपल्याला टिव्िी पेपर ची जाहिरात परवडत नािी. आमचे वाचक िचे आमचे 

जाहिरात एजंि. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दािवू.  
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