
गुणकारी भळे 
“गेली दहा वष� रोज दहा रंगीबेरंगी गोळ्ांंी भळे खाते आह ेमी. आता शरीरात इतक्ा 
गोळ्ा  ाा्ा आहते क  जरा हालल ेक  खुळखळु्ा्ारखी वाजते बेाब” कवळीकाकंूंा 
िमिसकललणा  नवदीलाही जोरात होता. 

 नवदीी्ा ब तेकां ा त्ला रंगीबेरंगी खरुाक िमळतं च्तो. कवळीकाकंूंी �कृती तशी 
ंांगली होती. त्ां ा दमाा वााललेा ररदाबा  �्ूळ हाा ंआिण गुाेेदखुी च्े त्ा 
व्ातले ्वर् ामाा्ं आजार होते. काही जणां ा तर त्ात भरीला लद्िवकारा मधुमेहा 
मू��लाांंे आजारा च ॅलज� वगैरे खाशी दखुणीही च्तात. त्ांी्ावर रोज ंांगला 
लंधरा्ोळा औषधांंा गोळीबार होतो.  

मेहता चंकल फारं ंोखंदळ. ते �त्ेक दखुख्ा्ा�ी वेगळ्ा ता ाका ेजात आिण 
ाॉक्रांंी लरीीा ेेत. एका ाॉक्र े केलेल ंि दा  आिण �दलेल ेउलंार ते दु् ऱ्ाला 
्ांगत  ्त. त्ामुळे एका ाॉक्री्ा औषधांंे द ुल रणाम ह ेदु् ऱ्ा ाॉक्रला मूळ 
आजारांा भाग वा्त. ि दा  ंुके.  िविवध ाॉक्रां ी �दलेा्ा औषधांतू  शेलक  औषधं 
ि वाा्ंा ब मा  चंकल सवतत्ा�ी राखू  �ेवत. एका ाॉक्र े �दलले ंिागॉिक्  
 ावांं औषध मा� त्ां ी इमा े इतबारे ेेतल.ं आिण दु् ऱ्ा े लॅ ॉिक्   ावा े �दलेल ं
औषध्ुधदा ेेतल.ं ते दो   ावांंं एकं औषध होतं. त्ांा दपुल् मारा  ाला आिण 
लद्ांे �ोके वेावेाका े ाले महणू  चंकल ा चितदीता िवभागात भरती करावं लागल.ं 
ितथा्ा ाॉक्रां ी त्ांंी ्गळीी्ा ्गळी औषधं बेा्ला मागवली. चंकल ी ेातलेल े
च ेक ग�धळ ि सतत  त्ां ा ्ोग् औषधं ्मजावू  ्ांगता्ांगता ाॉक्रांी्ा  ाक     
आले. 

लाताामेावश�ंं त्ांी्ा मुलाशी ल्त  ाही. त्ा एक ां रहातात.  ाॉक्रां ी 
्ांिगतलेा्ा ्गळ्ा गोळ्ा त्ां ा एका दमात लरवात  ाहीता गोळ्ा ्ंला्ा क  त्ा 
वेळी्ा वेळी आणा्ला जाणंही त्ांी्ाी्ा े होत  ाही. गोळ्ांी्ा ंकंक त 
वे�णावरंी ्ू�म चीरं महाताऱ्ा ाोळ्ांवर गेा्ा जाम�ंा ्ूा उगवत च्तात. मावशी 
ई�रावर भ रभार ्ाकतात आिण च्तील ती औषधं जमतील तशी ेेतात. लंी्ााशी 
वषा�ी्ा मावश�ंा ररदाब  �्ू् रोलरकोस्री्ा राईावर जातो. त्ा ्मां ी भागलेल ं
मावश�ंं लद्ा मू��ला आिण ाोळे आताशा  ी् काम करत  ाहीत. 

गावामेामां ा ला�का् ंा आजार आह.े गावामेामी त्ांंी उ म काळजी ेेतात. 
ाॉक्रां ी मामां ा लां्हा ता् लागू लात राहील चशी गोळी �दली होती. लण ्काळी 



ती �दली क  काही वेळा े मामा वेावेाकााे  ांा्ा्ारखे हातवारे करा्ला लागता मग 
थोाा वेळ ते बरे च्त आिण दलुारल �्त एखा�ा लुतळ्ा्ारखे ि नल होत. ह े
्ांिगता्ावर ाॉक्र आधी बुंकळ्ात लाल.े मग त्ां ी िवंारलंा 
“गोळी चखखीं दतेा  ा मामां ाा” 
“हो तरब चखखीं दतेे. फर त्ां ा िगळा्ला �ा् होतो  ाा महणू  कु्ू ा लूा कत ा 
मधात खलू  दतेे.”   
त्ा गोळीत औषधांे च ेक िंमुकल ेगोळे भरललेे होते. त्ांी्ाता्ा �त्ेकावर हळूहळू 
िवरेळणारं आवरण होतं. त्ातू  बरां काळल �्त ते औषध ्ावकाश ि रलावं आिण 
लां्हा ता् लागू लात रहावं चशी चलेीा होती. कु्ा्ामुळे ते गोळे फु्ू  ्गळं औषध 
एका दमात ्काळीं बाहरे लात होतं. त्ांा ्काळी चितरेक होईा दलुारल �्त ्ारा 
ल रणाम ्ंलू  जाई. 

ज ाबाईला िती्ा तरख्ाबांा  ातवा े तादुु सतींा का मं� �दलाा “आा्े गा रोजी्ाला 
�े थोरल ंमाकं भत  ला ी प्ेत जा. तुजी ्मदी दकु ी  ा् ला् नहतील बगब” आजी े 
 ातवांा शबद तंतोतंत लाळला. हाा ंच न  ंामाी च्लेा्ा आजीी्ा शरीराला जरा 
गोलाई आली. लण मग ज ाबाईला रा�ी धाल लागा्ला लागलीा ितंे ला् ्र्त  
्ुजल.े िती्ा महाताऱ्ा मू��लाां ा ते ेागरभर लाणी  ेललं  ाहीा ते शरीराता ररात 
तंुबलं. तो लूर िती्ा लद्ाला लेलला  ाहीा त्ा े थकू  ्ंल लुकारलाा ज ीला हा र् 
फेा्ुचर  ाल.ं ितला ंांगला लंधरवााभर ्रकारी दवाखाा्ांी हवा खावी लागली. 

�कारआजोबां ा च ॅलज�ंा �ा्  ाला. त्ा्ा�ी ंार �दव्  ्ा्ला िलि  �दलेल ंऔषध 
त्ां ा फार आवाल.ं त्ा े  ोलही ीा  लागली. आजोबां ी आला्ा आलणं ते औषध 
ंालू �ेवल.ं त्ा ंतर त्ां ा त�ा कोरा ंलाणंा बधदकोदा लेवी चाकणं च्े �ा् ्ुत 
 ाले. द�ृी धू् र  ालीा �म नहा्ला लागल.े एक �दव् ते तोल जा   लाले आिण ला्ही 
मोाला. �ॅकंरवर उला् करणाऱ्ा ाॉक्रां ी ती च ॅलज�ंी गोळी बंद केली आिण काकांंे 
ते ्गळेा  �ा े उद भवलेल े�ा् हळूहळू  ाही् े ाल.े महातारलणी   ्ो्णाऱ्ा चशा 
औषधांंी ्ादी ाॉक्रांलाशी च्ते. त्ातली औषधं �ावी लागली तर ती मोजक्ा 
�दव्ां्ा�ीं �दली जातात. ती आला्ा आलण लुाे ेेत रहाणं धोक्ांं च्तं ह े
उमगा्ला काकां ा हॉिसल्लंा ला णंार  ्ावा लागला.  

वाेआज�ंा त्ांी्ा ब्�ाता्ा औषधांवर गाा िव�ा् आह.े ती  ै्�गक आहतेा हजारो 
वषा�ला्ू  वालरात आहतेा त्ां ी क्लाही चला् होणार  ाही च्ा आज�ंा दावा होता. 
ा्ेिदमध ेशाी्ा खोका्ावरंा उ म उला्. महणू  आज� ी आला्ा खोका्ा्ा�ी 
सवततवर ा्ेिदमधांा भिामार केला. ा्ेिदमधांा एक चवगुण आह े  मी� आिण लाणी 



शरीरात ्ांवणं. काकंूंा खोकला ेशांा  नहतां मुळी. लद्िवकारामुळे त्ांी्ा 
फुपफु्ांत लाणी ्ांू  ाा् लागत होती. ते लाणी कााा्ला ाॉक्र त्ां ा औषधं दते होते 
लण ा्ेिदमध ते �्� हाणू  लाात होता. आज�ंी ाॉक्र  ात ्ुु ीला त्ांी्ाका े
रहा्ला आली तेनहा ा्ेिदमधाी्ा चितरेका े  ालेला हा ग�धळ ध्ा ात आला. 

मधुमेहांी औषध ंएकदा ेेतली क  जामभर  ्ावी लागताता त्ांंा ाो् ्तत वाावावा 
लागतो महणू  ती  ्ा्ंीं  ाहीत च्ं वाेआज� ी �रवलं.  कारा्ाी्ा र्ा े 
ररातली ्ाखर थोाी खाली आली. लण  ॉमरल  ाली  ाही. मधमेुहांा आजार जामभर 
ंालतोा तो औषधांमुळे  नह.े तो काललरतवें वाात जातो आिण महणू  औषधंही त्ा ु्ार 
वाावावी लागतात. त्ांी्ा गोळ्ांत औषधी ततव मोजू -मालू  एक्ारखं भरलेल ंच्तं. 
महणू  आजाराी्ा �माणात  ेमका ाो् दतेा ्ेतो. कारा्ाता्ा औषधाी्ा मा�लेा 
आिण महणू  त्ाी्ा ल रणामां ा क्लंही मोजमाल  ्तं. त्ा े  ेमका ल रणाम ्ाधणं 
चशक् होतं. ह ेआज� ा ्मजावू  �ा्ला  ातीला काही �दव् आजोळीं रहावं लागल.ं 

िम�ांी लो्दखुी कु्जा र�ा े बरी  ाली महणू  ंुरीकाका ते औषध रोजं  ्ा्ला 
लागल.े एकदा त्ांंं लो् चिधक िबेालं. ाॉक्रां ा कु्जा र�ांा ल ा  नहता. त्ां ी 
काकां ा फलॅिजल  ावांं औषध �दल.ं त्ां वेळी काकां ी कु्जा र�ांा ाो्ही वाावला. 
फलॅिजलंी गोळी ेेता्ावर त्ां ा कालरं ्ु्लंा चंगांगांी आग  ालीा धाधा वााली. 
काका का्ावी्  ाले. त्ा्ा�ी त्ां ा  दो  �दव् ुगणाल्ांा ला णंार  ाला.  
कु्जा र�ाता्ा ्ाा े  ्टे चाकॉहॉलशी फलिॅजलंी मारामारी हो   काकांी्ा 
िजवावर बेतल ंहोतं. दो  शा�ांंी ्ांगा ेालता ा ता ांंी मदत  ्ा्लां हवी. 

‘च’ जीव ्तव ेेतलं क  कॅा्र होत  ाही च् ं्ो ावणेमावश� ी ऐकलं होतं. ‘जीव ्तवं 
तब्ेतीला लोषकं च्ताता त्ां ी चला् होणं शक्ं  ाहीा’ ्ा ्मजुतीमुळे मावश� ी 
‘च’ जीव ्तवाी्ा भरलूर गोळ्ा काही मिह े ंालू �ेवा्ा. त्ां ा �ंंा थकवा ्ा्ला 
लागला. मावश� ा ंट ‘च’ जीव ्तवांी िवषबाधा  ाली होतीब 

्ाधं िलख्ांं लाणीा ा्ेिदमध-कारली ्ां्ारख्ा व नषधीा  वी औषधां आ्ुव��दक 
औषधंा च ॅलज�ंी �कवा ाोकेदखुींी ाॉक्रांी्ा िंिीिशवा् िमळणारी औषधं आलाला्ा 
लरी े गुणकारीं च्तात. लण त्ांी्ाता्ा �त्ेकाला आलालल ेद ुल रणामही च्तात. 
तरीही ती ्ोग्  �काणी गरजे�माणे वालरणं आवव्क च्तं. चला् होतो तो चितरेका े 
�कवा भलत्ां जो�ा जुळवा्ा ेब �कत्ेक औषधांंी आलाल्ांत द ुम ी च्ते. 
त्ांी्ाता्ा ावळ्ाशेजारी िलवळा लोंला क  गुण   ्ेता हरैाण नहा्ला होतं.  



औषधशा�ाी्ा �्ोगांत जेनहा  �ा उलंारांंे ाो् �रवल ेजातात तेनहा ्ारे �्ोग 
तुणा धाधाक् माण्ांवर केले जातात. त्ांवत  व्सकरां ा ्ोग् च्ा कमी ाो् 
�रवा्ला चदमा् बांधले जातात. ते चंदाज ंुकू शकतात. थकलेा्ा गा�ां ा त्ा ्गळ्ा 
गोळ्ा कमी मा�ेत द े ही लंवणं क�ीण जातं. त्ा व्ात ्ाध्ा उला्ांंेही द ुल रणाम 
हो  शकतात. त्ांी्ावर ाोळ्ांत तेल ेालू   जर �ेवावी लागते. ह े्ारं ध्ा ात ेे  ा 
्गळ्ा औषधांंे गुण-चवगुण जोखत रोजंी औषध-भेळ ्मतोल आिण गुणकारी 
ब वता ा ाॉक्रां ा तारेवरंी क्रत करावी लागते. त्ात काही च लेिीत भर लाली 
क  ल रिसथती हाताबाहरे जा  शकते.  

्ावर तोागा का्ा  

लेशं्ंी ा्ांी्ावर ्धदा आह ेच्े एकं ाॉक्र त्ांी्ा्ा�ी �रवावे.  त्ांंं �त्ेक 
औषध कशा्ा�ी आह ेआिण ते क् ं�ा्ंं आह ेते ि दा  ्ुुवातीला ाॉक्रांकाू   ी् 
्मजावू   ्ावं आिण ज्ं ्ांिगतलं त्ंं इमा े इतबारे �ावं. इतर ता ांंी औषधंही 
त्ा ाॉक्रां ा दाखवू ं  ्ावी.  

औषधांी्ा दकुा ात २१ कपलेवाल ेीो्े ाबे िमळतात. त्ा कपप्ांवर ्ोम ते रवी वार 
आिण त्ांमध्े ्काळ-दलुार-्ंध्ाकाळ चशा रोजी्ा वेळा ीाललाे्ा च्तात. 
आ�व�ाी्ा ्गळ्ा गोळ्ा चशा कपप्ांत भत  �ेवा्ा क  आजी-आजोबां ा वेळे ु्ार 
कपला उेाू  ्गळी औषधं ेेता ्ेताता ग�धळ होत  ाही. कपप्ावरंी वेळ वांा्ला 
्ू�मदशरक �भगही त्ांी्ा हाताशी �ेवावं. ा्ां ा गोळ्ा ेेता्ांं िवसमरण होतं त्ां ा 
गोळ्ा हातात कााू  �दा्ा आिण आला्ा लुुात  ्ा्ला लावा्ा क  च थर ्ळतात. 
जमा्ा् औषधांंं दकुा ही एकं �ेवावं. महणजे ंुकू  भलतंं औषध �दलं जात  ाही.  

दर ्हा मिहा्ां ी त्ांंी ्गळी औषधंा चगदी जीव ्तवंा लांकं-लनि�कंा बाराीार 
वगैरे ्ारी ्ेबलावर ओतू  त्ांंी िशसतीत ्ादी ब वावीा ती ाॉक्रां ा त्ांी्ा 
्वाीी्ा वेळी दाखवू   ्ावी. आजी-आजोबांी्ा �कृतीतला कु�लाही  वा �ा् 
औषधामुळे  ाललेा  ाही  ा ्ांी खा�ी कत   ्ावी.   

कु�लंही औषध चमृत  ्तं. लण मा्ा आिण मािहती ्ांी्ा िम्णा्ोबत �दलेल ं्ोग् 
औषध ी्व �ाशांा एक े्क  ट  ब ू शकतं. 
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(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 


