
दधीचीचा वारसा 
कणा पार वाकललेी एक आजी भुईकड ेडोळे लावून रस्ताने चालली ीोहीत एका ावाळ पोराने 
िहची थ�ा करातला िवचारलं, 
“आजी, तेवढं मन लावून कात शोधहे आीसे?” 
“माझं ीरवललें हा�णत शोधहे आी ेरे बाळा!” ीजरजबाबी आजीने उ�र �दलंत 

असा का वाकहो कणा?  

्ता वाकललेता माणसांना  साीटपोरोिसस नावाचा ाास असहोत ्ताचा अथ  ्तांची ीाड ं
िवरळ झालेली असहाहत  
आपलं ीाड मीणजे िनज�व पोलादी खांब नवीते हो िजवंह पेश�नी साकारललेा, �ीडहा-�फरहा 
मनोरा असहोत �ीडणता-�फरणतासााी हो ीलका रीावा मीणून ्तायता आहला भा  भरीव 
नसहो; हो मीहसूरपाकासारखा जाळीदार असहोत ीी जाळी लविचक आिण िचवा 
�िथनां(�ोाीनससची बनलेली असहेत िहयतावर �िथनांयताच सीममाने कॅिलशतम आिण 
फोसफेायता िवाा बसवून ही भ�म केललेी असहेत मीणून ्तांयता आधाराने उभारलेला मनोरा 
मीहसूरपाकासारखा �ासळू नसहोत  

रोजयता ज णतायता धावपळीह ता मनोऱताला अनेक बाजंूनी  ातू खेचहाह; मनोरा 
वे वे ळता �दशांनी टढला-ढकलला जाहोत रोजयता टढाटढीह मनोरा वाकून वेडावाकडा 
ीोऊ नते मीणून ्ताची सारखी डा डुजी ीोह असहेत काीी ‘काढ-पेशी’ आधार-जाळीहलता 
िवाा काढहाह आिण दसुऱता काीी ‘जोड-पेशी’ ्ताजा ी नवं �िथन-सीममा लावून न�ा िवाा 
बसवहाहत मनोऱताला बाीरेयता हाणांशी ा�र �ातला सहह अिधकािधक सकम बनवल ंजाह 
असहंत जोवर काढणतायता वे ागन जोडणताचा वे  अिधक असहो होवर मनोरा अिधक मजबूह 
ीोहोत वतायता िहशीला ीी मजबुही सवा ह जासह असहेत ्तानंहर जोडणताचा वे  कमी 
वीातला ला होत हो फारच कमी झाला क� माा आधार-जाळी िवरळ आिण �ासूळ ीोहेत म  
मनोऱतायता बाीरेयता  ुळ ुळीह �भहीचा आधार ााहोत ही आााहांनी खचहे; िहला भे ा 
पडहाह(�ॅकचर ीोहंसत   

ीी ‘काढ-जोडी’हली चढाटढ अनेक  ो��वर अवलंबून असहेत  

मूळ मनोरा भरभ�म असला हर ्ताची झीज झाली हरी हो खचह नाीीत ीी भ�म बांधणी 
लीान वतापासूनच ीोहेत ्तासााी वेळोवेळयता  रजेनुसार कॅिलशतम आिण फोसफेायता ककता 
मालाचा पुरवाा वीावा ला होत हो पुरवाा तोगत �माणाह, सहह ीोह रीावा मीणून ड 
जीवनस्वाची मदह ला हेत शरीराचं वजन पेलणाऱता मेीनही कामांचा आिण खेळांचा 



िनतिमह �ाताम ाडावा ला होत िजहका हो हाण जासह िहहकं हो पेलणतासााी केललें 
बांधकाम अिधक भरीव ीोहंत काीी अंहः�ाव(ीोम�नसस ता जडणाडणीवर मुकादमांचं काम 
करहाहत ईस्ोजेन आिण ाेसाोसाेरोन ी े‘जोड-पेश�’ना कामाला लावणारे मुखत मुकादमत हसेच 
‘काढपेश�’चेीी वे ळे मुकादम असहाहत  

भारहीत नार�ची चण एकंदरीह लीानचत ्ता सबुक ाम णता बातकांयता ीाडांवर शरीराचा 
�कवा अवजड कामाचा फारसा भार कधी पडह नाीीत ही नाजूकसाजूक रीाहाहत पाळी 
 ेलतानंहर, मीणजे साधारण वताची प�ाशी झालतावर ि�तांमधलता ‘जोडपेश�’यता �मुख 
मुकादमाची, ईस्ोजेनची हाकद टसरातला ला हेत पाळी लवकर  ेली हर ीी टीोाी 
प�ाशीयता आधीच ला हेत मीणून बातकांची ीाड ंपु�ुांपेका लवकर �ासूळ ीोहाहत िशवात 
आजीचं �कवा पणजीचं ीाड पडून मोडलेल ंअसलं हर आनुवंिशकहेमुळे मातलेक�नाीी हो ाास 
वीातची शकतहा जासह असहेत  

 

्तामानाने पु�ुांची ीाड ंमुळाहच अिधक बळका असहाहत ्तांचं ाेसाोसाेरोन ्तांना 
स�रीपत�ह उ�म साथ दहंेत ्तानंहर माा जोडणीपेका काढणी अिधक वे ाने ीोहे; खांब 
झपा�ाने िझजातला ला हाहत ्ता िझजणताह थातरोईड, पॅराथातरोईड ता ांथी, 
साीरोईडसारखी  ुध,ं मधुमेी तांचाीी ीाहभार ला होत धू�पान आिण म�पान ी ेद�ुाी 
‘काढपेश�’ना मदह करहाहत  

खडूसारखी �ासूळ झाललेी मांडीची, मन ााची ीाड ंजराशा पडझडीने पाकन मोडू शकहाहत 
हरी ्तांचं मोडणं िनदान धतानाह तेहंत दलु िकह रीाहाह ही मणकतांची ीाडतं वतापर्वे 



हीसुधदा िवरळ ीोहाहत पोक काढून बसल ंक� आपलताच वजनाने कमकुवह मणकतांचा पुढचा 
भा  चेपला जाहोत ्तांची पुढची बाजू कोसळहेत �्तेक चेपलेलता मणकताची अशी पाचर 
झाली क� मूळचा हाा मरााी कणा ‘मोडनेततत आिण वाकेन सधुदा!’ मीणहोत ्तामुळेच आजीयता 
पााीचं बाकदार ��िचनी ीोहंत अलीकड ेआआता-पणआता सोोतायता एका ीाहावर रेलून 
हासन् हास ाीवीी बाहाहत ्ताने हर �्तेक मणका वे ळताच �दशेला चेपहोत कणताला पााी-
पुढे आिण डावी-उजवीकड ेअसा अ�ाव� बाक तेहोत पणजीला पााीवर झोपणं, पालथ ंिनजणं 
अशकत ीोहंत कूस बदलणंीी काीण वााहंत ी ेमणकतांचं कोसळणं ीहताीहताने ीोहंत पणजीची 
पाा सहहच दखुह रीाहेत पण ही दखुी सीसा अस� ीोह नाीीत  

 

एक बरं आीते �ासूळ ीाड ंपाकन मोडहाह खरी पण ही वेळयता वेळी तोगत यलाज केल ेक� 
�विसथह सांधहाह दखेीलत पण मांडीचं ीाड मोडलं क� आ्मिववास खचहोत सोबह दखुी 
असहेचत काीी �दवस चालातची �ीमह ीोह नाीीत चलनवलन आिण ्तासााी  ातंूनी �दलेल े
हाण बंद पडल ेक� ‘जोड-पेशी’ आळसावहाह; ‘काढ-पेश�’यता कामाला ऊह तेहोत हेववाशा 
वेळाह �ासूळपणा झपा�ाने वाढहोत मीणून पडू नते ी ेहर झालंचत पण ीाड ंमोडू नतेह; 
मुळाह िवरळच ीोऊ नतेह तासााी �त� करातला ीवेहत ्तासााी लीानपणीच सु�वाह करणं 
उ�मत पण तोगत �दशेने �त� कुालताीी वताह सु� केल ेहरी फातदा ीोहोचत 



पंयताी�रीयता  ु�ेकाकू नेीमीसारखता दपुारी बाजाराह  ेलता आिण रस्ताहलता खा ाह 
पडलतात काकू खमकतात उाून आपलता पातांनी ारी परह  ेलतात पण ्तांयता मुलाने धसकाच 
ाेहलात आई ाराहलता ाराहीी धडपडू नते मीणून जा ोजा ी आधारासााी दां ा लावून 
ाेहलतात नीाणीहलता  ुळ ुळीह फरशा बदललतात रााभर उजेड दणेारे छोाे �दवे जिमनील ह 
लावून ाेहलते मांजरं ी�पार केलीत पाताह लुडबुडणारी पातपुसणी,  ािलयतांची दमुड, छोाी 
साुलं, खेळणी आिण उाड ेखण तांयतावर डोळतांह हेल ाालून नजर ाेवातची स ळतांना सन 
हाक�द �दलीत काकंूना भर दपुारी ख�ा �दसला नवीहात कदािचह ्तांना भोवळ आली असले 
असं वााून फॅिमली डोकारांनी ्तांयता स ळता  ुधांचा पुनीा एकदा आढावा ाेहला; ्तांचा 
रनदाब पािीला, ईसीजी केला आिण रनायता चाचणताीी करवून ाेहलतात ्तांचे डोळे हपासून 
ाेहले हेवीा दोनीी डोळतांह मोही�बदचूी सु�वाह �दसलीत  

म  ीाडांयता िवरळपणाचा अंदाज बांधातला डकेसा नावाची क-�करणांची िच�क्सा केलीत ही 
सधताची सवा ह चां ली िच�क्सा आीते िहयतामुळे �गणावर क-�करणांचा अवाजवी माराीी 
ीोह नाीीत िशवात िहयताव�न ीाड ंमोडणतायता शकतहेचं  िणहीी मांडहा तेहंत ्ता हपासाह 
काकंूयता मणकतांचा आिण मांडीयता ीाडाचा हपास झालात काकंूची ीाड ं्तांयता वतायता 
मानाने ाणाणीह ीोहीत डोकारांनी ्तांना पुढची डकेसा दीा वुा�नी करातला सांि हलंत   

काकंूना वतापर्वे कॅिलशतमवालं दधूदभुहं पचह नवीहंत पण ्तांयता आीाराह नाचणीची 
भाकरी, मेथीची, अळूची, शेपूची भाजी, कुळथाचं िपाल,ं मु ाची नाीीहर माक�ची उसळ 
असला कॅिलशतमचा खिजना वरचेवर ीजेरी लावह ीोहात रोज दपुारयता बाजाराहलता 
फेरीमुळे ड जीवनस्व आिण चलनवलन तांचीीी उणीव नवीहीत 

काकंूची सूनबाई प�ाशीची आीते िहयता आईयता मांडीचं ीाड चार वुा�पूव� मोडलं ीोहंत 
मीणून डोकारांनी काकंूबरोबर सूनबाईचीीी डीएकसए करवून ाेहलीत िहची ीाड ंिहयता 
वतो ाायता हुलनेह िवरळ झालेली �दसलीत िहयता रनाहल ंकॅिलशतमचं आिण ड 
जीवनस्वाचं �माण कमी झाललें आढळलंत ्तासााी डोकारांनी  ोळता िलगन �दलतात िशवात 
रोज दधूदभुहं आिण संहुिलह चौरस आीार घतातचा, िनतिमहपणे �कमान अधा  हास 
चालातचा आिण ीलक� वजनं उचलातचाीी सलला �दलात िशवात िहने सासूबा�ना सोबह 
मीणून रोज बाजाराह जातचा नेम ारवलाच ीोहात असं दोन व �ु केलतावर पुनीा िहयता 
ीाडांची डीएकसए चाचणी केली जाईलत ्तावेळीीी जर ीाड ंिवरळच असली हर िहला 
कॅिलशतम आिण ड जीवनस्वाखेरीज यहरीी  ुधं �ावी ला हीलत 

अशी यहर कुाली  ुध ंदहेा तेहाह? 



ि�तांची पाळी  ेलतानंहर शरीराह कमी पडणारं ईस्ोजेन काीी �दवस बाी�ेन, थो ा 
�माणाह जरी �दलं हरी ‘जोड-पेश�’ना नवी हाकद तेहेत पण ईस्ोजेन फार �दवस दणेताचे काीी 
दषुप�रणाम असहाहत दसुरी काीी  ुध ंशरीराह असलेलता माफक ईस्ोजेनला अिधक कामसू 
बनवहाह हर काीी  ुधं ‘काढ-पेश�’ची संखताच ाावहाहत सधता �चिलह असललेी 
िबसफोसफोनेा  ााची  ुधं आधार-जाळीयता िवाांमधते बसून ‘काढ-पेश�’ची िछ�ी मोडहाहत 
्तामुळे ीाड ंिवरळ ीोणं थांबहंत पण रोजयता हाणांनी ीाडांयता जडणाडणीह जी सहहची 
सुधारणा ीोह असहे हीीी बंद पडहेत मीणून संशोधक न�ा  ुधांयता शोधाह आीहेत  

पॅराथातरोईड ांथीचा �ाव ीा काढपेश�चा मुकादमत हो सहह अिधक काम करह रािीला हर 
‘काढ-पेश�’चं काम वाढवहो; ीाड ंिझजवहोत पण ीाडांना जर ्ता �ावायता वाढीव मााेचे 
झाके अधूनमधूनच िमळाले हर ‘जोड-पेश�’ना अिधक चेव तेहो; ीाडांचा भरीवपणा वाढहोत 
आहा ता �ावाचा एक चुलहभाऊ शा�जांनी �तो शाळेहलता जंहंूकडून बनवून ाेहला आीते 
हो सहह �दला हरी ीाडांची हाकद वाढहच जाहे अस ं�तो ांमधते �दसून आलं आीते 

काीी आनुवंिशक आजारांह ीाड ंबेबंदपणे वाढहच जाहाहत शा�जांनी ्ता आजाराह ीाड ं
वाढवणारा हो नेमका द ुु ण शोधलात ्ताचं डीएनएमधलं कारण आिण ्ताचे रासातिनक 
मदहनीस �डकून काढलेत आहा हे ्ता मदहिनसांना िवधातक कामासााी वाप�न िवरळ 
ीाडांची हाकद वाढवातचा �त� करहाीहेत िशवात एक वे ळं संशोधन आधारजाळीयता 
�िथनांची हाकद वाढवणतासााी चालू आीते ीाडांसााी रामबाण शिनवध क लवकरच िमळेल 
अशी आशा वााहे आीते 

आिवनीकुमारांना �मीिव�ा िशकवणारे दधीची मुनी वतोवृधद ीोहेत पण वृाासुराला 
मारणतासााी सवा�ह काोर अशा श�ाची  रज भासली हेवीा �मीदवेाने दधीची मुन�चीच ीाड ं
वापरली आिण अ्तंह कणखर अस ंव� बनवलतं  आपण दधीच�ची परंपरा सां होत उपलबध 
असललेता वह�क�त जानाचा नीा फातदा क�न ाहेला; संहुिलह आीार आिण िनतिमह 
�ाताम ाेहला;  रज असली हर तोगत ही  ुध ंाेहली हर आपली ीाडींी व�ासारखी 
बनहीलत म  आपलताला परंपरा सां ावी ला णार नाीी; आपण ही समथ पणे चालवूत 

डोत उ�वला दळवी 

-ujjwalahd9@gmailतcom 

(’लोकप्रभा’च्या सौजन्यान)े 
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