
सभंल ऐ �दल 
“तुला छंुब्ा  आठततो” केदारने डॉ. मीनाला िठचारलं. 

“अज् च�बूरकर नाो  पल्ा ठवााचा ाकॉलरॉ  ता तर सात बता कंपक्ां््ा डा्रेडार-
बतडााठर  आॉे चाििळी््ा  तॉ !ेा  आ ेनाो” 

“ऐक. वेल्ा  आठतात छंुब्ा आााा-अ ॅाॅकने वेला.” 

सु� झालेल्ा डॉ. मीनाकड ेत्ा�दठळी त्ां््ा ठवाातल्ा  आजाांनी आलेी-चेकसाआी आजेरी 
लाठली. सवळ्ांचं  ाबं दाााल ंआततं.  

अज् च�बूरकर त्ां््ा ठवााचा नुसता ाकॉलर नलआताव तत त्ांचा  ्डॉल आतता. हेिव नााकंव 
िपकिनक-पाा�ज सवळ्ांतच तत ठवााची जान  िा ळान आतता. पुप््ा  ्ुष्ातआी त्ाने 
अनेक मतआी कामं एका आाती सआज झेपठली. त्ाला कामाची  झव चपा्ची. मी�ागज-
कॉक्रकससेमस्ेच रा ीचा �दठस आत . त्ात या्ाम-्ेर्ाका ठवैर�ना ाीानच नलआतं.  
�दठसाचे पंचठीस तास काम करताकरता एका आाताने आमॅबवार हाां सतपं जा . एिडझड्ूयालआ 
िडनसा-ि�कडस रतजचीच आतती. िसवारेा ओपताना डतड्ाठरचा भार आलका ठााेे ��एयालआ 
अकलेची कुलपंआी झाझा िनहित.  ठाका �कतीआी मतआा असला तरी सात जवडयाि 
कंपक्ां््ा िआताचं भान सतत जपांव एकाच ठेिी दतकआी  ुठांठर््ा आजेरीची अपेका पेलां 
कआीाच आत .  ंतररा�ी् �ठासां््ा  बडग्ात एिडझड्ूयालआ-आलेी-चेक रा�न जा .  

त्ा््ा मतमा जबाबदारी््ा कामात यत्् ्ेय न्े मआाून त्ा््ा बा्कतनेआी त्ाची 
ला ्ााा ल ककतुकाने जपली. ‘�ा ठ्ात चालतंव’ �ा सठासा ारा समजुतीमुिे अज्चं 
ठापतं ठजन  िा पता त्ा््ा भरभरााीची लकां मआाून ीनेठारी नेली वेली. ्ळा््ा 
िळहराठर ककतुकाचा पायस पडत असताना �कृतीचा पा् क ी घसरला ते किलंच नाआी.  

सस्ा जवात दर िमिनााला एकजा आााा-अ ॅाॅकने दवाठतत. त्ामुिे ाठवााला पतचा्चा 
किल्ुवातला तत एक राजमावा झालेला  आ.े   ी. च�बूरकर  ळी ठषा�चे असते तर कदािचत 
त्ां््ा पेकळनर िम ांना ्ारसा  ााआी बसला नसता. पा ‘छंुब्ा’ची चाििळीसुसदा झाली 
नलआतीॉ त्ा््ापासून ाठवा �कमान दतन तपं तरी दरू असा्ला आठा आतता. 

अळी समजूत  आ.े पा जावितक सठ�काां््ा मते मा  एकूा आााा-अ ॅाॅडसपैकक सुमारे ६% 
अ ॅाॅडस ठ्ा््ा पंचेचाििळी््ा   ीच ्ेतात. उतारठ्ातल्ा आााा-अ ॅाॅडसना काराीभूत 
आरतत तत र�ठािआक्ांमस्े बसलेला कॉलेााेरॉलचा साका. त.ा ठ्ातल्ाआी बहतेक आााा-



अ ॅाॅडसना ततच साका काराीभूत असतत.  तर कारांआी असतात. पा ्तग् कािजी घेतली तर 
कॉलेााेरॉलचा साका बसां ाािता ्ेतं  िा मआाूनच ते कारा सठाात मआ ठाचं वाल ंजातं. 

र�ठािआक्ां््ा   ी त्ा साड्ाची सु.ठात र�ातच आतते. एलडीएल मआाजेच र�ातलं दलु 
कॉलेााेरॉल. त्ाची र�ातली पातिी ठापली कक जाातीचं कॉलेााेरॉल र�ठािआक्ां््ा 
अातरात कााकााने साआतं.   ी ते साआे लआान  िा लापळीसारहे दबदबीत असतात. पा 
आिूआिू ते ठापतातव पसरतात  िा त्ांचा कडक साका आततत. तत र�ठािआनी््ा अातराळी 
एक�प आततत. तळा जुक्ाव पडड्ा साड्ामुिे र�ठािआक्ाआी कडकव अ.ंद आतताते त्ांचा 
लठिचकपाा घातत. या्ामव  म झाल ेकक �द्ाला अि क ऑिडसजनची वरज असते. तळा 
ठेिी लठिचक र�ठािआक्ांतून अि क र� �द्ाकड ेपतचठल ंजातं. कडक  िा अ.ंद 
र�ठािआक्ा ती वरज भावठू ळकत नाआीत.  त्ाबाल �द्ाने केलेली त�ार मआाजे छातीतलं 
दहुां �कठा अंजा्ना पेडातयरस. पा तळा पडड्ा साड्ाने आााा-अ ॅाॅक ्ेत नाआी. 

सु.ठातीला तत साका र�ठािआनी््ा अातराळी एक�प झाललेा नसतत. त्ा कािात त्ा््ा 
हपल्ा िनघतात  िा अातराला जहम आतते. त्ा जहमेठर र� वतआून जी वुआिी जमते ितने 
त्ा र�ठािआनीला बूचच बसतं  िा पुपल्ा भावाचा र�पुरठआा पूाापाे ीांबतत. मव 
�द्ा््ा त्ा भावाला ऑिडसजन िमित नाआी  िा तत मरतत. मआाजेच आााा-अ ॅाॅक ्ेतत.  

आााा-अ ॅाॅक एकाएककव काआी िमिनाांत ्ेतत. पा कॉलेााेरॉल ठापां  िा त्ाचा साका बसां आ े
मा  त्ा््ापूठ� �कत्ेक ठषा�पासून चाल ूअसतंे बहतेक ठेिा लआानपाापासूनच सु� झाललें 
असतं. मआाून त्ा जीठघघे्ा ळ ूळी मुकाबला करा्ची त्ारी वभााठाीपेासून स�ु करा्ला 
आठी. बाि पताात असताना   ची उपासमार झालीव ितने  �ूपान केलं तर वभााची ठाप नीा 
आतत नाआी. तळा मुलांमस्े ठापललेा र�दाबव ठापलेल ंकॉलेााेरॉल  िा म ुमेआ ्ांचं �माा 
 िा प्ाा्ाने आााा-अ ॅाॅकचं �माा पुपल्ा  ्ुष्ात ्ार मतआं असतं. मआाून वरतदरपाी 
कािजी घेां मआ ठाचं.  

सुमारे स�र- ळी ठषा�पूठ� द ूदभुतंव वतड तड �ा अपूठाा ््ा वतली आतत्ा.  ता 
सठासा ारा मस्मठव�् घरांत त्ा मुबलक �मााात असतात. बहतेक  ्ांना  पल्ा 
मुलांनी बािसेदार �दसाठं अळी  ्छा असते. त्ामुिे घरतघरी््ा बािकृषाांना द ू-लताीव 
तूप-साहर ्ांचा स�कचा हुराक तर िमिततच िळठा् चॉकतलेाव केकव   स�कम आी पा�ात् 
नठला आी  ठजूान असते. तळा ििग -म ुर माऱ्ामुिे अनेक मुलांमस्े र�ठािआक्ां््ा 
अातराठर चरबी््ा रेघा अवदी लआानपाापासनूच �दसा्ला लावतात  िा त्ा््ापुपल्ा 
 ्ुष्ात त्ा पसरतच जातात. त्ा सामांचं र�ातल्ा कॉलेााेरॉल््ा पातिीळी सशह ं
नातं असतं. िळठा्  ू�पानव म ुमेआ  िा ठापलेला र�दाब ्ांनी र�ठािआक्ां््ा अातराचा 



पतत िबघडतत  िा त्ाचा चरबी साआठघ्ाकड ेकल ठापतत.  ू�पान करााऱ्ा अकरा 
ठषा�््ा मुलां््ा र�ठािआक्ाआी चरबी््ा साड्ांनी कडक आततात अस ं२००७ साल््ा 
सठ�काात  पिलं.  

  ुिनक जीठनळैली््ा पयराामाने २५% मुलांमस्े कॉलेााेरॉल ठापा्ची सु.ठात 
िठळीलाच आतते. ठापता अभ्ासव बैआे हेि  िा ्ााा-्ूड ्ांनी ठजन ठापतं. एकतिासाया 
ळतकातलं ‘क्-भ्’ भारती् मनांमस्े असं घन .जलं  आ ेकक जाडजूडपाा आ ेिनरतवीपााचं 
लका समजल ंजातं. त्ामुिे त.ाा ने हायन-िपयन तवड ंरआा्ला आठं आा  !आ असतत. 
परीका जठि  ली कक बुसदीला पतषक मआाून साजूक तुपातला बदामाचा िळराआी रतज हाय 
घातला जाततॉ िळठा् काआीजा त्ाच ठ्ात ला लमस्े िसवारेाचे झुरके े्ा्ला लावतात. 
आााा-अ ॅाॅकचा  ीवाेळा ितीेच आततत. त्ा ठ्ा््ा मुली मा  त्ां््ा िभ� आॉम कसमुिे 
त्ामानाने सुरिकत रआातात.  

१९४८साली उ�र अमेयरकेतल्ा  ॅ मवआम वाठातल्ा पाच आजार माासां््ा  रतग्ाचा 
अभ्ास ळा�जांनी सु� केला. तत अभ्ास अजूनआी अयाआतपाे चाल ू आ.े  सस्ा त्ा 
माासां््ा ितसऱ्ा िपपीचं िनरीका स�ु  आ.े र�ात दलु कॉलेााेरॉलचं ठापां  िा वुाी 
कॉलेााेरॉलचं घाांव म मेुआव ठापललेा र�दाबव  ू�पान  िा ललपाा आी आााा-अ ॅाॅकची 
मआ ठाची कारां ळा�जांना त्ाच अभ्ासाठ�न �ीम समजली. त्ां््ातले दतन �कठा 
त्ा�न अि क दतष असले तर पु.षांना आााा-अ ॅाॅक ्ेघ्ाची ळड्ता स�र ााे असते. त्ाउला 
एकआी दतष नसलेल्ांपैकक ्� ५% लतकांना आााा-अ ॅाॅक ्ेतत. ते सदतष जवााऱ्ांपेका 
सरासरी अकरा ठष� अि क जवतात.  

मव जवभरात �्तव झाले  िा नया वतली किल्ा.  ू�पान करााऱ्ांमस्े त.ापाी आााा-
अ ॅाॅक ्ा्ची ळड्ता िनयासनी माासां््ा ५०% अि क असते �ाची हा ी पाली. असआंी 
किलं कक भारतातल्ा आााा-अ ॅाॅकचं �माा सस्ा जवात सठााि क  आॉे पा�ात्ांपेका 
भारती्ांना आााा-अ ॅाॅक सुमारे पं रा ठष� लठकरच ्ेतत  िा त्ां््ातले २५%लतक त्ानंतर 
पं रा ठषा��न अि क जवत नाआीतॉ २०२०सालाप �्त  भारतातल े३३%मृत्ू आााा-अ ॅाॅकनेच 
 िा मुश्तठे त.ाांतच आततील. त्ा  जाराची अनेक  नुठंिळक कारां भारती्ांमस्े 
अि क �मााात  पितात. परदळेी जायन  पलं बातान बसठााऱ्ा भारती्ांमस्े ाप �ची 
भाठनाआी जतरकस असते.  त्ा चुरळीपताी ताातााठ ठापतात. त्ामुिेच �वत दळेांतआी 
ितील्ा  तर लतकांपेका भारती् ठंळा््ा लतकांतच त.ापाी््ा आााा-अ ॅाॅकचं �माा अि क 
असतं.  



पा �द्िठकाराचा झाका ्ेघ्ासाआी छंुब्ासारहं ्ळाठी याठसाि्क असां वरजेचं नाआी. 
तर�-पाठ हायन िठडी ओपााऱ्ा कामवारा््ा पदरातआी आााा-अ ॅाॅकचं  झुकतं मापच पडतं. 
ळआरी सु ाराा वाठांकड ेपतचा्ला अठकाळ लावतत आ ेहरं. पा आमॅबवार नसला तरी ठडापाठ-
हारी आ े्ााा-्ूड चापां  िा ळारीयरक कलांना कमी लहेां आा ळआरीपाा मा  
वाठकऱ्ां््ा अंवी बााठला जातत  आ.े आााा-अ ाॅॅक््ा भारती् सठ�काांमस्े वाठ  िा 
ळआर ्ां््ातले भेदभाठ झपा�ाने नाआीस ेआतताआते. 

ते सारं ळा�जांना किल.ं पा सठासामाक् त.ाा प �्त ते अताप पुरेसं पतचलेल ंनाआी. त्ा 
अजानात  नंद नाआीे  तका मा  मतआा  आ.े मआाून त्ा जीठघेघ्ा ठैऱ्ािठ.सद सतत  िा 
सठायापी जन-जावरा लआा्ला आठं.  

वतड तडव चमचमीत हाघ्ाची  ठड  िा ळारीयरक कलांची नाठड �ा दतन �ठृ�ी ळ लूा 
 ा�जघ्ा असतात. त्ांना �ीम क�ात आेठा्ला आठं.  

द ूदभुतं  िा त्ाचे �कारव मांसव अंडीव कठचातले मास े ्ा पदाीा�त तर मुिातच 
�द्िठनाळी कॉलाेाेरॉल भरपूर असतं. �दठसभराची सा् कापली तरी द ुात बराचसा 
ििग ांळ िळललकच रआातत. ‘िाकमड’द ू-ताकात मा  तत नवघ् असतत. काजू-बदाम-
ळ�वदाघ्ांतल्ा ििग ांळात �कठा हतबरेलातआी कॉलेााेरॉल नसतं. पा कुआल्ाआी ििग ांळाने 
ठजन ठापतं  िा त्ाने �द्िठकाराला पुली िमिते.  

वतड पदाीा�मुिे र�ातल्ा साहरेचं �माा ठापतं. त्ामुिे  कसुिलन ठापतं.  कसुिलन््ा 
 जेनुसार िललआरमस्े नठी कॉलेााेरॉल्ु� चरबी बनते. भारती् प�ा�ांतव केक-  स�कम-
चॉकतलेा ठवैरे पा�ात् िमआा्ांतआी द ुातुपाचीव साहरवुिाची रेलचेल असते. आ ेवनीम 
ाािाठेच. कुआलाआी अ��कार वरजेपेका अि क �मााात हालला तर त्ाची चरबीच आतते. 
मआाून कळाचाआी अितरेक ाािाठा. रतज््ा हाघ्ातले तसे ळ ूचे आातक आरेां  िा पुप््ा 
िपपीलाआी त्ांना आरेा्ला  िा ाािा्ला िळकठां अत्ाठा्क  आ.े 

लाल-ळ�दरी भाज्ा-्िांत  रतग्िम  दतषनाळकं(अँयाऑिडसडंं स) असतात. दर 
मतसमातल्ा भाज्ा-्िां््ा रंवीबेरंवी कत ळिबरी त्ां््ात कांदा-कत ीबीर-पु�दना-ळेपू-
िमरी-ओठा अळातला रतज ठेविा ाठाद घालून मुलां््ा बरतबर हाया.  

रतज ठजन बघा्ची सठ्च लाठून े्ाठी. सठा�नी िमिून सकािी एअरतिबक या्ाम करांव 
संस्ाकािी िजमला �कठा दरूठर चाला्ला जाां आ ेलषकरी िळातीत िन्िमतपाे कराठं. पा 
त्ाचा जाच ठााू न्े मआाून मुलांबािांसका त्ाचे  नंदततसठ कराठे.  



आााा-अ ॅाॅक हानदानी  जार  आ.े कॉलेााेरॉल ठापांव म ुमेआ आतां �ा �ठृ�ीआी  नुठंिळक 
असतात. पा मआाून भवीरीा््ा ठंळजांनी आातपा् वािा्ची वरज नाआी. दठैाला दतष 
दघे्ापेका िनदान  पल्ा आातात जे  आ ेतेठपं सांभािल ंतरी पुषकि ्ा्दा आतय ळकतत. 
 ्ुष्ा््ा सु.ठातीपासूनच ्ुसदनीती नीा  हलीव वनीमांना दरू आेठलं  िा दतातांळी 
सलतहा केला तर �द्वड ळंभर ठष� लपठां कआीा नाआी.  

 

डॉ. उ�ठला दिठी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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