
मझँधार म� नयै्ा 
“अग माल,े चािळशी चािळशी म्हणाण णी झाली  आलीी का् साधल ंग  आह? अजून  आलं 
नाच ग घुमाच चाल ू ्ीे” 

�कत्ेक  वाानी अचानक  ेे लेे ्ा  गवमैिमहीला मं ा म्हालीण त्ा र माली  फ मं स ं
्सलीण 

माली �शार ्ोणीण शाळाकॉलेजाण असणाना िणचे लखे-कि णा मािसकांणून छाआून ्ेणण णी 
मराठी साि्त्ाचा अअ्ास क न बीए झाे्ाबरोबर  वलांनी िणला बो्े्ा र र ी केलीण 
न रा माध  मालीला साजेसा, अिणश् बुिध मान  िह ्ोणक ण णो ल्ान  ्ाणच मोोा 
�द्ा र चचलाण कामािनिमम त्ाला सणण आरगा ीच न ् ेणर आर शेीसधु ा जा ं लागेण 
संसाराची सारी धरुा मालीलाच सां ाळा ी लागेण समंजस मालीने ससंाराचीच ‘क�र्र’ केली; 
आाककृण�णे्ा ‘साि्त्ा’  र समाधान मानलं; सासूसासऱ्ांची से ा केली; मुलांचा अअ्ास 
क न घेणलाण  

मालीच्ा चािळशीच्ा सुमाराला माध  इणक्ा मोोा आ ा र आोचला कक बाआपाला 
कामाणून िणच्ासाठी रसंण िमळेनाशी झालीण मुलं शाळेणे्ा  रच्ा  गावच्ा, कॉलेजच्ा 
अअ्ासाण ििसरा लीण त्ाच �  सांण ल्ानशा  जाराचं िनिमम ्ो न सासूबाई गेे्ाण 
मालीशी ि्णगुज करहारं घराण कुही राि्ल ंना्ीण सासऱ्ांनी ि णवला आूजेअचअण गंुण लंण 
समिण बाजार्ाे, काम ालीच्ा बुुटा, मुलांच्ा म्  ाच्ा आरी ा, त्ांचे कलाससे, 
माध च्ा  दऱ्ांची ण्ारी, सासऱ्ांचा बळा ललेा  मा ्ा साऱ्ा रिण ारीण मालीला 
�कत्ेक �  स  रशाण नीे बघा्ला्ी  ेळ ्ोईनाण  

आह ्ा साऱ्ा त्ाच त्ा, कंेाळ ाळ्ा धबव ्ाण िणचं सुआीक वोकं आवीक राि्लं  िह त्ाण 
ि चारांचं रान माजलंण ‘ आह साऱ्ांसाठी िझजणोण आह  आे्ाकव ेबघा्ला,  आली साधी 
ि चारआूस करा्ला कुहाला्ी  ेळ ना्ी’, ‘�कत्ेक �  सांण  ाळ्ाच्ा ्ा ीखेरीज का्ी 
िलि्लंच ना्ी’, ‘साधी माझ्ा   वीची कारे्ाची  ाजी; माध ला   वण ना्ी म्हून 
णीसुध ा कधी केली ना्ीी ’ण ‘मुलांना  माच माझी � ककर ना्ीण मोठेआही मा्ेने ि चारआूस 
णरी करणील कक ना्ी कोह जाहे’, ‘आुचे िशकल ेअसणे णर माध सारखी बवी नोकरी मला्ी 
िमळाली असणीण रगाच ल कर ल� केल’ं, ‘माध ने माझ्ा गुहांची कधी क रच केली ना्ीण’  

िणने मनाणे्ा त्ा र�केाब�ल माध शी बोला्चा �्� केलाण सकून घरी  लेे्ा माध ला 
मालीची रवगाही ऐका्ची शारी�रक  ा मानिसक णाक ्ी नसणे णी बोला्ला लागली कक 
त्ाचं घोरहं सु  ्ोईण मालीच्ा मनाण  लणा संश्केलोळ माजलाण माध ची नखरेल 



से�ेेरी मनाण सला्ला लागलीण नकळण िणची नजर  रशाकव े ळलीण त्ाण � सहारं 
ब�ग ळ ध्ान बघून िणची झोआ रवालीण मन मोकळं करा्ला मोोा  शेने िणने मं ाला  ोन 
ला लाण आह जे ्ा मालीला  ेळ असे णे ्ा मं ा ्ेकून घाईण असणे  असरुि णणा, रआे ा, 
 ै े् ्ांनी मालीचा जी  आोखरलाण  

्ी ्ोणी एकोहीसशे आंच्ााशी सालची गोोण  ारणाणच कशाला जगाणे्ा इणर  शेांण्ी 
अजून �कत्ेक मुली आ  ीधर झाे्ाबरोबर ल� क न ससंाराला लागणाणण चािळशीला त्ांची 
अ िसा मालीसारखीच ्ो  शकणेण 

सुल हाचा ज म एकोहीसशे समरचाण िणने ल�ाआू � एमबीए आूहव केल;ं ल�ानंणर्ी नोकरी 
चालूच ठे लीण िणचा न रा सणीश्ी कॉआ�रेे  िुन्ेणला,  ारी आगार ाला चाकरमानी  ्णे 
घरी नोकरचाकर, मुलांसाठी  ाई अशी सारी  बा ी बा   ्णे आह अलीकव ेिणला  ्ूनगंव 
 ाेणो, ‘गृि्ही म्हून  आह सारी कणवरं नीे आार आावू शकण ना्ी’, ‘ आह मुलांकव े लुव  
करणो’, ‘ऑ� सचं काम्ी मनासारख ंरमम जमण ना्ीण आु�वांसारख ंत्ाण ि णवला झोकून 
 णेा ्ेण ना्ी’ण सणीशशी  ागणा-बोलणाना णी ने्मीच बचा ातमक आि व्ाण असणेण  ठसूे 
चकमकक झवणाणण सलु हाच्ा ऑ� साणला  ााचा व् िणला म ण करणो; िणसे्ा कामाण 
्ोहाऱ्ा िणच्ा चुका सा  न घेणो;  खुलखंुआल ंि चारणो; िणच्ा  ाच�  साला   जूवन 
कावव,  ेे िणू  णेोण णोच  ाच�  स सणीश नेमका ि सरणोण ‘ आह जोवी ार िन वणाना चूक 
केली कक का्?’ असा ि चार सलु हाच्ा मनाण मधूनच चमकून जाणोण 

िमलोनीने संगहक मेाण आीएचवी केली  ्णे िणचा ि णवचा र सा्  र राेीण चालला 
 ्णे आह ् ेसारं खंबीरआहे कमा णाना  ्ुष्ाचा जोवी ार िन वा्ला िणला  ुरसणच 
झाली ना्ीण  णा चािळशी आार झाे्ा र िणने मूल  मक घेळ्ासाठी ना  न   लं  ्णे आह 
त्ाबाबणीणे्ा िन्मांमुळे णो आ्ाव् बा  ्ोळ्ाची शक्णा  ांवगी  ्णे लोकांची गोव बाळं 
आाि्ली कक  जकाल िमलोनीच्ा मनाण कळ रठणेण 

र� णाची णऱ्ा त्ायन  ेगळीण कॉलेजाण असणाना िणची म्  ाकां ा गगनचंुबी ्ोणीण िणला 
 ोन ्जार स्ा सालचं नोबेल आा�रणोिवक िमळ ा्चं ्ोणं; एखा्ा जागिणक ककण�च्ा 
संशोधनक� �ाचं �मुख  ्ा्चं ्ोणंी चािळशीआ ा्ण णे ् ेणले इमले ि  न गेलेण सध्ा णी एका 
 जअ ार लॅबोरेेरीण चांगे्ा �णीचं काम करणेण िणच्ा संशोधनाची ि  शेांण्ी  ा् ा ्ोणेण 
आह  णा नोबेल आा�रणोिवक  षु�ाा्  ् े् ेिणला जाह णं  ्णे िणच्ा खऱ्ा कु णीचा 
िणला सा ातकार झाला  ्णे णो सत्ाचा �काश  ारसा सुख  ना्ीण आह णरी्ी साकार न 
झालेे्ा ि �ांची जळमें झेकहं िणला अजून्ी जमलले ंना्ीण िणचं सखुच िणला  खुण 
र्ाणंण  



�े� िचमकण� म्हून ना ाजली गेललेी मु धा कला अ रशव जगण असणे िणची ि णवची रा्ही, 
िणचं घर ार, बाग ्ांण णर िणची स� व् ोृी � सेच आह साध्ा  ाभ्ा िचरणाना  िह जे ह 
आानाण  ाचणाना्ी रंगसंगणी,  कारांचं संणुलन सां ाळण णी णऱ्णेऱ्चे्ा कलाकृणी साकारण 
असेण  नं ी, खेळकर ि व्  िह लाल-िआ ळे-श� री रंग िणचे लावकेण  

अशी मु धा चािळशीला एकाएकक िनळीकाळी, गूच-गव   वुखी िचमं काचा्ला लागलीण िणच्ा 
लाल-िआ ळ्ा रंगांची ने्मी साा करहाऱ्ा िणच्ा न ऱ्ाने त्ा ब लाला चेोनेे, ‘मु धाचा 
िनळा-सा ळा मेनोआॉझ’ म्ेलंण त्ाच समुाराला का्ी �  स िणने  व,े  जी,  ेळआुरी, 
 ईि�कम अशा अरबे-चरबेा र खा खा लागे्ासारखा णा  मारलाण िणची रगाचच 
िचविचव  ्ा्ला लागली; सासूबााशी खेके रवा्ला लागलेण ‘आाळी जा्ची असली कक ्ोणो 
असा मासण ्ेईल गावी �ळा र ्ळू्ळू,’ सासूबाानी िणला समजून घेणलंण  

् ेचािळशीचे  ेग ेगळे �ािणिनिधक चे्रेण त्ांनी  ्ुष्ाण बरंच का्ी साधलले ं ्णे आह 
त्ांना त्ायन अिधक का्ी साधा्चं ्ोणंण णे न जमे्ाची �ख�ख त्ांचं िजहं राआून ेाकणे 
 ्णे णे नेमकं का् साधा्चं  ् ेणे्ी धवआहे रमगण ना्ीण नराने लागलेला चषमा  िह 
सोवसंं बेचब ्ोहारं शरीर त्ा अि िसणेण  र घालणा्णेण त्ामुळे ‘�  स णुझे ् ेझुरा्चे, 
साऱ्ाच वा ांण ्रा्चे’, असा आरा ूण जआ त्ांच्ा मनाण अखवं चाल ू ्णे मनाण नैराश्, 
र्ाब�लची �चणा  ाेली  ्णे  ्ुष्  ोल, �रणं  ाेणं  ्णे  

्ालाच ्ेलीच्ा र िणरी् संिकृणीण ‘िमव लाई  �ा्िसस’ म्हणाणण गदरी  शेआांव�नी 
त्ाला ‘मध् लेआे’ अस ंना  ठे लणं  आह त्ाला ‘मध्ा धी मनिणाआ’ म्हूण ्ा मनिणाआ 
आु�वांना्ी ्ोणोण मध्ंणरी अमे�रकेणे्ा का्ी ि िि ्ाल्ांनी अनेक  शेांणे्ा  ेग ेगळ्ा 
 ्ोगेांच्ा  नं ीआहाचा अअ्ास केलाण त्ा  न � सून  लं कक साधारह चािळशी-
आंचेचािळशीला �ीआु�व कमीण कमी  नं ी असणाणण त्ा  ्ाण  आसक  िह सामािजक 
जबाब ाऱ्ा िशगेला आोचलेे्ा असणाणण सकललेे  ई वील  िह िशकहारी,  ाचत्ा  ्ाची 
मुलं ्ांच्ाकवून म णीची अआे ा करणा ्ेण ना्ीण कामाच्ा रोजच्ा रगापाने जी न 
एकसुरी ्ोणंण  ्ुष् अस ंिनरसवकआहे ्ाणून िनसेण जाहं �कवावने जाह ा्ला लागणंण 
रराशी जआललेी ि �ं अआुरीच रायन जाळ्ाची शक्णा  ेवसा ा्ला लागणेण  

�ीमंण  शेांणली का्ी माहसं अशा काळाण सगळ्ा जबाब ाऱ्ा झुगा न अणक व् घोवचुका 
करणाणण कुही  लत्ाच्ाच �ेमाण आवणाण; कुही अचानक आर शेी िनघून जाणाण; बँकेणली 
सगळी िशेलक रधळून  णेाणण त्ा  �ाे  ागळ्ामागची मानिसकणा  ेगळी असणेण  ारणी् 
मनाला णी झेआण ना्ीण कणवराच्ा  ाराखाली  ाकलेली  ारणी् आाठ णाठ  ्ा्ला 
स्जास्जी धजण ना्ीण  िह ्ा �्मणीचा ना्ी णर संिकृणीचा �� असणोण  ारणी् 



आाठीला रग लागली णरी कणवराचा  ार मा्ेने जआला जाणोण आााात्  शेांण  खेील ससुंिकृण 
माहसं अशीच  ागणाणण आह म्हूनच अशा माहसांची अिधक  चाणाह ्ोणेण  

त्ाण्ी सणण घराणली कामं करहाऱ्ा गृि्ह�ना ि रंगुळा ाक ा चार कदणुकाचे श   िमळहं 
 रुाआािण असणंण त्ामानाने नोकरी-र सा् करहाऱ्ा बा्कांना जे हाचा मोकळा  ेळ, 
िन्िमण  ेणन  िह अधूनमधून शाबासकक अस े ा्  ेअसणाणण त्ाने  तमि िास  ाचणोण 
आह त्ांचा नोकरी-र सा् सखुासखुी त्ांच्ा आ री आवललेा नसणोण रघवआहे कुही का्ी 
बोलल ंना्ी णरी बा्रे जाहाऱ्ा �ीचं घराकव े लुव  ्ोहार ् ेघरी ारी गृि्णच धरललें 
असणंण नोकरीधं ा करहारी �ी त्ा मनोधारहेशी झंुजण,  ोन  गवां र आा् रो ून णोल 
सां ाळण असणेण त्ामुळे आु�वांआे ा �ीची र सा्ाकवून अआे ा  ेगळी असणेण त्ा 
कामाकवून अिधक समाधान िमळहं ्ी िणची गरज असणेण जे ्ा णे समाधान न िमळणा के ळ 
कोांच्ा आाटा ेाके्ा जाणाण णे ्ा िणची णगमग ्ोणेण ‘्ाचसाठी केला का् अाा्ास?’ ्ा 
�� छळा्ला लागणोण ् ेजर नको णर मग का् ् ं णे्ी िआो नसणंण चािळशीच्ा सुमाराला 
घरच्ा  िह र सा्ाणे्ा कोांचा कळस ्ोणोण त्ाणून समाधान िमळण नसल ंणर 
 ा नांचा कवलेोे ्ो  शकणोण 

 ्ुष्ाच्ा मध्ा रचा मनिणाआ ्ा  जार न ्णे त्ाला ‘िमव लाई  �ा्िसस’ अस ं
 हीबाहीचं ना  � लं असल ंणरी त्ाण कुठली्ी  हीबाही नसणेण त्ाच्ाि व्ी  लणी 
काळजी क न अिधक समंिण ्ो  न्ेण णो मासाचा काळ ्ा जी नाच्ा  ाेचालीणला एक 
ेाआा  ्णे णो  आे्ा  आह आार आवणोण आह णो ल कर सरा ा ्ासाठी  आे्ाकवून्ी 
सोवी म ण झाली णर सारं सुकर ्ोणंण  

णी म ण कशी करा्ची? त्ासाठी मानसशा�जांनी सेला � ला  ्णे 

आ�ी, सून,  ई ्ा नात्ांची कणवरं करहं ्ो ्च  ्णे आह त्ा नात्ांण गंुणून आवू न्ेण 
त्ाखेरीज ि णवशी  खेील �ीचं नाणं असणं  िह त्ाब�लची कणवरं  खेील णे चीच 
म्  ाची असणाणण त्ा कणवरांसाठी इणर नात्ांशी सोवी णवजोव करहं, ि णवची बाजू 
खंबीरआहे मांवहं, इणरांशी मनमोकळा सं ा  साधहं   श्क असणंण ि णवला नाका न 
घराणे्ांसाठी त्ाग करण र्ाळ्ाची, इणरांकवून त्ागी म्ह ून घेळ्ाची ब�णेक बा्कांना 
 सफक असणे  िह णेच त्ांच्ा  वुखाचं मूळ असणंण नात्ांशी णवजोव करणाना ्ी  सफक 
सोवा ी लागणेण णे �ाने नाणी णुेण ना्ीणण रले गैरसमजामुळे ्ोहारा अ ्ा्  रू ्ो न 
णी अिधक  �म ्ोणाणण 

ि णवब�लची कणवरं ठर ळ्ासाठी  धी का्ी गोोी  आे्ाच मनाशी नीे ि चार क न, 
् ं णर काग ा र िलयन िआो क न  ्ारा ा 



१)माझ्ा मणे मी  माआ ा्ण  ्ुष्ाण कोहत्ा गोोी िमळ ा्ला ्रा ्ोत्ा? 

२)मला  ्ुष्ाकवून ्ायन अिधक का् ् ं  ्?े माझ्ा मनाण नेमकं का् ठुसठुसणं  ्?े 

३)भ्ाण मला ि णवला झोकून  णेा ्ेईल  िह भ्ामुळे मला समाधान्ी ला ले अस ंएखा  ं
काम मला करणा ्ेईल का?  

४)माझं जगहं असवआूहव ्ोळ्ासाठी माझ्ाकवूनच �्�  ्ा्ला ् ेणण त्ासाठी मला कस ं
झेणा ्ेईल? 

्ा ��ांच्ा रमरांसाठी  सुऱ्ांच्ा मणां र अ लंबून राय न्ेण णी ि णवशीच सं ा  साधून 
ठर ा ीण त्ा सं ा ाणूनच अ ािण  अआे ांमधला  ेवआेहा ध्ानाण ्ेणोण मनाणला र�के 
शम ा्ला  िह  रकेहाऱ्ा ि चारांना ्ो ् � शा ्ा्ला िन्िमण रा्ामाचा  ा् ा 
्ोणो असं � सून  ल ं ्णे मनाण नराने साठहाऱ्ा  ोु ि चारांचा रा्ामामुळे रोजच्ा 
रोज िनचरा ्ोण जाणोण 

्ा गंुत्ाणून बा्रे आवा्ला इकवचा आ वण िणकव ेकरा ा लागण ना्ीण  फ  ्ुष्ाची चाकं 
जखवून ेाकहाऱ्ा चाकोरीणून सोव ंबा्रे आवा ं लागणंण काण ेाके्ा र नािगहीचं  ्ुष् 
आूहवआहे ब लण ना्ीण आह िणच्ा ्ालचाली अिधक मोकळ्ा, सखु  ्ोणाणण णशी काण ेाकणा 
 ली आाि्जेण कणवराचे बोजे झुगारा्ची गरज नसणेण आह णे आाठी  न न नेणा चकलगावीणून 
नेले णर अिधक सुे  ंग र्ाणा ्ेणंण बऱ्ाच जह�ना ् े आसकूच जमणंण त्ांना मनिणाआ ्ोणच 
ना्ीण असं ना्ीण आह त्ांचा कवलेोे ्ोण ना्ीण  

मालीचा कवलेोे ्ो  घाणला ्ोणाण समंजस  िह ि चारी मालीने त्ाणून  ाे काचा्ची 
ठर लीण णी ि णवसाठी सोवासा  ेळ राखून ठे ा्ला लागलीण त्ा  ेळाण िणने िणचं स ावण 
  वणं काम केलं; मनाणला कोला्ल काग ा र रणर लाण  धी ग्ाण िलि्णा िलि्णा त्ा 
मनोगणाच्ा   ्िआश� कि णा कधी झाे्ा णे िणचं िणला्ी कळल ंना्ीण िणने स्ज म्हून 
त्ा मािसकांकव ेधावे्ाण मानधन िमळाल;ं कदणुक झालणं माध ने्ी कि णा  ाचे्ा;    ्गण 
शे ेी त्ाच्ाआ ा्ण आोचलंण आह  णा त्ाला कह   ाेली ना्ी; अि मान  ाेलाण 

सुल हाचं आा ल  ाकव ंआवलं् ी असणं क ािचणण णो धोका ध्ानाण  े्ाबरोबर िणने 
साठललेी सगळी रजा घणेलीण ्ााने सणीशला्ी सुेी  ्ा्ला ला ली  िह घराणे्ा  ्ा-
 ा्ांना का्ी �  स सफकच्ा ि �ांणीसाठी आाठ ून � लंण णे चा काळ एकमेकांच्ा, मुलांच्ा 
स् ासाण, िनखळ  नं ाण घाल े्ाने  तमि िास  ाचला;  ्ूनगंवाचा िनचरा  ्ा्ला 
म ण झालीण ‘कुठे सणीश  िह कुठे णो लाळघोटा  ााचा व्ी शीवी’ ्ी रआरणी्ी झालीण 



िमलोनीने  मकबाळासाठी िजसे ना  न   लं ्ोणं त्ा अनासाल्ाणली मुलं िणला   वणण 
रोज संध्ाकाळी णी िणसे ि ्ंसेि का म्हून जा्ला लागलीण माणृत ाचा ्� िमळ हं िणने 
सोवून � लं  ्णे िणची माणृत ाची ्दस  णा रमम  ागणे  ्णे  

र� णाला माम मानसशा�ी् रआचारांची गरज लागलीण मनाणली ख ख   रू करा्ला अिधक 
  ्ानातमक काम शोधा्चा सेला िणला िमळालाण िणने ि णवच्ाच ि व्ाशी िनगिवण 
असलेे ्ा आह संआूहवआहे अि न  अशा एका �केआाण  ाग घेणलाण त्ा कामासाठी िणला त्ा 
 ेमाणे्ा बारकारांचं रीणसर िश ह  ्ा ं लागलंण का्ीणरी न ं िशकहं,   ्ानं आेलहं 
्ांच्ा  नं ाने मनाणली �ख�ख  रू  ्ा्ला म ण झालीण 

्ा चदघ�आैकक एककच्ा्ी मनिणाआा रचा णोवगा अ�ाा् न ्णाण माम णो  ेळच्ा  ेळी 
िमळा्ला त्ांना ि णवलाच सोवा आुचाकार  ्ा ा लागलाण  

मु धाच्ा बाबणीण णसं घवल ंना्ीण जसजस े�  स गेले णसणशी िणची ििसणी अिधकच 
िबघवण गेलीण मग िणची अ�ा रची  ासनाच रवालीण जे हाच्ा रंगांबरोबरच त्ाच्ा 
च �ण्ी रस घेहारी मु धा कसाबसा ि ्ंआाक ररका्ला लागली; नंणर णर िणने सगळं 
सासूबाा रच सोवून � लंण िणचं णे अंधारललेी िचमं काचहं्ी कमी कमी ्ोण जा न शे ेी 
सांबलंचण एके काळची  नं ी, रतसा्ी मु धा कसलाणरी घोर लागे्ासारखी �चणाणुर झाली; 
धव झोआेना; आ्ाेे णीन-सावणेीनला अंधाराणच रठून मुळुमुळू रवण बसा्ला लागलीण ‘का 
रवणेस,’ म्हून ि चारल ंणर म्हाली,  

“मला णरी कुठे मा्ीण  ् ेमी का रवणे णेी”  

िणची अ िसा आायन न रा धािणा लाण त्ाणच एके �  शी कुठेणरी शू ्ाण बघण ि णवशीच 
म्हाली,  

“् ेलाल-िआ ळे रंग ि वारी असणाण ना?  ोघांची्ी एक एक वबी खाेली णर मरा्ला �कणी 
 ेळ लागेल?”  

मग माम न ऱ्ाने मनोरोगणजांकव ेधा  घेणलीण अणी  नैराश्ाचं िन ान ्ो न णाणवीने 
औवधं स ु झालीण णीन-चार मि् ्ांण मु धा ्सणी-िचणारणी झालीण वॉकेर िणच्ा न ऱ्ाला 
म्हाले, 

“णुम्ी  ेळे र  लाणण िमव लाई  �ा्िसस समजून ाक ा आाळी जाणानाचा मास असले अस ं
 ाेून कधी कधी ्ा  ्ाणे्ा अशा ल हांकव े लुव  ्ोणंण  जाऱ्ाच्ा मनाण  तम्त्ेचे 
ि चार घोळा्ला लागले कक धोक्ाची घंेा घहघहलीच आाि्जेण ना्ीणर  लणा अनसव  च ू 



शकणोण इसून आुचे्ी सा ध र्ाण आु ्ा कधी जर अशी ल हं � सा्ला लागली णर ल करच 
रआचार स ु करा्ला ् ेणण”   

आह असा गं ीर  जार एखा ीलाच असणोण 

आाळी जाळ्ाचा मास 

मध्ा धी मनिणाआ चालू असणानाच का्ी जह�ना आाळी जाळ्ाचा ाक ा मेनोआॉझचा मास 
्ोणोण आाळी जाणे साधारह आंचेचािळशी  िह एकस�ीच्ा  रम्ानण आह �कत्ेक ा 
चािळशीआासून त्ाचे  ेध लागललेे असणाणण ्ा मासामागचं नैसआगक कारह का् असणं? 

आंुबीजं  िह �ीबीजं ्ांच्ाण मे्नणीची  ाेही समसमान नसणेण आंुबीज ण्ार करा्ला 
शरीराला  ार को  ्ा े लागण ना्ीण; सणण न ी आंुबीजं बन हं जमणंण ग ााकुराचं 
सु� ाणीचं आोवह �ीबीजामध्ेच ्ोणंण त्ासाठी �ीबीज आ�रआ� करणाना त्ाण मे्नण  िह 
आोवक�रं ्ांची मोठी गंुण हूक केली जाणेण त्ामुळे ज मणव �ीअ वकाच्ा बीजांवांमध्े लाखो 
�ीबीजं असली णरी त्ांणली मोजककच आ�रआ� ्ोणाणण ्ामुळे ग ावरआहा, बाळंणआहं ्ांची 
संख्ा म्ाव� ण ्ोणेण �ीच्ा शफकचा अआर् ्ोण ना्ीण णी मोजक्ाच मुलांचं संगोआन 
अिधक िनगुणीने क  शकणेण  

के ्ाआ ा्ण अशी बीजांव ंआ�रआ�  ्ा ी ् ेिनसगावने ठर ून ठे ललें असणंण णी ���्ा ्ळू्ळू 
मं ा ण साधारह आंचेचािळशीला सांबणेण म� चू्ा बुवाशी एक छोेीशी  ंसी(िआटुेरी) असणेण 
िणचे  ेग ेगळे �ा  बीजांवकोशांना (  ्रीजना) िशिण ला णाणण त्ा िशिणीमुळेच मािसक 
आाळी िन्िमण र्ाणे;  र मि् ्ाला एक �ीबीज आ�रआ� ्ोणं  िह त्ाच ���्ेचा  ाग 
म्हून   ्री्ी का्ी ्ॉम� स (ईि्ोजेन  िह �ोजेिेेरॉन) बन णाणण ्ा ्ॉम� सच्ा 
रफाणे्ा आाणळी  न िआटुेरीला   ्रीच्ा कामाची केआना ्ेणेण जे ्ा   ्रीणली 
�ीबीजं आ�रआ� ्ोहं सांबणं णे ्ा ्ा ्ॉम� सचं रफाणल ं�माह घेणंण ्ा अनआेि ण 
ब लामुळे िआटुे री का्ी काळ सैर रै ्ोणेण का्ी िशिण ाे्ा �ा ांचं रतआा न  ाचणंण 
त्ामुळे छाणी, चे्रा ्ांच्ा त चेला रफआुर ठा एकाएकक  रमसाठ  ाचणोण गरम झळा(्ॉे 
फलॅशसे) मारणाणण चे्रा लालीलाल(्ॉे फलशसे) ्ोणोण ्ारले का्ी �ा ांचं काम 
 ेपासारख ंकमीजािण ्ोण र्ाणंण ्ाचा िचम ृम� र आ�रहाम ्ोणोण िचविचव, नैराश्, 
रवारव ्ांचे झेके ्ेणाणण  सगळ्ाच ि�्ांना ्ा  मास ्ोणो अस ंना्ीण आह का्ीजह�ना 
माम णो बेजार करणोण 

  ्रीचे �ा  आंचेचािळशीच्ा आुचेच  ेा्ला लागणाणण आह का्ीजह�च्ा िआटुेरीचे 
नखरे जरा  धीआासूनच(आे�रमेनोआॉझ) सु  ्ोणाणण  िह णे नेमके चािळशीच्ा अिण 



मासलेे ्ा ‘मध् लेआेी’च्ा काळाण  ल ेणर  ारच सणा णाणण त्ांचा �कणी्ी रआ�  झाला 
णरी ्ावांचा �ठसूळआहा, गु�ांगाचा कोरवआेहा, त चा सुरकुणहं,  घळहं  गैरे मेनोआॉझनंणर 
्ोहारे रणार ्ाचे मास इणक्ा ल कर सु  ्ोण ना्ीणण णे आ�रहाम आुचच्ा �कत्ेक 
 वााच्ा काला धीण ्ळू्ळू  ाचण जाणाणण का्ी काळ िनरसवक �कूमशा्ी गाज े्ा र, 
साधारह  वव राण िआटुेरीचा मागा कमी ्ोण जाणोण मग ्ॉे फलशसे, िचविचव सारं 
 सरणंण    

त्ा  वव राण आाणळ सणुी कआव ेघालहं, आंख्ाच्ा  ाऱ्ाण बसहं, गार आाळ्ाने ण व धुहं  गैरे 
साध्ा ्ुकत्ांनी ्ॉे फलशेसना बराच  ा् ा ्ोणोण  जूबाजूच्ा सम वुखी बा्कांशी बोलून 
सोवी िचविचव शमणेण आह कधी कधी णगमग अस� ्ोणेण णस ं्ोण असलं णर णे मुकाटाने 
सोसण राय न्ेण कमी आवहारी ्ॉम� स का्ी काळ औवध म्हून घेणली(्ॉम�न रीालसेम�े 
सेरआी ाक ा एच रेी) णर णेखली बरीच ससु� ्ोणेण  

सामा ्  ाचनाण ाक ा इंेरनेे र ्ॉम�न रीालसेम�ेचा बागुलबु ा केललेा असणोण त्ाचं 
कारह  ेगळंच  ्णे १९९३ आासून २००४ आ ा्ण अमे�रकेण  िह इं लंवमध्े िमळून 
एच रेी र एक मोठं संशोधन झालणं त्ा संशोधनाण  ाग घेहाऱ्ा बा्कांचं सरासरी  ् 
चदस�  वा ्ोणंण आाळी गेे्ानंणर ्ळू्ळू � सनू ्ेहाऱ्ा ऑिेी आोरॉिसस सारख्ा 
 जारां रचा एच रेीचा आ�रहाम बघहं ्ा त्ाचा मुख् ्णूे ्ोणाण त्ा बा्कांनी �कमान 
चार  वा एच रेी घेणली ्ोणीण त्ाण िणनाच्ा कॅ सरचं  ाचललें �माह, आा्ाण ्ोहाऱ्ा 
रफाच्ा गुठळ्ा, अधााग,   ्ि कार अस ेएच रेीचे अनेक  षुआ�रहाम  चळून  लणे 
त्ाचा बबा झालाण आाळी जाणाना �कणी्ी मास झाला णरी कुही एच रेीचं ना  काचेनाण 

एच रेी ्ी  आे्ा  आह बाजाराणून  हून  ्ा्ची गोो न ्चेण कुठे्ा्ी 
औवधासारखेच त्ाचे्ी  षुआ�रहाम असणाणण आह २००४ नंणरच्ा इणर अनेक संशोधनांण 
एच रेीचे स  ्गुह � सनू  ले  ्णेण आ�ाशीच्ा  णे्ा बा्कांनी आाळी जाळ्ाच्ा 
 सआास एच रेी घणेली  िह णी गरजेआुरणीच, एक  वावयन कमी काळासाठी घेणली णर 
स्सा  षुआ�रहाम ्ोण ना्ीण ् ेिसध  झाल ं ्णे णरी चािळशीच्ा  सआासचा मनिणाआ 
इणर णाहांमुळे्ी अस ूशकणो ् ेध्ानाण  ्ा्ला ् ंण शारी�रक ल हं � सण नसली णर त्ा 
मासाचा खरोखरच आाळी जाळ्ाशी संबंध  ् ेका ् ेआ्ा्ला ् ंण त्ासाठी रफाणे्ा 
्ॉम�नची आाणळी णआासणा ्ेणेण कुठली ्ॉम� स, �कणी �माहाण  िह कुठे्ा �कारे  ्ा्ची 
् े�त्ेक �ीच्ा �कृणी र  िह  नु ंिशकणे र अ लंबून असणंण णे  आे्ा वॉकेरांच्ा 
सेे्ानेच ठर ा्ला ् ंण 



नैराश्ासाठी � े्ा जाहाऱ्ा, ्ॉम�न नसलेे ्ा का्ी औवधांनी औ ासी ् घे ा्ला णर 
म ण ्ोणेच आह ्ॉे फलशेसना्ी बराच  राम िमळणोण संणुिलण  ्ार  िह िन्िमण 
रा्ाम ्ांनी्ी म ण ्ोणेण िचविचव, नैराश् ्ांसाठी गरजेनुसार मानसोआचार्ी  ्ा ेण 
�कत्ेक ा नुसणं मोकळं बोलून्ी मनिणाआ कमी ्ोणोण िजनस�ग, सो्ा, अळशी, का्ी 
कवधा ्ं ्ांच्ाणून्ी एच रेीसारखी ्ॉम� स िमळणाणण आह त्ांचा  ारसा  ा् ा 
झाे्ाचं अ्ाआ रीणसर संशोधनाण िसध  झालले ंना्ीण  

्ा चािळशीच्ा काळाण वॉकेरांच्ा सेे्ाने का्ी णआासळ्ा क न  ्ाराण का्ी 
�चणाजनक  जार ना्ी ्ाची एक ा खामी आेली कक मग आाळी जाळ्ाचा मास असो कक 
मध्ा धी मनिणाआाचा र�के असो, त्ाला बेधवक सामोरं जा ंण वॉकेरांच्ा सेे्ाने 
गरजेआुरणे औवधोआचार करा े; िन्िमण रा्ाम करा ा; संणुिलण  ्ार  ्ा ाण आह मुख् 
म्हजे  आे्ाला नेमकं का् ् ं  ् ेणे ि णवशीच मनमोकळा सं ा  साधून ठर ा ंण  िह 
मग जी नाची घवी िबघवू न  णेा, आ�रििसणीची �शगं ध न णे िणच्ाकवून खंबीरआहे  सलू 
क न  ्ा ंण 

वॉण र� ला  ळ ी 

-ujjwalahd9@gmailणcom 

(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 
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