
‘मोकळी’ हवा 

“धनमलजी, हवा खलुी?” 

“नही साब, नही खुली!” 

एका फार नावाजलले्या, तज्ज्ञ डॉक्टराांनी धनमलच्या पोटाचां गुांतागुांतीचां ऑपरेशन केलां होतां. 

उघडून बांद केलले्या त्या पोटाच्या पोतडीत सगळां आलबले असल्याची खारी ी पटयायासा ी 

पेशांटला वारा सरणां आवश्यक होतां. त्यामुळे रोज सकाळी मो े डॉक्टर धनमलच्या 

‘हवा’मानाची आवजूून चौकशी करत. त्याने ‘नहीं साब’ म्हटलां की सारां वातावरण खखन्न होई. 

असां दहा ददवस चाललां. अकराव्या ददवशी, डॉक्टराांनी प्रश्न खवचारयायापूवीच धनमल लाजत 

म्हणाला,        

“जी साब, आज खलुी!”  

त्या खुल्या हवेने डॉक्टराांच्या चचतेवर सटुकेची फुां कर घातली. सवरूी  आनांदीआनांद पसरला. 

खनवासी डॉक्टराांनी फटाके उडवायचेच बाकी  ेवले.  

पण ती इतकी महत्त्वाची खलुी हवा बहुदा जनसामानयाांच्या चचतेचाच खवषय असते. 

अखिखजत सरांजामे हा पांचखवशीचा, होतकरू अखिनेता मेटाकुटीला येऊन म्हणाला,  

“काही खाल्लां की पोट ढरढरून फुगतां आखण मोठ्याने गुरगुरतां. परवा नाटकाच्या रांगीत 

तालमीच्या आधी जेवून घ्यावां लागलां. प्रयोग चालू असताना पोटातली हवा िलत्या वाटेने 

खनसटू नये म्हणून खजवाचा आटाखपटा केला मी! पण अत्यांत दुुःखद, गांिीर प्रवेश चालू 

असतानाच मला चशक आली. त्याबरोबर आतड्याचा सगळा सांयम सुटला. आता बरोबरच्या 

पारी ाांच्या तोंडाकड ेबघायचीसुध्दा लाज वाटते.” 

बाखवशीच्या, नाजूक, दखेयाया जाईचे आईवडील तर रडकुां डीला आल ेहोते.    

“डॉक्टरसाहबे! अहो, लग्नाची मुलगी ही! सारखा अपानवायू सरतो खहला! ऐकू येत नाही. पण 

आम्ही आईबाप असून आमच्या नाकातले केस जळून जातात! सासरी गेल्यावर कसां व्हायचां 

खहचां?” 

नामाांदकत ऑदफसात सकेे्रटरी असलेल्या, पखततशीच्या रीटाला ररकाम्या पोटीसुध्दा लागोपा  

चाळीस-पन्नास ढेकर येतात!  

गॅस कशाने होतो?  

थोडी हवा अन्नपायायाबरोबर, पेप्सीसारख्या फसफसणाऱ्या पेयाांबरोबर खगळली जाते. ती बहुदा 

ढेकराच्या रूपाने वर येते. आपल्या अन्ननखलकेत हवेचा बुडबुडा अडकला तर अतवतथ वाटतां. 

ढेकर ददल्याने बुडबुडा वर येऊन बाहरे पडतो आखण बरां वाटतां. ढेकर दयेायासा ी इतके स्नाय ू



हालवावे लागतात की बऱ्याच वेळा त्या िागातल्या स्नायूांचा बारीकसारीक इतर ताणही 

ढेकराने दरू होतो आखण आराम वाटतो. म्हणून छाती-पोटात काहीही गडबड वाटली तरी ढेकर 

मुद्दाम काढला जातो. अशा वेळी हवा तोंडातून अन्ननखलकेत ओढून ती खतथूनच, आवाज करून, 

बाहरे ढकलली जाते. ती ज रापयंत पोचतही नाही. मानखसक ताणाखाली असलेल्या माणसाांत 

त्याच प्रवृत्तीचा अखतरेक होतो आखण रीटासारखे सतत ढेकर येत रहातात. मग त्याांना त्या 

ढेकराांचीही काळजी वाटायला लागते. मुख्य ताण शोधून तो दरू केला की ढेकरही आपोआप 

थाांबतात. 

पण त्या खगळलले्या हवेहून अखधक हवा आपल्या पोटातच बनते. ती कशी? 

अन्न पचवायचां बहुतेक काम लहान आतड्यात होतां. दधुातली लॅक्टोज नावाची साखरही खतथेच 

पचते. फळां-पालेिाज्ज्या-धानयाचा कोंडा वगैरेंतल्या फायबरसारखे, खतथ ेन पचललेे अन्नपदाथूच 

मोठ्या आतड्य़ात पोचतात. ज्ज्याांच्या लहान आतड्यात दधुातली लॅक्टोज-साखर पचवणारी 

रसायनां नसतात त्याांच्यात ती साखरही मोठ्या आतड्यापयंत पोचते. मोठ्या आतड्यात अनेक 

सूक्ष्म जांतू कायम वततीला असतात. ते तो आधी न पचललेा अन्निाग खातात आखण त्या 

प्रदक्रयेचा िाग म्हणूनच ते मीथेन, काबून-डायॉक्साईड वगैरे वायूही बनवतात. तशी बनललेी 

बरीचशी ताजी हवा खायला दसुरे काही ‘पोट-िाडकेरू’ जांतू तत्पर असतात. खशवाय काही हवा 

रक्तात शोषून घेतली जाते. त्या पोषणा-शोषणाच्या नांतर जी उरते तेवढीच हवा दखिणवाटेने 

बाहरे पडते.  

बाजारात खमळणाऱ्या खतकम्ड दधुाच्या िुकट्ाांत लॅक्टोज साखरेचां प्रमाण अखधकच असतां. 

वजन कमी करू इखच्छणारे लोक खतकम्ड दधू आखण िाज्ज्या-फळां असाच आहार घेतात. त्यामुळे 

हवाबनव ूजांतूांना िरपूर खशधा पोचतो. मग तर काय? हवाखाऊ जांतूांच्या प्रयत्ाांची खशकततही 

अपुरी पडते. म्हणूनच वजन घटवायला डाएट सरुू केलां की दखिणवाताचां प्रमाण वाढतां.  

प्रत्येकाच्या पोटातल्या जांतूांच्या जाती आखण त्याांची प्रमाणां वेगवेगळी असतात. हवाखाऊ जांतूांचां 

प्रमाण हवाबनवू जांतूांहून फार कमी असलां तर त्या दखिणवाताांचा जोर वाढतो. ज्ज्या िाग्यवांताांत 

ते प्रमाण उलटां असतां त्याांना गॅसेसचा री ास क्वखचत होतो. िाज्ज्या-फळां वगैरे साखत्वक आहाराने 

होणाऱ्या वायुगजूनाांना सहसा दगंुधी येत नाही. त्या प्रदषूणासा ी कानफाटे  रले आहते ते 

पावटे! इतर कडधानयांही कमीअखधक प्रमाणात फूसलावीच असतात.  कॉखलफ्लॉवर, कोबी, 

नवलकोल वगैरे िाज्ज्याही त्यात हातिार लावतात. पण काांदा-लसूण, माांस-मासे-अांडी 

याांच्यासारखा तामसी आहार या बाबतीतला सवांत मो ा खलनायक आह.े त्या सगळ्या 

खाद्यपदाथांत सल्फरची म्हणजेच ‘गांध’काची मारी ा िरपूर असत ेआखण तीच दगंुखधजनक असते.  

म्हणून आपल्या वातप्रवृत्तीच्या गखणतात आपल्या जांतुप्रकृतीची आखण आहारवृत्तीची बेरीज-

वजाबाकी महत्त्वाची असते. 



तशा साध्या कारणाांनी वारा धरला तर पोट तात्परुतांच फुगतां. ते सतत फुगलेलां, तडसललेां रहात 

नाही. ते जर सतत वाढून ताणललेां रहात असेल तर इतर कारणाांचा खवचार करायला हवा. 

अशा पोटफुगीत आतड्यात अडथळे खनमाूण होणां, पोटात पाणी होणां, कॅनसरची वाढ असणां वगैरे 

गांिीर आजाराांची शक्यता सांिवते. एक्सरे, अल्रासाउांड, कॅट तकॅन वगैरे तपास करून त्या 

आजाराचां कारण शोधणां गरजेचां असतां. कधीकधी हाटू-अ ॅटॅकचां दखुणांही ‘गॅसच आह’े म्हणत 

अांगावर काढलां जातां. त्याबाबतीत सावधखगरी बाळगायलाच हवी.  

नेहमीचे दखिणपांथी वारे मारी  क्वखचतच खवकारी असतात. एका जागी तासन  तास बसून राखहलां 

ककवा झोपलां की मोठ्या आतड्यात हवेचे मो ाल ेबुडबुड ेसा तात. त्यानांतर शररराची हालचाल 

झाली की आतडी घोळतात. मग बुडबुडहेी हालतात आखण एकजुटीने, मो ा आवाज करून, 

एकाएकी बाहरे सरतात. सतत चलनवलन चाल ू ेवलां, चहडत-दफरत राखहलां तर सा ेबाजी होत 

नाही; वेळेला थोडीथोडी हवा खबन‘बोिाट’ सरत.े पालिेाज्ज्याांचा अखतरेक न करता त्याांचां 

खनयखमतपणे सेवन केलां तर पोटही साफ रहातां आखण हवेचां उत्पादनही आटोक्यात रहातां. 

अपानवायूची दगंुधी टाळायला कडधानयां, काांदा-लसणू, साखमष िोजन पूणूपणे वज्ज्यू करणां 

योग्य नाही. आपल्या शरररातली प्रखथनां बनवताना, इतरही दकत्येक आवश्यक प्रदक्रयाांना त्या 

पदाथांतल्या सल्फरची गरज असत.े खशवाय प्रत्येकाच्या खजिेची आवडही खनरखनराळी असते. 

खतचेही चोचले कधी-ना-कधी पुरवायला हवेतच. ह ेसारां थोड्या प्रमाणात, सांतुखलत आहाराचा 

योग्य िाग म्हणून खाल्लां तर गांधप्रसार टळतो. ज्ज्याांना लॅक्टोज पचत नाही त्याांनी दधुाची 

तहान आांबट ताकावर िागवावी.  

काही माणसाांची आतडी अखधक सांवेदनाशील असतात. आतड्याांची साधीशी हालचाल ककवा 

आतड्यातून वाट काढणारी छोटीशी झुळूकदखेील त्याांना बेचैन करत.े अशा माणसाांना कधी 

पोटाच्या व्यायामाांनी फायदा होतो तर कधी केवळ आहारपालटाने आराम वाटू शकतो. 

सायमेखथकोनच्या गोळ्याांनी ज रातल्या हवेचे बडुबुड ेमो े होऊन फुटायला मदत होते. 

अ ॅखक्टव्हटेेड चारकोलच्या गोळ्या पोटातली हवा शोषून घेतात. अशा साध्या उपायाांनी काहींना 

आराम पडतो. जाई ककवा अखिखजतसारखां अगदी खजणांच हराम झालां असलां तर डॉक्टराांच्या 

सल्ल्याने, मोजकेच ददवस, एखाद्या अ ॅखयाटबायॉरटकचा वापर केला तर हवाबनव ूजांतूांची 

खशरजोरी घटवता येते. आांबट दह्यासारख्या पदाथांत हवाखाऊ जांतू अखधक असतात. तस ेपदाथू 

रोजच्या जेवणात घेतल ेतर आतड्यातल्या हवाबनवू जांतूांच्या वसाहती हटून हळूहळू 

हवाखाऊां ची वतती वाढायची शक्यता असते. तरीही, हवाबाणावर रामबाण उपाय अद्याप तरी  

नाही. ‘जाततय खह ध्रुवो वायुुः’ हचे खरां.  

पण त्या वायूकड ेबघयायाच्या आपल्या दखृिकोनावर तर इलाज आह ेना! 

छोट्ा बांटीला वारा सरला. खोलीत हशा खपकला. सगळ्याांनी त्याची चेिा केली. त्यातच 

मधूकाकाांना जोराचा ढेकरही आला. त्याांना मारी  कुणीच हसलां नाही.  



“म्हणजे ढुांगणाने ढेकर ददला तरच हसायचां असतां का?”  बांटीने खनरागसपणे खवचारलां. 

केवळ तथानसांसगाूमुळे अपानवायूला अपखवरी  मानलां गेलां. त्याच्याकड ेबघयायाची दिृी 

सदासवूदा अशीच दखूषत नव्हती. कॅनडातल्या आददवासींच्या पुराणाांत दखिणवाताचा 

माांखरी कशक्तीशी सांबांध जोडला होता. यरुोपात तर त्या दखिणवाताची शीळ घालून गाणी 

वाजवणारे कलाकार होते. तशा दखिणगीताांच्या जाहीर मैदफलींचे उल्लखे इसवीसनाच्या 

पाचव्या शतकापासून वरचेवर आढळतात. सांतकृतींचा खशिपणा जसजसा वाढत गेला तसतसा 

त्या दक्रयेवरचा ओवळेपणाचा आळ अखधक पक्का होत गेला. समाजात त्या वायुवीजनाचा 

उल्लखे खतटकाऱ्याने, उपहासाने झाला. त्याच्यावरून कू्रर म्हणता येतील असे खवनोद झाले. 

सावूजखनक खशिाचाराांतून त्या दक्रयेची हकालपट्टी झाली. सदाचारी अखिखजत कानकोंडा झाला 

तो त्यामुळेच! चारचौघाांत वारा सरला की ओशाळां वाटतां. काहीजण त्यामुळे समाजात 

खमसळायला घाबरतात. त्याांचा ियगांड वाढतो. काहींना काळजी, चचता पछाडते तर 

काहीजणाांवर गांिीर नैराश्याची छाया पडते. अखिखजतसारख ेलोक कानकोंड ेहोतात आखण 

नोकऱ्याही बदलतात तर काही राांगड ेमद ूमदाूनगीच्या सबबीखाली तो सोवळेपणा धाब्यावर 

बसवतात. कुलशीलवान बायकाांना तसली पळवाट लािणां क ीण आह.े वारा सरणां त्याांच्या 

बाबतीत लाांच्छनातपदच मानलां जातां. म्हणून तर जाईचे आईवडील खजदकरीला आले. 

जपानी िाषेत, १९९४ साली, ‘आपल्याला सरणारा वारा’नावाचां एक पुततक लहानग्याांसा ी 

खलखहलां गेलां. त्याच्या इांग्रजी िाषाांतराच्याच आजवर कोट्वधी प्रती खपल्या आहते. तशी 

पुततकां  वाचून मुलां तर शहाणी होतीलच पण आईवडील आखण आजीआजोबाही बरांच काही 

खशकतील.  

त्याच्यात अगदी सोप्या शब्दाांत मूलिूत माखहती आखण मोलाचा सल्ला ददला आह े: 

अपानवायू सगळ्याांनाच होतो. वारा सरयायाचां प्रमाण कमी करायला प्रत्येकाने आपापल्या 

आहारातल्या चुका हरेून त्या दरुुतत कराव्या, पोट साफ  ेवावां आखण पुरेसां चलनवलनही 

आवजूून करावां. इतकां  सगळां करूनही, सवसूाधारण खनरोगी मोठ्या माणसाांना ददवशी आ  ते 

वीस वेळा वारा सरतो. म्हणजे ददवसािरात खमळून अधाू ते दीड खलटर अपानवाय ूसरतो. 

खततक्या साहखजक  गोिीचा बाऊ होता नय.े ती हवा दाबून  ेवता नये. ती दक्रया चशक, उचकी, 

जाांिई याांच्याइतकीच नैसर्गगक आह.े खतच्यावरून कुचेिा होऊ नय.े साधा वारा तो! त्याचां 

वादळ होऊ दऊे नय.े 

डॉ. उज्ज्वला दळवी 

-ujjwalahd9@gmail.com 
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