
मधघुटिच �रकाम े
“तुझं नाव िवसरल ेगो! हललल  संच होतंं  नावंं टेिललोन नंं रं  पे सगगं िवसरााला होतंं  हातार र! !सुरं 
काा?” �कनरेमामल न�ा नातसुनलेा  हरालाां 
न�ान�ा रेिस लज िनमारर करताना �कवा त�डल िहशें क�न कोगरलशल सौ!ा  टवताना माम�चं डोकं उपम 
चालत होतंं न�ाने समजललेंं नुकतं ऐकलेलं सारं िवसरााला होत होत ं र सवततचल कागजल घेरंं 
चुललकडचल कामं उरकरंं वारसामानाचल ाा!ल कररंं िहशें कररं ाात ा�तकिचतहल कससर नवहतलं माम�चाा 
िवसरभोगे राचल कागजल वाटत नवहतली गंमत ाते होतलं 
 सं िवसमरर िनरोगल उतारवाात �!ससन ातेंं तल िवसममतल कधल झ ा�ाने वाढत नाहलं 

 हातार रांरोंर ाेरारं िवसमरर  सं थ�ेवारल नेणााचं सु!दव साााानंाच लाभत नाहलं 

 नुहा रंगला  भगं 

शेडगाांचाा घराला रोज  हाटे ेजोंांचाा  भंगांनल जाग ाे ं  
एक �!वस ेजोंांनल  भंग  हटलेच नाहलत! त ेझो सनच रािहले! घर!ार खडंडसन जागं झालं! 
“ेजोंा! काा होतंा त ुहाला?” 
ेजोंा जागे होते  र ताांनल उपर �!लं नाहल! नातवाने ंगजंरलने उठवलं तर ते धड डलेी घरातलाा घरात 
वाट चुकलेी काहलतरल  संंध! ंोलााला लागलें चहा घतेलाावर थोडा वेग नेहमलसारखे वागलेी नलट ंोलले 
 र  ुनहा काहल वेगान े ार ग�धगलेी िवचारलेलाा  �ांचल धड उपरंहल ! ेनातं 
नातवान ेडॉकटरांना ंोलावलंं ताांनल ेजोंांना त ासलंी छातलचा एकस-रें र�ाचाा चाचणाा क�न घेतलााी  
िशवाा ेजोंांचल सगगल चालस औषधंहल जातलन ेनजरेखालसन घातललं  
ेजोंांना नासमोिनाा झाला होतां ता  नाहलं खोकला नाहलं ल� ते मधसनमधसन �िम�ासारखं वागरं ेिर 
डोळाांवरचल झा ड  तककच जगावेगगल ललरं �!सलल होतल! नातस घांरलाी ‘हॉिस टलमधाे ठेवसाा’  हरााला 
लागलां  र डॉकटरांनल ताांचल शुशसषा घरलच करणााचा सलला �!लां 
ेठवडाभर   ॅिणटंााॉ�टकस घेतलाावर ेजोंा खडखडलत ंरे झालेी शेडगे कुटंुंाचा �!वस  ुनहा  भंगांचाा 
साथलने उजाडााला लागलां  
थाारॉ डचे ेजारं ंल जलवनस�वाचल कमतरतां लघवलचं  नलेकशन वगदरे काररांमुगेहल  सा तात ुरता 
�िम� रा उ! ्भवतों काहल औषधांचाा !ुु  �ररामानेहल  सं ंुिध!मांम ाेतंं कमल �!सत  सलंं ऐकस  कमल ाते 
 सलं तर वाोवमध!ांतला  सा �म  िधकच ंगावतों िशवाा तो लगेच धाानातहल ाते नाहलं ाोगा  लाज 
वेगचाा वेगल केले तर तो ंराहल होतो  र नाहलतर ते !खुरं िवको ाला जाा शकतंं  शा मारसांना 
शुशसषेसाठल �गरालाात ठेवलं कक मा� ताांचा �िम� रा  सरर ंरा होत नाहलं 

गोठललेल मतलं धससरललेाा सममतल 

गिरताचाा  ाधााि का  सललेाा उ ाधाेकाकस  िनवमपलनतंर नातवंडांना गिरत िशकवतं एके �!वशल 
चौथलतलाा नातलने िवचारललें  गिरत ताांना ाे चना! उ ाधाेकाकांचाा मनात  ाल चुकचुकललं ते काकसं ना 
घेान तडक डॉकटरांकड ेगेलें ितथे घतेलेलाा ंुिध! रललेत काकसं ना शंभरातसन सात वजा करता ाे नाती  हर�चे 
 थरहल नलटसे उमगेनाती िशवाा ताांना कॉलकचाा ेिर �हगाचाा वासातंला लरक कगेना! डॉकटरांनल र�ाचे 



त ासं �!ााचा ECG ेिर म�!सचा EEG ेिर PET scan क�न घतेलां ंुिध!�शंाचल सु�वात  सलााचं 
िन!ान झालंं  

 सा काामसव� ल ंुिध!�ंश झाला कक म�!सचल िवचार करााचलं गो��चल काररं समजसन घेणााचलं 
ेठवणााचल ेिर नलटनेटके ंेत ेखणााचल कुवत हगसहगस कमल होत जातीे रोजचल े लाा िजवाचल कामं 
कररंहल कठलर होत जातंी वागरं ेिर �ि�मतवहल ं!लसन जातंं  ााचल काररं  नके  सतातं ंुिध!�ंश हा 
ताांचा केवग �!ससन ाेरारा  �रराम  सतों  वहाारस �कवा जंतसंचल लागर होान म�!सला ससज ेलल तरल 
म�!सवर  सा  �रराम होतों  र तााचाावर  लाज  सताती तो ंरा होा शकतों  तर काररानंल होरारा 
ंुिध!�ंश ंरा होत नाहली तो कालांतराने वाढतच जातों ेलझाामसर ेिर र�वािहनाांमधलाा  डथळाांनल 
होरारे स्ोकस हल ताांतलल मु ा काररंं �कताके!ा मोठा स्ोक �कवा  धावग होत नाहलं नकगत झालेलाा 
 नेक छो�ाछो�ा स्ोकसचाा एकि�त  �ररामाने म�!सचल ताक! घटत जातें  

ेलझाामसरमधाे म�!सचाा सवारत ंाहरेचाां मह�वाचाा भागात एका िवकमतं िचकट रसाानाचे थर ंसतात 
ेिर म�ातंतसंचा गंुता होतोी  ेश�चाा कामात ग�धग उडतों ताामुगे िवसमरर होतीं भावनांवरचा तांा 
जातोी गो��तलल िवसंगतल समजत नाहली हालचालल सरुगलत जमत नाहलतं 

 ा�ाता !शेांचाा मानाने  मा  े लााकड ेेलझाामसरचं  मार कमल ेहें   र े लं राहरलमानहल ेता 
ं!लत चाललं ेहीे तााचं  ा�ातालकरर होत ंेहें  तााचा ेलझाामसरचाा  मारावर िव रलत  �रराम 
होणााचल शकाता ेहें  वाढलेलाा र�!ांावर िनां�र ठेवलं नाहल तर ेलझाामसरचल शकाता वाढतें ेा 
ेजारामागे ेनुवंिशक काररंहल ेहतें 

म�!सचल कुवत घटलल कक ताात काहल रसाानं कमल  डतातं तल रसाान ंDonezepil �कवा Rivastigmine 
सार ाा गोळाांचाा � ात ंाह�ेन !तेा ाेतातं ताा रसाानांचा शरलरात नको  तका साठा होा ना े हरसन 
तल वेगोवेगल झाडसन न� करराााा ां�रा े लाा शरलरात  सतातं ंुिध!�ंशात उलट ताा रसाानांचल 
उरलवच भासत  सतें  ताासाठल ताा झाडसकामगार ां�रा Memantineसार ाा औषधाने ंं!  ाडता ाेतातं 
ताा औषधांनल ेलझाामसर  सरर रे ंरा वहावा हल   ेलाच नसते  र तो  िधक काग ेटोकाात रहाणााचल 
शकाता वाढतें 
डॉकटरांनल काकसं ना Donezepil गोळाा िललन �!लाां  
तरलहल काहल मिहनाांतच ताानंा तारलख ेिर वेग कगेनाी  ोशाख करताना कुठला क डा ेधल ेिर कुठला 
नंतर ह ेउमगेनाी िहशें कररंं जेवर रांधरं जमेनाी सवततचल औषधं घेतानाहल ताांचा ग�धग उडााला लागलां 
ताा तासन ्तास घ ुाासार ाा ंससन रहातं भोवतालचाा वातावररातं जेवणााखाणाात ताांना रस वाटेनां मग 
ताांना ेजसंाजसचाा मारसांं ंल भलते संशा ाााला लागलें एके �!वशल ताा घरातलाांचाा नकगत ंाहरे 
गेलााी वाट चुकस न भलतलकडचे भटकत गेलाां  
 र काकसं ना सवारत  िधक �ास होत  से तो भेडसावराााा िवचारांचा ेिर भासांचां !खुरा गुडघां वाढत 
चाललेला ंिहरे रां डोळाांतला मोतल�ं!स हल सारल !खुरल काकसं चाा ‘ जारताा’ िव�ात  �ागिव�ाग 
भासांचं �  धारर करतं ताांनल ताा ंेभान होतं ेकांडतांडव करतं  शा वेगल काका ताांना सामोरे होान 
ंसत ेिर ताांचााकड े हात ताांना हगस ेवाजात समजावती ताांच ंलल !सुााा गो��कड ेवेधसन घेतं काकसं शल 
लहान मुलाशल ंोललाागत ंोललं तर ताानंा सतंा  ाे ं घरातलल सगगल मारसं तााचंाा वााचा ें राखसनच 



ताांचााशल ंोलतं तरलहल कधलकधल काकसं चा �ागा  नावर हो ी ताा वसतसंचल लेकालेक करती जवग ाेराााानंा 
मार !तें  शावेगल ताांना वेगगल औषधं !ाेन शांत करावं लागें  
काकसं ना नहाा घालताना �कवा  ोशाख चढवताना ससनंा�चल !मछाक हो ं  र ताा  ताेक वेगल ताात काकसं चं 
मत िवचारती ताांचाा कलान ेघेतं ताामुगे काकसं चं समाधान हो  ेिर थोड ंका हो नां सहकाार लाभें 

उ ाधाेकाका वककल होतें ताांनल ेिर काकसं नल े लं ममताु � ेधलच क�न ठेवलं होतंं ताात ांकंुकांचाा 
न�!ल तर होतााच  र ेजार राचा मुंाहल खास �!लेला होतां  
‘मला ंुिध!��  वसथेत जगााचल  चछा नाहलं जर मला ंुिध!�ंश झाला तर मला ताा िसथतलत जगवााचा 
 ा� क� नकां माझाा  तर ेजारांवर कसलाहल  लाज क� नका’ं  

 र उ ाधाे कुटंुंाने मोोा मााेने काकसं चल  शल िनगा राखलल कक ताांना ंरलच वषव !सुरा काहल ेजार 
झालाच नाहल!  र तरलहल ताांचं वजन घटत गेलंं !ोनतलन!ा ताा घरातलाा घरातच  डलााी यॅकचसरहल झालल 
ेिर ताा  ंथ�राला िखगलाां ताा काकांना ेिर मुलानंाहल  गखेनाती ताानंा शब! ेठवेनाती वाकां 
जमेनाती !सुााांचं ंोलरं  िजंात कगेनाी जेवताना घास चावरंं िगगरंहल  शका वहााला लागलंं ताांचा 
 ं��ाांवरचा तांाहल सुटलाी ससनंा�नल मेरका डांचा ेिर मोोा मा ाचाा डाा सरचा वा र सु� केलां 
काकसं चाा एके कागचाा तजेसवलं ंुिध!मान �ि�मतवाचा घरातलाानंा िवसर  डााला लागला! 
शेवटल साधाा ता ाचं िनिमप होान काकसं चल ताा हालातंसन सुटका झाललं 

मन ल  मोठं धनं तााल ेज ावंं  ज ाव ं  
‘ंुध!लचल कागजल घेरं’ ह े हातार र टागणाा तकंच  वघड ेहें   र  नेक शाशाांनल ेंतररातला 
एकजुटलने केलेलाा काहल  अाासांतसन काहल ेडाखे ंांधरं जमलं ेहें  

रोज िन!ान  धार तास िनािमत �ाााम केलाी �ाासंचल ताक! वाढवलल तर ंुध!लचल श�कहल वाढतें  

ेहारात लाल-ि वळाा-श�!रल-िहर�ा गड! रंगांचाा भाााा ेिर ंांग�ासारखे काळाा  ाठलचे तेलकट 
मासे ाांचल रेलचेल  सलल तर म�!स  िधक तललख रहातों ंल ेिर   जलवनस�वांचाा गोळााहल िनािमत रे 
घेतलााने लाा!ा होतों  

ऋिषमुन�सारखं िमताहारल रािहलं कक जटा   ांढााा झालाावरहल मनतसामाार �टकस न रहातंं  

िजतकं िशलर �कवा रोजचाा जगणाातला ंुध!लचा वा र  िधक िततकक ंुिध!�ंशाला शह मााचल म�!सचल 
ताक!  िधक  सतेंउ�िशिलतांचाा !म�लने हल जमेचलच ंाजस ेहें   र काहल  न ढ लोकहल कमाललच े
�वहारचतुर  सतातं काहल  िशिलत ंााकाहल  रसातलं मागवं करााला शेतककचल ेधुिनक तं�ं िशकस न 
घेताती एखा!ल ंिहरांा  चौधरल जाताावरचाा  �ातं ससंाराचं सार सांगते! 

िशवाा म�!सचाा डा�ा-उज�ा !ोनहल भागांचल ताक! वाढवणााचे काहल �ाााम ेहते : डा�ा हातान े!ात 
घासरं �कवा केस �वचररंं  ंधारात केवग स शारने वसतस  गखरंं कुठेहल जाताना ठरलेलाा वाटेने न जाता 
रोज वेगगा ेिर  िधक खडतर मागर शोधसन जारं  शासारखे ते �ााामं ताानंा neurobics  सं  हरतातं 
ते केलाान ेडा�ा म�!सला उज�ाचल खंंलर साथ लाभतें  

  



कुठलााहल गो�लचा मनसता  क�न घतेलाान ेम�!सचा तललख रा कमल होतों िसथत ा वमपलं धाान करााचल 
सवा ाांनल म�!सचाा ेरोगााला लाा!ा होतों नहेमल चार मारसांत वावरलाान ेंौिध!क !वेारघेवार होत 
रहातीे ंुध!लला गंज चढत नाहलं  

नवे मनाजोगे छं! जो ासलेी नवंच काहलतरल िशकत रािहलंी जे े लााला  वगत झालं ते !सुाााला िशकवत 
गेलं कक म�!सचल कुवत �टकवााला म!त होतें   

ह ेमनतसामाार �टकवााचे धड ेिनािमत रे िगरवले कक महषह क�ावसारखां वााचाा शंभरललाहल ‘ ंतर�चा 
ाान!ल ’ तेवतच रहातों 

डॉं उ�वला !गवल 

-ujjwalahd9@gmailंcom 

(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 
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