
कपाळशळू 
“गाऊ नकोस ग! आिण �दवा मालव ना! सहन होत नाही मला!” 
“गेले तीन �दवस दखुतंय तुझं डोकं! चेपून दऊे?”  
“नको! उज�ा बाजूला हात लावला तरी गळवासारखं दखुतंय. ठणठणतंय! आिण उलटी येतेय. 
दरूच रहा!” 
मनूची डोकेदखुी पुनहापुनहा उसळे. डा�ा-उज�ा कुठलयातरी  का बाजूचं डोकं दखुायला लागे. 
�ोिसनची गोळी घेऊनही थांबत नस.े तयाचे �दवसचे �दवस वाया जात. शेवटी कधीतरी उलटी 
झाली क� तयाला गाा झोप लागे आिण मगच आराम िमळे.  

ही अधरिशशीची ऊफर  माय�ेनची लकणं आहते. असअ डोकेदखुीमुळे मनूनया य�फसात बु बा 
होत; घरची मह�वाची कामं रा�न जात; घरनयांबरोबर आनंदात वेळ घालवणंही जमत नस!े 
�ागा-काळजी-नैराशयाने तयाचं िजणं झाकोळून जाई. कधीकधी तर आतमहतयेचे िवचारही 
मनात येत!    

अधरिशशी जगातलया बारा टटे लोकांना हरैाण करते. ितनया �ासाने ितशी-चािळशीनया 
दरमयाननया २४% कतयार ि यांचे दरमहा �कतयेक �दवस वाया जातात. तरीही ितनयावर 
कडक कॉफ�, सुंठीचा लपे, घरातलीच गोळी असचे उपाय केले जातात. ते दखुणं डॉकटरांपययत 
पोचतही नाही!  क ‘आजार’ महणून माय�ेनचा मान राखला जात नाही. तया अपमानाने तो 
दवुारस अिधकच कोपतो. 
माय�ेन हा मधुमेह, र�दाब यांनयासारखाच च�गट आनुवंिशक आजार आह.े तयाचं आिण 
आकडीचं जवळचं नातं आह.े तया दोनही आजारांत म�द ूिचडिचडा झालेला असतो. बारकयाशा 
कुरापतीने भांडण वााून गावभर दगंा पेटावा तशीच म�दतू कलुलक कारणांनी 
िवजेची/अिसथरतेची लाट उसळते. तयावेळी बऱयाचदा मंुंया येणं, चेहरा, हात बिधर होणं, 
डोळयांसमोर वेेावाकेा रेेा नाचणं वगैरे स�ुवातीचे �ास होतात. तया अिसथरतेचा 
म�दतूलया र�वािहनयांवर पपरणाम होतो. �तयेक वेळी माय�ेनने डोकं दखुतं तेेहा चेहऱयाचे 
म�ातंतू अिधक संवेदनाशील होतात आिण म�दनूया आवरणांना सूज येते. सीरोटोिननसारखया 
रसायनांचं म�दतूलं �माण वाातं. माय�ेनचे अनेक �कार असतात. तयांनयातलया काही 
�कारांकड ेदलुरक झालं तर दिृ�दोे, पकघात यांनयासारखे कायमसवमपी गंभीर पपरणाम होऊ 
शकतात. महणून माय�ेनसाठी तज् डॉकटरांचा सलला घेणं, तयांनयाकडून आजार समजून घेणं 
आिण तयांनी सांिगतलेला मागर काटेकोरपणे पाळणं आवशयक असतं. 
माय�ेनला कारणीभूत ठरणारी खसुपटं अनेक �कारची असतात. म�, श�गदाणे, चॉकोलेट,  
अ�रांचे-फुलांचे वास, उनहाची ितरीप, उपास घडणं, झोपेची कमतरता, दाटून आलेल ंमळभ, 



जोरजोरात केलेला �ायाम, बायकांची मािसक पाळी असं कुठलंही खसुपट अधरिशशीला 
िनिम�ाला पुरतं. त�ण, कतयार वयानया धावपळीत तशा �कतयेक िनिम�ांशी रोज गाठ पडते.  
�तयेकानया माय�ेनची िनिम�ं वेगळी असतात. जयालातयाला आपापली िनिम�ं सांभाळावी, 
टाळावी लागतात. तयासाठी आधी ती नट� कुठली ते शोधावं लागतं. डॉकटरांनया सांगंयावमन 
मनूने दर वेळनया डोकेदखुीची तपशीलवार ननद ठेवली. भुकेलयापोटी उनहात भटकल,ं श�गदाणे 
खालले, चॉकोलेट खालल,ं िसनेमा बिघतला क� अधरिशशीची घंटा वाजते;  का क� अनावर 
जांभया यायला लागलया तर ती डोकेदखुीची नांदी असते ह ेतया ननदीवमनच तयानया  यानात 
आलं.  डोळयांपुाे रंगीबेरंगी काजवे चमकणं, जीभ जड होणं, गालाला मंुंया येणं हा माय�ेन-
नाटकाचा पिहला अंक समजला. तयाचवेळी योंय येध घेतल ंतर कपाळशूळाची  न्ी 
थोपवता येते हहेी कळल.ं 

अधरिशशीची डोकेदखुी  कदा सुम झाली क� ती आटोकयात आणणं कठीण असतं. �ाथिमक 
लकणं �दसलया�दसलयाच येध घेतल ंतरच ितची घोडदौड थांबवता येते. तयावेळी सा या 
�ोिसननया गोळयांनी काम भागू शकतं. तयासोबत कडक कॉफ� घेतली तर अिधक आराम 
िमळतो.  पण डोकेदखुी ती� झाली तर मा� म�दमूधल ेमाय�ेनचे  पपरणाम नेमकेपणाने 
थांबवणारी खास येध ंघयावी लागतात. तया खास येधांबरोबर �ोिसन-�ुफेनसारखया 
गोळया घेतलया तर तो जोड-उपचार अिधक गुणकारी ठरतो. रासायिनक पपरणामांसाठी 
प्पटान गटातलया हडेसटे/माय�ाटानसारखी  आिण र�वािहनयांना ताळयावर आणायला 
अग�टमीन गटातली डी चई/डायहायडरगॉटसारखी येध ंलागू पडतात. उलबा होत असलया 
तर सुिमनाटचं तवचेखाली टोचायचं इंजेकशन इनसुिलनसारखं सवत्चं सवत्ला घेता येतं. 
सुिमनाट- न-सपाय/डायहायडरगॉट ह ेनाकात घयायचे फवारे आहते. तशा प दततनी दहा-बारा 
िमिनटांत आराम िमळतो.  का गटातलया  खा�ा येधाने गुण आला नाही तरी तयाच 
गटातलया दसुऱयाने तो येऊ शकतो. ितथहेी ‘�पड े�पड ेअधरिशशी िभभा’च असते. �दयिवकार, 
स्ोक, वगैरे आजार असले तर मा� तया दोनही गटांतली येध ंघेऊ नयेत. तशा �ंणांसाठी 
सीजीआरपी-इिनहिबटर अा न�ा येधगटावर संशोधन चाल ूआह.े  

मनूची डोकेदखुी सुमाप्पटाननया, नाकातलया फवाऱयाने हटकून कमी ेहायला लागली. तयाचा 
आतमिववास भलताच वााला आिण तयाने भर दपुारनया उनहातून िसनेमाला जाऊन भुकेसाठी 
श�गदाणे खालल ेआिण वर चॉकोलेट आईस��म मटकावल.ं सगळया पठणंया  कदम पडलयावर 
माय�ेनचा भडका झाला. सुमाप्पटान-�ुफेन-कॉफ�, सगळे रामबाण �थर ठरल.े फोनवर 
फॅिमली डॉकटर भेटेनात. मनू हरैाण झाला. शेवटी बायकोने तयाला हॉिसपटलनया इमजरनसीत 
नेलं.  



माय�ेननया नेमकया येधांनीही दखुणं हमखास कअात येतंच असं नाही. महणून तशा 
िवकोपाला गेललेया दखुंयातून सुटका करणारी वेगळी येधं जवळ तयार ठेवावी लागतात. 
�ुफेननया गटातली ेहोेहरेॉनसारखी अिधक �भावी येधं, पेपरनॉमर/फेनगारनसारखी उलटी 
थांबवणारी येध ंआिण लायोरेसालसारखी �ायू िशिथल करणारी येधं यांनया 
जोडउपचारांनी आणीबाणी आटोकयात येते. �ेड् िनसोलोनसारखया सटीरॉइइसचाही उपयोग 
होऊ शकतो. कोडीनसारखया जालीम दखुदबाव द�ांनी तातपुरता आराम पडतो पण पुाचा 
अधरिशशीचा फेरा अिधक लवकर, कधीकधी रोजच यायला लागतो. काही झोपेनया 
गोळयांनीही तोच तोटा होतो.  

पण तशी आणीबाणीची पाळीच येऊ नये आिण अधरिशशी वारंवार चाळवू नये महणून िवशेे 
काळजी घेता येते. न झोपता, रेड-वाईन पीत, रा�भर नाचणं वगैरे माय�ेन चाळवणारी 
िनिम�ं टाळता येतातच. पण तेव�ाने भागत नाही. काहीजणांत नेमकया गुणकारी येधांपैक� 
वेगवेगळया दोघाितघांचा �योग कमनही फायदा होत नाही. दरमहा तयांचा पंधरा �दवसां�न 
अिधक काळ असअ डोकेदखुीने िशणंयात जातो. तशी डोकेदखुी सतत तीन मिहने चालली तर 
म�दचूा तो सततचा िचडिचडपेणा कमी करणारी खास येधं िनयिमतपणे �ावी लागतात. 
इनडरेालसारखी र�दाबावरची येधं, काही आकडीवरची येधं �कवा बोटॉकससारखं 
िवेामृत वापरलयाने तयांचा  ळ ळा म�द ूशांत होतो ह ेआता िस द झाल ंआह.े िनयिमतपणे 
घेतलयाने अधरिशशीचं �माण कमी करणारी इतरही सुमारे शभंर येधं केवळ योगायोगाने 
डॉकटरांनया  यानात आली आहते. तयांनयावर शा शु द �योग चाल ूआहते.   

माय�ेन टाळणारी तशी येधं �कमान तीन मिहने तरी घेतलयाखेरीज तयांनी गुण येणार क� 
नाही ते नट� समजत नाही. काही माणसांत  काच येधाने उ�म गुण िमळतो. पण बऱयाच 
वेळा दोन-तीन वेगवेगळी येधं  क� चाल ूठेवावी लागतात. �तयेक �ंणात वेगळया 
जोडउपचाराने फायदा होतो. नेमकया कुठलया येधांनी आराम िमळेल ते समजायला वेळ 
लागतो. तोवर धीर धरावाच लागतो.  

�तयेकानया माय�ेनची िनिम�ं, लकणांचे �कार आिण लागू पडणारी येधं वेगवेगळी 
असलयामुळे डॉकटर आिण �ंण या दोघांनी िमळून ते कोड ं कजुटीने सोडवावं लागतं. ब तेक 
डॉकटरांना अधरिशशीचे काही उपाय मािहती असतात. पण अलीकडचे नवे, �भावी इलाज 
बऱयाचजणांना ठाऊक नसतात. महणून अधरिशशीसाठी सलला घेताना तो म�ा-िवकारांनया 
तज्ांचा घयावा. आपलया फॅिमली डॉकटरांनाही तया संवादात सहभागी कमन घयावं. दोनही 
डॉकटरांशी बोलून आपला आजार आिण तयानयावरची उपचारप दती नीट समजून घयावी. 



महणजे �तयेक वेळी �ाथिमक �ास सुम झाले क� डॉकटरांची वाट बघंयात वेळ वाया न 
दवडता ततकाळ आपले आपण योंय उपचार समु करता येतात.  

र�वािहनयांमधले फेरफार होणं आिण म�दनूया आवरणांना सूज येणं ह ेगंभीर पपरणाम 
होंयापूववच जर म�दमूधलया ���येला नेमकया येधांनी लगाम घालता आला तर डोकेदखुी 
वेळीच थांबेल आिण िशवाय तया ���येने म�दलूा होणारी इजाही टळेल. डोकेदखुी आटोकयात 
येइनाशी झाली तरी आणीबाणीचे इलाजही सवत्च करता येतील. पण तशी वेळ आली तर 
शकयतो डॉकटरांना बोलावणं बरं.  

जयांना माय�ेनचा �ास होतो तयांचीही �तयेक डोकेदखुी माय�ेनमुळेच असते असं नाही. 
रोजनया ताणतणावांमुळे, मानेनया सां यांनया दखुंयामुळे, दात, डोळे, सायनस यांनया 
�ासामुळे दखुणारं डोकं मूळ कारण दरू झालं क� शांत होतं. तयाउलट नवीच डोकेदखुी अचानक 
सुम झाली; ती कायम ठाण मांडून रािहली आिण ितनयासोबत �खर �काश आिण मोठा आवाज 
असअ होणं, डोकयातला ठणठणाट, तवचा दखुणं, मळमळ वगैरे माय�ेनची लकणं नसली तर 
काहीतरी मोठा धोका असलयाची जाणीव होते. तशा दखुंयात म�दतूलया बूमर �कवा 
र��ावासारखया गंभीर आजारांची शकयता लकात घेऊन आवशयक तपास करता येतात. 
आधी कधीही दखुल ंनसले इतकं ठणठणून डोकं दखुायला लागल;ं सोबत आकडी �कवा 
पकघाताचा �ास झाला �कवा नवीच, जीव घाबरा करणारी, भेवडवणारी लकणं �दसायला 
लागली तर डॉकटरांकड े�कवा हॉिसपटलनया इमजरनसी ममम ये धाव घेणं केेहाही वेयसकर 
असतं. 

तशा सगळया धावपळीला, रोजची पपयं काटेकोरपणे पाळायला भोवतालनया माणसांनया 
सहकायारची गरज असते. अधरिशशी ह े कबाने पेलायचं दखुणं नेह.े मनूनया डोकेदखुीचा �ास 
�तयक-अ�तयकपणे सगळया घरादाराला, िम�ांना, य�फसातलया सहकाऱयांना झाला. पण 
आजारानया कासािवशीतसु दा मनूने आपलया सगळया गोतावळयाला सतत जपलं. आजारामुळे 
होणारा आपला नाइलाज तयांना समजावून सांिगतला. गैरसमज टळल.े 

आता बरंच बरं वाटत असल ंतरी मनू िनयिमत डायरी ठेवतो. गरजेची सगळी येधं नेहमी 
हाताशी ठेवतो आिण वेळीच घेतो. तयाचे सगळे मानिसक आिण शारीपरक ताणतणाव कमी 
राखायला तयाची सगळी माणस ंसतत झटतात. िशवाय ऐनवेळी मदतीला तयांनयापैक� कुणी-
ना-कुणी धावून येतं. तशा भटम आधारामुळे �कतयेक आणीबाणीचे �संग घरनया घरीच 
िनसतरता येतात. महणून मनूचा माय�ेन  मुठीत रहातो. 



आपलया आजाराची चालचलणूक नीट समजून घेऊन जर तयाला �ितबंधक उपायांचा लगाम 
घातला, वेळीच योंय येधांचा मिलदा चामन शांत केल ंआिण वाटेतल ेिनिम�ांचे खाचखळगे 
टाळले तर �कृतीचा घोडा डोकं वर कमन मो�ा �दमाखात मैलोन् मैल चालत राहील. 
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-ujjwalahd9@gmail.com 

(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e) 

 

   

mailto:-ujjwalahd9@gmail.com

