
जीवघणेा िजवलग  
सुमारे शंभर कोटी वषा�पूव� पृथवीीचा वावावरणाव तक कवा िवषारी वाचू  ू लावलाल सगसे जीव-िजवाणू 
वडूडूक मराचला लागलेल �कतचेक कोटी  ािणजावत�ा तचा मृतचुकांडाव िकव�श �ालाल मृतचू�ं ूसं अ माक 
भूवलावर तचााआी ािण तचाकंवर कआीधी घडलं काधील कशामुसे उद ्भवला धोवा वो सवरकाशश 

तचापूव� वावावरणाव मीअेक, ूमोिकचा चांसारखचा वाचूं�ं  माण मोठं धोवंल साआारण वीकशे कोटी वषा�पूव� 
िकळचा-िधर�ा सू�म िजवाणंूीचा जमावी पृथवीवर िकमारण �ा चाल तचांकी पोटापाणचासाठी सूचर काश वापाक 
जे रांआप केलं तचावूक तक कवा� वाचू िकमारण �ालाल पुढीचा दोकशे कोटी वषा�व चा िकळचा-िधर�ा जमावी 
ूोूाव चाा तचांकी ीकवलेला कवा वाचू सागरजसी-सअसी-पाषाणी भाक ासमंवाव �ोधीकड ेपसरलाल 
तचावेसीचा ी वके सासचा जीवसृ�ीला वो सोसला काधीा िव�संधार �ाला! तचा  ाणघावक वाचू�ं 
कावलललल ाणवाचू!  ाणवाचू पृथवीवर ूववरला वो� ूशा  लकाचकक अाटाव! 

पण तचा िव�संधारक ��वाडंवाकंवर �म्ाके भवूलावर कवी� जीवसृ�ी िकमारण केलीा सधचा जगाव 
�दसणासचा ी वके सजीवजावी तचा� क�ा ीीजांवूक ूंकुर चाल तचा क�ाक ेिकमारण �ाले चा ीसचा�शा जावी 
जगणचासाठी  ाणवाचू�ा वापर कराचला लाग चाल ी वके सगळचा जीवसृ�ीीचा ूिसवतवाला  ाणवाचू�ी 
गरज भासाचला लागलील ापणधी तचा� कुसावलले ाप चा शरीराव चा सगळचा धाल�ालतका ािण 
घडामोडतका  ाणवाचू ूतचाववचक ूसवोल धवेवलं  तचा�ं केधमी� ं२१ टककचां�ं  माण कमी �ालं कक ापला 
जीव गुदमरवोल  ा ले चा ू ापासूक रोजीचा कामांसाठी लागणारी शशक िकमारण कराचला ापण 
 ाणवाचू�ा उपचोग करवोल  

तचािशवाच सगळचा सजीव पेशतमधचे  ाणवाचू�ा तक वेगसा ूववार काचररव ूसवोल धा ूववार ूिवकामस ू
ूसवोल तचाीचा ापाकंा सुपरऑकसााड मधणवावल धा ूिवकामसू  ाणवाचू पेशतवर ीाधाेक धोणासचा जंवूींचा 
ा�मणाशी लढा दवेोल ाप चा लढववचा पांढसचा रशपेशी जंवूंिव�धद �गडवाका ध�े श� उगारवावल 

धी मूलभूव कामं करणारा  ाणवाचू काधी ाजारांमधचे उपाच मधणूकधी वापरला जावो! ींद  ोलीव आुराके 
घुसमट �ाली कक काीरक मोकनकसााा�ी िवषीाआा धोवेल तचा िवषावर�ा तक उवारा मधणजे मो�ा 
दाीा ाली ूसलेला शंभर ट�े शुधद  ाणवाचलू तचाला धाचपरीबॅरक  ाणवाचू मधणवावल तचा�े  वरधी 
मध�वा�े उपचोग ाधवेल पाणीुड ेसमु�ाव  ोलवर जाऊक �शप चांवले �कवा जाका� ेमोवी वे�वावल ूार 
 ोलवर जाऊक वर चवेाका अांीव अांीव धसूधसू चेणं मध�वा�ं ूसवंल वे जर घााघााके वर ाले वर तचाींचा 
रशवािधनचांव ािण ममासंसअेव क वाचू�े ीुडीुड ेीकवावल तचामुसे पाठीवूक ूस् कसा चेवाव, छावीव 
द ुवं, �ास क�डवो, धाव-पाच लुसे पडू शकवावल तचाकंा धाचपरीबॅरक  ाणवाचूीचा धवाींद वंीूव ठेवलं कक 
धसूधसू ाराम पडवोल कआी कआी ूपघावाव ूवचव �े�ले-�ेजरले जावावा तचाींचाव जंवू ीुजीुजवावल 
आकुवारवाीचा िजवाणू�े �ुलवभाऊ ूसलेले काधी जवंू ज मेव, कावडी ाली, �ाचूंमधचे वाचू�े ीुडीुड ेउतप  
करवावल धाचपरीबॅरक  ाणवाचू ूसे जंवू मारवो, �दलेली औषआं जंवूंपच�व पो�ववो, ज मा भाक चाचला 
मदव करवोल धाडांव मुरले चा जंवूंीचा वाढीलाधी वो ासा घालवोल घावक �करणांीचा मासचाके धाडांका �कवा 
तव�ेला �ालेली द ुापव भाक चाचला, तचाीचासाठी केले चा तव�ारोपणाला मदव वधाचला ूशा 
दाीा ालीचा  ाणवाचू�ी मदव धोवले  



गे चा वीकशे वषा�व ूकेक �गणांवर ूसे उप�ार केले गेलेल तचा जीवघेणचा ाजारांका ाचा उपाचाके  वका 
ाराम िमसाला वो उपाच सवरसाआारण द ुणचा ुपणचालाधी लागू पडले ूशी ूपेअा लोकांीचा मकावं 
साधिजक� िकमारण �ालील  ाणवाचूीचा ूाचयांीबल ाखचािचका र� चा गे चाा ूपेअा वाढ चाल तचाव� 
माचकेल जबकसक ि�रवा�णचासाठी  ाणवाचू�ा धाचपरीबॅरक वंीू वापरव ूस चा�ा ीोलीाला �ालाल मग 
काच, वगड े ेसाडू, कुसवीगीर, ससदचर जपणासचा कटकना ूशा जानचामानचा धसवतमधचे  ाणवाचूके छावी 
ूुगवाच�ी बू शक ालील िमिकटाला तक डनलर मोजकू घणेारे, ‘ऑकसीजक ीार’ कावा�े  ाणवाचू�े गु�े 
पा�ातच जगाव जागोजाग िकघालेल काधी ीारमआ चा कळचांवूक ९५%  ाणवाचू�ा पुरवठा धोवोल ूगदी धवेव 
िमससूक  गंला वरी तचा�ं  माण ५०% वरी रधावं�ल ूिआकसच ूिआकं ूलम् । चा नचाचाके आावूक आाप 
लागली,  गं  ाणवाचूा �ेधसचावर वा�णचपीॅटका उगव चा, ाढ  ाणवाचूा वचापरतवे तव�ा सुरकुवली, घे 
 ाणवाचू�े �ुरकेा ूशी कुठलीधी ीारीकसारीक सीी पुरेशी वधाचला लागलील धाचपरीबॅरक  ाणवाचू�े वंीूधी 
प सेवा चांीचा �दमवीला धजर �ालेल  

गु�चावला  ाणवाचू जर काकाव कसी घालूक घवेला वर काका�ी ूंवसतव�ा सुकवाे िवीचावूक रशधी चेऊ 
शकवंल काकावली ममाववंूं�ी टोकं ीिआर धोवावा ू ाीचा घमघमाटा�ा ािण तचाीचाशी िकगिडव ूसले चा 
��ी�ा ासवाद घेणं कठीण धोवंल माचकेल जबकसकीचा माधातमचाके पावक �ाले चा धाचपरीबॅरक वंीूक े
शरीराला धाकी पो�ू शकवले मोवी�ीद ूधोणं, काका�ा पडदा ूुटणं, रशपेशी ूुटणं, ूसधेी  कार धोवावल धा 
धाचपरीबॅरक  ाणवाचू�ा  लाज ूश डनकटरी द ेरे ी ाली, शकचवो ूिवदअवा िवभागाव कराच�ा ूसवोल 
वशी सवरवोपरी कासजी घवेली वरी तचाके  ास धोऊ शकवोल लधाक मुलांीचा ूुफूुसा�ंी वाढ  ंुटू शकवेल  पूणर 
�दवसांाआी जनमले चा वान्ा मुलांका जर ूसा ूिवदाीा ाल�ा  ाणवाचू �दला वर तचांीचा 
डोळचामागीचा रशवािधनचा ाकंु�क पाववावा तचा�ंी वेडीवाकडी वाढ धोवेा िवअे वण धोवाव ािण कआी 
कआी ूंआतवधी चेवंल  

कसीवूक, मासकमआूक �कवा वंीूवूक �दला जाणारा  ाणवाचू ध ेतक औषआ ाधाे  तचेक औषआाला ूाचद े
ूसवाव वसे� वोटेधी ूसवाव चा वसवुिसअवी�ं भाक ीासगाचला धवंल �ाचामपटंूका आाव चावर आाप लागवे 
वी �ाचूंीचा ूिवतमांमुसेल तचांका ूिआक�ा  ाणवाचू धवा ूसवोल पण कधेमीीचा �सकाकेधी अोडकचा वेसाव 
तचांका वी भरपाा करवा चेवले ापण �पानाके पवरवावर �ढलो वर त ाया वेसी  ाणवाचूीचा कसकांंा�ी 
गरज लागवे पण िवीेटीचा पठारावर ठाण मांडलं वर शरीर तचा िवरस वावावरणाशी जुसवूक घवेंल िजवाीचा 
िककराके आावणारा कासवीट ािण तचाीचामागे जीव  ाऊक आावणारा भुकेक ेव व लेला ि��ा चांीचाव 
द ेील तक जीवघेणी मबरबअनक शचरव� �ालवेल पण तचा  ाणांिवक शचरवीवधी तचा  ाणचांका धाचपरीबॅरक 
 ाणवाचू�ी गरज भासव काधील ला ो कोटी सजीवजावत�ं जीवक गेली शंभर कोटी वष� सुरसीव �ालवाचला 
वावावरणावला २१%  ाणवाचू पुरेसा ठरलाल ध ेसारं लोकांका ध ली िवसराचला �ालंल  

ाचा �गणांका ूुफूुसां�े ूार �दवसां�े जुके ाजार ूसवाव तचांका दर �दवशी सोसा वास  ाणवाचू  गंावा 
लागवोल पण धा  ाणवाचू २४ वे २८% चेव�ा�  माणाव ूसावा लागवोल काीरक-डाचनकसााड�ं  माण 
वाढणं ािण  ाणवाचू�ं  माण घटणं चा दोनधी ीदलांका दाद दऊेक ाप चा ममदवूलं �सककम � 
�ासोी्वासा�ी गवी वाढववंल ूुफूुसाीचा काधी रोगावं काीरक डाचनकसााड�ं रशावलं  माण सवव� ूार 
वाढलेलं ूसवंल तचा वाढले चा  माणामुसे तचां�ं �सककम �  वकं िक�तसाधी ीकवं कक व ेकाीरक डाचनकसााडकड े
दलुरअ� करवंा रशाव चा  ाणवाचू�ं  माण घटलं वर� तचाला जाग चेवेल ूशा �गणाकंा शंभर ट�े सोडा, 
ूगदी प ास ट�े  माणावला  ाणवाचू जरी �दला गेला वरी तचाींचा रशावली वी जागवणारी घट काधीशी 



धोवेल तचामुसे तचांीचा �सकामाग�ी ऊम�� कमी धोवले ूिआक  माणाव  ाणवाचू �द चाके तचां�ा 
�ासोी्वास उलट मंदाववोल 

 ाणवाचू जीवकाला ूतचाववचक ाधले तचाीचावा�कू जगणं ूशकच ाधले पण तचाला िकसगारके २१ टककचां�ी 
मचारदा घालूक �दली ाधले ू�ावीस टककचां�ी कमाल मचारदा उ लंघली कक वर तचाीचावला स वाक जागा 
धोवोल मग पेशतमधचे ूिवकामसू  ाणवाचू�े कण �पानाके वाढवावल ध ेकण जसे जंवूवंर  ाणघावक ध ला 
�ढववाव वसे� वे ाप चा� पेशतीचा िजवावरधी उठू शकवावल प ास ट�े  ाणवाचू�े �ुरके वीक वासा�ंक 
ूिआक कास सलग घवेले कक डोकं द ुवं, ��र चेव,े दरू� ंसारं काधी वेस आसूर �दसवंल ूुफूुसांव चा धवेीचा 
िपश�ा िमटूक ��ीणंा ूुफूुसांव पाणी साठणंा के ममापटल जागेवाक सटकणंा ाकडी चेणं ध ेधाचपरीबॅरक 
 ाणवाचू�े पाणीुंांव �दसणारे पॅरणाम ीारीचा िगसधा कांवधी �दसकू चेवावल ूमेॅरकेीचा वधबकडरिी ट 
िवयापीठाव चाीचावर मूलभूव संशोआक �ालू ाधले चा घावक पॅरणामां�ं केमकं मोजमाप सांगणारे रेणूधी 
शा�जांकी धरेले ाधवेल ममासंसअेीचा ‘तमाचो�ो�ूक लबटरल सकलेरनिसस’ चा लुसं करणासचा ािण ‘पा�कनसक 
िड�ी�’ चा ूपंग करणासचा ाजारांवधी चा रेणंू�ी मा ा ीरी� वाढलेली �दसवले तचावाक तचा ाजारां� ं
कारणधी ूिवकामसू  ाणवाचूशी िकगिडव ूसावं ूशी शा�जां�ी ूटकस ाधले  

चा ूिवकामसू  ाणवाचू�े पेशीव चा पेशीव ीरे� कसवे उप�ाप �ालवावल ूगदी DNAीचा जडणघडणीवधी 
कडमडूक वो ग�आस घालवो ािण जकुकांमधचे कको वे ूेरीदल घडवूक ाणवोल तचाीचा� वााट संगवीमुसे 
पेशतमआली मध�वा�ी कामं करणासचा  िअकांवर ूिक� पॅरणाम धोवावा तचां�ी कामं िीकसवावल रशवािधनचा 
वाठरणं, संिआवाव, ा �ाचमसर, वाआरकच, ककर रोग वग रे सगळचा श ंूका धा ूिवकामसू  ाणवाचू �ूवूर 
ूसवोल तचा� ेूसे िववसंवोषी उप�ाप ाटोकचाव रधावे, तचाीचावली ूिवरेकक ऊजार क्ाव रधावी मधणूक 
 तचेक पेशीव सुपरऑकसााड िडसमचूटेज कावा�ं तक मुकादम- ोटीक दअ रधावंल  
 
ू बिणटऑिकसडणडस मधणजे  ाणवाचूिकरोआक पदाअर चा मुकादम- ोटीकला मदव करवावल ूसे पदाअर  ाणचांीचा 
रशावूक िमसवाच�ेधी  च� संशोआकांकी केलले पण ाप चा जठरावलं ामल तचा  ािणजनच पदाअा�का क� 
करवंल मोडावलेले ग�, मका ािण सोचा, क�लगड- रीुजासार ी ूसं ािण लाल-िपवळचा-शमदरी भााचा चा 
ू ांमधचे ू बिणटऑिकसडणडस�ं  माण भरपूर ूसवलं वी ू बिणटऑिकसडणडस जठरामलाशी ट�र दवेाव ािण 
कीट प�की पडवावल ाप चा केधमीीचा ाधाराव ूशा ू ा�ं िकचिमवपणे सेवक केल ंकक ू तचअपणे ापण 
िडसमचूटेज मुकादमाला मदव करवो ािण स वाकी  ाणवाचूला ाटोकचाव ठेववोल     
 
 ाणवाचू धा ापला दोसव ाधले पण तचा�ं �िशमतव ि आा ाधले ‘डनल जीकल ािण िमल धााड’ चा कादींरीव 
वणरक के चासारखचा  ाणवाचूीचा �िशमतवाीचाधी दोक परसपरिवरोआी ीाजू ाधवेल तचा�ी घावक ीाजू 
समजूक घचाचला धवील मग ापण तचाला तचाीचा क स�गक मचारदा उ लंघू दणेार काधील वेवढा िकचम 
काटेकोरपणे पासला वर चा िजवलग दोसवा�ं जीवघेणं ाप ाप चाला  ासदाचक ठरणार काधील  
 

- डॉ. उजजज्व दळजी 

-ujjwalahd9@gmailलcom 
(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e) 
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