
शस्त्रहीन क्रांती 
“पोस्ट मॉटटम करावं लागेल!” 

मतृाच्या नातवेाईकांच्या द ुःखावर डागण्या देणारं हे वाक्य उच्चारताना 
डॉक्टरलाही यातनाच होतात; मग तो ककतीही अन भवी का असेना! 
पोस्टमॉटटममागची वैज्ञाननक भूममका चांगली असल्याची डॉक्टरला खात्री 
असली तरी त्याने नातवेाईकांच्या मनाला ककती त्रास होतो हे त्याला सतत 

जाणवत रहातं.  

बऱ्याच धमटकल्पनांनाही पोस्टमॉटटमचं वावड ंअसतं. 

पोस्ट मॉटटमला सहृदय पयाटय ननघणार नाही का? 

स्स्वत्झलडंमधल्या झ ररच ववद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी हा पयाटय शोधला. 
त्यासाठी त्यांनी अनेक वर्ष ंसंशोधनाची तपश्चयाटच केली. 

स्जवंत माणसाच्या हाडांचा तपास करायला क्ष-ककरणी चचककत्सा होत.े अनेक 

क्ष-ककरणी प्रनतमांची संगणकी सांगड म्हणजेच सीटी स्कॅन. त्यात बारीक-

सारीक हाड,ं रक्त आणण रक्तवाहहन्या चांगल्या हदसतात. यकृत-मूत्रवपडं 

वगैरेंमधले ढोबळ दोर्षही हदसून येतात. काही वेळा पोस्टमॉटटम 

टाळण्यासाठी सीटीस्कॅन करायची प्रथा १९९०पासूनच पडली होती. पण 

त्याने प रेशी माहहती ममळत नव्हती.  

एमआरआयमध्ये म ख्यत्वे पाण्यातल्या परमाणूंचा वेध घेतला जातो; 
स्नायू-हृदय-यकृत-मूत्रवपडं यांसारख्या मऊ भागांतल्या ओलाव्याच्या 
प्रमाणान सार त्यांच्या गडद-किक्या प्रनतमा ममळतात; त्यांच्यातले दोर्ष 



उत्तम हेरता येतात. नसांत ववमशष्ट द्रवांची इंजेक्शनं देऊन या प्रनतमांचा 
ठळकपणा वाढवताही येतो. संशोधकांनी या दोन चाचण्यांची सांगड घातली 
आणण शरीराच्या आतल्या रचनेची त्रत्रममती(थ्री डी) प्रनतकृती घडवली.  

त्रत्रममती छायाचचत्र ंघेणं आणण छापणं तर त्र्याऐंशी सालापासूनच शास्त्रज्ञांना 
जमल ंहोतं. या प्रकल्पासाठी त्यांनी शरीराच्या पषृ्ठभागावर, बाह्यत्वचेवर 
टेहेळ्या चचकटपट्टट्टया चचकटवल्या. मग त्या त्वचेची अशी त्रत्रममती चचत्र ं

घेऊन ती आतल्या भागाच्या प्रनतमेवर संगणकाच्या मदतीने चढवली आणण 

मूळ शरीराचीच ह बेहूब प्रनतकृती बनली. पंचतंत्रातल्या पढतमूखांपेक्षा 
संशोधक शहाणे होते. त्यांनी मतृव्यक्तीच्या तशा प्रनतकृतीचा वापर िक्त 

पोस्टमॉटटम टाळून मूळ शरीराचा मान राखण्याप रताच केला. 

पोस्ट मॉटटममध्ये रक्ताचे, यकृत-मूत्रवपडं-हृदय वगैरेंचे, संशयास्पद गाठींचे 

आणण ववकृतींचे त कड ेघेऊन त्यांची अचधक चचककत्सा केली जात.े त्यासाठी 
छातीची, पोटाची आणण कवटीची पोकळी उघडावीच लागत.े नव्या तंत्रात 

खोलवरचं त्रत्रममती चचत्र हदसत असल्याने नेमक्या जागी पोचून जो गरजेचा 
असतो तोच त कडा अगदी लहान यांत्रत्रक चचमट्टयांनी वेचून घेता आला. 
ववर्षबाधेच्या चाचण्यांसाठी, इतर ववकृतींच्या ननदानांसाठी शरीरातले रक्त 

वगैरे द्रव बारीक स यांतून ओढून घेता आले. साथीच्या रोगांच्या ननदानासाठी 
असे नम ने घेताना पोस्टमॉटटमच्या खोलीतल्या साऱ्यांना त्या रोगाची लागण 

होण्याचा संभव असतो. नव्या पध्दतीत अशा रोगांसाठी घेतलेला नम ना 
बंहदस्त ठेवता आला आणण तो घेतल्यावर यंत्राचा तवेढाच भाग ननजतं क 

करता आला; माणसांना धोका संभवला नाही. 



या तंत्रज्ञानाम ळे मूळ शरीराला चाकूस री न लावता त्याची पोस्ट 

मॉटटमसारखीच पूणट तपासणी करणं शक्य झालं. याला इंग्रजीत ‘व्हच्य टअल 

ऑटॉप्सी’ ककंवा थोडक्यात ‘व्हटॉटप्सी’ म्हणतात. त्याचा इंग्रजीतला सध्याचा 
अथट ‘भ्रामक शवववच्छेदन’ असा असला तरी खरं तर या बह ग णी, रक्तहीन 

पध्दतीने सगळे संभ्रम दरू व्हायलाच मदत झाली. त्याम ळे ‘व्हच्य टअल 

ऑटॉप्सी’चा लॅहटनमधला ‘चांगलं ननरीक्षण’ हा शब्दशुः अथटच खरा ठरला. 
व्हटॉटप्सीसाठी सीटी, एमआरआय वगैरे सगळी यंत्र ंएकाच यंत्रणेत बसवता 
येतात. त्या यंत्रणेला ‘व्हटोबॉट’ ककंवा ‘व्हबॉटट’ म्हणतात. 

विद्यरदरनरलर हरतभरर 

मतृदेहांच्या अशा ‘चांगल्या ननरीक्षणा’ची गरज शरीरशास्त्राच्या 
ववद्यार्थयांनाही असत.े शरीरशास्त्र मशकताना पे्रतांची कापाकापी करावी 
लागत.े पण त्यासाठी लागणारी धड अवस्थेतली पे्रतं सगळ्याच कॉलेजांना 
सहजासहजी ममळत नाहीत. म्हणून काही मेडडकल कॉलेजांत ववच्छेदन 

केलेले हात, पाय वगैरे भाग जतन करून ठेवतात आणण त्याच भागांवरून 

ववद्यार्थयांच्या अनेक गटांना मशकवतात. प न्हा प न्हा वापरून त ेभाग 

त टतात. त्यानंतर त ेवापरणं शक्य नसतं. ककतीही वेळा वापरले तरी न 

त टणारे भाग ककंवा अख्खे देह क ठून ममळणार? 

ही समस्याही व्हटॉटप्सीनेच सोडवली. मतृदेह हवाच कशाला? ननरोगी स्जवंत 

माणसाची व्हटॉटप्सीच्या मदतीने प्रनतकृती करून ठेवली की नतच्यातली 
त्वचा, स्नायू, आतडी-जठर-यकृत वगैरे भाग यांचे थर एकामागून एक 

बाजूला सारत मानवी देहाचा सखोल अभ्यास करता येईल. सध्या कापाकापी 



एकाच हदशेने करता येत.े व्हबॉटटवरून मशकताना हव्या त्या वेगवेगळ्या 
हदशांनी थर ककतीही वेळा, प न्हा प न्हा उलगडता येतील. अशा बह ववध 

दृस्ष्टकोनांचा प ढे शस्त्रववशारद होणाऱ्यांना मोठाच िायदा होईल. मशवाय 

एकाच प्रनतकृतीच्या दरूचचत्र-प्रक्षेपणाने एकाच वेळी अनेक ववद्याथी 
मशकतील आणण ववद्यार्थयांच्या अशा ककत्येक त कड्या वर्षाटन वर्ष ंमशकतील.  

ही शक्यता या नव्या तंत्रज्ञानाम ळेच ननमाटण झाली. 

अधिक सखोल शोि 

तंत्रज्ञान तवेढ्यावरच थांबलं नाही.  

व्हटॉटप्सीची प्रनतमा संगणकी असल्याम ळे नतचा क ठलाही लहानसा भाग 

मोठा करून त्यातले बारकावे तपासता आले; त्वचेत ककंवा मऊ अंतगटत 

भागांत रुतलेल्या हाडांच्या हठकऱ्या, बंद कीचे छरे, धातूचे टवके स्जथल्या 
नतथे पाहून त्यांच्या पररणामांची नीट कल्पना आली; त्वचेवरच्या ठशांच्या 
ककंवा खोल जखमेच्या मोजमापावरून मूळ हत्याराचा अंदाज बांधता आला. 
याच मापांवरून त्रत्रममती छपाईने हत्याराची प्रनतकृती घडवताही आली! अशा 
तपासाने आजाराचं ननदान करणं तर जमलंच पण मतृ्यूच्या अनैसचगटक 

कारणांचीही सबळ प राव्यांननशी शहाननशा करता आली. 

न्यरयदेितचेी निी दृष्टी  

ककत्येकदा आरोपीचा वकील आपल्या अमशलाची बाजू सावरायला ख नाच्या 
प्रसंगाची मशतािीने िेरमांडणी करतो; जबानीत प्रश्नोत्तरं अशी उलटस लट 

किरवतो की कियाटदी आणण साक्षीदार तर चक्रावून जातातच पण ख द्द 



ख न्यालाही आपण ननदोर्ष असल्याचा भास होतो. मग न्यायदेवतचेी दृष्टी 
झाकोळली; ती वेगळ्या अथाटने ‘आधंळी झाली’ तर त्यात नवल त ेकाय? 

अशा वेळी व्हटॉटप्सी वापरून न्यायदेवतचे्या डोळ्यांत अंजन घालता येतं. 

एका मतृ व्यक्तीच्या खांद्यापाशी चावा घेतल्याची खूण होती. तवेढ्यावरून 

संगणकाने त्या चावणाऱ्या दातांची त्रत्रममती छपाई केली. ती बवत्तशी सगळ्या 
संशनयतांच्या जबड्यांशी ताडून पाहहल्यावर त्या चावऱ्या ख न्याचे दात 

त्याच्याच घशात घालणं पोमलसांना सोपं गेलं.  

एका माणसाला लाथाब क्क्यांनी त डवून मारला होता. त्याच्या अंगावरच्या 
ब टांच्या ठशांवरून त ेबूट घडवता आले आणण त्यावरून संशनयत शोधता 
आले. 

लंडनच्या त्रिहटश म्यूणझयममध्ये इस्जप्तमधून आणवलेला एक ममी ककंवा 
मसाले लेपून, वस्त्रांत ग ंडाळून जतन केलेला प रातन देह आहे. हा ‘स्जंजर’ 
नावाचा ममी साडपेाच हजार वर्ष ंवयाचा आहे. शास्त्रज्ञांनी ननव्वळ 

क तूहलापोटी त्याची व्हटॉटप्सी केली. त्यावरून मसध्द झालं की क णीतरी 
स्जंजरच्या पाठीत खंजीर ख पसून त्याचा खून केला होता! त्याच्या ख न्याचा 
मागोवा घ्यायला मात्र शास्त्रज्ञांना आधी टाईम मशीनचा शोध लावावा 
लागेल! 

सडलेल्या मतृदेहांमधले मेंदसूारखे भाग प्रवाही झालेले असतात; कवटी 
उघडल्यावर त ेबाहेर ओघळतात. शव न उघडता व्हटॉटप्सी-प्रनतमा ममळवली 
तर बरीच अचधक माहहती ममळत.े गळा दाबून झालेल्या ख नात गळ्याची 
काही छोटी हाड ंमोडतात; स्नायंूमध्ये, ग्रंथींमध्ये रक्त साकळतं.  



कापाकापीच्या पोस्ट मॉटटममध्ये हे दोर्ष सहज हदसून येत नसत. म क्या 
माराने शरीराच्या आतल्या नाजूक भागांना इजा होत.े अशा भागांत 

पोस्टमॉटटमच्या हाताळण्याने िेरिार होतात; संभ्रम ननमाटण होतात. पण 

व्हटॉटप्सीच्या मदतीने ती इजा जश्शीच्या तश्शी समजत;े गोंधळ टळतो. 
मशवाय ख न्यासंबंधीचीही ‘ठसा’ठशीत माहहती भरीव स्वरूपात ममळवता 
येत.े ख नाची नेमकी पध्दत, हत्यार, वार करण्याची हदशा आणण आघाताचा 
जोर हे सारं व्हटॉटप्सीवरून समजतं. रेल्वेरुळावर सापडलेला मतृदेह आधीच 

खून करून मग नतथे टाकला होता का हेही ठरवता येतं. बेमालूम खून 

पचवणं आता जड होणार आहे. 

या पध्दतीने नैसचगटक वाटणाऱ्या मतृ्यूमागची अनैसचगटक कारस्थानं 
उघडकीला येतील. काही मतृ्यू संशयास्पद असतात. वरवर पाहता ख नाची 
शक्यता वाटत.े व्हटॉटप्सीने अशा मतृ्यंूमागची छ प्या कॅन्सरसारखी नैसचगटक 

कारणंही वेळीच समजतील. ननरपराध माणसांना ववनाकारण होणारा 
मनस्ताप टाळता येईल.  

पोस्टमॉटटम करणारा चचककत्साववशारद एकटाच असतो. ककत्येकदा 
तात्कामलक संशयावरून मतृदेहाच्या एका वववक्षक्षत भागावरच लक्ष कें हद्रत 

केलेलं असतं.  सारी ननरीक्षणं शब्दांत लेखी नोंदली जातात. शास्ब्दक 

वणटनाला मयाटदा असतात आणण त्यात ककत्येक वैयस्क्तक च काही होतात. 

सोबत केवळ द्ववममती छायाचचत्रांचं पाठबळ असतं. नोंदलेल्या मजक राची 
शहाननशा करणं, ननदान करताना द सऱ्या ववशारदांची मदत घेणं अशक्य 

असतं.  



व्हटॉटप्सीचा प रावा संगणकी असल्याम ळे त्याच्यात वैयस्क्तक गैरसमज, 

नजरच का, शास्ब्दक मयाटदा यांना वाव नसतो आणण संपूणट शरीराच्या 
बारीकसारीक तपमशलाची कायमची नोंद होत.े म्हणून तत्काळ न सापडलेले 

काही द वे कालांतराने सापडले तरी संगणकात जपलेल्या व्हटॉटप्सीच्या 
सवटसाक्षी आणण वस्त ननष्ठ नोंदी नव्याने तपासून भववष्यात केव्हाही 
ग न्ह्याची उकल करता येईल. देह भस्मीभूत झाल्याम ळे द वे हरवणार 
नाहीत. दिनभूमीतला मतृदेह उकरायची आणण मतृाच्या चचरननदे्रत 

व्यत्यय आणायची गरज लागणार नाही. 

व्हटॉटप्सीच्या तंत्राम ळे ग न्हे-अन्वेर्षण-क्षेत्रात ‘जेनेहटक किंगरवप्रहंटगं’च्या 
तंत्रासारखीच क्रांती होईल. 

अस ंसगळं असलं तरी या यंत्रांची ककंमत सगळ्या रुग्णालयांना सध्या तरी 
परवडणार नाही. मशवाय या पध्दतीला जाणकार तंत्रज्ञांची गरज असत.े 

यंत्रांची ककंमत घटेपयतं आणण प रेसे तंत्रज्ञ तयार होईपयतं ही व्हटॉटप्सी 
काही महत्त्वाच्या आणण ग ंताग ंतीच्या खटल्यांप रतीच मयाटहदत राहील आणण 

नतथेही साध्या पोस्टमॉटटमला पूरक अशीच नतची भूममका राहील. पण जसा 
संगणक जगभर पसरला, गररबांच्या सेवेत रुजू झाला तसंच हे व्हटॉटप्सीचं 
तत्त्व भववष्यात स्वस्त होईल आणण जनसामान्यांच्या सेवेत रुजू होईल.  

नातवेाईकांच्या भावना, धमटकल्पना यांम ळे सध्या अगदी अत्यावश्यक 

असेल तवे्हाच पोस्टमॉटटम केल ंजातं. व्हटॉटप्सीम ळे मतृदेहांचा अभ्यास 

अचधक प्रमाणात केला जाईल; अनेक रोगांची अचधक माहहती ममळवता 
येईल; त्यावरून सरसकट सगळ्या समाजाच्या स्वास्र्थयाबद्दल अचधल 



सखोल ज्ञान ममळेल आणण त्याचा उपयोग अचधक जीव वाचवण्यासाठीच 

नव्हे तर अचधक ननरोगी जगण्यासाठीही होऊ शकेल. व्हटॉटप्सी हे ‘मतृ्योमाट 
ज्ञानामतंृ गमय।’ या प्राथटनेसाठी ममळालेलं पसायदान ठरेल. 

डॉ. उज्जज्जिलर दळिी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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