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२०१० वार शे शोमभओऩॅथी मा औऴधऩद्धतीच्मा
दृष्टीने पायच भशत्त्लाचे ठयरे . २०१०च्मा वुरुलातीरा
अभेरयकेतीर काशी याजमाॊनी मा औऴधाॊच्मा वलिीलय
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भेडडकर अवोमवएळन’ने शोमभओऩॅथी मा औऴधळास्रारा २०१०च्मा भे
भटशन्मात त्माॊच्मा ‘नॅळनर शे ल्थ मवस्टीभ’भधन
ू काढून टाकण्माच्मा

इयाद्माने भोठी चऱलऱ उबी केरी. त्माॊच्मातीर एक टॉभ डॉव्ल्पन मा
उऩवबाऩतीने तय मा औऴधऩद्धतीरा काशीच ळास्रीम आधाय नवल्माने
शी औऴधऩद्धती म्शणजे चेटूक आशे , अवे ब्रफफ
ॊ लण्माचा प्रमत्न केरा.
मुयोऩभधीर जभथनी, फ्रान्व, ऑव्स्रमा, ग्रीववायख्मा दे ळाॊभध्मेशी शी
वलयोधाची राट थोडी ऩवरू रागरी शोती.

मा वलयोधारा काशी शोमभओऩॅथीची प्रॅव्तटव कयणाये अततउत्वाशी
डॉतटयशी जफाफदाय आशे त. जगात आऩरी औऴधऩद्धतीच काम ती श्रेष्ठ
आणण फाकी वलथ काशी रुग्णाॊना अऩामकायक आणण तनरुऩमोगी, मा

आलेळात ‘आम्शी व्तरतनकभध्मे फवून शाटथ अॅुटॅकऩावून कुठराशी आजाय
ऩेळॊटरा शातशी न रालता Dynamic Effect अवरेल्मा गोळ्मा दे ऊन फया
करू ळकतो,’ अळी अलास्तल वलधाने कयणाये आणण एखाद्मा अवाध्म
आजायाची एखाद्दुवयी केव फयी करून अध्र्मा शऱकॊु डाने वऩलऱे शोणाये
डॉतटय मारा जफाफदाय आशे त.

एकीकडे बायताच्मा लैटदक काऱाऩावूनच्मा अव्स्तत्लाचा आधाय घेत

आमुलेद आऩरे शातऩाम जगबय ऩवयत आशे , रोकवप्रम शोत आशे . तय
दव
ु यीकडे शोमभओऩॅथी शी आऩल्मा औऴधाॊभध्मे कुठल्माशी भर
ू बत
ू

औऴधी घटकाॊच्मा अव्स्तत्लाचा कणभारशी अॊळ मवद्ध न करू ळकल्माने
‘लरॅ मवफो इपेतट’ म्शणन
ू टशणलरी जात आशे . शोमभओऩॅथी डॉतटयाॊनी
आऩरी औऴधऩद्धती शी काशी ळास्रीम आधायाॊलय कळी मवद्ध कयता

मेईर आणण कळी याजभान्म शोईर, माच्मा दृष्टीने प्रमत्न कयणे जास्त
गयजेचे शोते. अवा प्रमत्न भार पायवे कोणी कयताना टदवरे नाशी.
२००८ वारचे नोफेर ऩारयतोवऴक मभऱलणाऱ्मा डॉ. ल्मक
ू भाॉटेनय

नालाच्मा फ्रेंच ळास्रसाने जुरै २०१०भध्मे अवा ळोध रालरा की, एका
द्रालणात जय कुठल्माशी AIDS वायख्मा एखाद्मा आजायाचे वलऴाणू

क्रकॊला व्जलाणूॊचे DNA अवतीर तय ते द्रालण एक प्रकायच्मा शरतमा

फ्रीतलेन्वीच्मा वलद्मुत चफ
ुॊ कीम रशयी त्मा ऩाण्मात वोडते. मा शरतमा

फ्रीतलेन्वीच्मा वलद्मुत चफ
ुॊ कीम रशयीॊभुऱे त्मा द्रालणातीर आजूफाजूच्मा
ऩाण्मातीर अणुयेणूॊची यचना एक प्रकायच्मा ‘वूक्ष्भाटदवूक्ष्भ वॊयचनेत’
फदरते. (Nano Structures) मा ळास्रसाने अवेशी वॊळोधन केरे की, शे

इतर


आजूफाजूचे उयरेरे ऩाणीशी भग अळाच प्रकायच्मा शरतमा फ्रीतलेन्वीच्मा
राइप स्टाईरभनोयॊ जन-करा
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वलद्मुत चफ
ुॊ कीम रशयी वोडते. मालरून त्माॊनी अवे अनुभान काढरे की,
एखादे द्रालण जय क्रकतीशी ऩाणी मभवऱून अततवलयऱ कयण्मात आरे की
त्मा द्रालणातीर भूरबूत गोष्टीॊचे DNA जयी टदवू ळकरे नाशीत, तयीशी
शे ऩाणी त्मा भूरबूत घटकाॊच्मा वलथ गुणधभाथचे अव्स्तत्ल स्भयणात

ठे लून त्मा प्रकायच्मा शरतमा फ्रीतलेन्वीच्मा वलद्मुत चफ
ुॊ कीम रशयीॊच्मा
स्लरूऩात दाखलू ळकते.’ डॉ. ल्मूक भाॉटेनय माॊनी लाऩयरेरा ‘स्भयणात
ठे लून’ शा ळब्द मा टठकाणी पाय भशत्त्लाचा आशे .

मा वलथ वॊळोधनाचा वोलमा ळब्दात अथथ वभजून घेतरा ऩाटशजे. फऱ्माच
लेऱेरा अवे शोते की, रुग्णाच्मा काशी आजायाॊचे तनदान कुठल्माशी
ऩयीषेने (जवे यततचाचणी, ळयीयातीर वलवलध द्रहमाॊचे यावामतनक

ऩथ
ृ तकयण, ष-क्रकयण, एभआयआम) शोत नाशी, रुग्णारा त्मा आजायाची
रागण तय झारेरी अवते, ऩण अचक
ू तनदान न झाल्माने त्मालयीर
ठोव उऩाम कयता मेत नाशीत. त्माभुऱे आम्शा डॉतटयाॊना शे औऴध

दे ऊन फघ, त्मा आजायाची उऩाममोजना कय, अवे प्रकाय कयाले रागतात.
शल्री फऱ्माचळा ताऩाच्मा रषणाॊभध्मे शे प्रकऴाांने जाणलते. फऱ्माच



'एभऩीएववी'चा

केवभध्मे ताऩाचे तनदान न शोताच त्मालय औऴध दे ऊन तो फया



याजभागथ
idea exchange

डॉ. ल्मक
ॊु कीम
ू भाॉटेनय माॊच्मा मा ळोधाभऱ
ु े आता अळा वलद्मत
ु चफ

केल्मावायखा लाटतो.
रशयीॊचा अभ्माव करून आजायाची रषणे अवन
ू शी भानली ळयीयातीर

दडून फवरेल्मा ऩण तनदान न शोणाऱ्मा आजायाॊचे तनदान शोऊ ळकेर ल
त्मालयीर ठोव रीटभें ट टदरी जाऊ ळकेर. शा ळोध रालल्मानॊतय डॉ.
ल्मक
ू भाॉटेनय माॊनी केरेरे वलधान माफाफतीत पाय भशत्त्लाचे आशे .

२४ डडवेंफय २०१०रा ‘वामन्व’ मा भामवकारा टदरेल्मा भर
ु ाखतीत ते
म्शणतात की, शोमभओऩॅथी मा ळास्राफद्दर भरा पाय काशी भाटशती
नाशी, ऩयॊ तु त्माॊची ‘शाम डामल्मुळन्व’ची थथअयी भाझ्मा मा
वॊघाने काॉग्रेवरावद्ध
ु ा
भदत केरी आशे!

वॊळोधनाभुऱे खयी ठरू ळकते. एखाद्मा अततवलयऱ द्रालणातीर भूरबूत
घटकाॊचे अव्स्तत्ल जयी नाशीवे झारे, तयीशी त्मा एका ठयावलक

आकायाच्मा वूक्ष्भ वॊयचनेतून त्मा ऩाण्मात स्लत:चे अव्स्तत्ल टटकलून

ठे लू ळकतात आणण त्माॊनी वोडरेल्मा वलद्मुत चफ
ुॊ कीम रशयीॊचा अभ्माव
करून आऩण ते मवद्ध करू ळकतो.

ऩमाथलयण शा अडथऱा
नहशे , तय तनकोऩ
वलकावाचा ऩामा

२००८ वारी त्माॊना नोफेर ऩारयतोवऴक मभऱाल्मानॊतय त्माॊनी
शोमभओऩॅथीच्मा अततवलयऱ द्रालणाॊचा अभ्माव वुरू केरा आणण

जलऱजलऱ दोन लऴाांनी त्माफद्दरचे आऩरे भत ‘वामन्व’ मा भामवकारा
टदरेल्मा भुराखतीत हमतत केरे. वाशव्जकच तोऩमांत त्माॊच्मा मा

गाण्मातीर ‘वाऊण्ड’चा

आनॊद अनब
ु लता आरा
ऩाटशजे

भतारा मुयोऩभध्मे प्रचॊड वलयोध झारा. काशीॊनी त्मारा फोगव म्शणून,
तय काशीॊनी अळास्रीम म्शणून टशणलरे . ऩयॊ तु ते त्माॊच्मा भतारा ठाभ
शोते की, शोमभओऩॅथी औऴधाॊभधीर ऩोटें टाइझ्ड अततवलयऱ द्रालणात
भूरबूत औऴधी घटकाॊचा अलळेऴ अवतो आणण त्मातीर वलद्मुत

चफ
ुॊ कीम रशयीॊचा अभ्माव करून ते मवद्ध कयता मेईर. अथाथतच शा एक
वॊळोधनाचा बाग आशे आणण त्मालय अजून खऩ
ू काभ फाकी आशे .

त्माॊच्मा मा वॊळोधनारा फ्रान्व वयकायने भदत नाकायरी. वध्मा डॉ.
भाणवॊ फदरण्माऩेषा
धोयणॊ फदरा!

ल्मूक भाॉटेनय त्माॊच्मा वॊऩूणथ टीभवश चीनभधीर ळाॊघाम ळशयातीर
जीओन्टाॉग वलद्माऩीठात माच वलऴमालय वॊळोधन कयीत आशे त.

वाधायणऩणे ऑतटोफय २०१०च्मा वुभायाव भुॊफई आमआमटीच्मा

वॊळोधकाॊचा माच वलऴमालयचा आणखी एक ळोधतनफॊध प्रमवद्ध झारा.
डॉ. जमेळ फेल्राये आणण त्माॊचे वलद्माथी प्रळाॊत थचिभाने माॊनी
भुॊफईच्मा आमआमटीभध्मे वॊळोधन करून अवेच काशी तनष्कऴथ काढरे
की, शोमभओऩॅथीच्मा ऩोटे न्वी अवरेल्मा वाफद
ु ाण्मावायख्मा टदवणाऱ्मा
वलथ काशी अण्णाॊनीच
कयाले, अवे रोकाॊना
लाटणे शीच उणील..

गोड गोळ्माॊभध्मे ते औऴध जमा भर
ू बत
ू घटकाॊऩावन
ू केरेरे अवते
त्माॊचा अततवक्ष्
ू भ अॊळ अवतो आणण ते मवद्ध कयता मेऊ ळकते. शे

वॊळोधन त्माॊनीशी नॅनो टे तनोरॉजीच्मा मवद्धाॊतानव
ु ायच मवद्ध केरे आशे .
वोने, ताॊफ,े रोखॊड अळाॊऩैकी एखाद्मा खतनज धातॊऩ
ू ावन
ू फनलरेल्मा

औऴधाच्मा गोळ्मा त्माॊनी ळेजायीर औऴध दक
ु ानातन
ू आणल्मा आणण
त्माचे वलयर द्रालण तमाय केरे. वाधायणऩणे २०० वेंटटमवभर मा
काॊद्माचा बाल ळॊबय
रूऩमे क्रकरो का नको?

प्रभाणात वलयर केरेल्मा द्रालणातदे खीर मा ळास्रसाॊनी त्मा धातूॊच्मा

अव्स्तत्लाचे दाखरे टदरे आशे त . आजमभतीरा शोमभओऩॅथीच्मा 30c, 200c
मावायख्मा औऴधाॊऩुढीर अततवलयर केरेल्मा औऴधात भूऱ घटक

वाऩडतच नाशी. त्माभुऱे कुठल्माशी लैसातनक कवोटीत शी औऴधऩद्धती
कधीशी वप्रभाण मवद्ध शोऊ ळकत नाशी.

मा एका लैगुण्माभुऱे शी औऴधऩद्धती नेशभीच टीकाकायाॊच्मा फोचऱ्मा
ऩीडीएतीर टदलव

टीकेरा फऱी ऩडत आशे आणण त्मावलयोधात शोमभओऩॅथीची एकतनष्ठऩणे

आणण अमबनमाचा
श्रीगणेळा

प्रॅव्तटव कयणाये वतत भूग थगऱून गलऩ फवत अवतो. कायण मा वलथ
आषेऩाॊना, टीकाॊना उत्तये दे ण्मावायखे कुठरेशी लैसातनक दाखरे
त्माॊच्माऩाळी नाशीत. मा ळास्रारा बॊऩकऩणा अवे टशणलणाऱ्मा

रोकाॊच्मा भतारा का क्रकॊभत द्माली, अवाशी एक प्रश्न आम्शा प्रत्मेक
डॉतटयरा नेशभी ऩडत अवतो. आऩल्मा ळास्रात काशी रट
ु ी आशे त,

काशी कभतयता आशे शे भान्म, तो एक वॊळोधनाचा बाग अवू ळकतो.
दफ
थ ाॊना ऩोवणे
ु र

ऩण ते ळास्रच बॊऩक आशे , अवे म्शणणे क्रकतऩत वमुव्ततक आशे ?

नहशे !

आणखी एका दृष्टीने लयदान ठयरे आणण ते म्शणजे शोमभओऩॅथीच्मा

म्शणजे वफरीकयण

डॉ. ल्मूक भाॉटेनय आणण आमआमटी भुॊफईच्मा ळास्रसाॊचे वॊळोधन

औऴधाॊचे तलामरटी कॊरोर. एखाद्मा औऴधात जय भूरबूत घटक मवद्धच
कयता मेत नवेर तय त्मात बेवऱ नतकी शोऊ ळकते. क्रकयकोऱ औऴध
हमाऩायी ती फऱ्माचदा कयतात. थगऱ्शाईक ऩयत जाऊ नमे क्रकॊला

मभऱारेरी ऑडथय आऩल्माजलऱ औऴधे नाशी म्शणून ऩयत जाऊ नमे.
नतकर कयामराशी
अतकर रागते!

माकरयता वाध्मा अल्कोशोरच्मा फाटरीलय क्रकॊला औऴधी म्शणून

टाकरेल्मा वाफुदाण्माॊच्मा गोळ्माॊलय थगऱ्शाईकारा शहमा त्मा औऴधाॊचे
रेफर रालून वलकण्माचीशी उदाशयणे भागीर काशी लऴाांत तनदळथनाव

आरी शोती. शी गोष्ट न्मामारमाच्मा रषात आल्माफयोफय त्माॊनी मा
प्रकयणात रष घारन
ू ऩोटे न्वी अवरेल्मा ४५० मभ.री. (एक ऩौंड)च्मा
फाटल्माॊचे उत्ऩादन फॊद करून १५० मभ.री.च्मा छोटय़ा फाटल्माॊच्मा
भेधा ऩाटकय माॊचे
ऐकरे अवते, तय एकशी
ऩर
ू

झारा नवता!

स्लरूऩात कयण्माचे आदे ळ औऴधतनमभथती कयणाऱ्मा कॊऩन्माॊना दे ण्मात
आरे शोते.
मा वलथ शतफरतेवभोय आभच्माकडे एकच इराज शोता आणण आशे , तो
म्शणजे शहमा अवरेल्मा औऴधाच्मा वीरफॊद फाटल्मा डामये तट
कॊऩनीकडून घेणे आणण शले ते औऴध वाफद
ु ाण्मावायख्मा टदवणाऱ्मा

गोड गोळ्माॊलय घारून दे णे. शे च कायण आशे की, फशुताॊळ शोमभओऩॅथीचे

डॉतटय शे फाशे रून औऴधे मरशून दे ण्माऩेषा स्लत:कडची औऴधे दे णे
ऩवॊत कयतात. आत्ताऩमांत तयी शा उऩाम खारीरामक ठयत आशे . ऩयॊ तु
‘नतकर’ न कयणे
शाच फाऱावाशे फाॊचा
खया
लायवा

ऩुस्तकात लाचन
ू क्रकॊला कुणाच्मा तयी वल्ल्माने केमभस्टकडे जाऊन
‘ओहशय द काऊॊटय’ औऴधे घेणाऱ्माॊचे काम? त्माॊची पवगतच शोऊ
ळकते. प्रत्मेक औऴधातीर भूरबूत घटकाॊचे अव्स्तत्ल मवद्ध कयता

आल्मानॊतय प्रत्मेक औऴधी गोष्टीॊची आजायाॊकरयताची उऩमुततता रषात

आरी की, आज जवे फऱ्माच फशुयाष्रीम औऴध कॊऩन्मा मा आमुलेटदक
डडव्हशजन उघडून त्माचे वॊळोधन आणण औऴधतनमभथती कयीत आशे त,

तवेच शोमभओऩॅथीफद्दरशी शोऊ ळकते. तमायी शली ती कुठल्माशी नलीन
ऩाच लऴे प्रबाली
वयकाय
दे ऊ ळकेर अळी
ऩमाथमी
हमलस्था भरा टदवत
नाशी!

वॊळोधनाचा भनाऩावून स्लीकाय कयण्माची.

केंद्र वयकायच्मा भाटशती ल तॊरसान खात्माच्मा प्रोत्वाशनातून एखादे
कारतनमोव्जत वॊळोधन वुरू केरे जाऊ ळकते. ते भूतथ स्लरूऩात

आल्मानॊतय जमा प्रत्मेक औऴधी गोष्टीॊचा उऩमोग शोमभओऩॅथीने केरा
आशे (जवे लनस्ऩती, खतनज धातू, खतनज यवामने, षाय, रलणे,

रवीकयणातीर जॊतू, प्राणणजन्म लस्तू) माॊच्मा भूरबूत घटकाॊच्मा

वूक्ष्भाततवूक्ष्भ वॊयचनेचा क्रकॊला शरतमा फ्रीतलेन्वीच्मा वलद्मुत चफ
ुॊ कीम
रशयीॊचा एक डेटाफेव तमाय केरा जाऊ ळकतो. अळा मा डेटाफेवचे
वॊगणकीकयण करून प्रत्मेक औऴधतनमभथती कयणाऱ्मा कॊऩनीरा
त्मानुवाय शी प्रभाणणत औऴधे तमाय कयण्माचे फॊधन घारता मेऊ ळकते.

एक तऱभऱ फोरकी
झारी

अथाथत मारा प्रफऱ याजकीम इच्छाळतती शली. याजकायण्माॊचे

शोमभओऩॅथीचे प्रेभ शे कॅवऩटे ळन पीच्मा रारवेने भेडडकर कॉरेजेव

चारू कयण्माऩुयते नवाले. वध्माचे भुख्मभॊरी शे वलसान आणण तॊरसान

खात्माचे केंद्रीम भॊरी शोते. त्माॊनी मा वॊळोधनाॊना भदत केरी, तय माची
वॊऩण
ू थ वॊळोधनात ऩरयणती करून त्माचे ऩेटॊट चीन क्रकॊला फ्रान्वच्मा
अगोदय आऩल्मारा मभऱलता मेऊ ळकेर.
रोकाॊवाठी नहशे ,
रोकाॊच्मा वोफत...

एक गोष्ट
आभच्माकडे ळतमतो
शोत नाशी, ती म्शणजे
‘इ'रॉव्जकर ्’

फोरणॊ क्रकॊला लागणॊ!

‘वलचाय’ तनव्श्चत
झारा
की ळब्द आऩोआऩ
वाभोये मेतात

‘जमभनीचा ऩैवा
ब्रफल्डयाॊना नाशी, तय
वयकायरा मभऱामरा
शला!’
टद.०९-११-२०१२ योजी
फाजाय फॊद झारा
त्मालेऱचा बाल
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