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Kanti Bhatt
ધમચકથા પ્રમાણે દે વતાઓએ પણ ધન્વંતરી નામના વૈદ રાખવા પડતા હતા
ગાંધીજીએ સ્થાપેલા ઉરૂલીકાંચનના વનસગોપચાર કેન્રમાં વષે ૬૦૦૦ દદી વગર દવાએ સાજા
થાય છે
ધમચકથા પ્રમાણે દે વતાઓએ પણ ધન્વંતરી નામના વૈદ રાખવા પડતા હતા. તંદુરસ્તી માટે ''ધ
ફસ્ર્ટ વેલ્થ ઈઝ હેલ્થ’’ માનવીના મહત્તત્તવન ંુ પ્રથમ ધન હોય તો તે આરોગ્ય છે .
આજથી પ૭ વષચ પહેલાં મારા જૂના મરડાને ભાવનગરના વવખ્યાત ડોક્ટર હેમત
ં કુ મારે હોપલેસ
કહી મને છ મહહના જ જીવવાન ંુ અલ્ટીમેટમ આપ્.ંુ
ત્તયારે ભાવનગર નજીક સણોસરોમાં સવોદય સંમેલન ભરા્.ંુ વવનોબા ભાવે અને ગાંધી-સેવકો
ુ ાઈ ચોટાઈ નામનાં ગાંધી ભક્તે વનસોપચાર સ્ટોલ
આવ્યા, તેમાં આરોગ્ય પ્રદશચન રખા્ ંુ તેમાં બચભ
રાખેલો.
ુ ેથી ૩૩
ત્તયાંથી સરનામ ંુ લઈને હું તરંુ ત મબ
ંુ ઈ અને મબ
ંુ ઈથી ધોંડમનમાડ પેસેન્જરમાં બેસીને પણ
હક.મી.. દૂ ર મહાત્તમા ગાંધીજીએ સ્થાપેલા વનસગોપચાર આશ્રમમાં ગયો અને ભાવનગરના
તખ્તવસિંહજી હોસ્સ્પટલના પારસી ડોક્ટરને ખોટા પાડી આજે ૮૩ વષે જીવતો છં એટલ ં ુ જ નહીં પણ
૧૮ કલાક કામ કરં ુ છં.
ગાંધીજીના આશ્રમમાં મેં પ્રથમ બોડચ જો્ ંુ ''યહાં સે રોગીકો યોગી બનકે જાના હૈ.’’ અથાચત
ખાનપાન, વવચારો વતચન એ તમામ બાબતમાં સાદાઈ રાખવી પડશે. વળી યાદ રહે કે દે વતાઓ
પણ ગમે તેટલો સંયમ રાખતા પણ તેમણે ''ધન્વંતરી’’નામના વૈદ રાખવા પડતા.
ગાંધીજીએ ગમે તેટલી સાદાઈ રાખી પણ તેમને બીમારી સતાવતા તે ૧૯૪૬ આજુબાજુ પ ૂણેમાં ડો.
ુ ેથી ૩૩
હદનશા મહેતાની વનસગોપચારની ટ્રીટમેન્ટથી તેની પેટની બીમારી સારી કરી પછી પણ
હક.મી. દૂ ર ઉરૂલીકાંચનમાં ત્તયાંના સેવાભાવી ગ્રામજનોમાં મોતીલાલ કોઠારી, પન્નાલાલ બલદોટ્ટા,
ુ ા કાયચકર દત્તાબા કાંચન તેમ જ ખાસ તો મણીભાઈ દે સાઈને
મહાદે વ કાંચન બંદોપંત અને ્વ
બ્રહ્મચારી બનાવીને ત્તયાં વનસગોપચાર આશ્રમ ઊભો કયો.

મોટા ઉદ્યોગપવત રામજીભાઈ કામાણીથી માંડીને કવવ મકરં દ દવે અને કું દવનકા કાપહડયા
વનસગોપચારની ટ્રીટમેન્ટ લઈ આવ્યા છે . હું ગયો ત્તયારે પાંચ દાયકા પહેલાં માત્ર સોળ દદીઓ
હતા. આજે ઉરૂલીકાંચનમાં ૧૩૦થી ૧૪૦ દદીઓ છે અને વેઈહટિંગ લલસ્ટ રાખવ ંુ પડે છે .
છે લ્લા બે દાયકાથી સેવા કરી રહેલા ડો. રવીન્ર વસંત વનસાલ અને તેમની નીચેના ડોક્ટરો શ્રીમતી
હેમા આયચ, ડો. અલભષેક દે વીકર, ડો. જયા જયસ્વાલ, ડો. અમેય દે ળકર અને ડો. શ્રવુ ત ભાવસારને
મારે અલભનંદન આપવા પડે કે આજે તેઓ એલેપેથી હો, વૈદ્ય હો કે હોવમયોપેથ બન્યા હોત તો ધારો
તો પૈસાના ઝાડ ખંખેરી શકતા, પણ ઉરૂલીમાં યોગી બનીને અને બહુ ધીરજથી રોગને ધરમ ૂળથી
નાબ ૂદ કરવાની એકમાત્ર થેરપી-વનસગોપચારના તમે સૌ ભક્ત બન્યા છો. વષે ૬૦૦૦ દદી સાજા
થયા છે , વગર દવાએ.
આજે જ્યારે એલોપેથીએ જગતની આરોગ્ય-સેવાને ''હેલ્થ ઈન્ડસ્ટ્રી’’ બનાવીને એલોપેવથક
દવાઓથી ફામાચ સ્્હુ ટકલ કં પનીઓને વષે ખાસ્સા ૬૦૦ અબજ ડોલરનો (છસ્સો અબજ) વકરો કરાવે
છે અને મબ
ંુ ઈમાં હું જોઉં છં કે મારી પાડોશમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતી મારી કામ કરનારી બે બહેનો
સહહત તમામ ઝૂંપડાવાસી અપવાદ વસવાય મહહને એલોપેથીની સરે રાશ રૂ. ૬૦૦થી રૂ. ૧પ૦૦ની
દવાનો ખચચ (મહહને) રાખે છે . ત્તયારે વનસગોપચારના વસદ્ાંત પ્રમાણે હું રહું છં.
એટલે મારો દવાનો કોઈ ખચચ નથી. બીજા શબ્દોમાં મારં ુ મેહડકલ લબલ પાંચ-છ દાયકાથી ઝીરો છે
થેંકસ ટુ નેચરોપથી. હા. વારસાગત રીતે અને પેરેલેસીસ થયો છે તે પણ મેં અગાઉ લખ્્ ંુ તેમ
વધ ુ પડતી કેરી ખાવાથી મને વધ ુ પડતા માનવસક શ્રમ થકી જ થયો છે .
પણ વનસગોપચારને વળગી રહ્યો છં તેથી મારી રોજી-રોટી (લેખન) ચાલે છે , જમણંુ અંગ ખોટંુ છે .
ડાબેરી છં એટલે ડાબ ંુ અંગ વધ ુ જોરદાર ચાલે છે , લેખનમાં-વાંચનમાં.
ફામાચસ્્હુ ટકલ ઈન્ડસ્ટ્રીનો જગતનાં ટનચઓવરનો સાચો આંકડો મળતો નથી. પરં ત ુ ્રુ ોપઅમેહરકામાં તો દરે ક નાગહરકનો સરે રાશ વ્યસ્ક્ત દીઠ દવા-ટ્રીટમેન્ટનો ખચચ વષે ૪૦૦૦૦ ડોલર છે .
ભારતમાં ડો. એન.સી. અસ્થાનાના સંપકચ પાસેથી આંકડો મળ્યો છે કે ભારતમાં માત્ર મે-૨૦૧૩નો
એલોપેવથક દવાનો વકરો રૂ. ૬૩૭૦ કરોડનો હતો. તે પણ દર મહહને ૧૦ ટકા વધે છે .
આજે ભારત જેવા ગરીબ દે શમાં મધ્યમ વગચ જ વષે રૂ. ૧૦૦૦૦૦ કરોડની દવા અજ્ઞાનને કારણે
આરોગી જાય છે . વલ્ડચ હેલ્થ ઓગે નાઈઝેશનના સાધનોમાંથી જાણવા મળ્્ ંુ કે ફાયઝર, લબ્રસ્ટોલ,
મેયસચ, સ્કવીબ, ગ્લેકસો, સેનોફી અને ખાસ તો નોવોહટિસ જ ૩૦૦ અબજ ડોલરની દવા વેચે છે .

દર વષે ૩૦ ટકાને વેગે તેમનો વકરો અને નફો વધતો જાય છે . વલ્ડચ હેલ્થ ઓગે નાઈઝેશન
(ડબ્લ્્.ુ એચઓ)ના કહેવા પ્રમાણે જગતની ફામાચ સ્્હુ ટકલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ૩૩થી ૩પ ટકાનો હહસ્સો માત્ર
૧૦ જબ્બર-જાલીમ-નફાવાળી કં પનીઓનો છે અને તે બધી જ જાપાન-્રુ ોપ અને અમેહરકામાં છે .
હવે વલ્ડચ હેલ્થ ઓગચ .નો અંદાજ છે કે જગતની ૮પ ટકા ફામાચ સ્્હુ ટકલ માકે ટ મોટી ૧૦ કં પનીના
હાથમાં છે . તે કં પની મનફાવે તે રીતે ભાવો વધારી શકે છે .
જેવો રોગ, જેવી દવા અને ખાસ તો કેન્સરનો હાઉ આપણને ખાઈ જાય છે અને દવા કં પનીને
તગડી બનાવે છે . વલ્ડચ હેલ્થ આગે . કહે છે કે આરોગ્યની ઉપયોગી માહહતી આપવામાં મામ ૂલી ખચચ
થાય છે એના કરતાં ફામચસીઓ પ૦ ગણો દવાની જાહેરખબર અને પ્રોમેશનમાં વાપરે છે .
અમેહરકાના પ્રવતષ્ઠાવાન અને પ્રવતભાવાન એમ.ડી. થયેલા ડો. મેડમ માવસિયા એન્ગેલ કહે છે કે
ુ ફાઈવ હંડ્રેડ’’ના લલસ્ટમાં આવતી માત્ર ૧૦ ડ્રગ કં પનીઓનો નફો (નફો) ૩પ.૯ અબજ
''ફોચ્ર્્ન
ડોલર છે એટલે કે ૨૦૦૨માં જગતની ટોચની ૪૯૦ જેટલી કુ લ લબઝનેસ-જાયન્ટ કં પનીઓના કુ લ
નફા કરતાં માત્ર દસ ડ્રગ કં પનીનો નફો વધ ુ હતો.
તમે પ ૂછશો કે આ વળી ડો. માવસિયા એન્ગેલ કોણ? આ ડો. માવસિયા અમેહરકા-્રુ ોપની ''ધ ન્્ ુ
ઇંગ્લેન્ડ જનચલ ઓફ મેહડવસન’’ના પ્રવતષ્ષ્ઠત પ્રકાશનના તંત્રી હતા.
તેમણે ''ધ ટ%થ એબાઉટ ધ ડ્રગ કં પનીઝ: હાઉ ધે હડસીવ યેશન્ટસ’’ નામન ંુ પસ્ુ તક લખ્્ ંુ છે . આ
પસ્ુ તકના ન્્ ૂયોકચ ટાઈમ્સ અને વોવશિંગ્ટન પોસ્ટે પેટભરીને વખાણ કયાચ છે .
ન્્ ૂયોકચ ટાઈમ્સે લખ્્ ંુ છે કે ડો. માવસિયા ધગધગતી વાણીમાં દવા કં પનીઓની બેશરમીને નગ્ન
કરીને ખલ્ુ લી કરી છે . ડો.માવસિયા કહે છે કે, ડાયાલબટીસ અને હડપ્રેશનના રોગને એટલો ચગાયો છે કે
દવા કં પનીઓ ''લોકવપ્રય થયેલી પોતાની દવાના ભાવ વષચમાં 'સેવરલ-ટાઈમ્સ’ વધારે છે . દા.ત.
કલેહરટીન નામની ટોપ-સેલલિંગ એલજી પીલની હકિંમત દવા કં પનીએ પાંચ વષચમાં તેર-તેર વખત
વધારી છે .
આજે ૨ ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતી અને લાલબહાદુર શાસ્ત્રી જયંતી વનવમત્તે વનસગોપચારને બહાને
ગાંધીજીના જીવનના મહત્તત્તવના યોગદાનને આજે યાદ કરીએ. થેંકસ ટુ ગાંધીજી કે ૬૦ વષચમાં તેને
કારણે બે-ત્રણ વનસગોપચાર જ કેન્ર હતાં તેને બદલે ભારતમાં હવે ૩૦-૩૦ વનસગોપચાર કેન્રો
થયાં છે - કાસ્ન્ત ભટ્ટ

તમારા મનમાંથી રોગોનો ફફડાટ દૂર કરો:

સ્વગચસ્થ ડૉ. મન ુ કોઠારીને મળીને, વાંચીને, સાંભળીને તમારા મનમાંથી રોગનો ફફડાટ દૂ ર થઈ
જતો.
સન્ડે મોવનિંગ - સૌરભ શાહ
જેમને લીધે જજિંદગી જીવવા જેવી લાગતી હોય એવા લોકો જતા રહે ત્તયારે સાચ ંુ કહું, જીવન ઓછં
જીવવા જેવ ંુ લાગે છે . તબીબી ક્ષેત્રનાં જેમનાં સંશોધનોને હવે પશ્ર્ચચમી મીહડયા પણ સ્વીકારી રહ્ં ુ
ુ ુ વારે ૭૯ વષચની ઉંમરે
છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાવતપ્રાપત ડૉ. મન ુ કોઠારીએ ત્રણ હદવસ પહેલાંના ગર
છે લ્લો ચવાસ લીધો ત્તયારે કં ઈક આવી જ ફીલલિંગ આંખમાંથી છલકાઈ ગઈ. દવા આપીને દદીને
સાજા કરનારા ડૉકટરને લોકો દે વ ગણે છે . એ હહસાબે દવા આપયા વવના દદીને સાજા કરનારા
ડૉકટર મહા-દે વ ગણાવા જોઈએ.
તબીબીશાસ્ત્રની ટોચની પદવીઓની હારમાળા ધરાવતા ડૉ. મન ુ કોઠારીન ંુ કૅન્સર અંગે ન ંુ સંશોધન
આજે પણ કોઈ પડકારી શકત ંુ નથી. ધ વૉવશિંગ્ટન પોસ્ટ અને ધ ન્્ ૂ યૉકચ ટાઈમ્સ છે ક હવે એવા
હરપોટટચ સ છાપતા થયા છે કે મેહડકલ ક્ષેત્રમાં ‘ઓવર ડાયગ્નોવસસ’ થાય છે . ડૉ. મન ુ કોઠારી
દાયકાઓથી સલાહ આપતા રહ્યા કે વાતવાતમાં ચેકઅપ કરાવવા દોડી જવ ંુ મ ૂખાચ મી છે . કમ્પલીટ
બોડી ચેકઅપ કમ્પલીટ નાદાવનયત છે . ડાયગ્નોવસસ માટે ફ્રી ઑફ ચાર્જ યોજવામાં આવતા કૅમ્પસ
વાસ્તવમાં ઘરાકો મેળવવાની માકે હટિંગ યોજનાઓ છે . સ્વામી સચ્ચચદાનંદે કહ્ં ુ છે કે ખંડન કરવાથી
ખંડન થત ંુ નથી, ઊલટાન ંુ મંડન થાય છે . મબ
ંુ ઈની કેઈએમ હૉસ્સ્પટલ સાથે સંલગ્ન જી. એસ.
મેહડકલ કૉલેજના ઍનેટોમી વવભાગના ભ ૂતપ ૂવચ ડીન ડૉ. મન ુ કોઠારી તબીબી ક્ષેત્રે કોઈનય
ંુ ખંડન
નહોતા કરતા પણ પોતાની તબીબી વવચારધારાને આગવી શૈલીમાં વ્યક્ત કરતા રહેતા. તેઓ
તબીબી ક્ષેત્રના કે તબીબોના વવરોધી નહોતા પણ આ પવવત્ર ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલી ગે રરીવતઓને
વૈજ્ઞાવનક ઢબે તમારી સમક્ષ ઉઘાડી પાડતા. એમને મળીને, વાંચીને, સાંભળીને માંદગી માટેનો
તમારો ફફડાટ સાવ ગાયબ થઈ જતો.
ુ ો? ના. મત્તૃ ્ન
ુ ો ભય એને પોતાને હોય એના કરતાં
માણસને સૌથી વધ ુ ભય શેનો સતાવે? મત્તૃ ્ન
વધારે એના પર જેમનાં જીવનનો આધાર છે એવી વ્યસ્ક્તઓને વધારે હોવાનો. કારણ કે એના
ગયા પછી એણે તો કશંુ સહન કરવાન ંુ નથી, એના આવશ્રતોએ વધ ુ સહન કરવાન ંુ હોય છે . મત્તૃ ્ ુ
કરતાં પણ મોટો ભય માણસને રોગનો હોય છે . શરદીખાંસી જેવા રોગની વાત નથી. અલ્ઝાઈમસચ
ુ ાવતા
હડસીઝ જેવા રોગ. કૅન્સર કે હૃદયને લગતા રોગ. વ ૃદ્ાવસ્થાને કારણે તમે યાદશસ્ક્ત ગમ
ુ ાવી બેસો. અલ્ઝાઈમસચનાં પરફેક્ટ કારણો કે ઍક્રુ ે ટ ઉપચારો
જાઓ તો તમારી આજીવવકા ગમ
શોધાયા નથી. આ રોગ ન થાય એ માટે તમે વપ્રવેષ્ન્ટવ મેઝસચ લઈ શકતા નથી. કૅન્સર થવાનો
તમને ડર હોય તો પણ તમે એ માટે વપ્રવેન્શનનાં પગલાં લઈ શકતા નથી, કારણ કે કૅન્સર શંુ કામ

થાય છે એન ંુ જ સંશોધન હજુ અધ ૂરં ુ છે . કૅન્સરના દદીને સાજા કરનારી દવાઓ માત્ર દાવાઓ છે ,
ક્લેમ્સ છે . ઉલ્કાપાતનો ચોક્કસ સમય કહી શકનારં ુ વવજ્ઞાન આપણી પાસે છે , કૅન્સરને જડમ ૂળમાંથી
ઉખાડી નાખનારં ુ વવજ્ઞાન નથી.
હાટચ ઍટેક. કોઈ પણ ઉંમરે હૃદયરોગનો હુમલો આવી શકે. રોગથી મરી જવાનો ડર માણસને
એટલો નથી હોતો જેટલો રોગની સારવાર પાછળ આવથિક રીતે પાયમાલ થઈ જવાનો ભય હોય છે .
આ ભયગ્રંવથને કારણે દવા બનાવનારી કં પનીઓ, મેહડકલ હરસચચ સેન્ટરો, હૉસ્સ્પટલો તથા ડૉકટરી
આલમનો ધંધો ખ ૂબ ફૂલેફાલે છે . મેહડકલેઈમ જેવા વીમા લેનારી કં પનીઓ પણ હવે આ
બૅન્ડવેગનમાં સામેલ થઈ ગઈ છે .
ુ ચોક્કસ પ્રકારના કોષો સાથે જન્મે છે . માણસની તંદુરસ્તીનો આધાર
કોઈપણ માણસન ંુ શરીર અમક
એને રોગ થયા પછી મળતી સારવારની ઉત્તકૃષ્ટતા પર નહીં, પરં ત ુ રોગ થયા પહેલાંની એની
ુ તે
શારીહરક - માનવસક પહરસ્સ્થવત પર છે . આ વાતને જરા વધ ુ સરળતાથી જોઈએ. પહેલ ં ુ સખ
જાતે નયાચની કહેવતમાં વપ્રવેન્શન ઈઝ બેટર ધૅન ક્યોર ઉસ્ક્તનો સમાવેશ થઈ જાય છે . જે વાતને
તબીબી વવજ્ઞાનની સચોટતાનો આધાર જોઈએ તે વાત મારા જેવા કોઈ લબનતબીબના મોઢે
બોલાતી કે એવાની કલમે લખાતી હોય ત્તયારે એની વવચવસનીયતા ઘટી જાય. એટલે જ ડૉ. મન ુ
કોઠારી અને એમનાં કલીગ ડૉ. લોપા મહેતાએ લખેલાં કેટલાંક પસ્ુ તકોના વનચોડરૂપે એમણે કહેલી
જ બે-ચાર વાત આ શ્રદ્ાંજલલના લેખમાં ટાંકવા માગં ુ છં:
આ બંને લેખકોએ એક જગ્યાએ રોકફેલર ફાઉન્ડેશને પ્રગટ કરે લા પસ્ુ તક ‘ડુઈંગ બેટર ફીલલિંગ
વસચ’ને ટાંક્ ંુ છે . આ પસ્ુ તકના વનચોડરૂપે કહેવા્ ંુ છે કે તબીબી સંભાળન ંુ ધોરણ ઊંચ ંુ એટલે
સ્વાસ્્યન ંુ ધોરણ પણ ઊંચ ંુ એવ ંુ સમીકરણ ખોટંુ છે . જન્મ વખતે જ નવજાત વશશ ુ જીવશે કે નહીં,
કેટલ ં ુ જીવશે, વ્યસ્ક્ત જીવનભર કેટલો વખત સાજી રહેશે અને કેટલો વખત માંદી એ નક્કી થઈ
જાય છે અને આવી બાબતોમાં ૯૦ ટકા વખત ડૉકટરો, દવાઓ કે હૉસ્સ્પટલો કશંુ જ કરી શકતાં
નથી. ૯૦ ટકા માંદગી જે પહરબળોથી વનયંવત્રત થાય છે તેના પર ડૉકટરોનો કે દવાઓનો કોઈ જ
કાબ ૂ હોતો નથી. આ પહરબળો છે વ્યસ્ક્તની અંગત જીવનરીવત (ધ ૂમ્રપાન જેવી કુ ટેવો કે વનયવમત
કસરત જેવી સારી આદતો કે લચિંતાજનક સ્વભાવ, આનંદી વમજાજ જેવી માનવસકતા), સામાજજક
ુ વત્તા તથા એન ંુ પ્રમાણ, માતાવપતાનો શારીહરક વારસો), રહેઠાણ,
પહરસ્સ્થવત (આવક, ખોરાકની ગણ
ુ માં જે પ્રકારની માંદગીઓ આવે છે
હવાપાણી અને આસપાસન ંુ વાતાવરણ, માણસને આધવુ નક ્ગ
એમાંથી ઘણીખરીને તબીબી ક્ષેત્ર મહાત કરી શકત ંુ નથી એવ ંુ આ પસ્ુ તક કહે છે .
ડૉ. મન ુ કોઠારી અને ડૉ. લોપા મહેતા ‘ઑક્સફડચ કમ્પેવનયન ટુ મેહડવસન’ને ટાંકીને કહે છે કે:
‘કેટલાય દરદીઓ તેમની માંદગીમાંથી ડૉકટરની દવા લીધા વવના તેમ જ ખોટી માત્રા કે

લબનઅસરકારક દવા લીધી હોવા છતાં, સાજા થઈ જાય છે . સાજા થવા માટે કુ દરત જ કારણભ ૂત છે
એની ડૉકટરોને ખબર હોય છે . તેમને એ પણ ખ્યાલ હોય છે કે મોટા ભાગની માંદગીમાં રોગી
આપમેળે સાજો થઈ જાય છે . જજિંદગી બચાવવા માટે દવા કે શસ્ત્રહિયાની જ્વલ્લે જ જરૂર પડે છે .
ડૉ. મન ુ કોઠારીએ પોતાના દીઘચ અને સ્વસ્થ આ્ષ્ુ ય દરમ્યાન આપણા જેવા કૉમન પીપલને
ુ રૂપે મ ૂકી આપવી હોય તો આ પાંચ તારણો
ધ્યાનમાં રાખીને કહેલી અગલણત વાતોને જો કૅપસ્્લ
નીકળે . આ પાંચ વાતો યાદ રાખીને ડૉ. મન ુ કોઠારીને સાચી શ્રદ્ાંજલલ આપીએ:
૧. રોગ શરીરનો ધમચ છે અને મત્તૃ ્ ુ સમયનો ધમચ છે . આ બન્ને વચચે કારણ અને પહરણામનો સંબધ
ં
નથી. ઉંમર સહજ બેતાળાં આવવાં, વાળ સફેદ થવા, ચામડી પર કરચલી પડવી, મોવતયો આવવો,
ુ ધમચની જેમ આપણે સ્વીકારીએ
શરીરન ંુ કદ સહેજ ઓછં થવ ંુ - આ બધાને સહજ રીતે, શરીરના ગણ
છીએ એમ જ હૃદયની ધમનીમાં જોવા મળતા વવકારોને (જેને કારણે લોકો બાયપાસ કરાવવા દોડી
જાય છે ) પણ ઉંમર સહજ ફેરફારો તરીકે સ્વીકારવાની સમજ કેળવવી પડશે.
ુ ે કારણ-કાયચનો સંબધ
૨. રોગ અને મત્તૃ ્ન
ં નથી. તંદુરસ્ત વ્યસ્ક્તઓ આંખના પલકારામાં ઢળી પડે
છે અને લાંબા વખતથી પીડાતા માનવીની જીવનદોરી ટકી રહે છે . મત્તૃ ્ ુ માત્ર રોગને કારણે જ
આવે છે એવ ંુ નથી. દરે ક રોગનો ઈલાજ છે જ એવ ંુ પણ નથી. રોગ જ મ ૃત્ત્ુન ંુ કારણ છે એવી
ભ્રમણામાંથી તબીબી વવજ્ઞાન બહાર આવ્્ ંુ નથી. એમાંથી મક્ુ ત થવાનો સમય પાકી ચ ૂકયો છે .
૩. પોતાને અને પોતાના એકદમ વનકટના સ્વજનોને રોગ લાગ ુ પડે છે ત્તયારે ડૉકટરો ખપ પ ૂરતો
ઉપચાર કરે , ઉગ્ર સારવારનો આશ્રય નથી લેતા.
૪. રોગન ંુ વનદાન વહેલ ં ુ થ્ ંુ કે મોડું, રોગની ઉગ્રતા વધ ુ કે ઓછી, એવી વવવવધ બીનાઓ રોગની
તવારીખમાં મીનમેખ કરી શકતી નથી. રોગન ંુ વનદાન વહેલ ં ુ થ્ ંુ હોત તો સારં ુ થાત એવો ઉલ્લેખ
કરી, રોગમાંથી મક્ુ ત કરવાનો જશ પોતે રાખીને સારં ુ ન થવાનો સંપ ૂણચ બોજો રોગીના ગળે નાખી
ડૉકટર પોતે છૂટી જાય છે .
૫. વવચવભરના અભ્યાસો પરથી તારવણી નીકળે છે કે પ્રત્તયેક ૧૦ ઈલાજમાંથી ૯ ઈલાજ
લબનજરૂરી, લબનઅસરકારક કે અસહાયક પરુ વાર થાય છે .
કાગળ પરના દીવા :
ુ ી રાહ જોવાની? -સૌરભ શાહ
માણસના સદ્ગુણોને યાદ કરવા એન ંુ મત્તૃ ્ ુ થાય ત્તયાં સધ

