क्रोनोप्रकृती
मानवाची उत्क्ाांती सूर्ााभोवती तसेच स्वतःभोवती फिरणाऱ्र्ा पथ्
ृ वीवर झाली. मानवाचे
ननसर्ाात ववशेष स्थान नसून अन्र् जीव-जांतू प्रमाणेच तो दे खील ननसर्ा ननर्माांना बाांधील
आहे . ननसर्ाातील सवा घडामोडी च्ीर् पद्धतीने वारां वार घडत असल्र्ाने प्रत्कर्ेक सजीवामध्र्े
र्ा नैसर्र्ाक घटनाांना (जसे ददवस/रात्र, भरती/ओहोटी, ऋतच
ु ् इ.) सामोरे जाण्र्ासाठी एक
जैववक घड्र्ाळ उत्क्ाांत होत र्ेले. जसे बाह्र् घड्र्ाळ आपल्र्ाला व्र्ावहाररक र्ोष्टी वेळेवर
करण्र्ासाठी मदत करते त्कर्ाप्रमाणे प्रत्कर्ेक सजीवातील जैववक घड्र्ाळ ननसर्ाातील बदलानुसार
आपल्र्ा शरीरात र्ोग्र् ते बदल घडवते.
जैववक घड्र्ाळाच्र्ा कार्ाप्रणालीबाबत सांशोधन करणाऱ्र्ा आधनु नक शास्त्राला ‘्ोनोबार्ोलॉजी’
असे म्हणतात. ्ोनोबार्ोलॉजीतील अर्धकार्धक सांशोधनाद्वारे मानवी शरीरातील जैववक
घड्र्ाळाचे कार्ा समजण्र्ास मदत होणार आहे . आपल्र्ा शरीरातील जैववक घड्र्ाळाचे कार्ा
प्रामुख्र्ाने नैसर्र्ाक प्रकाश, शारीररक हालचाल आणण अन्न सेवनाच्र्ा वेळा र्ा तीन घटकाांवर
अवलांबून असते. दद
ु ै वाने हे च तीन घटक वाढत्कर्ा शहरीकरणामुळे आमुलाग्र बदलून र्ेले आहे त.
्ोनोबार्ोलॉजीतील सांकल्पनाांवर आधाररत ‘्ोनोमेडीससन’ नामक आधनु नक वैद्र्कशास्त्रातील
एक उपशाखा आहे . र्ा उपशाखेतील सांशोधनामळ
ु े प्रत्कर्ेक व्र्क्तीच्र्ा र्ण
ु वैसशष््र्ानरू
ु प अचक
ू
आणण कमीतकमी दष्ु पररणाम असलेले औषधोपचार करणे शक्र् आहे .

परां तु त्कर्ासाठी अजून

पुरेसा मुलभूत अभ्र्ास, जैववक घड्र्ाळाचे मापन करणारी वस्तुननष्ठ ननदान प्रणाली, आणण
र्ा र्दृ हतकाला ससध्द करण्र्ासाठी आवश्र्क तेवढा साांख्ख्र्की पररभाषेतील वैद्र्कीर् मादहती
सांच (डेटा) आवश्र्क असून त्कर्ानांतर ही कल्पना अर्धक व्र्वहार्ा होऊ शकेल.
आयर्व
बिलेले आहे त असे
ु ेदशास्त्रामध्ये निसर्ग आणि मिष्ु य हे सर्वगच पंचमहाभत
ू ांपासि
ू
मािले जाते. त्यामुळेया दोघांमध्ये अिेक स्त्तरांर्वर साम्य आढळते, याला लोक-पुरुष साम्य
ससद्ांत ककंर्वा पपण्डि ते ब्रह्माण्डि न्याय असे संबो्ले जाते. आयुर्वेद या जीर्विशैलीमध्ये
बाह्य र्वातार्वरिात, ददर्वसभरात तसेच र्वषगभरातील पर्वपर्व् ऋतू मध्ये जसे बदल होतात
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त्याप्रमािे र्वार्डया-चालडयातील नियमयांचे र्विगि ददिचयाग आणि ऋतुचयाग या स्त्र्वरुपात केलेले
आढळते.
शरीर हे र्वात, पपत्त आणि कफ या त्ररदोषांिी बिलेले असूि या त्ररदोषांची साम्यार्वस्त्था ही
आरोग्यास कारि ठरते तर त्यांची त्रबघिलेली अर्वस्त्था ही रोर्ोत्पादक असते. ददर्वसभरात
र्वेर्र्वेर्ळ्या

र्वेळी,

र्वषग

भरातील

र्वेर्र्वेर्ळ्या

मदहन्यांमध्ये

तसेच

आयष्ु यातील

पर्वपर्व्

टप्प्यांमध्ये त्ररदोषांची ण्स्त्थती सतत बदलत असते. शरीरातील जैपर्वक घड्याळाकिे लक्ष दे ऊि
सुयोग्य आणि नियसमत जीर्विशैलीचा र्वापर केल्यास दोषांची साम्यार्वस्त्था दटकपर्विे शक्य
होते. तसेच जीर्विशैलीतील बबघाडामुळे उत्कपन्न होिारे जे रोर् आहेत त्यांिा अटकार्व करिे
सहज शक्य होते.
आयर्व
ु ेदात प्रकृनत ही एक संकल्पिा मांिलेली आढळते. प्रत्येक मिष्ु याची प्रकृनत ही
र्वैसशष््यपूिग असल्यामुळे आयुर्वेद चचककत्सक व्यण्क्तसापेक्ष औष् दे डयार्वर भर दे तात. प्रकृनत
र्वैपर्वध्यामुळे एकच औष् सर्वग रुग्िांमध्ये सारखेच पररिामकारक ठरतािा ददसत िाही. तसेच
रोर् जर मूळापासूि बरा करायचा असेल तर ति आणि मि याम्ील त्रबघाि दरु
ु स्त्त
करडयाची आर्वश्यकता असते. यासाठी औष्ी उपायांबरोबर जीर्विशैलीतील बदल सर्वगथा
उपयक्
ु त ठरु शकतात.
्ोनोबार्ोलॉजीनुसार प्रत्कर्ेक व्र्क्तीचा एक ‘्ोनोटाईप’ असतो आणण आर्ुवेदानुसार प्रत्कर्ेक
व्र्क्तीची एक प्रकृती असते. आधनु नक ववज्ञान केवळ शारीररक स्तरावरून प्रत्कर्ेक व्र्क्तीचे
पररक्षण करू शकते तर आर्ुवेद शारीररक, मानससक, बौद्र्धक तसेच आख्त्कमक स्तरावरून
व्र्क्तीचे पररक्षण

करतो.

आधनु नक

मानवाला

जडणाऱ्र्ा

बहुताांश

जीवनशैली

ननर्डीत

आजाराांमध्र्े (जसे मधम
ु ेह, रक्तदाब, नैराश्र् इ.) जैववक घड्र्ाळाचे कार्ा बबघडलेले आढळून
आले आहे .
जसे प्रकृतीनुसार वातप्रधान, वपत्तप्रधान अथवा किप्रधान अशा तीन प्रमुख प्रकारात व्र्क्तीांची
ववभार्णी करता र्ेते त्कर्ा प्रमाणे ्ोनोटाईप नुसार प्रातःकालीन, मध्र्म, अथवा सार्ांकालीन
अशा तीन प्रमुख प्रकारात व्र्क्तीांची ववभार्णी करता र्ेत.े सामाख्जक बांधनाांमुळे प्रातःकालीन
व्र्क्तीला दे खील सांध्र्ाकाळी काम करावे लार्ते. ज्र्ामळ
ु े त्कर्ाचे जैववक घड्र्ाळ बबघडू शकते.
आपला ्ोनोटाईप समजून त्कर्ानुसार बौद्र्धक, शारीररक कामाच्र्ा वेळा जुळवून घेतल्र्ास
जैववक घड्र्ाळ ननरोर्ी राहू शकते.
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मानवाचे मन आणण में द ू हे अर्धक उत्क्ाांत असल्र्ामुळे जैववक घड्र्ाळाचे कार्ा केवळ
शारीररक स्तरावरून दरु
ु स्त करून पुरेसे होणार नाही तर त्कर्ासाठी मानससक तसेच बौद्र्धक
स्तरावरून दे खील व्र्क्तीचे पररक्षण करून त्कर्ानुसार जीवनशैलीतील बदल घडवल्र्ास अर्धक
पररणामकारकता र्ेईल अशा कल्पनेने आम्ही ‘्ोनोप्रकृती’ ही नवीन सांकल्पना सवाांपुढे माांडत
आहोत.
व्र्क्तीचा ‘्ोनोटाईप’ तसेच ‘प्रकृतीटाइप’ पररक्षण करून त्कर्ानुसार त्कर्ाला आहार/ववहार
ननर्डीत जीवनशैलीतील बदल सुचवल्र्ास केवळ औषधाच्र्ा माध्र्मातून तात्कपुरते बरे
होण्र्ाच्र्ा मानससकतेतन
ू समाज बाहे र र्ेईल अशी आशा आहे . सध्र्ा केवळ प्रश्नावलीच्र्ा
माध्र्मातून ्ोनोटाईप आणण प्रकृतीटाइप पररक्षण होते आहे . पुढील काळात अर्धक
वस्तनु नष्ठ चाचणी ननमााण करण्र्ाचा आमचा प्रर्त्कन आहे .
र्ा दृष्टीने लेट वप्र. बी. व्ही. सभडे िाउां डेशन आणण जैवच्ीर् आवतान प्रसशक्षण व सांशोधन
सांस्था र्ाांच्र्ा सांर्ुक्त ववद्र्माने ववववध वर्ोर्टाांसाठी, ववववध कालावधीच्र्ा कार्ाशाळा
आर्ोख्जत केल्र्ा जातात. आर्ामी कार्ाशाळे सांदभाातील मादहती आमच्र्ा सांकेतस्थळावर
(वेबसाईट) समळू शकेल. तसेच फकमान २० सांख्र्ेसाठी आपल्र्ा सोर्ीच्र्ा वेळी आणण स्थानी
कार्ाशाळे चे आर्ोजन करता र्ेऊ शकेल. अच्क मादहतीसाठी कृपया संपकग सा्ार्वा.
िॉ. प्रशांत दरु ाफे

र्वैदया हे मांर्ी सुतार
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