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 बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त  जुलै २०२० 

 

एकमेकाांच ेधरुनी हात | सुखशान्तीची शोधू वाट || 

चला राहू आनांदात | आयुष्याच्या उत्तररांगात || 
- योगेंद्र वाघ ( स्वयांसेवक, उत्तररांग ववभाग)  

सातवे माहहतीपूर्ण सत्र: होममओपॅथी हे ववज्ञान समजून घेऊन  त्याववषयी ममथक आणर् वववाद दरू कररे् 
लोकाांना सहसा प्रश्न पडतो की, आपण फक्त अॅलोपॅथीवर १००% अवलांबून राहावे की आयुवेद ककां वा होममओपॅथीसारख्या औषधाांच्या 
पयाायी शाखाांकड ेलक्ष द्यावे. आज आपल्यातील बहुतेकजण अॅलोपॅथीला प्राधान्य देतात. पण काही रोग आहेत जजथे अॅलोपॅथीचा फारसा 
उपयोग होत नाही आणण त्यामुळे आपल्याला पयाायी औषधाांकड ेवळावे लागत आहे. आयुवेद आणण होममओपॅथी उपचाराांनी अनेक 
केसेसमध्ये त्याांची योग्यता मसध्द केली आहे. 

  कनेजक्िकि महाराष्ट्र मांडळाच ेसदस्य, डॉ. ववजय रानड ेयाांनी ३०मे रोजी ‘उत्तररांग’ प्रकल्पात “ववज्ञान समजून 
होममओपॅथीतील ममथक आणण वादवववाद” सांबांधधत आपले अनुभव साांगून श्रोत्याांच ेप्रबोधन केले. डॉ. रानड ेयाांनी मुांबईहून एमबीबीएस 
आणण एमडी (बीजीएन) पूणा केले. त्याांनी कनेजक्िकि मधील हॅरफोडा येथून रेमसडेन्सी अँड फेलोमशप (ओबीजीएन) पूणा केली. 
होममओपॅथीचा त्याांचा प्रवास ३० वषाांपूवी सुरू झाला. 
या सत्रात त्याांनी खालील ववषयाांवर मोलाची माहहती हदली 
1. या ववज्ञानाचा इततहास - डॉ. सॅम्युएल हानेमन (१७५५-१८४३) 
2. अॅलोपॅथी आणण होममओपॅथी मधील फरक 
3. होममओपॅथीमध्ये समजून घेतले जात ेतसे तीव्र VS क्रोतनक रोग 
4. होममओपॅधथक सरावात आपण "रोगात माणूस" म्हणून उपचार करतो, "मनुष्ट्यात रोग" नाही 
5. महत्त्वाच्या शक्तीची सांकल्पना आणण त्याची स्वायत्तता 
6. मानवी भ्रूणववकासावर आधाररत अवयव प्रणालीची क्रमवारी 
7. आजाराची कारणे आणण त्याचे पूवाज 
8. तुमच ेशरीर सांक्रमणाशी कसे लढत ेककां वा प्रततकक्रया व्यक्त करत ेककां वा सांक्रमणापासून स्वतःच ेसांरक्षण करते 
9. होममओपॅथीमध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार केले जातात. होममओपॅथीमध्ये या रोगाच ेनाव महत्त्वाच ेनाही 
10. एक उपाय तयार करणे आणण तो मसध्द करणे 
11. होममओपॅथीमध्ये रुग्णाची केस हहस्री घेण्यासाठी प्रकक्रया 
12. सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या उपायाांची काही उदाहरणे. 
13. काही वैद्यकीय केसेस 
या सत्राच्या शेविी सहभागीांना डॉ. ववजय रानड ेयाांना प्रश्न ववचारण्याची सांधी ममळाली, त्याांनी सवा प्रश्नाांची उत्तरे हदली आणण त्याांच्या 
उत्तराांना पाहठांबा देण्यासाठी काही उदाहरणेही हदली.  
वाचण्यासाठी पुस्तके: 

• डॉ. काला रॉबबन्सन याांच ेछोिे डोस मोठे पररणाम. चाांगले केसेस आहेत आणण वाचायला सोपे आहे. 
• डॉ. पॉल हस्कूा  मलणखत लहान मुलाांना होममओपॅधथक उपचार  
• बोररकेच ेमिेररया मेडडकाच ेपॉकेि मॅन्युअल. जैन प्रकाशक नवी हदल्ली, भारत 
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उत्तररांग 


