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ડાયટિંગોની માનલિક આડઅિરો 

                                              ભનોલૃત્તિ - યચના કોઠાયી 

                          આજકાર ડામટિંગની પેળન થઈ ડી છે. 
કોસ્ભોોત્તરિન ળશેયોભાં ત્તસ્રત્તભંગ  વેન્િયો ત્તફરાડીના િોની જભે 
પૂિી નીકે છે. ડામટિંગ એિરે આશાય યનો કાફૂ  અથલા તો 

કેલામેરી ત્તભતાશાયી બોજન દ્ધત્તત. ડામટિંગ વાયી લસ્તુ છે , ણ 

એને પેળન ફનાલી દઈને જભે પાલે તેભ ડામટિંગ કયલાનાંમ કેિરાંક 
જોખભો શોમ છે.  ાતા દેખાલાના ળોખભાં ને ળોખભાં છોકયીઓ 
ફેપાભણે ડામટિંગ કયે છે અને છી  ભોિી ભુશ્કેરીઓ નોતયી ફેવે 
છે. 

                          ત્તિિનના એન્ડયવન તથા ેયી ત્તફત્તરગ્ઝ નાભના ડોક્િયોએ ઓક્વપડડની 

ત્તરિરભોય શોત્તસ્િરભાં એક અભ્માવ કમો શતો.  'વાઈકોરોત્તજકર ભેટડત્તવન ' નાભની જનડરભાં 
૧૯૯૦ભાં આ અભ્માવનાં તાયણો પ્રકાત્તળત થમાં શતાં. પ્રસ્તુત  અભ્માવભાં ૯ સ્ત્રીઓ અને ૬ ુરુો 
ાવે ડામટિંગ કયાલડાલલાભાં આવ્મું શતંુ. આ  ફધાં સ્ત્રી-ુરુોભાંથી કોઈનેમ કોઈ પ્રકાયના 
ળાયીટયક, એન્ડોકાઈન, ભાનત્તવક કે અન્મ યોગો નશોતા. આ ંદય તંદુયસ્ત સ્ત્રી-ુરુો વાધાયણ 
લજન ધયાલતાં શતાં. ત્રણ અઠલાટડમાં કેરયી ટયત્તસ્િિક્િેડ ડામટિંગ છી તેઓની ઝીણલિબયી  ળાયીટયક 
અને તભાભ રેફોયેિયી તાવો કયલાભાં આલી. 

                       જ ેતાવભાં જાણલા ભળ્યું  કે તભાભ લોરત્તન્િમવે વયખા પ્રભાણભાં લજન  ગુભાવ્મું 
શતંુ. રગબગ એલયેજ ાંચ િકા જિેરો લજનભાં ઘિાડો જોલા ભળ્યો શતો , યંતુ ભશત્ત્લનું તાયણ એ શતંુ 
કે સ્ત્રીઓભાં ટિિ પ્િોપાન નાભના એત્તભનો એત્તવડનું  પ્રભાણ ઘિી ગમું શતંુ. રોશીભાં પયતો ટિિ પ્િોપાન 
નાભનો આ એત્તભનો એત્તવડ ભાણવના  ભન વાથે અનુવંધાન ધયાલતી લસ્તુ છે. રોશીભાં પયતા આ 

ટિિ પ્િોપાનભાંથી ભાણવનું ભગજ પાઈલ-શાઇડિ ોક્વી ટિિ પ્િોપાન નાભનું યવામણ ફનાલે છે , જને ેભગજના 
ભશત્ત્લના ન્મુયો િિ ાન્વભીિય તયીકે ઓખલાભાં આલે છે. આ પાઈલ એચિી  જો ભગજભાં ઓછંુ ફને તો 

ભાણવના ભૂડભાં પેયપાયો થામ છે અને તણાલ , ઉત્વાશનો અબાલ, શતાળા લગેયે રક્ષણો જોલા ભે છે. 
ઉયોક્ત તાયણના વભથડનભાં જોલા ભળ્યું કે  જ્માયે ટિિ પ્િોપાન પયીથી ેરી સ્ત્રીઓને રોશીની નવોભાં 
આલાભાં આવ્મો  ત્માયે તે સ્ત્રીઓના ભગજભાં પયીથી પાઈલ એચિી ૂયતા પ્રભાણભાં ફનલાની 
ળરૂઆત થઈ ગઈ. 

                         આભ, આ પ્રમોગ દ્વાયા જણામું કે સ્ત્રીઓ ઉય  ડામટિંગની લધાયે અવય થામ 
છે. તેઓના રોશીભાં પયતો ટિિ પ્િોપાન જરદી ઘિી જામ  છે જથેી ભગજના પાઈલ એચિી ઘિે છે , જ ે
એન્કઝાઇિી કે ટડપે્રળન રાલી ળકે છે. લી એ લાત તો જાણીતી છે કે લધુ ડતા ડામટિંગથી ઇટિંગ 

ટડવઓડડય તયીકે ઓખાતા યોગોમ થઈ ળકે છે , જનેું કાયણ ણ ભગજના પાઈલ એચિીભાં થતા 
પેયપાયો જ છે. લાસ્તલભાં એર ટિિ પ્િોપાન નાભની એક નલી દલા જ છે , જ ેશજુ બાયતભાં વશેરાઈથી 
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ભતી નથી. આ દલા ટડપે્રળનના દદીઓ ભાિે યાશતરૂ થામ  છે. એર ટિિ પ્િોપાન રોશીભાંથી ભગજભાં 
જામ છે અને ત્માયે ત્તવયોિોત્તનન તથા  પાઈલ એચિી જલેા ન્મુયો િિ ાન્વભીિવડ ફનાલે છે જ ેભાણવના 
ભૂડને સ્લસ્થ યાખે છે. 

           ભેલ્િઝય નાભના ડોક્િયે ઉયોક્ત ભુશ્કેરી ત્તનલાયલા ભાિે વૂચવ્મું છે  કે ડામટિંગ વાથે 

ટિિ પ્િોપાન ઉયથી રઈ ળકામ જથેી તેની ઊણ ન યશેલા ાભે , યંતુ ૧૯૮૮ તથા ૧૯૮૯ભાં ટિિ પ્િોપાન 
રેનાયા કેિરાક રોકોને ગંબીય જ્ઞાનતંતુ તથા  ભજ્જાતંતુની આડઅવયો જોલા ભી શોલાથી લચ્ચેના 
ગાાભાં ટિિ પ્િોપાન આલાનું  લરણ ઘિી ગમું શતંુ. અરફિ , ાછથી જાણલા ભળ્યું શતંુ કે એ 
આડઅવયો ટિિ પ્િોપાનની નશોતી યંતુ તેની જાાનીઝ ફનાલિભાં બેલામેરા કેિરાક અન્મ દાથોને 
કાયણે શતી. 

                 ઈટિંગ ટડવઓડડય તયીકે ઓખાતા યોગ બાયતભાં એિરા પ્રચત્તરત નથી , યંતુ 

ત્તિભના દેળોભાં ઘણી મુલાન છોકયીઓને થામ છે. તેભાંના એક એનોયેત્તક્વમા  નેલાડઝાદ નાભના 
યોગભાં છોકયીને ાતા થલાની એલી તો ઘેરછા રાગે છે કે તે  બૂખી જ યશેલા ભાંડે છે , અને ોતે 
ાતી થઈ જલા છતાંમ ોતાને  જાડી મા સ્થૂ જ વભજ્મા કયે છે. ફીજા આલા જ એક ફુત્તરત્તભમા 

નાભના યોગભાં  વ્મત્તક્ત શેરાં લધુ ડતંુ ખાઈ રે છે , છી અપવોવ  કયીને ઊરિી કયીને ફધું ફશાય 
કાઢી નાખે છે. આ ભાનત્તવક યોગ ણ ભગજની  ત્તવયોિોનોત્ત જકર ત્તવસ્િમ્વ વાથે ગાઢ યીતે 
વંકામેરા શોલાનું જણામું છે. 

                  ત્તલદેળની જભે આણે ત્માં ણ શલે લધુ ડતી ત્તસ્રત્તભંગ અલેયનેવ આલી ગઈ છે. બ્મુિી 
કોન્િેસ્િો, ભોડેત્તરંગ તથા પેળન ળોનો વ્મા લધ્મો છે. વુત્તસ્ભતા વેનો , ઐશ્વમાડ યામો અને ત્તપ્રમંકા 
ચોયાઓના જભાનાભાં ંદય-વિય લડની છોકયીઓ ોતાના ળાયીટયક વંદમડ ત્તલળે લધુ ડતી 
વબાન થઈ ગઈ છે , એિરે અશં ણ ડામટિંગ લધલા ભાંડમું છે. જો આણું કલ્ચય ણ લધાયે ડતંુ 
ત્તસ્રત્તભંગ કોત્તન્ળમવ થઈ જળે તો કદાચ આણે ણ ઈટિંગ ટડવઓડડય મા એલા ફીજા યોગને અકાયણ  

ઊબા થતા જોલા ભળે. પ્રસ્તુત પ્રમોગ અરફિ નાનો અને શેરલશેરો શતો , છતાં એ કશી જામ છે કે 
ફધી સ્ત્રીઓએ આંખ ભંચીને ડામટિંગભાં ઝંરાલી દેતી લખતે વશેજ ત્તલચાયલાની જરૂય છે. 

  
 

 


