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अलीकड बे�धा सव�जण �श वापरतात, पण कुणीही �शला टोपण लावनू ठेवलले �ेदसत नाही. मोठ� माणस �ेनदान एका उचं
प�ेयात वगरै �ेश उभा ठेवतात, पण लहान मलु मेा� ब�ेसनवरच कुठेतरी �श टाकतात. अशा �शमधनू �कती जीवाण,ू �कटाणू
आत �वशे करत असतील ? तसचे �कती जण �श वळेवेर बदलतात ?

अलीकड मेलु गेो�या, चॉकलटे, जकं फूड वगरै गेो�ी मो�ा �माणावर खाताना �दसतात. जकं फूडम�य तेले, चीज वगरैे
�चकट गो�ी मो�ा �माणावर अस�यान �ेया गो�ी दातावर अ�धक �माणात �चकटनू राह�याची शक् यता असत.े �यामळुे
काहीही खा��यावर लगचे चळू भर�याची सवय मलुानंा लावायला पा�हज.े

लहान मलुा�ंया �धा�या दाताकंड �ेल�� क�न अ�जबात चालत नाही. उठ�यावर लगचे चळू भ�न, दात घास�याची सवय
लावायलाच हवी. तसचे रा�ी झोप�यापवू� दात घासनू, चळुा भर�याची काळजी घणे आेवश ् यक असत.े

एक वषा��या मलुाला चळू भरता यते नाही अशा वळे� इतक् या लहान मलुाला काही खायला �द�यानतंर �नदान तीन -चार
घोट सावकाशपण पेाणी �ाव �ेहणज खेा�ल�ेया पदाथा�च केण त�डात राहणार नाहीत. अगद� लहान मलुापासनू ते
�हातारपणापय�त खा��यावर खळखळनू चळुा भरण वे �दवसातनू दोन वळेा दात घासण अे�तशय आवश ् यक असत.े

दातासंाठ� आपण काय काळजी घते आहोत याकड ले� ठेवण,े आहारातनू अ��थधात बूळकट हो�यासाठ� �यानंा
आवश ् यक ती �� �ेमळत आहते याकड ले� ठेवण,े �ध दणे वे �याला कॅ��शयमची पतू� नीट होईल इकड ले� दणेे
अ�तशय आवश ् यक असत.े नसै�ग�क ��ामंाफ�त कॅ��शयम �द�यास शरीराला कॅ��शयम �मळत वे त उे�ण पडत नाही.

दात �कडण,े दात �पवळ पेडण वेा श ् वासाची �ग�धी ह देाताचं सेामा�य �वकार. ब-याच लोकानंा फार आबंट खायची सवय
असत.े सारख �ेच�च, आवळ येासारख आेबंट पदाथ�खा�यामळु �ेयात असल�ेयाआ�ल ��ात दाताच बेाहरेच आेवरण
�वरघळत.े आबंट फळाचं रेसही दातासाठ� चागंल नेाहीत. फार गोड खाणहेी दाता�या आरो�यासाठ� चागंल नेाही. गोड
खा��यावर तर �नश ् �चतपण देात घासावते. अ�त �माणात खारट पदाथा��या सवेनान देाताला �ास होतो.

अस देाताच आेवरण �झजवणार पेदाथ�अ�धक काळ सवेन कर�यान देातावरच आेवरण �झजत,े �यामळु गेरम वा गार पदाथ�
खा��यान देाताला कळा यतेात. या �ासानंा रोग �हटल नेाही तरी ह �ेास आहते ह खेरचे.

मधमुहेी �क् त��या सव�धातूंचा -हास होत अस�यान �ेया�ंया �हर�ाही लवकर खराब होतात. मधमुहेी लोका�ंया शरीरात



गलेलेी साखर पचली नाही क� रक् तात साठत.े इ�स�ुलन वगरै घेऊेन रक् तातील साखर �नय�ंणात ठेवली तरी धातूंचा -
हास झा�यान शेरीर कमकुवत होत,े पया�यान �ेया�ंया �हर�ा खराब होतात. ह सेव�दाताच �े�ु रोगच आहते.

दातात जरा काही अडकल के� काहीतरी टोकदार व�त घूऊेन दात कुरतडत बस�याची सवय अनकेानंा असत.े �यान �ेहरडीला
जखम होत.े �हर�ामं�य अेसलले इे�फेक् शन फु�फुसात जाऊ शकत.े दात �कडण,े पायो�रया, �कडल�ेया दातात
अडकलले अे� सड�यामळु शे ् वासाला वास यणे अेसहेी �ास सभंवतात.

दाताचा आजार सवा�त वाईट असतो. दात एकदा �खायला लागला क� त �ेखण अेनकेदा अस� असत.े रा�ी, बरेा�ी दात
�खायला लागला तर दोन थ�ब लवगंाच तेले, थोडासा कापरू �खणा-या दाताखाली धरल तेर �खण केमी होत.े

दात �ख�यामागच मेळू कारण असत �ेकडललेा दात. क�ड खाली खाली पसरत,े �यामळु देात पोकळ होत जातो. �यात
अ�कण साठतात व त सेडतात, �याच इे�फेक् शन दाता�या मळुाला होत वे �खण से�ु होत.े दात थोडासाच �कडललेा
असला तर तो साफ क�न �यात �फ�ल�ग (दाता�या पोकळ�त भरलले �े�) भ�न घतेा यते.े

आपल आेरो�य दातावंर अवलबंनू अस�यामळु सेकाळ� उठ�याबरोबर चळू भ�न दतंधावन ��यने �ेदवसाची सरुवात करावी.
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