
निरोगी उतारवय 

आपल्या आयुष्याच ेचढाव-उतार सह्याद्रीसारखे असतात. बालपण तळकोकणासारख ंरम्य, शांत 
असतं. पंधराव्या वर्ाापासूि पंचववशीपयतंच ंतारुण्य उसळत्या जोमािे आणण उमेदीिे कायाक्षेत्ांच े
उंच कड ेचढूि शशखरं गाठतं. त्यािंतरची वाट देशावरच्या लांबलचक उतरत्या पठारासारखी असते. 
या उतरणीचा कल इतका कमी असतो की अधाा उतार सरेतो, म्हणजे पासष्ठीपयतं तो ध्यािातही 
येत िाही. त्या वाटेवर अधधक ताकदीची, सळसळत्या उत्साहाची गरज िसते. म्हणूिच कधीही 
उधळमाधळ ि करणारा निसगा वयाच्या पंचववशीितंर सगळीच शारीररक क्षमता हळूहळू कमी 
करतो. पंचववशीपासूि सत्तरीपयतं सगळ्याच गात्ांची कामं निम्म्यावर आलेली असतात.  

निरोगी उतारवयातले बदल सावकाश होत जातात. ते ज्या त्या वयाच्या सवासाधारण कामकाजाला 
साजेसेच असतात. त्यांिी घालूि ददलेल्या लक्ष्मणरेर्ांच ंउल्लंघि करणं, त्या अपररहाया आणण 
अपेक्षक्षत फरकांबद्दल कुरकुरत बसणं, त्यांच्यामुळे िैराश्य, धचतंा यांच्या आहारी जाणं हे 
वेडपेणाचचं आहे. पण एखाद्या फरकािे जर रोजच्या जगण्याच्या कामाला अडथळा यायला लागला 
तर मात् त्या फरकाची दखल घ्यायलाच हवी. वाचलेल्या पुस्तकातला उतारा ववसरायला झाला तर 
काहीच बबिसत िाही. पण बाहेर गेल्यावर घरी परतायची वाटच आठवेिाशी झाली तर काळजी 
घ्यायलाच हवी. खोकला आल्यावर कधी कधी अतंवास्त्रं ओली होतात. पण काही कारणाशशवाय 
तसा अपघात झाला तर तपास करूि घ्यायला हवा. सत्तरीिंतर स्िायूंची पषु्टता आणण त्यांच ं
वजि घटतं. त्यामुळे वर्ाभरात अधाा ककलो वजि कमी होणं साहजजक म्हणता येईल. पण 
कसलाही खास प्रयत्न ि करता ते मदहन्याभरात सत्तर ककलोंवरूि बासष्टावर आलं तर मिात 
धोक्याची घंटा घणघणायला हवी. यासाठी ज्या त्या वयात निसगाािे घालूि ददलेल्या मयाादा आधी 
समजावूि घ्यायला हव्या. निरोगी म्हातारपणात िमेके काय बदल होतात त ेध्यािात आलं की 
आजारपणाच ंककरकोळ लक्षणही दलुाक्षक्षत रहाणार िाही. शशवाय वयापरत्वे होणारे िैसधगाक बदल 
समजूि उमजूि स्वीकारले तर त्यांच्यामुळे मिावर आणण शरीरावर जी बंधिं पडतात त्यांिी 
निराशा ककंवा काळजी वाटणार िाही. 

वयापरत्वे छातीच्या वपजंऱ्याचा लवधचकपणा कमी होतो. श्वसिाचा भाता हालवणारे स्िायू कमजोर 
होतात. श्वासोच््वासातली हवेची देवाणघेवाण कमी होते. जी हवा आत पोचते नतच्यातला प्राणवायू 
रक्तात पूवीइतका सहजपणे पोचवणं फुप्फुसांिा जमत िाही. शशवाय हृदयाची रक्त पंप करायची 
ताकद घटते. ताठरलेल्या, धचचंोळ्या रक्तवादहन्यांतूि पुरेसं रक्त खेळतही िाही. पररणामी सगळ्या 
अवयवांसाठी प्राणवायूच ंरेशनिगं केलं जातं. 



प्राणवायचू ंसगळ्यात मोठं धगऱ्हाईक म्हणजे स्िायू. कुठल्याही धावपळीला प्राणवायूच्या अक्षय्य 
पुरवठ्याची गरज असत.े त्याचचं रेशनिगं झालं की धावपळ जमेिाशी होते. शशवाय साऱ्याच 
स्िायूंची पुष्टताही घटलेली असते. हालचालीसाठी स्िायूंिा ज्यांची मदत होत ेते सांधे णझजूि 
कुरकुरायला लागतात. अिावश्यक शारीररक धावपळीची दगदग वाटायला लागते. पण रोजच्या 
जगण्यातली आवश्यक कामं झपेणं जड िसतं.  

बुध्दीलाही धावपळ झपेेिाशी होते. िव्या गोष्टी झपाट्यािे ध्यािात घेऊि त्या जुन्या आठवणींशी 
जुळवूि त्यांचा योग्य वापर करायला मती वेगवाि असावी लागते. पंचववशीपासूिच तो वेग कमी 
होत जातो. पण काळजीपूवाक एखादी गोष्ट समजूि घेऊि ती सावकाशीिे वापरायची कुवत 
सत्तरीलादेखील शाबूत असत.े स्वतःच्या व्यवसायातले मोठे निणायही बबिचकू जमतात. 

वयापरत्वे झोपेची गरज कमी होत जाते. नतच ंवळेापत्कही बदलतं. ददवसा टीव्हीच्या समोर 
डुलक्या येतात आणण रात्ी डोळा लागणं कठीण होतं. म्हणूि ददवसा व्यायाम करावा, बुध्दीला 
चालिा देणारं काम करावं, चार माणसांबरोबर वेळ घालवावा. मग रात्ी आपसूक झोप लागते. 

मेंदचूा आकारही वयापरत्वे कमी होत जातो. पंचववशीला कवटीत घट्ट बसणारा मेंद ूसत्तरीला 
कवटीपासूि येणाऱ्या रक्तवादहन्यांिा लोंबकळत सूरपारंब्या खेळतो. टीव्ही बघता बघता डुलकी 
लागली आणण डोक्याला छोटासा झटका बसला तरी तेवढ्यािेही त्यातली एखादी रक्तवादहिी तुटूि 
मेंदभूोवती रक्तस्राव होऊ शकतो. हे लक्षात ठेविू डोक्याच,े मािेच ेझटके टाळणं महत्त्वाच ंआहे. 

ऐदहक सुखांचा आस्वाद घेण्याची ज्ञािेंदद्रयांची ताकद घटते. डोळ्यातल्या शभगंाचा लवधचकपणा 
जातो, ते वपवळट होतं. चष्म्याशशवाय जवळच ंददसत िाही; वाचि जमत िाही. कमी उजेडात 
ददसत िाही; प्रखर उजेडाची नतरीप सहि होत िाही. दहरव्या-निळ्या रंगांच्या हलक्या छटा 
कळेिाशा होतात. आतल्या कािातल्या हाडांच्या साखळीतले सांधे धरतात. तारसप्तकातले सूर ऐकू 
येत िाहीत. लताच्या ‘रशसक बलमा’तलं ‘िेहा लगाके हारी’ हरवूि जात.ं गधं आणण रुची 
ओळखणाऱ्या मज्जातंतूंची संख्याच कमी होते. गुलाबाचा सुगंध, फोडणीचा खमंग वास खणुावत 
िाही आणण आम्रखडंाची मजाही येत िाही. पण मज्जातंतू कमी झाल्यामुळे दखुी कमी जाणवते 
आणण ती सहि करायची ताकदही चांगलीच वाढलेली असते.  

दात पडतात ते दहरडयांच्या रोगांमुळे. म्हातारपणामुळे दात पडत िाहीत. पण तरीही घास चावूि 
खायला फार वेळ लागतो; भूक शमल्याच ेइशारे अध्याा जेवणातच मेंदकूडूि यायला लागतात. 
जठरातले पाचकरस कमीच पाझरतात. शशवाय जठरातूि अन्ि फार सावकाशपणे पुढे सरकतं. 
त्यामुळे थोडसंं खाल्लं की पोट भरतं. मेंदतूला भुकेचा नियंत्कच अल्पसंतुष्ट होतो. जजभेला चव 



िसल्यामुळे रुचकर काही खाण्याचाही उत्साह िसतो. आहार घटतो. पण तवेढा आहार त्या 
वयाच्या मयााददत हालचालींिा पुरेसा असतो. फक्त तो चौरस असायला हवा. तसा तो िसला तर 
मात् प्रधथिं, जीविसत्वं अपुरी पडतात; कुपोर्ण होत.ं  

चाशळशीिंतर बायकांची आणण सत्तरीिंतर पुरुर्ांची हाड ंववरळ होतात. एरवी शंभर खांब असलेल्या 
देवळात फक्त पंचवीसच खांब ठेवले तर त्यांिा छत तोलणं जसं कठीण जाईल तसंच या हाडांिा 
वजि तोलणं जड जातं. ववरळ झालेले मणके तर या भाराखाली दबतात; माणसांची उंची घटते. 
बऱ्याच लोकांत त्या मणक्यांच्या निमुळत्या पाचरी होतात; पाठीला बाक येतो.  

आतल्या कािात एक जायरोस्कोपसारखी यंत्णा असते. ती यंत्णा शरीर उभं-आडव-ंनतरकं कसं 
आहे त्याची मादहती मेंदलूा पोचवते. हातापायातले मज्जातंतू नतथल्या स्िायूंच्या, सांध्यांच्या 
जस्थतीची खबर सतत मेंदलूा कळवत असतात. या मादहतीिुसार काम करूि स्िायू आणण सांधे 
शरीराचा समतोल साधतात. उतारवयात हे खबरे आणण  कामगार थकतात आणण कामचकुारपणा 
करतात. त्यात मािेतिू लहाि मेंदलूा रक्त पुरवणारी एक वादहिी मणक्यांच्या हालचालीिे 
अधिूमधिू अचािक धचमटूि जाते. रक्तपुरवठा खडंडत झाला की लहाि मेंदचू ंतोल सावरायच ं
काम एकाएकी गडबडतं. अशात जर कुत्ा, मांजर ककंवा िुसती गाशलच्याची दमुड पायात कडमडली 
तरी पडायला होत.ं पडलं की ववरळ हाड ंपटकि मोडतात. म्हणूि पडझड टाळण्यासाठी काळजी 
घ्यायला हवी. 

शरीरातली ववर्ं, घेतलेली और्ध ंवगैरेंचा योग्य तो समाचार घेणाऱ्या मूत्वपडं, यकृत यांचीही कामं 
घटतात. त्याच ंभाि कुठलंही और्ध घेतािा बाळगावं लागतं. स्वादवुपडंातिू इन्शुशलिच ंउत्पादि 
गरजेपेक्षा कमी होतं. पण मधमुेह आणण वाढलेला रक्तदाब हे उतारवयाच ेअववभाज्य भाग िव्हेत. 

मूत्िशलकेभोवतालची प्रोस्टेट ग्रंथी चाशळशीपासूिच वाढायला लागते. ऐंशीच्या पुढल्या िव्वद टक्के 
पुरुर्ांत ती थोडी तरी वाढलेली असतेच. ती िुसती वाढली तर त्यापासूि धोका िसतो. पण 
नतच्यामुळे लघवी अडकली, लघवीत जंतूंची लागण झाली ककंवा रक्त जायला लागलं तर लगेच 
उपाय करूि घ्याव.े  

उतारवयात आजारांकड ेकाणाडोळा करण्याकड ेप्रवतृ्ती वाढते. जंतूंची लागण झाल्यामुळे होणाऱ्या 
न्यूमोनियासारख्या आजारांिा प्रनतबंध करायची कुवत कमी होते. त्या वयात हे आजार झाले तर 
ककत्येकदा ताप-खोकलाही येत िाही; फक्त बुजध्द सरैभैर होते. मेंदचू्या कामाला ऊजाा पुरवणाऱ्या 
थायरॉईड ग्रंथीच्या कामचकुारपणामुळेही बुजध्दमांद्य येत.ं कधी काही जीविसत्त्वांच्या अभावािेही 



ववचारशक्ती बोथट होते. आजी-आजोबांच्या वागण्या-बोलण्यात असंबध्दता आढळली तर या बऱ्या 
होणाऱ्या आजारांचा ववचार आधी व्हायला हवा.   

वय वाढतं तशी नितंब आणण मांडयांवर अधधक चरबी साठते पण इतर दठकाणच्या त्वचखेालचा 
चरबीचा थर घटतो. नतला सुरकुत्या पडतात. बाह्यत्वचा पातळ होत जाते; नतच्यावरच ेकेस, 
त्यांच्या बुडाच्या तैलग्रंथी, घमाग्रंथी यांची संख्याही घटत जाते. त्वचा कोरडी होते. त्वचचेा 
लवधचकपणा घटल्यामुळे डोळ्यांभोवती सैल त्वचचे्या वपशव्या होतात; भुवया खाली ओघळतात; 
त्यांच ेमऊ पडलेले अस्ताव्यस्त केस डोळ्यांत जातात. अगंावर सुंदर लाल रंगाच ेचामखीळ 
उगवतात. काळे तीळ, चामखीळ, धचमुकले पांढरे डागही येतात. यांतला कुठलाही डाग ही निकोप 
वाधाक्याची काजळतीटच  म्हणता येईल. मात् एखादा चामखीळ झपाट्यािे वाढायला लागला 
ककंवा त्याच्यातिू रक्त यायला लागलं तर मात् तत्काळ डॉक्टरी सल्ला घ्यायला हवा.  

चरबीचा थर हटला की पातळ त्वचलेा शरीरातली उष्णता धरूि ठेवता येत िाही. स्िायूंच ंकाम 
कमी झाल्यािे शरीरात पुरेशी उष्णता निमााण होत िाही. हालचाल मंदावल्यामुळे पांघरूण घेण्यात 
चालढकल होते. शरीरात ऊजाा निमााण करणाऱ्या थायरॉईड ग्रंथीच्या कामातही वयापरत्वे घट होत.े 
म्हणूि थडंीच ेघातक पररणाम त्या वयात अधधक बाधतात. 

याशशवाय केस वपकणं, केस ववरळ होणं वगैरे गोष्टी निरोगी वधृ्दत्वाच ेघटक आहेत. प्रत्येक 
व्यक्तीच्या उतरत्या वयाच ंववधधशलणखत DNAच्या भार्ेत जिुकांमध्ये िोंदलेलं असतं. आपल्या 
जीविशैलीमुळे आणण भोवतालच्या प्रदरू्णामुळे पेशींमध्ये जमा होणारा रासायनिक कचरा, 
जिुकांमध्ये होणारा चकुांचा साठा यांच्यावरूि आयुष्यात गाठलेल्या शशखराची उंची आणण 
त्यािंतरच्या पठाराची लांबी आणण त्याच्या उतरणीचा कोि ठरतो.  

या ववधधलेखिाची सुरुवात तळकोकणातल्या बालवयातच होते. म्हणूि अगदी लहािपणापासूिच 
संतुशलत, योग्य आहार आणण नियशमत माफक व्यायाम यांची सवय जडवूि घ्यायला हवी. 
चढणीच्या काळातली ताकद आणण उमेद डोक्यात जाऊ ि देता निव्यासिी रहाणं, कसलाही 
अनतरेक टाळणं हे फार महत्त्वाच.ं इतकं पाळलं तर उतारावरच्या सांजरंगांत न्हाऊि 
पठारापल्याडच्या अद भुताची कुतूहलािे वाट पाहणं आिंदाच ंहोईल.   

डॉ. उज्ज्वला दळवी 
ujjwalahd9@gmail.com 

(’लोकप्रभा’च्या सौजन्यािे) 
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