जािणजे यज्ञक
“अग आई, �कती खंगलीयेस तू! काही खातेसिपतेस क� नाही?”
म्हा�ेकाकू च्य सुजाताला आपल्या आईची अवस्था बघून ध�ाच बसल
म्हा�ेकाकूंची दोन्ही मुलं अमे�रकेला स्थाियक झाली होतम्हा�ेकाका
गेल्यानंतर काकूंनी देऊळ, बाजारहाट, स्वयंपाक, मिहलामं यांत आपलं
वेळाप�क बसवून टाकलं होतं. दोन्ही मुलांना आपल्या आईच्या स्वावलंबन
आिण उत्साहाचा अिभमान वाटे.  यंदासुजाता िनवृ� झाली. म्हणू आईकडे
मिहनाभर रहायच्य इरा�ाने भारतात आली आिण व्हीिडयोचॅटमध्ये
कळलेल्या बऱ्याच गो�ी ितच्या लक्षात आ
आधीच सडपातळ असलेल्या काकू आता चांगल्याच खंगल्या होत्या. त्य
तोलही अधूनमधून जात होता. रा�ीचं धड �दसत नव्हतं. सुजाता आली त्याच्
दुसऱ्याच �दवशी त्या घरातच पडल्या आिण दोन्ही हात �ॅक्चर झाले. अ
र� फार कमी असल्यामुळे दोन बाटल्या र� चढवल्यावरच��या होऊ
शकली. हे सारं कु पोषणामुळे झाल्याचं डॉक्टरांनी सुजाताला समजावू
सांिगतलं.
काका गेल्यानंतरच्या एकाक� भावनेनकाकूं चा उत्साहहळू हळू हरवत गेला
होता. ‘झेपत नाही’ म्हणतत्यांनीदेऊळ आिण मिहलामंडळ आपल्या �दनचय�तून
बादच के लं होतं. बाजारातही त्या आठ�ातून एखा�ाच �दवशी जात.
एके काळी भल्याभल्यांच्या िजभांना आपल्या हातच्या अमृततुल्य काल
चटक लावणाऱ्या काकूंनी मासे, मांस वज्यर् केलं होतं. दारावर आलेली कसली
भाजी त्याखपवून घेत; कधी िखचडीच्या चार घासांवरच भागव; मंगळवारगु�वार-संक�ीला कडकडीत उपास क�न चुलीला पूणर् िव�ांती देत
वयस्कर माणसांच् कु पोषणाला एकटेपणा आिण औदासीन्य ही दोनच कारणं
नसतात. वयापरत्वे बाजारापय�त जाणं खरोखरच झेपत नाही. एक�ासाठी
स्वयंपाकाचा सगळा उप�ाप नकोसा वाटतो. दृ�ी अधू झालेली असते;

हातापायांना थोडासा कं प असतो. चुलीवर जेवण करताना सांडलवंड होते; हात
भाजतो; िवस्तवपाशी काम करायची �हमत घटते. िशवाय �ची आिण गंध या
दोन्ही संवेदना बोथट होतात; जेवण अळणी,सपक लागतं; पाणीही बेचव
लागतं. अ�मागार्ची हालचाल मंदावते म्हणून भूकहकमी लागते. जठरातून
बी१२ या जीवनसत्वाचं र�ातशोषण कमी होतं. दात हालतात; पडतात;
कवळ्या धड बसत नाहीत;भाज्या, फळं चावता येत नाहीत म्हणून वज्यर् हो
आिण बध्दको�ाचा �ास होतो; बेचैनी वाढते; खाणं नकोसं होतं �कत्येकांनी
वाधर्क्याचा िवचार आधी केलेलाच नसतो; गाठीला पुरेशी माया िशल्लक नसत
िखशाला परवडत नाही म्हणून िनकृ� िशधा घेतला जातो; फळं, भाज्या, मांस
अंडी यांना फाटा �दला जातो. शरीरात अ आिण ड जीवनसत्वांची कमतरता
होते; रातांधळेपणा येतो आिण हाडं �ठसूळ होतात.
कु पोषणाचा दुसराही एक �कार असतो.
कामतकाकांचा मुलगा आिण सून त्यांच्यापाशीच रहातात. नातवंडांही
आजोबांचा लळा आहे.
काकांच्या िजभेची चव गेली म्हणून सुगरण सूनबाईने सकाळसंध्याकाळ त्यां
आवडीचं जेवण के लं. खोबऱ्याच्या रसाने मुसमुसलेली पापल-कोलंबीमुडदश
ु ांची आंबट-ितख्खट सांबारी, आंबेमोहोराचा भात आिण मुखशुध्दील
पौि�क म्हणून कधी दुध-तुपाचा िशरा तर कधी गूळ-तूप-खोबऱ्याने ओथंबलेली
खांटोळी! काकांचं वजन झपा�ाने वाढलं. ‘�कृ ती सुधारते आहे’ म्हणूनमुलाने
सुनेला शाबासक� �दली. मग काकांना स्वतःच वजन पेलवेना; उभंही रहाता
येईना. बसून बसून बध्दको� झाला म्हणून रोज चमचाभर �ेमा�फन नावाच
औषध सु� के लं. हळू हळू काकांना रा�ीचं �दसेना. िपतृभ� मुलाने रा�ं�दवस
सेवेसाठी चाकर ठे वले.
काकांचा र�दाब वाढला; आडवं झाल्यावर धाप लागायला लागली आिण एके
�दवशी त्यांना �दयिवकाराचा झटका आला. हॉिस्पटलमध्ये  केलेल्या चाचण्
र�ातलं कॉलेस्टेरॉल तर वाढलेलं आढळलंच पण हमोग्लोिबनही कमी भरल;

अ, ड जीवनसत्व आिण कॅ िल्शयम यांची कमतरता �दसलीआिण हाडं िवरळ
झाल्याचंही कळलं सारं खाणं पौि�क असूनही काका कु पोिषतच होते.
वय वाढतं तसं शरीरातलं �ायूंचं �माण कमी होत जातं आिण रोजच्या
हालचाल�साठी श��चा वापर कमीकमी होतो. म्हणूनजेवणातून िमळणाऱ्या
श��ची गरजही घटते. अशा वेळी जेवण कमी के लं तर जीवनस�वं,
�िथनं(�ोटीन्स),तंतू(फायबर), क्षार वगैरे आवश्यक घटकांची कमतरता होत
कु पोषण होतं. गोड प�ा�ांत �कवा तेलकट-तुपकट पदाथा�त श�� �कवा
उष्मांक(कॅलरीज) भरपूर असतात पण जीवनत्वं, फायबर जवळजवळ
नसतातच. प�रणामी फ� मेदवृध्दी होते; वजन वाढत जातं आिण तरीही
कु पोषण होतं.
डॉक्टरांनी सुजाताला आिण कामतकाकांच्या सुनेलाही वडीलधाऱ्यांच
जेवणाब�लचा सल्ला �दल:
वयस्कर माणसांचं जेवण पौि�क नसावं; साित्वक असावं. पौि�क खाण्यात तूप-साखर-गूळ-मध आिण उष्मांक यांची लयलूट असते.खोबरं , सायीचं दहीदूध,
मांस, अं�ाचा िपवळा बलक आिण कवचातले मासे ही खाणी पौि�क तर
असतातच पण िशवाय त्यांच्यात कॉलेस्टेचाही साठा असतो. साखर-गूळ
यांनी र�ातली साखर एकदम वाढते. त्यामुळे अनेक दुष्प�रणाम होता
साित्क म्हणजे आवश्यक �िथनं, जीवनसत्वं, क्षार, फायबर यांची रे
असलेल.ं त्यात ते-तूप-गोड हे घटक कमीत कमी असले तर आवश्यक पदाथा�चा
पुरेसा पुरवठा होऊनही मोजक्या उष्मांकांत जेवण उरकतंवजन वाढत नाही.
�िथनांच्या अितरेकाने मू��पडांना इजा होऊ शकते.�दवसाला प�ास �ॅम �िथनं
पुरेशी होतात. मांस, मासे, अं�ाचा पांढरा बलक यांतून बी१२ हे जीवनसत्व,
लोह, जस्त(�झक) आिणउ�म दजार्ची �िथनं िमळतात.ग�-तांदळ
ू -नाचणीबाजरी-ज्वारी अशा िम�धान्यांची भाकरी साय काढलेल्दुधात कु स्करली तर
ितच्यतूनही मांसाइतक्याच उ� दजार्ची �िथनं िमळतातआिण त्यासोबत
िप�मय पदाथा�तून िमळवायचे आवश्य उष्मांक येतात; फायबरही िमळतो. या

िप�मय पदाथा�नी र�ातली साखर सावकाश वाढते; त्यामुळे आटोक्यात रहात
आिण �कृ तीला �ास होत नाही. फायबरमुळे बध्दको� टळतो; आत�ांच्य
ककर्रोगाला आिण इतरही अनेक िवकारांना �ितबंध होतो.जेवणासोबत
घोटघोट पाणी प्याल्या चार घास जास्त जाता.
त�डाला चव नसली तर जेवणात अनेक घटक एक� आणून त्याची �ची वाढवता
येते. उतारवयात दातांच्या �ासामुळेक�या कोशंिबरी चावताही येत नाहीत
आिण क्षीण झाल्या �ितकारश��मुळेत्यांच्यातून येणारे जंही सोसत नाहीत.
पण भाज्या अती िशजवल्याने त्यांची चव जाते. ग-कोबी-फ्लॉव वाफवून
त्यासोबत बेताने उकलेल्या फरसब-घेवड्य़ासारख् भाज्या घेतल्या क
एकाच वेळी अनेक चव�चा आस्वाद घेता येतो. व�न घातलेल्या म-फोडणीने
�ची अिधक खुलते. िशवाय व�न �लबू-िमरी, सायीिशवायचं दही, बारीक
िचरलेली िमरची-को�थबीर-टोमॅटो असंही िशवरता येतं.
फळांतून आिण रं गीबेरंगी भाज्यांच्या एकि�त उक�ा को�शिबर�तू
जीवनसत्वं, क्षार आिण फायबर भरपूर िमळतािहर�ागार, लाल-श�दरीिपवळ्या भज्यांतून अ जीवनसत्व तर िमळतंच पण त्यांतल्य दुसऱ्या काही
घटकांनीही ने�पटलाची ताकद वाढते. िशवाय त्यांच्या आकषररं गांनी
जेवायला उत्साहवाटतो. िनसटत्या कवळीनेफळं चावून खाणं कठीण जातं. ती
िमक्सरमध्ये सालीसकट घोटून मसाय काढलेल्या द�बरोबर �दली तर
गोडखाऊ कामतकाकांचंही समाधान होतं.
दुधातून कॅ िल्शयम िमळतं. पण बऱ्याच भारतीयांना दुधातली साखर पचत नाही
ितने पोटात वायु धरतो; जुलाबही होऊ शकतात. चीझमध्ये  �कवा आंबट द�ात
ती साखर नसते पण कॅ िल्शयम आिण �िथनं दुधायेवढीच असतात.
मोडावलेली धान्यं, फळं, भाज् खाल्ल्यामु आल्झायमसर्ला �ितकार हो
शकतो. पण जीवनसत्वच्य गोळ्य घेतल्याने हा फायदा होत नाही!
उतारवयात बी१२ शोषून घ्यायला आत�ाला मदत करणारं एक िम-रसायन

कमी पडतं. म्हणून त्या वयात १२ असलेले मांस-मासे-अंडी आिण दुभत्याचे
पदाथर् आवजूर्न खावे
असे साित्वक पदाथर् वाप�न भारतीय जेवणात नाना चवीपरी साधता येतात
रोज वेगळ्या पध्दतीचं जेवण केलं क� त्या नावीन्याने चार घास जायला
होते. एका वेळी ताटभर अ� जात नाही; बळे च जेवलं तर ते घशाशी येतं; �ास
होतो. वेळेला चार-चार घास असे �दवसातून पाच-सहा वेळा खाल्ल तर पुरेसं
सत्व पोटात उतरता येतं मिहन्यातून एकदाएखाद् स
द रं भजं �कवा एखादा
बटाटेवडा खाऊन िजभेचे चोचलेही पुरवता येतात.
�े मा�फनसारख्या औषधांनी अ, ड, ई आिण क जीवनसत्वं धुपून जातात; शोषल
जात नाहीत. काही इतर औषधांनी ड जीवनसत्वाला कुचकामी केलं जातं.
म्हणन चालू असलेली सगळी औषधं मधूनमधून डॉक्टरांना दाखवून घ्यावी
त्यांनी सांिगतलं  तर र�ाच्या चाचण्याही क�न घ्या�ा आिण गरजेनु
जीवनसत्-क्षारांच्या गोळ्याही घ्
डॉक्टरांनीअसं समजावून सांिगतल्यावर कामतकाकांच्या �शार सूनबा�न
आणखीही काही उमगलं. त्याच्या घरातल्या साऱ्या स्थूलपणाकडेकल होता.
सूनबा�नी घरातल्या साऱ्यांच्याच जेवणसरसकट सुधारणा के ली.
खोबऱ्यािशवायची माशाची सांबारी साधायला त्यांचा सुगरणपणा पणाल
लागला खरा पण वषर्भरात सगळ्यांचच �कृ तीत लक्षणीय फरक पडला
मुलाने काकांना िनयिमत �फिजयोथेरपीचीही �वस्था क ली. ध�न का होईना,
वषर्भरात काकांना चालता यायला लागलं
मिहन्याभरासाठीच लेली सुजाता सहा मिहने रािहली. ितने काकूं शी बोलत
रा�न, त्यांना िवनवून बळेबळे चार घास खायला घातले. गरजेची गोळ्औषधंही नेमाने �दली. त्यासोबत ितने त्यांना चौरसहाराचं, भाज्या, फळं,
मासे खाण्याचं मह�व समजावलं. काकूंचे स्वयंपाकाचे क� कमी करायला ितन
न�ा पाककृ ती शोधल्य. तूर-मूग-तांदळाच्या िखचडीत सोया आिण पालक
घातला. थािलिपठाच्या भाजणीला घेतात तशी अनेक धान्यं भाजून त्यां

एकि�त रवा क�न ठे वला; त्यात वेगवेळ्या भाज्यांचे तुकडे घालू
ितखटिमठाचा सांजा के ला. िम� कडधान्यांच्यउक�ा उसळ�ना व�न फोडणी
�दली. त्यािशवा सं�ी, िचकू , पपई, के ळी, �ाक्षं अशी काकूंच्या दातां
झेपणारी फळं ही त्यांना खाऊ घाली. या तैनातीने ताकद आली; हाताची हाडं
सांधली; रातांधळेपणा कमी झाला तशा काकू ही स्वयंपाकघरात यायला
लागल्या. सांडलवंड न करता त्यांनभाज्यांन खमंग फोडणी �दली. मग
सुजाताने त्यांना त्या न�ा, सोप्या पाककृती िशकवल्या. फोनवर सा
मागवायलाही िशकवलं. काकू न�ा उत्साहाने स्वावलंबी झाल्
उतारवयातल्या कुपोषणाला अनेक गो� कारणीभूत होतात. त्य समजून घेऊन
त्यांच्यावर चौफेर सुधारक� हल्ला वेळीच चढवला तर सगळं दोषिनवारण ह
शकतं. पण त्यासाठी डोळ्यांत तेल घालून सावध मा� रहावं लागत
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