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या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सुरणित असून पुस्तकाचे ककवा
त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रि वा नाट्य, णचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी
लेखकाची परवानगी घेिे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई
होऊ शकते.
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णवनामूल्य णवतरिासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपि हे फ़ॉरवडव करू शकता.

•

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यणतररक्त कोिताही वापर करण्यापुवी ई-

साणहत्य प्रणतष्ठानची परवानगी घेिे आवश्यक आहे.
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सवव जगभर जनता णवणवध आजारांनी पीणडत आहे. सदी, खोकला, डोके दुखी, अंगदुखी,
पाठदुखी अशा साधारि व्याधींपासून ते रक्तदाब, मधुमेह, ह्रदयणवकार अथवा झटका, णपत्ताशय व
मूत्रपपडातील खडे, गाउट इत्यादी गंभीर अशा आजारापयंत. या सवव तक्रारींची वाढ दखल
घेण्याइतपत वाढली आहे. आता अशी वेळ आली आहे की प्रत्येकाने जागे होऊन आपले आरोग्य
सुधारून आपि अशा व्याधींना सहजासजी बळी पडिार नाही याची काळजी घेतली पाणहजे.

ह्या सवव व्याधी होण्याचे मुख्य कारि आहे आपली सध्याची बैठी जीवनशैली, जेविाचा
दजाव, आणि शारीररक श्रम अथवा व्यायामाचा पूिव अभाव. मी जे काही वाचन के ले आहे त्यावरून,
मला झालेला त्रास व मी माझी जीवनशैली, जेवण्याचा दजाव सुधारून व व्यायाम आणि इतर
शारीररक श्रम वाढवून मी माझे आरोग्य काही प्रमािात सुधारले त्यावरून मी काही णनष्कर्व काढले
आहेत व ते आपल्यासमोर मांडत आहे.
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आपि जरा णवचार करूया. वनस्पती जग आणि प्रािी जग. काय फरक आहे? वनस्पती
एकाच जागी असतात आणि प्रािी फफरू शकतात. मनुष्य हा प्रािीच आहे व हाच मुख्य फरक
आपि लिात घेतला तर असे आढळते की शारीररक हालचाल करिे हेच आपले मुख्य काम आहे.
वनस्पतींना त्यांचे अन्न त्यांना जणमनीतून मुळांकडू न णमळते. प्राण्यांना त्यांचे अन्न णमळणवण्यासाठी
भटकावे लागते. मनुष्य हा प्रािीच आहे व त्यामुळे अन्नासाठी भटकिे म्हिजेच चालिे हेच त्याचे
प्राथणमक काम आहे. आणि हेच नेमके आपि करत नाही.

वरील णवधानावरून आपि असा णनष्कर्व काढू शकतो की आपले आरोग्य चांगले ठे वायला
चालिे हेच आपले महत्वाचे शारीररक काम आहे. कामावर चालत जािे , व्यायामासाठी अथवा
णवरं गुळा म्हिून चालिे. णजने (टेकडी ककवा झाडावर) चढिे उतरिे , वजन उचलून (वजन उचलून
व्यायाम शाळे तील व्यायाम) वाहून नेिे अशा पूरक फक्रया करिे हेही महत्वाचे आहे.

आपि जरा काळाच्या समजा १०० ककवा अणधक वर्े मागे जाऊन त्या काळातील लोक
कशा प्रकारचे जीवन जगत होते ह्याचा णवचार करूया.

१.त्यांना कु ठे ही प्रवासाने जाण्याची अथवा कु ठलेही काम घाईने करण्याची गरज नव्हती.
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२.सवव जि अंग मेहन
े तीची कामे करीत असत. खूप दूरवर चालत जािे, झाडावर चढू न
फळे काढिे, शेत नांगरिे, वजन उचलून वाहून नेिे इत्यादी कामे करीत असत. अशी कामे के ल्यावर
त्यांना खूप उष्मांक पुरणविार्या अन्नाची गरज असे. परंतु अन्नपुरवठा कमी असल्याने वेळेला पुरेसे
अन्न णमळे लच ह्याची खात्री नसे.

३.अन्न वेळेवर णमळे ल ह्याची खात्री नसल्याने मानवी शरीराची ठे वि अशी आहे की जेंव्हा
जेंव्हा अन्न उपलब्ध असेल तेंव्हा भरपूर खाऊन चरबीच्या माध्यमातून उजेची साठवि करिे.

४.कोिीही एकमेंकांशी कसलीही
स्पधाव

करीत

नव्हते.

सूयावस्ताबरोबर

सववजि काम थांबवून आपापल्या घरी
जाऊन णवश्रांती घेत असत. णनसगावने
घालून फदलेले णनयम कोितीही तक्रार न
करता पाळत होते. सववसाधारिपिे लोक
सुखी होते.

५.या कालावधीत इतर अनेक
समस्या होत्या. त्या म्हिजे रोगराई.
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बालकांचे अथवा नवजात अभवकांचे मृत्युचे मोठे प्रमाि, कु पोर्ि व लागोपाठ होिारे गभावरपि
अथवा बाळं तपि ह्यामुळे होिारे पिंयाचे मृत्यू, दरवर्ी येिाऱ्या अनेक प्रकारच्या साथीच्या
रोगांच्या लाटांमुळे होिारे मृत्यु, कु पोर्ि इत्यादी अनेक कारिांनी आयुष्य मयावदा खूप कमी
म्हिजे साधारि ३५ वर्े होती.

आता आपि त्यापुढील कालावधीचा णवचार करु. वाफे च्या एंजीनाचा शोध लागल्यानंतर
खऱ्या अथावने औद्योगीक प्रगती सुरू झाली. परं तु १९०० ते १९५० या काळात जीवन उध्वस्त
करिाा़ऱ्या अनेक घटना घडल्या. त्या म्हिजे दोन जागणतक महायुद्ध.े एका बाजूला प्रचंड आर्थथक
मंदी व अन्नधान्याचा तुटवडा तर दुसऱ्या बाजूला प्रचंड औद्योणगक क्रांती व रेल्वे, जहाजे, मोटारी व
णवमाने ह्यांची मोठ्या प्रमािावर प्रगती.

जशी महायुद्धे संपली तशी लोकांच्या आयुष्याला णस्थरता आली. औद्योणगक क्रांतीमुळे
आर्थथक स्थैयव आले. अन्नधान्याची उपलब्धता वाढली. मािसांच्या हातात पैसा आला व त्यामुळे
थोड्याफार प्रमािात चैनीचे आयुष्य जगण्याची संधी णमळाली. खाण्याणपण्याच्या सवयी बदलल्या.
ह्याचा दुसरा पररिाम म्हिजे शारीररक कष्ट कमी झाले व बैठी जीवनशैली आली. त्याचा पररिाम
लोकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला. एका बाजूला वजन वाढू लागले. जयांची आर्थथक पररणस्थती
करठि होती त्यांचे कु पोर्ि होत होते. एका बाजूला जीवनमान सुधारले तर दुसऱ्या बाजूला बैठ्या
जीवनशैली, शारीररक कष्टाचा अथवा व्यायामाचा अभाव अथवा कमतरता ह्यामुळे आरोग्याणवर्यी
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प्रश्न वाढू लागले. आम्लणपत्त, मधुमेह, रक्तदाब, सांधेदख
ु ी, ह्रदयणवकार अथवा झटका, णपत्ताशय व
मूत्रपपडातील खडे, अकाली जािविारा शारीररक व मानणसक थकवा अशा तक्रारी वाढू लागल्या.
पूवी जे जीवन साधे सुखी परं तु चंगळवादी नसिारे होते ते बदलून चैनीचे पि मानणसक व
शारीररक ताितिावाचे झाले. जो कोिी जीवन चंगळवादी बनणवण्यासाठी झटू लागला तो तो
अणधकच असमाधानी होत गेला.

भारतात हररतक्रांती व दूधाचा पुरेसा पुरवठा होईपयंत, म्हिजे जवळ जवळ १९८०
सालापयंत अन्नधान्य व दुधाची उपलब्धता सुधारली नव्हती. आपल्याला तोपयंत परदेशाच्या
मदतीवर अवलंबून रहावे लागत होते. अगदी मध्यमवगीय कु टुंबांतही दोन वेळेला पुरेसे जेवि
णमळिे सोपे नव्हते. त्यात मुलांची संख्या जास्त असे. आजच्यासारखी एक ककवा दोन नव्हती.
त्यामुळे रोजच्या पोटापाण्याची सोय बघताना दमछाक होत असे.

मानवाची जशी जशी प्रगती होत गेली व तंत्रज्ञानामुळे वहतुकीची साधने, अन्नपुरवठा,
घरबांधिी वगैरे सोयी मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध झाल्या. या सवव सोयींमुळे सामान्य जनतेची
जीवनशैली बदलली. तो बदल असा की
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१.आपि सववजि काहीतरी करण्याच्या अथवा कु ठे तरी जाण्याच्या घाईगडबडीत असतो.

२.आपले शारीररक कष्ट खूप कमी झाले त्यामुळे आपले उष्मांक कमी प्रमािात खचव होऊ
लागले.

३.अन्नधान्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे आपल्या खाण्याच्या सवयी बदलल्या. आपि
जास्त खाऊ लागलो. आपल्या आवडी बदलल्या त्यामुळे आपल्या खाण्यात शकव रायुक्त णपष्टमय व
णिग्ध पदाथांचे प्रमाि वाढले. तसेच खाण्याच्या वेळांचेही बंधन राणहले नाही. आपल्याला
कोित्याही वेळेला आपल्या आवडीप्रमािे कोिताही पदाथव फकतीही णमळू लागले. शरीराला
आवश्यक अशी प्रणथने व जीवनसत्वे आपल्या जेविातून कमी झाली. ह्या सवव गोष्टींमुळे आपले
आरोग्य णबघडायला लागले. बहुतेक लोकांचे वजन जरुरीपेिा जयास्त होऊ लागले. तसेच लहान
मुलांच्या वाढीसाठी आवश्यक प्रणथने व जीवनसत्वे पुरेशा प्रमािात न णमळाल्यामुळे त्यांचे कु पोर्ि
होऊ लागले.

४.बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आपली एकमेकात जीवघेिी स्पधाव सुरु झाली. कामाचे तास
वाढल्यामुळे आपली झोप व णवश्रांती कमी झाली. आपि आपल्या रोजच्या गरजा भागणवण्यापासून
ते सुयव कधी थंड होऊन पृथ्वीवरील जीवन नष्ट होईल याची काळजी करू लागलो. म्हिजे आपि
कशाची काळजी करायची ह्याला काही मयावदाच राणहली नाही. थोडक्यात आपि सववजि
शारीररक आणि मानणसक तिावाखाली आहोत.
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५.और्धशािंात प्रचंड प्रगती झाल्यामुळे व अन्नधान्याच्या उपलब्धतेमुळे सामान्य
मािसाचे जीवनमान सुधारले. जी आयुमवयावदा फक्त ३५ वर्व होती ती आता ६५ वर्ावपयंत वाढली
आहे. या वाढलेल्या वयोमयावदम
े ुळे वयस्कर व्यपक्तच्या समस्याही वाढल्या आहेत. इतरांसारखे तेही
मानणसक आणि शारीररक तिावाखाली आहेत. त्यातच बदललेल्या जीवनशैली, खाण्याच्या सवयी
व शारीररक व्यायाम/कष्ट करण्याची कमतरता ह्यामुळे त्यांना और्धांवर जगण्याची वेळ आली. हे
चांगल्या आरोग्याचे व सुखी जीवनाचे लिि नव्हे.

व्यावसाणयक:-

आपल्या

पैकी

प्रत्येकजि

कु ठल्या ना कु ठल्या व्यवसायात असतो. त्या त्या
व्यवसायाशी णनगडीत आपि आपल्या शारीररक
हालचाली करीत असतो. अशा वेळी आपले सववच
अवयव काम करीत नसतात. त्यामुळे फक्त थोड्याच
अवयवांची जरूरीपेिा जयास्त हालचाल झाल्यामुळे
त्या त्या अवयवांना काही दुखिी होऊ शकतात.

धोक्याची सूचना:- आपल्यापैकी प्रत्येकाला
आज ना उद्या लठ्ठपिा अथवा अती कमी वजन यातून
णनमावि होिाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागिार आहे.
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आपि अशा वेळी एखाद्या डॉक्टरांकडे काहीतरी तक्रार घेऊन जातो. तक्रारीचे मूळ कारि लठ्ठपिा
ककवा कमी वजन हेच असते. पि शक्यता अशी आहे की लठ्ठ व्यक्तींना वजन कमी करून अथवा
अती कमी वजनाच्या व्यक्तींना वजन वाढवून त्यांचे आरोग्य सुधारण्याचा सल्ला देण्याीवजी
डॉक्टर पेशंटला झालेल्या व्याधींवर और्ध देऊन मोकळे होतात. खरे म्हिजे वजनाच्या
असंतुलनामुळे होिाऱ्या सवव व्याधी के वळ वजनाचे णनयंत्रि के ल्याने जाऊ शकतात व परत वारंवार
अशा व्याधी होण्याची शक्यता कमी होते.

बरेच जि आपल्याला होऊ शकिाऱ्या व्याधींच्या खचावची सोय म्हिून आरोग्यणवमा
करतात. णवम्यातून आपला और्धे व हॉणस्पटलच्या खचावची सोय होते. पि प्रश्न फ़क्त खचावच्या
सोयीचा नसून व्याधीतून बरे झाल्यावर आपि कशा प्रकारचे आयुष्य जगिार आहोत याचा आहे.
मग यावर उपाय काय? ह्यावर एकच उपाय आहे. तो म्हिजे आपला आयुष्याकडे बघण्याचा
दृणष्टकोन बदलिे. जीवनशैलीत योग्य बदल, संतुणलत आहार, योग्य व्यायाम व शारीररक कष्ट या
द्वारे आपले वजन उं चीप्रमािे कमी ककवा जास्त करिे व चरबी वजनाच्या प्रमािात कमी करून
आरोग्य संपन्न होिे.

णनसगावने आपल्याला वेगवेगळी धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे फदली आहेत. आपि
ह्या सवांतून योग्य णनवड के ल्यास आपल्याला ५ ते १०% णिग्धांश, १० ते ४० % प्रणथने व ६० ते
७०% काबोहायड्रेट्स, योग्य प्रमािात जीवनसत्वे, खणनजे णमळतात. तसेच पचनासाठी व
आतड्यातून अन्न पुढे ढकलण्यासाठी जो चोथा लागतो तो पि णमळतो. जर आपि णनसगवतः
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णमळिाऱ्या अन्नपदाथांची योग्य प्रमािात णनवड के ली तर आपल्या शरीराची गरज
भागणवण्यासाठी जे काही लागते ते सवव णमळते. समजा एखाद्याने २४०० उष्मांक देिारे अन्न वर
सांणगतल्याप्रमािे योग्य घटक णनवड करून खाल्ले आणि शारीररक कष्टाने तेवढेच उष्मांक खचव के ले
तर त्याला आरोग्यदायी होण्यास कोित्याही व्यायामाची अथवा डाएटटगची गरज लागिार नाही.
अथावत ती व्यक्ती मुळात सुदढृ असली पाणहजे.

मानवी शरीराला त्याच्या णनव्वळ मांसल वजना (lean body mass) प्रमािे दर फकलो
णन. मां. वजनाला ३०.८ उष्मांकांची (calories) गरज असते. तसेच शरीराला दर फकलो
णन.मां.वजनाला २.२ ग्रॅम प्रणथनाची गरज असते. म्हिजे असे की एखाद्या व्यक्तीने फदवसाला
अणजबातच काम के ले नाही तरी त्याला णजवंत रहाण्यासाठी म्हिजे शरीरातील अवयवांचे काम
सुरू रहाण्यासाठी णततक्या कॅ लरीजची गरज असते. समजा एखाद्या व्यक्तीची उं ची १७२
सेंरटमीटर आहे. म्हिजे त्या व्यक्तीचे वजन णब.एम.आय. २५ प्रमािे ७४ फकलो आहे. शरीरातील
चरबी २०% धरली तर त्या व्यक्तीचे णन.मां.वजन ५९ फकलो असेल (णनव्वळ मांसल वजना (lean
body mass)). त्याची उष्मांकाची गरज ५९ x ३०.८ = १८०० व प्रथीनांची गरज ५९ x २.२ =
१३० ग्रॅम आहे.

आता आपि जी व्यक्ती जास्त कष्ट करते त्या व्यक्तीस नैसर्थगक अन्नपदाथावतून योग्य पोर्क
द्रव्ये कशी णमळू शकतात हे पाहू. समजा ती व्यक्ती सबंध फदवसात दर तासाला १०० उ. x १२
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तास ककवा १५० उ. x ८ तास ककवा २०० उ. x ६ तास कष्टाचे काम करते. म्हिजे त्या व्यक्तीची
उष्मांकाची गरज १८०० (णजवंत रहाण्यासाठी) + १२००(कष्ट करण्यासाठी) = ३००० आहे.
खाली फदलेल्या तक्त्याप्रमािे त्याने नैसर्थगक अन्नपदाथव खाल्ले तर त्यास काय णमळते ते पाहू.

600

calories from fat.

480

calories from protein

1800

calories from carbohydrates.

3000

total calories
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हा तक्ता पप्रट करून आपल्या नेहमीच्या पभतीवर फ़्रेम करून लावा

वेगवेगळ्या खाण्यातून णमळिार्या कॅ लरीज
Protein
Food item

Gms
/ ml
Milk
500
ml
Wheat
420
gms
Pulses
200
gms
Cooking oil 20
gms
Vegetables 250
gms
Leafy
250
vegetables gms
Fruits
200

Grms calories

Grams

Fat

calories

21.5

86

25

100

Grams
32.5
292.5

50

200

292

1168

7.14

72.8

1441

49

196

120

480

1.6

14.4

690

180

180

20

478.5

5

20

7.5

30

50

5

20

7.5

30

50

25
477

100
1908

130.5 552
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मानवी शरीराला त्याच्या णनव्वळ मांसल वजना (lean body mass) प्रमािे दर फकलो
णन. मां. वजनाला ३०.८ उष्मांकांची (calories) गरज असते. तसेच शरीराला दर फकलो
णन.मां.वजनाला २.२ ग्रॅम प्रणथनाची गरज असते. आपि आपले रोजचे जेवि ठरणवताना ह्याचा
णवचार के ला पाणहजे.
जयांना वजन कमी करायची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी त्यांनी रोजच्या जेविातून फकती
प्रणथने, णिग्धांश व कबोदके णमळवावीत व त्यातून फकती उष्मांक णमळावेत हे दाखणवण्यासाठी मी
एक तक्ता तयार करण्याचा प्रयत्न के ला आहे
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हा तक्ता पप्रट करून आपल्या नेहमीच्या पभतीवर फ़्रेम करून लावा

आपि आपल्या वजनानुसार आपले खािे फकती खावे ते सांगिारा तक्ता
Weight Lean
as per
body
BMI 25 mass
excluding
fat(15 %)
for men

Calories
= lean
body
mass x
30.8

Calorie
s to be
saved
for
weeke
nd
feast

Calorie
s to
reduced
for wt
loss

Net
calorie
intake per
day

Protein per Fat per
day 2.2
day
gram per
kg of lean
cal gms
body mass
Cal

gms

Carbohydrate
s
per day

Cal

gms

50 kg.

42.5 kg.

1310

50

500

760

314

94

76

8

372

93

55

46.75

1440

100

500

840

412

103

84

9

344

86

60

51

1571

150

500

921

450

112

92

10

380

95

65

55

1694

200

500

994

484

121

99

11

411

103

70

59.5

1833

200

500

1133

528

132

113

12

492

123

75

64

1970

200

500

1270

564

141

127

14

579

145

80

68

2100

200

500

1400

600

150

140

15

660

165

85

72

2220

200

500

1520

632

158

152

17

736

184

90

76

2340

200

500

1640

668

167

164

18

808

202
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वरील दोन्ही तक्त्यांचे बारकाईने णनररिि के ल्यास असे आढळू न येईल की भरपूर
शारीररक कष्ट करिार्या व्यक्तीचा आहार आणि वजन कमी करण्याचे उफिष्ट असलेली व्यक्ती
ह्यांच्या आहारातील फरक आहे. तो म्हिजे कष्टकरी व्यक्तीच्या आहारात कबोदकांचे प्रमाि
नैसर्थगक अन्नपदाथावतून जेवढे णमळते तेवढेच आहे. या उलट बैठ्या जीवनशैली असलेल्या व वजन
कमी करू इणच्छिाऱ्या व्यक्तीच्या आहारातून कबोदकांचे व णिग्धांश प्रमाि कमी के लेले आहे.
नैसर्थगक अन्नपदाथावतून कबोदकांचे प्रमाि कमी करण्यासाठी बरीच खटपट करावी लागते. ते
करण्यासाठी पुढे अन्नपदाथांचा तक्ता फदला आहे. त्यातून णनवड करून प्रणथने, कबोदके व णिग्ध
पदाथांची णनवड करून ते साध्य करावे लागते.

आपल्यापैकी प्रत्येकाने रोज ३ ते ३.५ णलटर पािी णपिे आवश्यक आहे. पािी णपण्यानेच
आपल्या शरीरातील घाि व णवर्द्रव्ये बाहेर फे कली जातात. पािी कमी प्यायल्याने मूत्रपपडाचे
अथवा गुदद्वाराचे णवकार होऊ शकतात.

वजन कमी करण्याचे तंत्र:- कोिाच्याही शरीराच्या हाडांची वाढ वयाच्या २० वर्ाव पयंत
पूिव होते. तसेच व्यक्तीची उं ची व वजन हेही सामान्यतः योग्य प्रमािात वाढते आणि हेच त्या त्या
व्यक्तीचे योग्य वजन असते व ते त्या व्यक्तीने सांभाळायचे असते. समजा एखद्या व्यक्तीने त्याच्या
गरजेपेिा जयास्त ६२५ उष्मांक दर मणहन्याला सतत खाल्ले तर दर वर्ी त्या व्यक्तीचे वजन १
फकलोने वाढेल. ही वाढ व्यक्तीच्या सहज लिात येत नाही व ४० व्या वर्ी त्या व्यक्तीचे वजन २०
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फकलोने वाढलेले असते. काही व्यक्ती लहानपिापासूनच लठ्ठ असू शकतात. त्याची वेगवेगळी कारिे
असतात. वयाच्या २० व्या वर्ावपासूनच आरोग्य चांगले ठे वण्यासाठी आपला फदनक्रम, आहार
आणि व्यायाम णनयणमत के ला पाणहजे.

वजन णनयमन करण्याबाबतच्या गैरसमजूती.

१. वजन कमी करण्यासाठी कमी खािे:- अशा प्रकारे वजन कमी करिे सवावत वाईट आहे.

२. सकाळची न्याहरी न करिे:- रात्रीचे जेवि झाल्यापासून सकाळपयंत आपला उपास
झालेला असतो. अशावेळी शरीराला भूक असते व त्यावेळी न खाल्ल्यास आपले शरीर सवव
प्रकारच्या संसगावला बळी पडू शकते.

३. वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम करिे:- व्यायाम करण्याचा हेतू आपले िायु व सांधे
बळकट करिे हा असतो. व्यायाम के ल्यावर भूक लागते तेंव्हा आपि काय आणि फकती खातो हे
महत्वाचे आहे.
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४. आपि बहुतेक वेळेला जेविाची वेळ झाली म्हिून खात असतो भूक लागली म्हिून
नाही ककवा जेवि टाळतो. हे सववस्वी चुकीचे आहे. भूक लागण्यासाठी कष्ट करिे व जेविाच्या
वेळेला भूक लागलेली असिे महत्वाचे. तेव्हा आपल्याला जेवण्याच्या वेळी भूक लागावी अशा
तर्हेने आपि कष्ट के ले पाणहजेत.

मणहन्याला २ ते ३ फकलो वजन कमी करण्यासाठी जेविातून ५०० उष्मांक जे
कबोदकातून णमळतात (प्रथीने व णिग्धांशाचे प्रमाि कमी न करता) ते कमी करिे आवश्यक आहे.
याचा अथव आपल्या रोजच्या जेविातून १२५ ग्रॅम कबोदके कमी करायला पाणहजेत.

आपल्या नेहमीच्या अन्नपदाथावतून नुसती कबोदके वेगळी करिे शक्य नसते तसेच आपल्या
नेहमीच्या जेविातून पुरेशी जीवनसत्वे व खणनजे णमळत नाहीत ककवा ती णमळणवण्यासाठी जेवढया
भाजया आणि फळे खािे आवश्यक आहे तेवढे आपि खाऊ शकत नाही. यासाठीच फक्त आपिास
पूरक (food suppliment products) पदाथव घेिे भाग पडते. हे पूरक पदाथव आपल्या नैसर्थगक
अन्न पदाथावतून तयार के लेले असावेत. उदाहरिाथव तेल काढू न टाकलेले सोयाबीन, शेंगदािे,
काजू,बदाम व णपस्ते.
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वजन कमी करताना आपि जेविातून णमळिारे उष्मांक १००० पेिा कमी के ल्यास
आपले शरीर उपासमार (starvation) के ल्याच्या अवस्थेत जाते. अशा अवस्थेत शरीराला हे
समजत नाही की त्याला पुढचे अन्न कधी णमळिार आहे म्हिून शरीर भूकेच्या वेळी उष्मांक
साठणवलेल्या चरबीतून न घेता मांसल भागातील प्रणथनातून काढू न घेते तसेच शरीराची चयापचन
फक्रया मंदावते. अशा अवस्थेत व्यक्तीची उजाव कमी होते व त्यास अशक्तपिा जािवतो.

णनसगावने जरी आपल्याला वेगवेगळी धान्ये, कडधान्ये, फळ्भाजया, पालेभाजया, फळे मुक्त
प्रमािात फदली असली तरी त्यातून कोित्या गोष्टींची णनवड करायची हे आपल्यावर सोपणवले आहे.
इथेच खरी मेख आहे. वेगवेगळ्या धान्य, कडधान्य, भाजया व फळे याचे योग्य प्रमािात णमश्रि
णनवडू न घेतले तरच आपल्याला शरीराला आवश्यक ती प्रणथने, णिघांश, कबोदके , जीवन्सत्वे व
ख्नणनजे णमळू शकतील. जेवण्याचे पचन व शोर्ि सुद्धा त्यावर अवलंबून आहे.
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जीवनावश्यक प्रणथने, णिग्धांश व कबोदके कोित्या धान्य/कडधान्यातून फकती णमळू शकतात याचा तक्ता.

प्र.१०० ग्रॅम मधून
Food item

Protein CHO

Soya bean

43.2

Fat

20.9

19.7

Gr. nut cake 41
Ground nut 25

39
26

7
40

Kesari dal
Lentils
Black gram
Green gram
Rajma
Bengal
gram
Peas dry
Wheat
Maize
Rice raw

28.2
25.1
24.5
24
22.9
20.8

56.6
59
59.6
59.9
60.6
59.8

0.6
0.7
1.4
1.2
1.3
5.6

19.7
12
11
6.8

56.5
69
66
78

1.1
1.7
3.6

Fibre Calorie Remarks
s
3.7
342
Good in natural form and
best after de-oiling. Rich in
all minerals and vitamins
3
386
Very good
3
567
High fat, good in small
quantity
2.3
345
Sprouting
0.7
343
enhances
0.9
347
Value of
0.8
348
vitamins
4.8
346
1.2
372
4.5
1.9
2.3
0.2

315
341
342
345

0.5
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प्रत्येक व्यक्तीचे रोजचे एक वेळचे जेवि साधारितः १०० ते १२५ ग्रॅम णनव्वळ धान्याचे
असते. त्यातून त्या व्यक्तीला ४०० ते ५०० उष्मांक णमळतात. एका जेविातून प्रत्येकाला दर १००
ग्रॅम धान्यामागे ३० ग्रॅम प्रणथन, ५ ग्रॅम णिग्धांश व ६० ग्रॅम कबोदक णमळाले पाणहजेत.

या णशवाय प्रत्येक जेविात १०० ग्रॅम फळभाजी, ५० ग्रॅम पालेभाजी व १०० ग्रॅम फळे
खािे जरूरी आहे. प्रणथन एकदल व णद्वदल धान्याच्या णमश्रिातून णमळवावे. उदा:- गहू + डाळ +
सोयबीन. तसेच मोड आलेली कडधान्ये आणि दुधाचा समावेश असावा.
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व्यायाम
व्यायाम हा आवश्यकच आहे पि त्याचा उपयोग वजन कमी करण्यासाठी होत नाही तर
िायु आणि सांधे बळकट करण्यासाठीच होतो. शरीराला उत्तम ठे वण्यासाठी आपि जे शारीररक
श्रम करिे आवश्यक आहे आणि जे आपि काही कारिांमुळे करू शकत नाही त्याच्या जागी
व्यायाम आहे. आपि व्यावसाणयक काम करताना जया शारीररक हालचाली करतो त्याने दमिूक
होते आणि व्यायामाने जया प्रकारचा व्यायाम करतो त्यामधे जया िायु व सांध्यांची हालचाल होते
त्यामधे िायूंना लवणचकता व बळकटी येते व
साधे मोकळे होतात.
व्यायामाचा जास्तीत जास्त फायदा
णमळणवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम
परंतू एका फदवशी एकाच प्रकारचा व्यायाम
करावा जया योगे साधारि ५०० उष्मांक खचव
होतील. व्यायामाने उष्मांक खचव होतीलच आणि
शरीराचा णस्थर चयापचयाचा वेग वाढेल जया
मुळे आपि जेंव्हा काणहही न करता स्वस्थ
बसलेले असताना सुद्धा आपला उष्मांक खचव होत
रहातील.
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णवश्रांती व झोप:-

आपल्या शरीराला योग्य णवश्रांतीची आणि झोपेची योग्य वेळी गरज असते. आपि
फदवसभर आपल्या गरजा भागणविे, वाढलेल्या रहदारीतून वाहन चालणवत कामावर जािे येिे,
आपले रोजचे स्वतःचे, कौटुंणबक आणि आर्थथक प्रश्न सोडणविे ह्यात आपल्याला शारीररक व
मानणसक ताि होतो. म्हिूनच आपल्याला योग्य णवश्रांतीची आणि झोपेची गरज असते.

एखादी व्यक्ती णमत्र, नातेवाईक व समाजापासून एकलकोंड्या प्रमािे राणहली तर त्या
व्यक्तीला मोठ्या प्रमािात मानणसक ताि येण्याची शक्यता असते.

आधुणनक जगाने जर एवढे प्रश्न णनमावि के ले आहेत तर आपि सवांनी ही सवव ीर्ारामी
जीवनशैली सोडू न देऊन जुन्या जीवनशैली प्रमािे सुखी रहायला काय हरकत आहे? जमेल का?
कदाणचत जमिार नाही. मग आपल्याला आपल्या रोजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत, खाण्याच्या
सवयीत, व्यायाम/शारीररक काम, णवश्रांती व झोप ह्यामधे काहीतरी बदल आिला पाणहजे जेिे
करून आपले सध्याचे धकाधकीचे जीवनसुद्धा आरोग्यपूिव व सुखी होईल.
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जीवन आरोग्यदायी होण्यासाठी प्रत्येकाला चांगल्या सवयी असिे जरुरी आहे. रोज
व्यायाम के लाच पाणहजे. रोज वेळेवर आणि योग्य तेच जेवले पाणहजे. रोज कामाचे तास कमी करून
शारीररक आणि मानणसक णवश्रांती घेतली पाणहजे. रात्री वेळेवर झोपले पाणहजे. तरच आपिास
दुसऱ्या फदवशी सकाळी ताजे तवाने वाटेल.

एकादी व्यक्ती फकरकोळ ककवा गंभीर आजाराने ग्रस्त असते तेंव्हा ती व्यक्ती डॉक्टरकडे
जाते व और्धोपचार घेते व काही फदवसानी बरे वाटल्यावर त्या व्यक्तीस और्धाचा उपयोग
झाल्यासारखे वाटते. परंतू संतुणलत आहारावर राणहल्यानंतर आजारी पडण्याची शक्यता कमी
झालेली असते. काही फदवसांनी त्या व्यक्तीस असे वाटू लागते की मी ही सं तुणलत आहाराची कटकट
कशासाठी करायची? पि हे लिात येत नाही की अरेच्चा मी बरे च फदवस आजारीच पडलो नाही.
हाच नेमका पररिाम जीवनशैलीतील बदल, संतुणलत आहार व व्यायामाचा असतो.

धकाधकीच्या जीवनाचा वेग कमी करा. रोज व्यायाम/शारीररक कष्ट करा. रोज सकस
संतुणलत आहार जेवा. फदवसाच्या कामातून लवकर मुक्त व्हा. शाररररक व मानणसक णवश्रांती घ्या.
रात्री पूिव झोप घ्या. हाच आरोग्यदायी होण्याचा संदेश आहे.
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आत्ता पयंत आपि आरोग्य णबघडण्याची कारिे काय आहेत व आधुणनक जीवनशैली,
असंतुणलत आहार व शारीररक श्रम अथवा व्यायामाचा अभाव यांचा आपल्या आरोग्यावर काय
पररिाम काय होतात ते पाणहले. आपि हेही पाणहले की जीवनशैलीतील योग्य बदल, संतुणलत
आहार व पुरेसा व्यायाम ककवा शारीररक श्रम अंगीकारल्यावर त्यातून आरोग्य प्राप्ती कशी होऊ
शकते ह्याची चचाव व णवचार के ला.

आता वाचकाने आत्मपरीिि करिे आवश्यक आहे. आपल्या आरोग्याची सध्याची अवस्था
काय आहे? वाचकांपैकी बरेचजि आत्तापयंत के लेल्या णववेचनापैकी काही ना काही व्याधींनी त्रस्त
असू शकतील. लेखक स्वतः हे सवव बदल अंगीकृ त करून आरोग्य सुधारण्याचा सातत्याने प्रयत्न
करीत आहे. माझी वाचकांना णवनंती की त्यांनी मी सुचणवलेल्या मागावने त्वरीत आरोग्य
सुधारण्याचा कायवक्रम सुरू करावा जयायोगे आपले आरोग्य योग्य पातळीवर येईल.

या लेखाचा शेवट करण्यापूवी मी काही प्रश्न आपल्याला णवचारतो व त्याची उत्तरे आपि
स्वतःलाच द्यायची आहेत.

१. घर णवकत घेण्यासाठी आपले बजेट काय आहे ककवा होते? (साधरितः आजकाल
घरांच्या फकमती रु.५० लाख ते कोटींच्या आसपास आहे.)
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२. घरातील फर्थनचर, पडदे वगैरेसाठी आपले बजेट फकती आहे ककवा होते? (साधारितः
फर्थनचर, पडदे व इतर सजावटी साठी रु.१ ते १० लाखाच्या आसपास असतो.)

३. स्वयंचलीत वाहन घेण्यासाठी आपले बजेट फकती आहे ककवा होते? (दुचाकी रु.५०,००
ककवा जास्त. चारचाकी रु. ३ ते २० लाख)

४. स्वतःसाठी व कौटुंणबक सदस्यासाठी कपडे घेण्यासाठी आपले वार्थर्क बजेट फकती?
(रु.५० हजार ते १ लाख)

५. आधुणनक करमिूकीची नाणवन्यपूिव साधने घेण्यासाठी आपि फकती खचव करिार ककवा
के ला?(रु.५०,००० ते रु,५,००,०००)

ई साणहत्य प्रणतष्ठान

www.esahity.com

जीवनशैली, आहार आणि शारीररक श्रम

णवजय तुळशीबागवाले

६. आपल्यापैकी अनेकजि आपल्या कु वती प्रमािे वर्ावकाठी देशांतगवत ककवा परदेश
प्रवासाला जातात. प्रवासखचव व खरेदी यावर लाखो रुपये खचव करतात.

७. आपि ककवा कोिी कु टुंबातील व्यक्ती सध्याच्या जीवनशैली, असंतूलीत आहार व
व्यायामाचा अभाव ककवा इतर कारिाने आपल्याला हॉणस्पटलमधे दाखल व्हावे लागले तर त्याच्या
खचावचे आपले बजेट फकती? ( रु.१,००,०००/= ते १०,००,०००/=)

८. आपि एखाद्या दुधवर आरोग्य समस्येतून बाहेर पडल्यावर आपल्यावर कशाप्रकारची
जीवनशैली जगू ह्याचा आपि णवचार के ला आहे काय?

९. आपि दुधवर आजारातून उठल्यावर आपल्यावर अवलंबून आपली पत्नी ककवा पती, मुले
आणि आई वणडल ह्यांच्या भणवतव्याचा णवचार के ला आहे काय? अशा अनेक घटना घडल्या आहेत
की काही कारिाने काही सधन व्यक्ती हॉणस्पटल मधे दाखल झाल्या व बाहेर आल्या त्या बॅंक खाते
ररकामे व कजवबाजारी होऊन.

ई साणहत्य प्रणतष्ठान

www.esahity.com

जीवनशैली, आहार आणि शारीररक श्रम

णवजय तुळशीबागवाले

१०. आपि आपल्या वहानांचा णवमा करतो, अपघात झाल्यास डोक्याला शाबूत
ठे वण्यासाठी हेल्मेट वापरतो. पि भणवष्यात फकरकोळ आजारांनी वारंवार आजारी पडू नये व
गंभीर आजारांची शक्यता लांबिीवर पडावी ह्यासाठी आपि काय काळजी घेतो?

११. शेवटी ह्या लेखात सांगीतल्या प्रमािे आपल्या सवव कु टुंबीयांचे आरोग्य चांगले रहावे ,
फकरकोळ आजारांनी वारं वार होण्याची व गंभीर आजारांची शक्यता लांबिीवर पडण्यासाठी जो
कायवक्रम हाती घेिे आवश्यक आहे त्यासाठी लागिाऱ्या खचावचे आपले बजेट फकती? आपि वर
नमूद के लेल्या खचावच्या प्रमािात फकती तरी कमी खचावत आपले आरोग्य सुधारून आपल्या
जीवनात कायम स्वरूपी बदल घडवून आनंदी होऊ शकता.

माझी सवव वाचकांना णवनंती की आरोग्य उत्तम पातळीवर आिण्यासाठी आपि स्वतःला,
आपल्या कु टुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक संधी द्या. आरोग्यदायी मािसांचे एक आरोग्यदायी कु टुंब
बनते, आरोग्यदायी कु टुंबाचा आरोग्यदायी समाज घटक बनतो, आरोग्यदायी समाज घटकांचे
आरोग्यदायी राष्ट्र बनते.
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शेवटी वजनाचे णनयमन करण्यासाठी, त्यातून आरोग्य णमळणवण्यासाठी व आयुष्यभर
स्वास्थ्य रटकणवण्यासाठी कोितीही जादूची गोळी अथवा कांडी नाही. ह्यासाठी प्रत्येकाचा ठाम
णनिवय, तनमन वाहून कठोर पररश्रमच कामी येतील. प्रत्येकाने स्वतःला स्वतःसाठी शपथपूववक
वाहून घेतले पाणहजे. वजनाचे व आरोग्याचे णनयमन हे एकदाच करण्याचे काम नाही तर
आयुष्यभर वाहून घेऊन करायचे काम आहे. नाहीतर आपल्याला कोिीही बाहेरून मदत करू शकत
नाही.

हे सवव वाचल्यावर काही वाचक म्हितील काय छान माणहतीपूिव लेख आहे! काही
जािकार या लेखातील चुकाही शोधतील.
आपि मात्र इथेच न थांबता स्वतः आरोग्यसंपन्न होण्यासाठी लवकरात लवकर त्या
मागावने कसे जाता येईल हे ठरणवले पाहीजे.
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वैयक्तीक मागवदशवनासाठी भेटा:णवजय तुळशीबागवाले
मोबाइल:- 9822058921
e.mail:-spark2health@gmail.com
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Daily food pyramid
pyramid
10% of daily
calorie need,

Fats from vegetable oil

not more than
30 grams/day

30% of daily
calorie need
90 t0 150
grams/day

20% of daily
calorie need

40% daily
calorie need

Protein from grains, milk and non
vegetarian sources preferably from
egg white, chicken and fish

Carbohydrates from fruits and
vegetables

Carbohydrates from grains, milk

णवजय तुळशीबागवाले

Daily activity
Do not watch T.V., work on computers
for more than hour a day.

50 calories
per hour

Go out for family walk, entertainment
no more than two times a week

100 to 200
calories per
hour

Do gym exercises, one hour/day for
three days a week plus do stair/hill
climbing exercise, climb at least 500
steps

500 to 900
calories per
hour

Do yoga postures and meditation one
hour a day,four days a week

100 calories
per hour

Do bending and stretching exercisesfor
one hour, five days a week, or play
some sports

300 calories
per hour

Do household chores at least one hour
a day for six days

200 calories
per hour

Spare an hour for yourself every day to
relax, reading, writing, Walk at least for

50 to 300
calories per
hour

one hour every day. Eat at least one
meal with all family members together
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ई साणहत्य प्रणतष्ठान
णमत्रहो , सहजासहजी काहीच णमळत नाही. न आरोग्य न धन न संपदा. काहीही
णमळवायचं तर संघर्व आणि श्रम करावेच लागतात. “गोलमाल” करून, मेकओव्हर सवव काही
णमळवता येतं असा गैरसमज माध्यमांद्वारे सववत्र पसरवला जात आहे. झटपट श्रीमंती, आठ फदवसांत
गोरे पिा, मणहन्याभरात लांबसडक के स, एक हनुमान यंत्र गळ्यात बाधले की आजारांपासून मुक्ती
अशा जाणहराती माथी मारल्या जात आहेत. अशा वेळी अशी पुस्तकं वाचून मािूस “जणमनीवर”
येतो.

फ़ु कट काहीच णमळत नसतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कु िाला न कु िाला कष्ट पडतात. कधी

आपल्याला, कधी आपल्या आईवडलांना, गुरूंना, तर कधी समाजातील इतरांना.
ई साणहत्य प्रणतष्ठानची पुस्तकं णवनामूल्य णमळतात. पि ती णलणहण्यासाठी लेखकांचे कष्ट
व बुद्धी लागलेले असतात. आणि या एके का पुस्तकाची ककमत म्हिुन लेखक हजारो लाखो रुपये
णमळवू शकतात. पि मराठी वाचकांना णवनामूल्य पुस्तकं णमळावी, व मराठीत वाचन संस्कृ ती
वाढावी म्हिून असंख्य लोक प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांत ई साणहत्य प्रणतष्ठान व हे सवव लेखक
सहभागी आहेत. आपि या अणभयानात सहभागी झालात का?
आपि ई साणहत्य प्रणतष्ठानचे VIP सभासद झालात का?
VIP सभासद बनिं अगदी सोप्पं आहे.

ई साणहत्य प्रणतष्ठान

www.esahity.com

जीवनशैली, आहार आणि शारीररक श्रम

णवजय तुळशीबागवाले

आपल्या ओळखीच्या दहा मराठी लोकांचे मेल आय डी कळवा आणि बना VIP सभासद.
एका दमात तीन कामं.
1. पणहलं म्हिजे तुम्ही VIP सभासद बनता. तुम्हाला ई साणहत्य प्रणतष्ठानचं पुस्तक ई
मेलवर सवावत आधी णमळतं. त्यांच्या कायवक्रमाचं आमंत्रि णमळतं. त्यांच्या योजनांची माणहती
णमळते. त्यांच्या कामात स्वतः सहभागी होण्याची संधी णमळते.
2. जया दहा ककवा अणधक णमत्रांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं णमळतात ते खुश होतात.
त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं णमळाली की ते इतर लोकांना तुमच्याबिल सांगतात.
त्यांच्यासाठी तुम्ही म्हिजेच ई साणहत्यचे प्रणतणनधी बनता.
3. यातून तुम्ही मराठी भार्ेच्या संवधवनाला अमूल्य असा हातभार लावता. आमचा
उिेश आहे मराठीतल्या सहा कोटी सािरांना वाचक बनविं. आणि हे लक्ष्य साध्य करिं हे के वळ
आणि के वळ मराठी लोकांना त्यांच्या भार्ेवर असलेल्या प्रेमातूनच शक्य आहे. आपल्या भार्ेचं
राजय व्हावं म्हिून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भार्ेनं राजा व्हावं म्हिून आपि एक दहा-वीस ई
मेल आयडी देिारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दहा लोकांचे ई
मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपिच लावू. लावूच लावू. करूनच
दाखवू.
आहे ना : एक दम : तीन कामं.
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संपकव साधा : esahity@gmail.com

ही सेवा पूिवपिे णनःशुल्क आहे. त्यामुळे आपले णमत्र आपल्यावर खुश होतील. णशवाय
आम्ही ही खात्री देतो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आणि फ़क्त मराठी साणहत्य पाठवण्यासाठीच
के ला जाईल. इतर कसल्याही जाणहराती पाठवून त्यांना त्रास फदला जािार नाही. तेव्हा लवकरात
लवकर आपल्या माणहतीतल्या दहा ककवा अणधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या.
अणधक

माणहतीसाठी,

आम्ही

कोि

ते

जािून

घेण्यासाठी

एकदातरी

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत.

धन्यवाद

आपले नम्र
टीम ई साणहत्य प्रणतष्ठान
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