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વિશ્વ અને ભારતનો ગંભીર પ્રશ્ન: કુ પોષણ
જૈન ધરતી મયરુ ભાઈ
શ્રી બી. પી. બ્રહ્મભટ્ટ આર્ટ્ સ કોલેજ, ઊંઝા

આજના વિશ્વનો દુ:ખદ પ્રશ્ન છે માલન્યટ્રુ ીશન (કુ પોષણ). ભારતમાં પણ આ મહત્િનો પ્રશ્ન છે . જેને
દૂ ર કરિાની અત્યંત આિશ્યક્તા છે . કારણ કે કુ પોષણની સમસ્યા દે શ માટે શરમજનક સ્સ્િવત છે .
અને દે શ માટે કલંકરૂપ છે . આિી કુ પોષણને નાબ ૂદ કરિા મહત્િનાં પગલાં લેિાં જોઈએ.
 “કુ પોષણ એટલે વ્યસ્ક્તને મળત ંુ અપ ૂરત ંુ ખોરાકન ંુ પોષણ જેમાં શારરરરક તેમજ માનવસક વિકાસ
રૂંધાય છે . અને શરીરને જોઈતા મીનરલ્સ, વિટામીન, પ્રોટીન કે બીજા જરૂરી તત્િો મળતા નિી
તેિી શરીરનો અપ ૂરતો વિકાસ િાય છે .”
 કુ પોષણ એ પોષક તત્િોનો અપયા્પ્ત િધારે અિિા અસમતોલ ઉપભોગ છે .”
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્િા કુ પોષણને વિશ્વના જાહેર આરોગ્ય માટે એક ગંભીર ચેતિણી કહે છે . 2000 િી
ુ ીના રાઈટ ર્ુ ફુડ ના સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ટ્રોના મતે, 2006માં કુ લ મ ૃત્યુનાં 58% લોકો કુ પોષણને
2008 સધ
લીધે મ ૃત્યુ પામ્યા હતા. વિશ્વમાં બધા જ કારણો સંયોજજત કરતાં દર િષે લગભગ 62 વમલલયન
લોકો કુ પોષણને લીધે મ ૃત્યુ પામે છે . વિશ્વમાં દર બાર વ્યસ્ક્તએ એક કુ પોષણનો વશકાર બને છે .
2006માં 36 વમલલયન કરતાં િધારે લોકો ભ ૂખ અને પોષક તત્િોની ઊણપને લીધે મ ૃત્યુ પામ્યા
હતા. 2007માં વિશ્વમાં 923 વમલલયન કુ પોષણયક્ુ ત લોકો હતા.
ુ ાર કુ પોષણ એ બાળમ ૃત્યુન ંુ સૌિી મોર્ંુ કારણ છે . ઓછા િજનિાળા
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્િા અનસ
બાળકો અને ગભ્ની અંદર વિકાસ મયા્દાઓના કારણે િષે 2.2 વમલલયન બાળકો મ ૃત્યુ પામે છે .
કુ પોષણ વિવિધ રોગો પેદા કરે છે .
ુ ાર કુ પોષણ આયોરડન ઊણપના સ્િરૂપમાં વિશ્વમાં માનવસક ક્ષવતન ંુ પ્રમાણ િધારે
ધ લાન્સેટ અનસ
ુ ાં 10િી 15 I.Q. પોઈંટ્સ
છે . મધ્યમ આયોરડન ઊણપ પણ ખાસ કરીને સગભા્ સ્ત્રીઓ અને વશશમ
અક્કલ ઓછી કરે છે . તેમજ અનેક રોગોન ંુ તે ઘર બને છે .
 વિશ્વમાં કુ પોષણયક્ુ ત લોકોની સંખ્યા જુદ-જુદા િષ્માં
િષ્
કુ પોષણયક્ુ ત લોકો

વમલલયનમાં
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વિકસતા વિશ્વમાં
કુ પોષણયક્ુ ત લોકોનો રહસ્સો
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1970

1980
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2007

37%

28%

20%

16%

17%

ુ બ કુ પોષણને કારણે પ્રત્યેક સેકન્ડે 1 વ્યસ્ક્ત દર કલાકે
 વિશ્વમાં 2001િી 2004ના અંદાજ મજ
4000, દરરોજ 1 લાખ, અને દર િષે 36 વમલલયન લોકો મ ૃત્યુ પામે છે . કુ પોષણના પ્રત્યક્ષ કે
પરોક્ષ પરરણામ તરીકે સરે રાસ દર 5 સેકન્ડે એક બાળક, દર કલાકે 700, દરરોજ 1600, દર
િષે 6 વમલલયન બાળકો મ ૃત્યુ પામે છે . તમામ બાળમ ૃત્યુના 60% બાળકો મ ૃત્યુ પામે છે . (2002
િી 2008ના અંદાજે)
 ભારતમાં 40% સ્ત્રીઓ અને બાળકો બંને માલન્યટ્રુ ીશનનો ભોગ બની રહ્ાં છે . િલ્ડ્ બેંકમાં
રીપોટ્ માં ભારતીય સ્ત્રીઓમાં માલન્યટ્રુ ીશનમાં પ્રશ્નોમાં બીજો નંબર છે . અને ગ્લોબલ હેંગર
ઈન્ડેક્ષમાં ભારતન ંુ 15મ ંુ સ્િાન છે .
આપણે એમ માનીએ છીએ કે પરૂુ ષો કરતાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોમાં માલન્યટ્રુ ીશનનો પ્રશ્ન કેમ જોિા
મળે છે ? તો તેના જિાબમાં કહી શકાય કે, ભારતની િસ્તી કદ
ૂ કેને ભ ૂસકે િધી રહી છે . તેમાં જોિા
જઈએ તો ગરીબ કુ ર્ંુ બમાં વ્યસ્ક્તઓની સંખ્યા િધારે છે . તેના લીધે બેકારી િધે છે . રોજગારી
પ ૂરતા પ્રમાણમાં મળતી નિી, ભ ૂખમરો િધે છે . બાળમજૂરીન ંુ પ્રમાણ િધે છે . ભારતીય સંસ્કૃવત
પ્રમાણે આજે પણ છોકરાઓને િધારે મહત્િ આપિામાં આિે છે . તેિી છોકરીઓને છોકરાઓ કરતાં
ઓછં ભોજન મળે છે . સ્તનપાનમાં પણ ભેદભાિ િાય છે . આમ, આગળ જતાં છોકરીઓને ઓછં
પોષણ મળિાિી તેમના બાળકો માલન્યટ્રુ ીશનિાળા જન્મે છે .
િળી, આજે પણ એક બાજુ ભારતીય મરહલાઓ પ્રગવત કરી રહી છે , જ્યારે બીજી બાજુ સ્ત્રીઓમાં
વશક્ષણનો અભાિ છે . સત્તાિાર સિેક્ષણ પ્રમાણે વશલક્ષત 65% પરૂુ ષોની સરખામણીમાં 40% સ્ત્રીઓ
વશલક્ષત જોિા મળે છે .
આ માલન્યટ્રુ ીશનના ગંભીર પ્રશ્નને દૂ ર કરિા અિિા ઓછો કરિા સૌ પ્રિમ સ્ત્રીઓનાં વશક્ષણ અને
જાગૃતતાની જરૂર છે . તેમજ લોકોને યોગ્ય રોજગારી મળિાિી તેમની જીિનશૈલી આપોઆપ
બદલાય તેમન ંુ સ્તર ઉંચ ુ આિે અને ધનિાન લોકો દ્વારા જો પ ૂરતી મદદ મળી રહે તો સરકાર
અને પ્રજા મળીને

દે શમાં બધા જ પ્રશ્નોનો ઉકે લ ચોક્કસપણે લાિી શકે. િળી, સસ્તા અનાજની

દુકાનમાંિી આજીવિકા િગરના અને ઓછી આજીવિકાિાળા કુ ર્ંુ બને અનાજ મળે તે જરૂરી છે . જો
સ્ત્રીને રોજગારી મળશે તો તેની રકમ તે ઘરની જરૂરરયાત અને સહાય પર ખચ્શે તેિી સ્ત્રી
અવધકારરક્તા પર ધ્યાન ખેંચી ગરીબી તેમજ કુ પોષણ ઘટાડી શકશે.
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