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           કોરોનાથી  સકં્રિમત વ્ય�ક્તઓના સવ�મા ં
એ�ુ ં જોવા મળ્�ુ ં છે ક� મોટાભાગના 
સકં્રિમત માસંાહાર� છે. �ધુ્ધ શાકાહાર� 
વ્ય�ક્તઓ �બુજ ઓછા પ્રમાણમા 
સકં્રિમત થયા છે. િવ� આરોગ્ય સસં્થા 
(WHO) �ુ ં પણ એ�ુ ં માન�ુ ં છે ક� 
માસંાહાર� વ્ય�ક્તમા ં ઇન્ફ�કશનની 
સભંાવનાઓ વ� ુછે. કારણક� કોરોના 
વાયરસને િવકિસત થવા એિનમલ ફ�ટની જ�રત હોય 
છે. � શાકાહાર� વ્ય�ક્તમા ંહોતી નથી, એટલે શાકાહાર� 
લોકોમા ંકોરોના સકં્રમણની સભંાવનાઓ �બુજ ઓછ� 
છે. 

            આપણી ભારતીય સસં્�ૃિત સદ�ઓથી  
ભાર�વૂર્ક કહ�તી આવી છે ક� માનવ માટ� માસંાહાર 
કોઈ ર�તે યોગ્ય નથી. ભારતીય �ળૂના દર�ક ધમર્મા ં
માસંાહારનો િનષેધ છે. હવે તો ક�ટલાક વૈજ્ઞાિનક 
સશંાઓધાનોએ પણ એ વાતને િસધ્ધ કર� છે ક� 
માસંાહાર માનવ શર�ર માટ� યોગ્ય નથી.એટ� ુજ નહ� 
પણ અનેક રોગો�ુ ંસ�ન કર� છે.                 

માસંાહાર રોગ સ�ક છે:   

            માસંાહાર રોગ�ુ ંસ�ન કર� છે તે �ગે હવે 
કોઈ સશંય નથી ક� બે મત નથી. અમે�રકન લેખક 
બાલ્ડવીનના તારણ અ�સુાર માસંાહારમા ં વ� ુ
કોલેસ્ટ�રોલ, સ�ંપૃ્ત ચરબી, રક્ત ગઠંક તત્વ, રોગ 
ઉત્પ� કરનારા વાઇરસ, બેક્ટ��રયા, પેરસાઇટ, 
મગજની રાસાય�ણક પ્ર�ક્રયા�ુ ં સ�ંલુન જોખમાવતા 
તત્વ તેમજ ક�ન્સર સ�ક તત્વો હોવાના કારણે તેમજ 
એન્ટ�ઓક્સીડન્ટ�ુ ં પ્રમાણ ન�હવત હોવાને કારણે 
માસંાહાર કરનાર વ્ય�ક્તના શર�રમા ં અનેક રોગો 
ઉત્પ� થાય છે.  

• િવ� આરોગ્ય સસં્થા (WHO) ના એક અહ�વાલમા ં
દશાર્વ્યા �જુબ માસંાહારને લીધે ૧૫૯ �ટલા રોગો 
પેદા થાય છે, �માનંા ક�ટલાક તો �વલેણ છે.  

• માસંમા ંક�ન્સર સ�ક દ્રવ્યો �વાક� હ�ક્ટોસાઇકલીક 
એમાઇન્સ (HCA) અને પોલીસાઇક્લીક  એરોમે�ટક 
હાઇડ્રોકાબર્ન્સ (PHA) હોય છે.  આ ઉપરાતં માસંમા ં

ચરબી�ુ ં પ્રમાણ વ� ુ હોવાથી ક�ટલાકં હોમ�ન્સનો 
�ાવ વધી �ય છે. આ કારણસર 
સ્તન ક�સર તેમજ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર 
થવાની સભંાવના વધી �ય છે.  
• મેડકાઉ ડ�સીઝ ગાયના માસંને 
લીધે થતો િવષા�જુનક રોગ છે, 
�ની ચેતાતતં્ર તેમજ કરોડ રજ્�ુ 
ઉપર ગભંીર અસર થાય છે.  

• માસંાહારથી શર�રમા ં��ુરક એસીડ�ુ ંપ્રમાણ વધે 
છે �ને કારણે ગાઉટ �વા સાધંાના રોગ થાય છે. 
આ ઉપરાતં �કડનીના, હદયના, હાડકાના, હાડકાના 
સ્ના�નુા તથા મગજના રોગો થવાની સભંાવના 
માસંાહાર�મા ંસૌથી વ� ુહોય છે.  

• માસંાહારમા સ�ંપૃ્ત ચરબી�ુ ંપ્રમાણ વ� ુહોવાથી 
મેદ�સ્વતાની સમસ્યા સ�ર્ય છે. � પછ� અનેક 
રોગો�ુ ંકારણ બને છે.   

• હાવડર્ �િુનવિસ�ટ�ના તારણ અ�સુાર રો�જ�દા માત્ર 
૧૦૦ ગ્રામ માસંાહારને કારણે ડાયા�બટ�ઝ થવાની 
શ�તા ૧૨% �ટલી વધી �ય છે.  

• વ� ુમાસં મેળવવા માટ�, પ�ઓુના શર�રની ��ૃધ્ધ 
માટ� પ�ઓુના ખોરાકમા ંઅપા� ુ ં  આસ�િનક સ્વય ં
એક ઝેર છે, �નાથી ક�ન્સર થાય છે.  

• પ�નુા રોગો માટ� વપરાતા િવિવધ વેકસીન્સ અને 
�ન્ટ�બાયો�ટક્સથી પ્રભાિવત થ�ુ ંમાસં  ખાવાથી 
વ્ય�ક્તની ઇમ્�નુસીસ્ટમ કથળતી �ય છે અને તેને 
કારણે વ્ય�ક્ત અનેક રોગનો ભોગ બને છે.  

• પ�નુા ખોરાકમા ં વપરાતા ઔ�રયોમાઈસીન  
માસંમા ં આવવાથી માસં ખાનરના આતરડામા ં
જ�ર� િવટામીન્સ બનાવનાર બેક્ટ�રયાનો નાશ 
થાય છે. �થી એનીમીયા નામનો રોગ થાય છે.  

• માસંને લાબંો સમય �ળવી રાખવા માટ� સો�ડયમ 
નાઇટ્ર�ટ તેમજ સો�ડયમ નાઇટ્રાઇટ �વા 
િપ્રઝવ�ટ�વ્ઝનો ઉપયોગ થાય છે. � બાળકો માટ� 
ખતરનાક હોવા ઉપરાતં ગભર્ને િવકલાગં બનાવે છે 
તેમજ ક�ન્સર પેદા કર� છે. વાસી માસંને તા�ં �� ુ
લાલ ચટક રાખવા તથા કહોવાટની �ુગ�ધ �ૂર 
કરવા સો�ડયમ સલ્ફ�ટ વપરાય છે � કારણે ક�ન્સર 
થાય છે.  



            ઉપરોક્ત મા�હતી એ વાતને બ�ુજ સ્પષ્ટ 
�પે િસધ્ધ કર� છે ક� માસંાહાર કરનાર  અનેક પ્રકારના 
રોગોનો ભોગ બને છે. માસંાહાર રોગસ�ક છે તે હવે 
એક સા�બત થઈ ગયે�ુ ંસત્ય છે. એટલે માસંાહારથી 
�ૂર રહ�વામા ંજ આપ� ુ�હત સમાયે�ુ ંછે                

               �વિવજ્ઞાને કર�લા વગ�કરણના 
સદંભર્મા ંજોઈએ તો પણ માણસ એ સ્તનવાળા �ૂધારા 
પ્રાણીઓના વગર્મા ં આવે છે. આવા પ્રાણીઓ બે 
પ્રકારના હોય છે. માસંાહાર� અને શાકાહાર�. વાઘ, 
િસ�હ, �વા જગંલી પ્રાણીઓ માસંાહાર� છે. �યાર� ગાય, 
બકર�, ઘોડો, હાથી �વા પ્રાણીઓ શાકાહાર� છે. માણસ 
પણ �વ િવજ્ઞાનની દ્ર�ષ્ટએ તેના શર�રની રચના 
તેમજ �ક્રયાના સદંભર્મા ં સ�ંણૂર્ ર�તે અ�ાહાર�-
શાકાહાર� છે. માસંાહાર માણસ માટ� કોઈ ર�તે ઉ�ચત 
નથી. 

માસંાહાર� અને અ�ાહાર�ના શર�રની રચના 
તેમજ �ક્રયાઓમા ં�ુ ં�તર છે?  

• માસંાહાર� પ્રાણીના પ�ંમા ંતી�ણ નહોર હોય છે 
�યાર� અ�ાહાર�ના પ�ંમા ં વાળ� શકાય તેવી  
�ગળ�ઓના સવેંદનશીલ ટ�રવા ંહોય છે.  

• માસંાહાર�  પ્રાણીને માસં �ચરવા માટ� આગળના 
દાતં તી�ણ  રાક્ષસી હોય છે �યાર� અ�ાહાર�ના 
આગળના દાતં તી�ણ હોતા નથી.  

• માસંાહાર�મા ં  ખોરાકનો �કૂો કરવા સપાટ દાઢ 
હોતી નથી  �યાર� શાકાહાર�ને ખોરાકને ચાવી ને 
�કૂો કર� શકાય તે માટ� સપાટ દાઢ હોય છે.  

• માસંાહાર� પ્રાણીના જડબા માત્ર ઉપર નીચેની 
�દશામા ંહલનચલન કર� શક� છે �યાર� શાકાહાર� 
પ્રાણીના જડબા ઉપર નીચે તેમજ આ�ુ બા�ુ પણ 
હલનચલન કર� શક� છે.  

• માસંાહાર�ના મોઢામા ંસ્વા�ુપ�ડો હોતા નથી �યાર� 
શાકાહાર�ના મોઢામા ં�ણૂર્પણે િવકિસત સ્વા�ુપ�ડો 
હોય છે.  

• માસંાહાર� પ્રાણીની લાળ એિસ�ડક હોય છે, �યાર� 
શાકાહાર�ની લાળ આલ્કલાઇન હોય છે.  

• માસંાહાર� પ્રાણીના જઠરમા ંHCL મીઠાનો તે�બ 
વ� ુજલદ હોય છે. �યાર� શાકાહાર� પ્રાણીમા ંHCL 
ની જલદતા ૨૦ ઘણી ઓછ� હોય છે.  

• માસં ઝડપથી સડ� ુ ંહોવાને કારણે ઝડપથી પસાર 
થઈ �ય તે માટ� માસંાહાર�ના �તરડાની લબંાઈ 

ઓછ�  હોય છે �યાર� અ�ાહાર�ુ ંપાચન ધી�ુ ંથ� ુ ં
હોવાથી �તરડાની લબંાઈ વ� ુહોય છે.               

             ઉપરોક્ત સદંભર્મા ં માનવ શર�રની 
રચના તેમજ �ક્રયાઓને તપાસીએ તો પણ માનવ એ 
સ�ંણૂર્ ર�તે અ�ાહાર� છે.. કોઈ ર�તે માણસ માટ� 
માસંાહાર યોગ્ય નથી. ઓસામા બીન લાદ�ન, ડોન 
દાઉદ ક� હ�ડલી �વા �ર �તકવાદ�ઓ ક� રાવણ, 
�હરણ્યકશ્યપ �વા રાક્ષસો સ�વા હોય તો માસંાહાર 
કદાચ યોગ્ય હોય પરં� ુ ગાધંી�, િવનોબાભાવે, 
રિવશકંર, આઈન્સ્ટાઇન �વા ભેખધાર� નમ્ર સેવકો 
અને વૈજ્ઞાિનકો સ�વા હોય તો અ�ાહાર જ યોગ્ય 
ગણાય.  
            િવ�મા ંઆ� શાકાહાર-અ�ાહારના પ્રચાર 
પ્રસાર અથ� ગણી બધી સમાજ સેવી સસં્થાઓ, NGO 
ઉમદા કાયર્ કર� રહ� છે. આ �દશામા ં�બૂ ધ્યાન દોર� 
તેવી સહરાનીય પ્ર�િૃ� બ્રહ્મા�ુમાર� િવદ્યાલય દ્વારા 
વૈિ�ક સ્તર પર કરવામા ંઆવી રહ� છે. શાકાહાર-
અ�ાહારના પ્રચાર પ્રસાર અથ� પ્રદશર્નો, વ્યાખ્યાનો, 
સેિમનારો, શાકાહાર� વાનગીઓ બનાવવાના 
િનદશર્નોના કાયર્ક્રમો�ુ ંઆયોજન  કરવામા ંઆવી ર�ુ ં
છે. િવદ્યાલયના સપંકર્મા ં આવનાર વ્ય�ક્તઓએ 
માસંાહાર છોડ�, શાકાહારને અપનાવ્યો છે અને પોતા�ુ ં
�વન સ્વસ્થ તેમજ �દવ્ય બનાવ્�ુ ંછે.  �તે એટ�જુ 
કહ�શ ક� જો આપણે કોરોનના સકં્રમણથી બચવા 
માગંતા હોઈએ તેમજ  આપણે શાર��રક અને માનિસક 
ર�તે સ્વસ્થ રહ��ુ ં હોય તો આપણે માસંાહાર છોડ� 
શાકાહારને  અપનાવીએ.  
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