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ફેણાઈ-રેવાખંડ જૈવ સૃિ  મંડળ વારા આયો ત 
કિૃતનો મહો સવ-મહાયા ા તા. ૯ થી ૧૬ યુઆરી-૨૦૨૦. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

મૂઢીયારી ગામના વડીલો ઢાંક (ડેકલી) વગાડી દવેની પુ  કરતા. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

નરવાણીયા ગામે શાળાના બાળકો વારા સાં કૃિતક કાય મ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િનશાણા ગામના ામજનો ઢોલ વગાડી નાચગાન સાથ ેસ માન કયુ. 
 

ફણેાઈ-રવેાખડં જૈવ સિૃ  મડંળ વારા આયો ત 
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કૃિતનો મહો સવ-મહાયા ા તા. ૯ થી ૧૬ યઆુરી-૨૦૨૦ સધુીનો અહવેાલ. 
 

 તાવના   :-  
ગુજરાત રા યના છોટાઉદેપુર િજ લાના કવાટં, નસવાડી, બોડેલી, જેતપુર પાવી    તાલુકાઓના ૮૦ જેટલા ગામ કૃિત 

મહો સવ-મહાયા ામાં આવરી લેવામા ંઆ યા. આ દવાસી િવ તારમા ંવષ થી થયેલ કૃિત ર ણ-સંવધન બાબતનાં કાય ના 
પ રણામોની ણકારી તથા આ િવ તારની જૈવ િવિવધતા અન ેતેની સાથ ેઅતટુ રીત ેજોડાયલે આ દવાસી સં કૃિતના િવિવધ 

િવષયો પર સભા થાને તજ ો વારા વ ત યો આપવામાં આ યા. તથા ગામડાના લોકો મહાયા ામા ં ભાગ લઈ કુદરતન ે

માણવાનો અનેરો લાવો લીધો. પોતાનો સામુિહક સંગન ેસામા ક સંગ ગણીને ચાર, સભા, ભોજન, મંડપ, માઈક િવગેરેનો 
ખચ લોક ભાગીદારીથી કરવામા ંઆ યો. 
 

 સભાનું થળ મઢૂીયારી િવશેષ વૃિ  કૃિત ઉ સવ તા.૯/૧/૨૦૨૦  :-  

1) કૃિત મહો સવ-મહાયા ાની શુભ શ આત મઢૂીયારીગામથી કરવામા ંઆવી. જેમાં ૫૦૦ થી વધુની સં યામા ંગામના 
ભાઈઓ-બહેનો શાળાના બાળકો આ કાયમા ં ભાગ લીધો. સભાના થળેથી કુમારીકાઓ માથ ે જળકુંભ કળશયા ાથી 
શ આત કરી.   

2) ગામના ભૂવાઓ ારા પરંપરાગત રીત ેપુ  કરી નાળીયેર ચઢાવી. કળશયા ા સભાના થળે પરત આવી. ખેત ઓ રો, 
ધા ય, અને જંગલની જડીબુ ટીઓની પુ  કરવામા ંઆવી. યાર બાદ ભોજન સાદ લઇ છુટા પ યા. 

 સભાનું થળ ઝાબ ન ેબદલે નારવાણીયા િવશષે વૃિ  સં કૃિત ઉ સવ તા.૯/૧/૨૦૨૦.    :-      

સભાનું થળ ઝાબ મુકામે રાખવામાં આવલે પરંત ુસરપંચના ઘર ેલ ન હોવાથી નરવાણીયા ગામ ે ાથિમક શાળાના મેદાનમા ં
સભા મળી જેમાં ા.શાળાના બાળકો તથા ગામના ભાઈઓ-બહેનો ઉપિ થત ર ા. સભાની શ આત ખેત ઓ રો, ધા ય, 

જંગલની જડીબુ ટી અને વડીલોની પુ  અચના કરવામાં આવી.                                 
 
ડૉ.લીનાબને ગુ તા :-   
સભાને સંબોધન કરતાં જણા યુ ં કે, તમારી વનશૈલી, સં કૃિત, ખેતી 
પ ધિત પરંપરાગત ચાલી આવતી હતી. જેમા ંપ રવતન આવવાથી બાળકો 
કુપોષણનો ભોગ બન ેબાળકોમાં િસકલસેલ, યુમોિનયા, બાળલકવો જેવા 
રોગોથી પીડાય છે. જેના જવાબદાર હોય તો ત ેવડીલો છે. મહુડા લ અન ે

સરગવાના પાન લ અને સ ગ િવશ ેિવગત ેિવ તારથી સમજણ આપી.  
 
 

   
 
રતનભાઈ રાઠવા :-  
આજ સં થાના મુખ ીએ જણા યુ ં કે વતમાન સમયમાં જે પ રવતન 

આ યા જેના મળૂમાં આજની િશ ણ પ ધિત છે. આપણા બાળકોને વન 

િશ ણ આપવું પડશે. કૃિતનંુ િશ ણ આપણા બાળકોને પા ય પુ તકોમાં 
આપવંુ પડશે. અને ન શીખવીએ તો કુદરત આપણને તે સમજવાની ફરજ 

પાડશે, જે ભણાવવામા ં આવ ે છે ત ે વનમાં કામ નથી આવતું જે કામ 

કરવામા ંઆવ ેછે ત ેભણાવવામા ંનથી આવતું. 
રામ સહભાઈ રાઠવા  :-  
જણા યુ ંકે હુ ંજયારે િનશાળે જતો યારે બે મુઠ ચણા અને સકેેલા મહુડાના 
લ લઇ જતાં યાર ે ભૂખ લાગ ે યારે ખાતા જે પૌ ીક આહાર હતો. 
આપણા વડીલો દરેક તની ભા  ખાદી છે. જેના વડીલો સા ી છે. જે 

આપણી સામ ે બેઠા છે. આપણા પરંપરાગત બાપ-દાદાઓથી ચાલતા 
આવતા ધા ય તરફ આપણા સમાજને પાછા વળવાનો સમય પાકી ગયો છે. 

અંત ેમૂળ જ યાએ આવવુ ંપડશે. 
   પવતભાઈ   :-  
સભામાં ઉપિ થત તમામ ભાઈઓ, બહેનો, બાળકોનો આભાર માની સભા 
પૂણ થયેલ હેર કરી. નરવાણીયા ા.શાળામાં રા ીરોકાણ કય.ુ 
 સભાનું થળ ભાભરને બદલ ેવડલી ગામ ેિવશષે વૃિ  વન ઉ સવ 
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તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦.     :-  
સભાનું થળ ભાભર હતુ ંપરંતુ સંજોગો અનુકુળ ન હોવાથી તેમાં ફેરફાર કરી વડલી ગામે રાખવામાં આ યુ.ં જેમા ંપણ થોડી 
મુ કેલી આવી. વડલી ગામના આગેવાન માવાસ ગભાઈ તેરસ ગભાઈ સાથે બ  મલુાકાત કરી હતી. પરંત ુ ગામ લોકોન ે

મીટ ગની ણ થઇ નિહ જેના કારણે થોડો િવલંબ થયો. પરંતુ ૧૨ વા યા પછી ૧૦૦ જેટલા ભાઈ-બહેનો ભેગા થયા. અન ે

ા.શાળાના બાળકોએ પણ સભામાં ભાગ લીધો. સભાની શ આત ખેત ઓ રો, ધા ય પાકો જડીબુ ટી અને વડીલોની પુ  

કરી શ આત કરવામા ંઆવી. 
 

જમનાબને કાયકર :-  
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ-બહેનો-બાળકોન ેજણા યુ ં કે જંગલ આપણને 

શામાટે જોઈએ, જંગલ આપણા વનમા ંકઈ રીત ેઉપયોગી છે. આપણને 
શુ ધ હવા મળે, બળતણ, જડીબુ ટીઓ, ગૌણવન પેદાશો, પશઓુનો ખોરાક, 

જંગલ આપણન ેજ મ થી માંડી મરણ સુધી અનેક રીત ેઉપયોગી છે. 
ડૉ. લીનાબને ગુ તા :-                                                                                 
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ-બહેનો અને બાળકોન ેસંબોધન કરતા ંજણા યુ ં
કે આપણન ે જંગલ શા માટ ે જોઈએ છે. લોકોએ એનો જવાબ આ યો 
બળતણ, ઘર બાંધવા, બી  કોઈ જ રયાત ખરી, તમાર ેપશ ુધન ચરાવવા, 
જંગલની ઔષિધઓ, ગૌણવન પેદાશો માટ ે તમને જંગલ નથી. જોયતું 
મહુડો એ આ દવાસીઓનું ક પવૃ  છે. મહુડાના લનો તમે શુ ંઉપયોગ કરો 
છો. યાર ેલોકોએ જણા યુ ંકે મહુડાના લ વચેાણ કરીએ છીએ. બીજો કોઈ 

ઉપયોગ ખરો. ખાવા માટ ેઉપયોગ કરો છો? પહેલા ખાતા હતા હમણાં નથી 
ખાતા. શા માટ ેનથી ખાતા? મહુડા ડોળીનુ ંતેલ ખાવ છો? પહેલા ંખાતા 
હતા હમણાં નિહ. ખરેખર તમે સોનું આપીન ેઘરમાં કચરો  લાવો છો. એનુ ં
મને ભારોભાર દુઃખ છે. તમારા બાળકો કુપોષણનો િશકાર બને છે. તમે 
બાળકોન ેમહુડાના લ કેમ ખવડાવતા નથી. તમે તેમના હ કનુ ંછીનવી લો છો.  બીટી કોટન ઉગાડી કપાિસયાનું તલે તમે ખાવ છો એ 

કેટલ ેઅંશે યાજબી છે.  અસલ વ તુને તમે છોડો છો. અને નકલ વ તુને તમે વીકારો છો આ તમા ં દુભા ય છે. 
 રતનભાઈ રાઠવા :- 
“આજ” સં થાના મખુ ેજણા યુ ંકે, આપણા બાળકો આપ ં ભિવ ય છે. 

જેને આપણે વન િશ ણ આપવંુ જોઈએ. આવનાર દવસોમાં કૃિત 

િશ ણ અગંે નીિત િવષયક કામગીરી કરવી પડશે. સરકારમાં આ અંગે 
રજૂઆત કરી અમલમા ંમુકવા માટેની આપણે સાથે મળીન ેકરવું પડશે.    
 
    
 
પવતભાઈ   :-  
સભામાં ઉપિ થત તમામ ભાઈઓ-બહેનો-બાળકો આપ સૌ કમતી 
સમયનો ભોગ આપી સભામા ંહાજર ર ા ત ેબદલ આપ સવનો દય 

પૂવક આભાર માની સભા પૂરી થયેલ હેર કરી. 
 
 સભાનું થળ મોરાડંુગરી િવશેષ વૃિ  જૈવ િવિવધતા ઉ સવ :- 

મોરાડંુગરી મુકામે સભાનું થળ ૨:૦૦ વાગ ેહતું પરંતુ મોરાડંુગરી મુકામે મરણ થવાથી સભા મલુતવી રાખી. યાંથી મુંગલાવાટં 

મુકામે સભાના થળે ગયા. 
 

 સભાનું થળ મુંગલાવાટં િવશેષ વૃિ  પોષણ ઉ સવ તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ :-  
મુંગલાવાટં ગામ ે કૃિત મહો સવ-મહાયા ામા ંજોડાયેલ યા ીઓ સભાના થળે આ યા યારબાદ ગામના વડીલોન ેઆગળ 

બેસાડવામાં આ યા. સભાનું સંચાલન કરતા ગામના આગેવાન નટુભાઈ વણભાઈએ, ડૉ. ીમિત બહેનનું લહારથી વાગત 

કય.ુ તથા ગામની આશાવકર, આંગણવાડી કાયકર, ારા રંગપુર પી.એચ.સી. તથા ડૉ.લીનાબને તથા રતનભાઈ, સુિનલભાઈ ડુબ,ે 

િવગેરેનંુ લહારથી વાગત કયુ તથા નસ બહેનોનુ ંપણ વાગત કરવામાં આ યુ.ં 
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    જમનાબને  :-                                                                           
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ, બહેનો, બાળકોન ેસંબોધન કરતાં જણા યું કે 
આજે મુંગલાવાટં ગામ ે પોષણ ઉ સવનો કાય મ છે. આ ઉ સવ 

રાખવાનો મૂળ હેત ુએ છે કે આપણા બાળકો કુપોષણ થી પીડાય છે. આજે 

આપણી સમ  રંગપુર પી.એચ.સી. દવાખાના તરફથી તથા ગામની 
બહેનો ારા બનાવલેી દશેી વાનગીઓનુ ં દશન મુકવામા ંઆવેલ છે. 

જેનંુ આપણે સૌ અનુસરણ કરવાનુ ં છે. આપણા બાળકોન ે ખવડાવવુ ં
જોઈએ આપણી પાસ ેઉપલ ધ હોવા છતાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરતા ં
નથી એ આપણી કમનસીબી છે. સામ ે ટે પા પર પો ટરો લગાવલે છે. 

જેમાં મહુડાના લની કેટલી બધી વાનગી છે. તથા સરગવાના પાનમાથંી 
શુ ંશુ ંબનાવી શકાય ત ેપણ દશાવેલ છે.તો આપ સવ સભામાં ઉપિ થત 

ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓન ેમારા તો આપ સવ સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓને મારા બ ેહાથ જોડી િવનંતી ક ં 
છંુ. આ િવચારને આપણે અમલમા ંમૂકી કુપોષણથી મિુ ત મેળવીએ એજ મારી ાથના છે. 
ડૉ.લીનાબને ગુ તા  :-  
જમનાબેને જે ક ું તેમાં હંુ સુર પુરાવું છંુ. આપણા ગામમાંથી કેટલા 
ભાઈઓ માતાઓ અને બહેનો મહુડાના લનો ઉપયોગ કર ે છે. 

સભામાંથી જવાબ મ યો કે પહેલાં બધા ખાતા હતા હાલમા ંખાતા 
નથી કેમ ખાતા નથી તો તેનો ઉપયોગ શુ ં કરો છો? યાર ેજવાબ 

મ યો કે બ રમાં  જઈન ેવચેાણ કરીએ છીએ. વીસ કલોનો શુ ંભાવ 

મળે છે? .૫૦૦ થી ૬૦૦ સધુીનો ભાવ મળ ે છે. કુટુંબ પ રવાર 
ચલાવવા માટે પુરતા પૈસા મળ ે છે? તો જવાબમાં ના યાર ેએમણે 

ક ું તો તમે   બાળકોન ે કેમ નથી ખવડાવતા, તમારા બાળકો 
કુપોષણનો ભોગ બન ે છે. અને બાળકોને દવાખાનાની લાલ-પીળી 
ટીકડીઓ ખવડાવો છો. તમારી પાસ ે થાિનક ક ાએ કૃિત પાસેથી 
તમામ ચીજ વ તુઓ ઉપલ ધ છે. જેનો ઉપયોગ કરી તમારા 
બાળકોને કુપોષણથી મુ ત કરો ઉપાય આપણી પાસ ે હોવા છતાં 
બહાર ખોળીએ છીએ. બીટી કપાસનો દાખલો આપી સમ યું કે તમે ૪૦ િપય ે કલો કપાસ બ રમાં વચેાણ કરો છો. યા ં
મીલમા ં ોસેસ ગ થઇ  અને કપાસીયા છુટા પાડી  માંથી કાપડ તૈયાર થાય અને કપાસમાંથી તેલ તૈયાર થાય છે. જે 

કપાસીયામાંથી કચરો આવે છે. જે આપણી ગાય ભસન ેકપાસીયા ખોળ તરીક ેખવડાવીએ છીએ. એમા ંકેટલા પોષક ત વો હોય 

તમ ેિવચારો. કપાસને તયૈાર કરવા રસાયિણક ખાતર પેિ સાઈઝ દવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ તેલ આપણે વાપરીએ છીએ. 

તમ ેસોનું આપી બ રમાંથી કચરો ઘરમાં લાવો છો. રંગપુર પી.એસ.સી.ના ડૉ. બેન ીએ જણા યુ ં કે દવાખાનાની ટીકડીઓ 

તમને થોડા સમય માટે રાહત આપશે એલોપેથીક દવા એક રોગન ેકાબુમાં લાવ ેછે. અને બી  રોગને આમિં ત કરે છે. માટ ેરોગન ે

જળમૂળથી કાઢવો હોય તો કુદરતી જડીબુ ટીઓ માંથી બનાવેલ આયુવદની દવા લાંબા ગાળે રાહત આપશે. રોગને જળમાંથી 
ઉખાડશ.ે 
રતનભાઈ રાઠવા  :-  
“આજ” સં થાના મખુ ીએ જણા યુ ં કે, આપણા બાળકોને 

કુપોષણથી બહાર લાવવા માટ ે સાદો સરળ ઉપાય છે. આપણી 
પરંપરાગત વનશલૈી હતી એ ફરીને ઉ ગર કરવી પડશે. આપણી 
સાથ ેજે વડીલો બઠેા છે, તેમની પાસથેી શીખ લવેી જોઈએ. આપણે 

આવનારી પેઢી માટ ેકામ કરવાનુ ંછે. 
 
નંદુભાઈ સી.      :- 
સભામાં ઉપિ થત મહાનુભાવો તથા ગામના વડીલો, ભાઈઓ, 

બહેનો, બાળકોનો આભાર માની સભા પૂણ થયેલ હેર કરવામા ં
આવી. 
 
 

 સભાનંુ થળ સોઢવડ િવશેષ વૃિ  જંગલયા ા  
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦  :- 



5 
 

કૃિત મહો સાબ-મહાયા ાના ી  દવસ ેસોઢવડ ગામ ેજંગલ યા ાનો કાય મ હતો જેમાં ડૉ.લીનાબને ગુ તા, સિુનલ ડુબ,ે 

લે ડના પરદેશી બહેન ી જોડાયા ભાંડણ બાવા જંગલની માળી પર ભ ડણ દેવ આવેલ છે. જેના દશન કયા. યાંથી પરત 

ફયા ર તામાં આવતી જડીબુ ટીઓ, ગૌણવન પેદાશ ભેગી કરતા આ યા સોઢવડ ગામની ડુંગરીની બાજુના મેદાનમાં ઉચેડા, 
સોઢવડ, મદંવાડા, ા.શાળાના બાળકો ઉપિ થત ર ા તેમની સાથે ડૉ. લીનાબને ગુ તા વાતાલાપ કયા. જંગલના પશ-ુ

પ ીઓની ઓળખ કરાવી. તેમજ ભાંડણ બાવા જંગલમા ંકઈ કઈ વન પિત આવેલ છે. તેની બાળકો પાસ ે ણકારી મેળવી 
તેમજ ર તામાંથી એક બાળકને શાહુદીનો સુળો મ યો તે બાળકોને બતાવી તેની ઓળખાણ કરાવી. બાળકોને કૃિત સાથ ેકેટલો 
સબંધ છે જેના દશન થયા. 
 

 સભાનંુ થળ ભેખડીયા િવશષે વૃિ  જલય    :- 
ભેખડીયા મકુામ ે૧૨-૩૦ કલાક ેહનુમાન મં દરેથી કૃિત મહો સવ-મહાયા ાની    
કળશ શોભાયા ા આ દવાસી સમાજની પરંપરાગત વા  ઢોલ-શરણાઈ સાથે નીકળી  
મિહલા સરોવર થળે સભામાં ફરેવાઈ સૌ થમ જળની પુ  કરવામા ંઆવી તથા દશેી ધા ય બીજ તથા જંગલની 
જડીબુ ટીઓની પૂ  કરવામા ંઆવી યારબાદ ગામના વડીલોનું કંક,ુ ચોખા, લથી પૂંજન કરવામા ંઆ યું. તથા ડૉ.લીનાબને, 

સુિનલડુબનંુે વાગત કયુ. 
 રતનભાઈ રાઠવા  :-  

સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ-બહેનો, બાળકોને જણા યુ ં કે, આપણે 

આવનારી પેઢી જે આપણી સામે બેઠા છે ત ેબાળકોને આપણે દશા 
આપવાની જ ર છે. વતમાન સમયમા ંજે બાળકોન ેિશ ણ મળે છે. 

ત ેકેવળ નોકરી માટ ેભણે છે, જે ભણે છે તે વન વવામા ંકામ 

આવતું નથી. આપણા બાળકોન ે કૃિત િવશ,ે િશ ણ મળ,ે એવી 
નીિત સરકારમા ંબન ેત ેમાટ ેકામ કરવા જ રી છે. કારણ કે, કૃિતના 
વાતાવરણમાં બાળકો વનની જ રયાતો સંતોષે છે. પોતાની 
મુ કેલીઓ અને સમ યાનુ ંસમાધાન વયં કેળવે અને વન વતા 
શીખ ેજયાર ેબાળકોન ે કૃિતના સાિન યમા ંઆપતુ ં િશ ણ તેમના 
મગજમા ંવણાઈ ય છે. એ યારેય ભુસતુ ંનથી. તથા સં થા િવશ ે

માિહતી આપી અમ ે બંન ે ભાઈઓના ભાગની જમીન સં થામા ં
દાનમાં આપી. સં થામાથંી વતેન પણ લીધા વગર અવ રત પણે 

સમાજના ઉ થાન માટ ેકાય ક ં છંુ. 
ડૉ. લીનાબને ગુ તા :- 
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ-બહેનો-બાળકોને ન કરી ચચાનો 
આરંભ કય . પહેલા મહુડાના લ ખાતા હતા. વડીલો તરફથી હા મા ં
જવાબ મ યો પરંત ુઆજના યુવાનો, બાળકો, યુવતીઓ, મહુડાના લ 

કે ડોળીયાનું તેલ નથી ખાતા કેમ નથી ખાતા. ભગત બ યા યારથી 
નથી ખાતા મહુડાના લનો કેવો ઉપયોગ કરવો એ, આપણા પર 
આધાર રાખે છે. મહુડાના લમા ંજે િમરલ લોહત વ પૌ ીક આહાર 
છે. અને ડોળીયાના તેલમા ંકોઈપણ તનું ભેળસેળ થતુ ંનથી. મહુડાને 
તમે કોઈ દવસ ખાતર આ યુ,ં સરગવાના પાન- લ- સગનો ઉપયોગ 

કરીન ેરોટલા, રોટલી અગર દાળમા ંમેળવી તમે ભોજનમાં ઉપયોગ કરો 
તો સાંધાના દુઃખાવા  માટેની ીર દવા છે. દેશી િબયારણ િવશ ેમાિહતી 
આપી.  
તમે કોદરો, બંટી, ભેદી, રાળો, જુવાર, િવગેર ેપાકો ઓછા વરસાદમાં પણ સા ં ઉ પાદન આપ ેછે. જયારે હાઈ ીડ િબયારણ બી.ટી. 
કપાસને વધારે માણમાં પાણી, ખાતર દવા જોઈએ. સરવાળ ે િહસાબ કરો તો તમારા હાથમાં કઈ નથી આવતું. જે તમે કપાિસયા 
તેલનો ઉપયોગ કરો છો ત ે વા ય માટ ેહાિનકારક છે. તમે તમારા બાળકોનો િવચાર કરો કોઈ પણ બાળક તંદુર ત નથી િસકલસેલ, 

યુમોિનયા, બાળલકવો, મદંબુિ ધથી પીડાય છે. જે તમારી વન શલૈી ખાણી-પીણીમા ં પ રવતન આવવાથી રલાય સની 
એ યુલ સ ગામડે-ગામડે ફરે છે.આવનાર દવસોમાં દશેી બીજ માટેની બીજ બક બનાવવા માંગીએ તો તમે આ દેશીબીજ બકમા ં
જોડાવા તૈયાર છો? હા. આવી બીજ બકમાંથી દા.ત. ૧ કલો બીજ તમે લઇ ગયા તો જેમ બકમાં યાજ સહીત લોન ચૂકવીએ છીએ 

તેમ બીજ બકમા ંપણ યાજ સહીત બીજ જમા કરવા. 
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રેદુભાઈ દૂધ ડેરીના મં ી :-  
પહેલા અમ ે દેશી િબયારણથી ખેતી કરતા ં હતા. પરંતુ સરકાર અમને 

સબસીડી વારા અમન ે ખાતર આપવામાં આ યુ.ં ઉ પાદન સા ં 
મળવાથી ધીમે ધીમે તેનો ઉપયોગ વધારે માણમાં થયો, હવ ેખાતર 
વગર પાકતુ ં નથી. િબયારણ પણ હાઈ ીડ, કપાસ િવગેરેનો બહોળા 
માણમાં ઉપયોગ થાય છે. હવે એમાંથી ધીમે ધીમે પાછા ફરીએ છીએ. 

અને ગાય આધા રત ખેતી તરફ વળીએ છીએ.પહેલા મહુડાના લ 

ખાતા હતા. ભગત બ યા યારથી બકરીઓ કાઢી નાખી. જે વા ય 

માટ ેઉ મ હતુ ંપરંતુ ભગત લોકો જે બકરી પાળે તેમની સાથનેો સબંધ 

છોડતા હતા. ઉલટી ગંગા સા  થઇ જેથી કરી છોડવાનો વખત આ યો. 
 
TV9 ના ેસ રપોટર :-  

રતન ભગતનંુ દ ય ામ ભેખડીયા અંગેનુ ંઈ ટર યંુ લીધું અને લીલાબેન 

સરપંચનું મિહલા સરોવરનંુ મદાન અંગેનુ ં ઈ ટર યંુ લીધું યારબાદ 

ભોજન સાદ લઇ છુટા પ યા. 
 સભાનું થળ પાટડીયા જડીબુ ટી અને દેશી વૈધ સંમેલન :-  

પાટડીયા ગામ,ે ાથિમક શાળાના મેદાનમાં ચાર વાગ ેસભા મળી ખેત ઓ રો ધા ય પાકો તેમજ જંગલની જડી બુ ટીઓનુ ં
પૂંજન કરવામા ંઆ યુ ં યાર બાદ ગામના વડીલોનંુ સ માન કય.ુ 

    
   સભા સચંાલન શનાભાઈ :-  
  કૃિત મહો સવ-મહાયા ામાં જોડાયલેા મહાનુભાવોનો પ રચય આ યો તથા વાગત વચન કય.ુ 
 
જમનાબને       :- 
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, બાળકોએ જણા યું 
કે, સૌ થમ બાળકોનું ન કયા કે મહુડાના લનો શુ ંઉપયોગ 

કરવામા ંઆવ ે છે? યારે બાળકોએ જવાબ આ યો, મહુડામાંથી 
દા  બનાવ ે છે. બીજો ઉપયોગ શુ ં કરો છો? વડીલોએ જવાબ 

આ યો બાળકોને ખબર નથી પહેલા અમ ેખાતાં હતા ભગત થયા 
યારથી છોડી દીધા યાર ેઆપણા બાળકોને વડીલો પાસ ેજે ાન 

હોય ત ેઆપવું જોઈએ, આપણા બાળકો કુપોષણનો ભોગ બન,ે 

સરગવાના પાન અને લ તથા સ ગમાંથી આપણન ે પૌ ીક 

આહાર મળે, ભલ ેબાળકોન ે ફળ-ફળાદી ના આપી શકીએ, પણ 

આ બધી વ તુઓ આપણા ઘર આંગણામાં છે. જેનો હવ ેપછીથી 
ઉપયોગ કરશો. આ સાથે મા ં વ ત ય પુ  ક ં છંુ. 
નંદુભાઈ સી.    :-   
જંગલ આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે. જંગલમાંથી ગૌણવન પદેાશો, જડીબુ ટીઓ,બળતણ, ઘર બનાવવા, વાતાવરણ સુ ધ બનાવે 
છે. એ કુદરત તરફથી મળલે વરસો છે. જેનંુ જતન ર ણ અને સંવધન 

કરવુ ંજોઈએ. વન એ આપનંુ ધન છે. વડીલો પાસે પરંપરાગત ાન 

છે. તે યુવાનો અને બાળકોને આપવંુ જોઈએ, નાડીન ેપારખી રોગનું 
િનદાન કરવાનું જે ાન હતુ ંત ેધીમે ધીમે લુપ થતુ ંજય છે. જેને ફરી 
ઉ ગર કરવાની જ ર છે. દાયણ બહેનો, અભણ અ ાન હોવા છતા ં
તેમન ે અનુભવના આધારે સુિત કરાવવાનુ ં જે ાન હતું તે ફરી 
ઉ ગર કરવાની જ ર છે. 
ડૉ.લીનાબને ગુ તા   :-  
બાળકો સાચી વાત કરતા ંહોય છે. અમે ઘણા ગામડામાંથી બાળકો 
તરફથી જવાબ મ યો, મહુડાના લનો ઉપયોગ દા  ગાળવામા ંથાય 

છે. વડીલો પહેલા મહુડાના લનો ઉપયોગ કરતાં હતા. હવ ેશા માટ ે

નથી કરતાં? યાર ેજવાબ મળ ેછે. ભગત થવાથી દા  ન પીવાય પણ 

મહુડાના લ તો ખવાય જેનો સાચો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તાડના 



7 
 

વૃ માંથી જે સવારમા ંનીરો મળ ેએ આયુવદની ીએ ઉ મ છે. અને બપોર પછી ઉપયોગ કરીએ તો ત ેહાિનકારક છે. તેનો ગોળ પણ 

બન ેછે. ત ેપૌ ીક છે. પહેલા પરપંરાગત દશેી િબયારણ થી ખેતી કરતાં કોદરો, બંટી, સોમલ,નાગલી, રાળો, જુવાર, ડાંગર, કરતા હતા. તે 
અસલી િબયારણ હતું ત ેછોડીને અ યારે બીટી કપાસ, હાઈ ીડ િબયારણો રસાયિણક ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી ઉ પાદન વ યુ ંપરંત ુ

ગિણત સાથ ેિહસાબ કરીએ તો સરવાળે કંઈ નથી મળતુ.ંઆવનાર દવસોમાં દેશી િબયારણ માટ ેબીજબક બનાવવા માંગીએ છીએ. તો 
તમા ં ગામ બીજબકમા ંજોડાવા તૈયાર છો ક ેકેમ? હાથ ચા કરી સંમિત આપો યારે હાથ ચા કરી સંમિત આપી. 
 સભાનું થળ િસમલખડા હતું તનેા બદલે ઢાંઢણીયા રાખવામાં આ યુ ંતા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૦. :- 

કૃિત મહો સવ-મહાયા ા સાજંના ૬ વાગે ઢાંઢણીયા મકુામ,ે ભાગોળે ભાથી ના મં દરે સભાના થળે, પહ ચી યાં ખતે 

ઓ રો, હિથયારો, વાંસની બનાવટો તથા દશેી િબયારણ, જડીબુ ટીઓ, શાકભા , દશન ખુ લુ ંમકુવામાં આ યું. 
    
    

 
 
 
સભાનું સંચાલન શનાભાઈ એલ :-  

સભાની શ આત કરતા ંપહેલા કૃિતમાતા, નમદામાતા, ધરતીમાતા, 
રાણીકાજલ માતાના જયઘોષ કરા યા. યારબાદ, ખેતઓ રો, 
હિથયારો, દેશી િબયારણો, જડીબુ ટીઓ, અને શાકભા નુ ં પૂજન 

ઢાંઢણીયા ગામની બ ે દીકરીઓ વારા કરવામાં આ યુ.ં યારબાદ 

વડીલોનંુ પૂજન સ માન કરવામાં આ યું. મહાયા ામા ં જોડાયલે 

મહાનુભાવોનું સ માન કરવામા ંઆ યું. 
   જમનાબને     :-    
સભામાં ઉપિ થત ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, બાળકોને મારા 
નમ કાર પહેલાં આપણે અનેક તની ભા  ખાતા હતા. અન ે

પરંપરાગત દશેી િબયારણથી ખેતી કરતા ં હતા. કોદરો, બંટી, ભેદી, 
રાળો, જુવાર િવગેર ેઆપણો ખોરાક હતો. જેમા ંપ રવતન આવવાથી 
આપણા િવ તારમાં અનેક રોગોનું િનમાણ થયુ ં બાળકો કુપોષણનો 
ભોગ બ યા. પહેલા મહુડાના લ ખાતા હતા, અ યારે ખાવ છો? યાર ે
જવાબ મ યો અમે ખાઈએ છીએ, તો તમે તમારા બાળકોન ે પણ 

ખવડાવજો અને સરગવાના પાન ખાઈએ છીએ. તો તમે તમારા 
બાળકોન ે પણ ખવડાવજો, અન ે સરગવાના પણ, સ ગનો ઉપયોગ 

કરજો. 
  નંદુભાઈ સી.    :-   
આપણે પરંપરાગત ખેતી કરતા ં હતા. જેમા ં દેશી િબયારણ જેવા કે, 
મકાઈ, જુવાર, કોદરા, ભેદી, બંટી, સોમલ, પાકો કરતા હતા.જેમાં 
ઓછો વરસાદ હોય તો પણ સારો પાક આવતો હતો. જેમાં આપણન ે

ગુણવ ાલ ી અને લોહત વથી તંદુર તી અને રાસાયણ મુ ત ખોરાક 
આપણને મળતો હતો . પરંતુ ઓછી મહેનત અને વધુ ઉ પાદન 

મેળવવા માટ,ે રસાયિણક ખાતર અને જંતુનાશક દવાનો િવશષે 

ઉપયોગ કરવાથી આપણા િવ તારમાં અનેક રોગો આ યા છે. જેથી કરી 
આપણે મૂળ િ થિત પર પાછા ફરીએ અને આપણી પાસ ેજે હ તકળા 
કૌશ ય છે. જે આવનારી પેઢીન ેતેનું ાન આપવું જેથી કરી આપણી 
સં કૃિત જળવાઈ રહે. એ વાત સાથ ેમારી વાણીન ેિવરામ આપુ ંછંુ. 
 
 
 
 
  
  

સરપંચ ી નાનુભાઈ :-  
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આ દવાસી જન ઉ થાન ટ ે રત ફેણાઈ-રેવાખંડ જૈવ સિૃ  મંડળ 

ારા કૃિત મહો સવ-મહાયા ામા ં ઉપિ થત તમામ મહાનુભાવોનુ ં
વાગત ક ં છંુ. આવકા ં છંુ. જે આપણી સામે દશનમા ંમકુલે ધા ય 

પાકો, શાકભા  તમેજ જડીબુ ટી મકુવામા ં આવલે છે. અમારા 
બાપદાદા અને અમ ેપણ અમા  ંપોતાનું િબયારણ વાપરતા હતા. પરંતુ 
ખેતી પ ધિતમાં બદલાવ આવવાથી જે અમારા પોતાના િબયારણ હતા 
ત ેલુ ત થવાના આર ે છે. હવે હાઈ ીડ િબયારણ અને બીટી કપાસનું 
વાવેતર કરવામા ંઆવ ેછે. ખરેખર જે આપ ં હતું ત ેબરાબર હતું પરંત ુ

વ તી વધારો અને વધ ુ ઉ પાદન મળેવવા રસાયિણક ખાતરો અન ે

જંતુનાશક દવાનો િવશષે માણમાં ઉપયોગ થાય છે. એ વા તિવક છે. 
 
શનાભાઈ એલ   :- 
ડુંગરાભીલ ભાષામા ં કૃિત (કુદરત)ના શોષણ િવશ ેગીત રજુ કરવામાં 
આ યું. ગીતના બોલ તો ર ો રો દાદો બધો તો ર ો રો કીડીન ે

કીડની કાઢીત બધો તો ર ો રો. આ ગીતનો સાર એ છે કે, 

આ દવાસી િવ તારમાંથી પાણી, રેતી, પ થર, ખનીજ, િવગેર ેવ તુઓ 

બહાર ય છે. નાનામાં નાની વ તુથી માંડીન ે અમુ ય વ તુઓ 

આપણા િવ તારમાંથી જઈ રહી છે. 
 
ડૉ. લીનાબને     :-    
પૌ ીક આહાર અંગે વાત કરતાં જણા યુ ં ક ે મહુડો એ આ દવાસીનુ ં
ક પવૃ  છે. મહુડાના લમાંથી અનેક વાનગી બને છે. જે શરીર માટ ે

સમતોલ આહાર છે. જેનો ઉપયોગ અવ ય કરવો તથા સરગવાના 
પાન, લ, સ ગનો ઉપયોગ રો દા ખોરાકમાં કરવો જેથી કરી તમારા 
બાળકો કુપોષણથી બહાર આવ ેઅને સશ ત બને. પરંપરાગત ખેતી 
અંગ ેજણા યુ ં કે તમારી પાસ ે જે ધા ય પાકો હતા જેવા કે, કોદરો, 
ભેદી, ભટી, સામલ, નાગલી, જુવાર, મકાઈ, તુવર, અળદ, િવગેરેની 
ખેતી કરતા ંહતા ત ેઓછો વરસાદ પડે તો પણ સારો પાક પાકતો 
હતો.પરંત ુ વતમાન સમયમાં હાઈ ીડ િબયારણો, બીટી કપાસ, 

િવગેરેનુ ંજે વાવેતર કરવામાં આવ ેછે. જેનો બીજ તરીક ેએક વખત 

ઉપયોગ થાય છે. બી  વખત તેનો ઉપયોગ થતો નથી હાઈ ીડ 

િબયારણ બીટી કપાસને વાતો સામે ર ણ મેળવવા જંતનુાશક 

દવાઓ રસાયિણક ખાતરોનો વધારે માણમાં ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે

છે. તથા નદામણ નાશક દવાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. જેથી કરી જમીનની તંદુર તી જોખમાય છે. જમીનમા ંસુ મ વો અન ે

પયાવરણ અને માનવ તંદુર તી ઉપર માઠી અસર પડે છે. તમ ેબીટી કપાસ ઉગાડો છો. ત ેબ રમાં ૪૦ થી ૫૦ િપય ે૧ કલોના મળ ે

છે. કંપની વાળા કપાસમાંથી  છુટુ ંપાડી કપાસના બીજ અલગ પાડે છે  કાપડની મીલમા ં ય છે. અને બીજ તેલની મીલમાં ય છે. 

જેનું કપાસીયા તેલ બન ેછે. બાકીનો કપાસીયા ખોળ બન ેછે. જે આપણા પશ ુધનન ેખવડાવીએ છીએ. તમ ેસોનું આપીન ેઘરમાં કચરો 
લાવો છો. દશેી િબયારણની બીજ બક બનાવવાની વાત લોકો સામ ેમકૂી જેમ બક માંથી પૈસાનું િધરાણ મેળવીએ છીએ તેમ જ બીજ 

બકનો વહીવટ થશ.ે યાજ સહીત બીજ બકમા ંજમા કરાવવા પડશે. જેથી બીજ ખેડૂતોને આપી શકાય. 
     
નાનુંભાઈ    :-   
બહેન ી હંુ તમારી વાતનો િવરોધ કરવા નથી માંગતો પરંત ુપરંપરાગત 

દેશી િબયારણ થી કોઈ પણ ખેડૂતો ખેતી કરવા તૈયાર નથી કદાચ 

ખેડૂતો તૈયાર થાય જૈિવક ખેતી કર,ે અને ઉ પાદન કરે યાર ેબધાને જે 

બ રમાં ભાવ છે. તેજ મળે છે. અમને બ ર મળતુ ંનથી.           
    ડૉ.લીનાબને  :-   
અમદાવાદના એક વપેારી સાથે વાત કરી નસવાડી તાલુકાનું ઢાંઢણીયા 
ગામના ખેડૂતો જૈિવક ખેતી કરવા તૈયાર થાય છે. યાર ે વેપારીએ 

જણા યુ ં કે જેટલું ઉ પાદન થય ે ત ે બ ર કમત કરતાં ચા ભાવ ે
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ખરીદવાની સંમિત આપી. અંતમા ંસભા પૂણ થયેલ હેર કરવામા ંઆવી. 
 સભાનું થળ આરાતીયા દશેી િબયારણ તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૦  :-  

કૃિત મહો સવ-મહાયા ા ચોથા દવસે કવાટં તાલુકાના આરાતીયા ગમે ૧૨ વાગ ેપહ ચી કાય મની શ આત કરતા ંપહેલા 
આ દવાસી સમાજની પરંપરા મુજબ ઢોલ-નગારા વા ો સાથે નાચ ગાન કરતા ંકરતાં ગામના દેવના થાને ગયા. યા ંગામનો 
પુ રી દેવને કંક ુચોખા ના રયેળ વધેરીન ેગામદેવની પુ  કરી સભાના થળે આ યા. 

   જમનાબને      :-   
દશનમા ંમકુવામા ંઆવેલ દશેી િબયારણો, શાકભા , જડીબુ ટી, 

ખેત ઓ રો તથા વાંસની બનાવટોનું પૂંજન આરાતીયા ગામની બે 
દીકરીઓ ારા કરવામાં આ યું. તથા મધપુડાનંુ તેમજ વડીલોનંુ પૂજન 

કરાવામાં આ યુ.ં યારબાદ પોતાનંુ વ ત ય આ યુ ં જેમાં બાળકોને 
પૂછવામાં આ યુ ંકે મહુડાના લનું શુ ંબને છે. યારે બાળકોએ જવાબ 

આ યો દા  બને છે.  પછી વડીલોને પૂછવામા ંઆ યુ ંકે તમ ેમહુડાના 
લ ખાવ છો યારે જણા યુ ંકે પહેલા ખાતા હતા અ યાર ેનિહ. એ 

બાળકોન ેખબર ન પડે તમ ેતમારા બાળકોને મહુડાના લના ઉપયોગ 

િવશ ેકેમ ાન ન આ યુ?ં વડીલો એ આપણી વતી ગતી બક છે. 

એમની પાસ ે ાન પી ખ નો છે. ત ેઆજના યુવાનો અને બાળકો 
એ લેવો જોઈએ. વડીલો આપણી સાથે છે. પહેલા આપણે દેશી 
િબયારણોથી ખેતી કરતાં હતા તે ફરીને એ તરફ વળવાની જ ર છે. 

રસાયિણક ખાતરોથી અને રોગો આપણા િવ તારમાં જોવા મળે છે.  
   નંદુભાઈ સી.   :-    
આપણા ગામમાંથી સોમાભાઈ િવરમાભાઈ પાસથેી ૭ તના દેશી 
િબયારણ અમન ેમ યા જે દશનમા ંઆજે મુ યા છે. તેઓ અ યાર ે
પણ દેશી િબયારણથી ખેતી કર ેછે. જે ખરેખર ધ યવાદન ેપા  છે. 

૬ થી ૭ તની આપણા િવ તારમાં ડાગંરની ખેતી થતી હતી દેશી 
અનાજમા ંજે મીઠાસ હતી ત ેવતમાન સમયમાં હાઈ ીડ િબયારણ 

અને કયારીની અનેક તની ડાંગરમા ં મીઠાશ નથી. પરંપરાગત 

ખેતીના થાને વૈ ાિનક ઢબ ેખેતી થવાથી વધાર ેપાણી રસાયિણક 

ખાતરોનો વધુ પડતો ઉપયોગ થતા જંતુનાશક દવાનો છંટકાવથી 
આપણા સમાજમાં િસકલસેલ એનીિમયાથી માંડીને હાટના પણ 

રોગો આવી ગયા છે. આપણા જે દેશી વૈધો હતા. નાડીન ેપારખીન ે

જડીબુ ટીઓની દવા આપતા હતા ત ેગ યા ગાંઠીયા વૈધ છે. જેને 

આપણે સૌ સાથે મળીને ફરી ઉ ગર કરવાની જ ર છે.  
      

   ડૉ.લીનાબને ગુ તા. :- 
 જેઓ પોતાની વાત નથી શ આત કરી કે મહુડાના લ પહલેા 
ખાતા હતા અ યારે કેમ ખાતા નથી. એનું કારણ શુ?ં યારે જવાબ 

મ યો અ યાર ેસા ં છે. એટલ ેનથી ખાતા અને બ રમા ંજઈન ે

૫૦૦ થી ૬૦૦ િપએ ૨૦ કલો વચેી આવ ે છે. એક મહુડાના 
કેટલા મણ લ મળ?ે ણ થી ચાર મણ એક મહુડાનું ઝાડ લ આપે 
એ પૈસાથી તમા ં ગુજરાન આખું વષ ચાલ ે છે. ના તો શા માટ ે

મહુડાના લનું વચેાણ કરો છો? તમે તમારા બાળકોને કેમ નથી 
ખવડાવતા મારી સામે બેઠેલા તમામ બાળકો દબુળા-પતલા-
કમજોર છે. બાળકો આપ ં ભિવ ય છે. યાંથી ન ઉપિ થત 

થાય યાં તેનો જવાબ મળે છે. આપણી પાસ ે બધ ુ હોવા છતા ં
બહાર ખોળીએ છીએ. મહુડાના લમાંથી લાડુ, બરફી, િબ કીટ, 

બન ેછે. જે દ હીમાં ૧૨૦૦ િપય ે કલો િબ કીટનું વેચાણ થાય 

છે. અને તમારી પાસ ેસરગવો છે. જેનો તમે દરરોજ ભોજનમાં ઉપયોગ કરો અને કુપોષણમાંથી મુિ ત મળેવીએ. 



10 
 

ડોળીયાતલેનો કેટલા જણ ઉપયોગ કરો છો. તો એક ભાઈ જણા યુ ંકે હુ ંહાલમાં પણ ઉપયોગ ક ં છંુ. મારા ઘર ેછે. બી  ભાઈઓ કેમ 

ખાતા નથી કયા તેલનો ઉપયોગ કરો છો? કપાસીયા તલેનો ઉપયોગ તો સ ગતેલનો કેમ નિહ. જે સ તુ ંમળ ેતે લાવીએ છીએ. એટલ ે

તમે લોકો સોનંુ આપીન ેતમારા ઘરમાં કચરો ભરો છો. બીટી કપાસનો ગિણત સાથે દાખલો આપીને સમ યુ ંકે તમે બીટી કપાસન ે

રસાયિણક ખાતર, જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરી સારી રીત ેમાવજત કરીન ેકપાસ પકવો છો. એજ કપાસનુ ંતેલ તમે ખાવામા ંવાપરો 
છો. એ તેલ નથી એ ધીમંુ ઝેર છે જેના કારણે અનેક રોગો થાય છે.બીજ બક અંગે િવ તારથી વાત કરવામા ંઆવી  બકમા ંઆપણે ખેતી 
િધરાણ મળેવીએ છીએ. અને યાજ સહીત પાછંુ આપીએ છીએ એજ રીત ેબે કનો વહીવટ થશ.ે ૧ કલો િબયારણ લીધુ ંપાક થયા 
પછી યાજ સહીત બીજ બકમા ંજમા કરવું બીજંુ કે મધપુડો યાંથી લા યા હોય ત ેજ યાએ ફરીથી મકુી આવજો. 
 
જે.ડી.રાઠવા િનવૃત TDO :-  
આપણે પહેલાં બધા દશેી િબયારણોથી ખેતી કરતા ંહતા પરંત ુવ તી 
વધવાને કારણે ખેતીમા ંપ રવતન આ યુ ંઅને હાઈ ીડ િબયારણો 
અને રસાયિણક ખાતરો આવવાથી ઉ પાદન પણ વધારે થયુ ંઆપણી 
જ રયાત પૂ ત થઇ પરંત ુ કોઈપણ કાય કરીએ એમા ં લાભ અને 

ગેરલાભ એ બંન ે પાસાન ે મૂલવતા હોય છે. રસાયિણક ખાતરના 
ઉપયોગથી જમીનની ઉ પાદન મતા ધીમે ધીમે ઘટતી ય છે. 

જમીનને ફરીન ે વંત બનાવવા ક પો ટ ખાતરના ખાડા બનાવી 
તેમાં પશુઓનુ ંગોબર અને મુ  અને કચરો તેમાં નાખવો યો ય રીત ે

કોહવાયા પછી આપણે ખેતરમા ં નાખીએ ફરીને આપણે મળૂ 

જ યાએ આવીએ અિહયા ંમા ં વ ત ય પુ  ક ં છંુ. બધાન ેમારા 
રામ રામ. 
 સભાનું થળ નાખલ દશેી ખેતી ઉ સવ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

:- 
કૃિત મહો સવ-મહાયા ા નાખલ મુકામે સાંજના ૫-૦૦ કલાક ે પહ ચી નાખલ ગામની ા.ગુ.શાળાના ઓટલા પર દશેી 

િબયારણો જડીબુ ટી અને શાકભા  દશન મુકવામા ંઆ યા. 
        
સભાનું સંચાલન :-  
નાખલ ગામના રંગુભાઇ રાઠવા સભાનું સંચાલન કય.ુ દરેક મહાનુભાવોનું શ દોથી  રંગુભાઇ રાઠવા વાગત અને આવકાર 
વચન આ યુ.ં 

 
  જમનાબને રાઠવા :-  
દેશી ખેતી પ ધિત પર તેમનું વ ત ય આ યું પહેલા ખેતી વડીલોથી 
ચાલી આવતી પરંપરાગત ખેતી કરતાં હતા તેમાં દશેી િબયારણ કોદરો, 
ભેદી, બંટી, સામલે, જુવાર, અડદની ખેતી કરતાં હતા. ઓછો 
વરસાદથી પણ પાક સારો થતો હતો ધીમે ધીમે ખેતીમાં સુધારો આવતો 
ગયો તેમ રસાયિણક ખાતરો અને હાઈ ીડ િબયારણ થી ખેતી કરત થયા 
જે આપણા વા ય માટ ેહાિનકારક છે.  
   નંદુભાઈ સી.    :-  
આજથી લગભગ ૩૦ થી ૩૫ વષ પહેલા ંઆપણે પરંપરાગત બળદથી 
ખેતી કરતા ં હતા અને અખા ી બીજથી ખેતીકામનુ ં મહુુત કરતા ં
ઉનાળામાં કરબ મારતા હતા. જમીન પોચી રહેતી હોવાથી કારબ થી 
ખેડ કરી વાવણી લાયક ગાર બનાવતા આપણા બાપદાદા િબયારણનંુ 

અનાજ અલગ થી રાખતા ગમ ેતેવી પ રિ થિતમાં સાચવીન ેરાખતા. 
સમય જતાં ખેતીમાં પ રવતન આ યુ ંજેમા ંરસાયિણક ખાતર હાઈ ીડ 

િબયારણો જંતુનાશક દવાઓ આવી શ આતના તબ કામાં ૧ થેલી 
યુરીયા વાપરતા હતા. ત ેખેડૂત આજે ૧૫ થી ૨૦ થેલી યુરીયા ખાતરનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ છે. અન ેઅનેક તની જંતુનાશક દવાઓનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. જેથી કરી પાપડી મળતી ઈયળ બફાઈ ય 

છે. અળિસયાએ ખેડૂતના િમ  હતા જે જમીન પોચી કરવામા ં
અગ યનો ભાગ ભજવતા હતા ત ેખતમ થઇ ગયા જેથી કરી જમીનની 
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ઉ પાદન મતા ઓછી થવા લાગી. આ મ ોજે ટ હેઠળ સ વ ખેતી તાલીમ િશિબર છોટાઉદેપુર મુકામ ેરાખવામા ંઆવી જેમા ં
મુ ય વ તા તરીકે સુભાષ પાલેકર પોત ેસ વ ખેતી કરે છે. અને સરકાર તેમને એવોડ પણ આપેલ છે. ૦ બજેટ થી ખેતી કઈ રીત ેકરવી 
અને સે ીય ખાતરોનું શુ ંમહ વ છે. અને વન પિતના પાંદડા અન ેગોમુ માંથી દવા કઈ રીત ેબનાવવી ત ેઅંગે માગદશન આપલે છે. 

તો ફરીને આપણે મૂળ િ થિતમાં આવીએ. 
 રતનભાઈ ભગત :-   
આપણી સામે અનેક નો હતા એ તમને બધાને ખબર છે. એમાંથી 
આપણે કઈ રીત ેબહાર આ યા એ આપ સૌ ણશો. એ બાબત ખાસ 

કહેવાનું રહેતું નથી. પરંત ુઆપણા બાળકો એ આપનુ ંભિવ ય છે. આપણા 
બાળકોન ે વન િશ ણ આપવું જોઈએ જે શાળામા ંઅ ર ાન મળ ે

એમાં કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. િશ ણ પાછળ આપણે જે ખચ 

કરીએ છીએ અને ૨૦ થી ૨૫ વષ સમય ય છે. છતાં નોકરી મળતી નથી 
કુદરતના ખોળેતમામ નોનો જવાબ મળ ેછે.    
 જયતંીભાઈ રાઠવા:-                                                                                      
આપણી સામ ે દેશી િબયારણો, શાકભા , અને જડીબુ ટીઓનું દશન 

મુકવામાં આવેલ છે. જે આપ ં હતું છતાં ભૂલી ગયા છે. જે ફરીને તાજંુ 

કરવાની જ ર છે. સ વ ખેતી અગેં ચાર સાર ચાલ ુ છે. ગામડામા ં
અમુક ખેડૂતો સ વ ખેતી અગેં યોગો કરવાની શ આત કરેલ છે. તે 
આવકાર દાયક છે. જંગલની જમીનના પે ડ ગ દવાઓ છે. જેના િનકાલ 

માટ ેખુબજ મોટી લડાઈ કરવી પડશે. જેના માટ ેબધાએ સંગઠીત થવુ ં
પડશે. 
  રતનભાઈ ભગત :-  
જયતંીભાઈએ જે યિ તગત જંગલ જમીનના દાવાની વાત કરી તેમના 
શ દો હુ ંપાછા ખચુ ંછંુ. આપણે કયા નો સામે લડાઈ કરીશુ ંઆપણે 

હકારા મક વલણથી સમાજ, સરકાર, અને વૈિ છક સં થાના િ વેણી 
સંગમથી સુખદ ઉકેલ લાવીશુ.ં 
 

 

 સભાનું થળ ખસરા િવશષે વિૃ  દેશી વાનગી તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ 

તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ કૃિત મહો સવ-મહાયા ા ખસરા મુકામે પહ ચી 
 
 

 સભા સંચાલન રમેશભાઈ પી. :- 
 તાલુકા સદ ય ી રમેશભાઈ પી. એ સભાનું સંચાલન કયુ મહાયા ાના મહેમાનોનું  
 શ દોથી વાગત કય.ુ અને આવકાર વચન કયુ. 
 
નંદુભાઈ સી.   :-  
આજનો િવષય છે. દેશી વાનગી ઉ સવ અહ યા ઉપિ થત મોટી 
મરની જે માતાઓ બેઠી છે.અમન ેખબર છે દા.ત. મકાઈ માંથી 

રોટલા રાબડી, મકાઈની થુલી, ઢાંઢણીયા, િવગેરે વાનગી બનાવતા. 
એવીજ રીત ેચીકણી જુવારમાથંી તલ તથા ગોળ નાખીને લાડવા 
બનાવતા માલીયા બનાવતા રોટલી તળીન ે બનાવતા ફાંગીયા 
બનાવતા, બાફીને ફાગંની ભા  જેવી અનેક તની ભા  

બનાવતા ગૂંદાનો મોર, આંબલીનો મોર, ભ ડીની ભા  બરફ, 

ઝરખલાની, મોખાની ભા . શાકમા ંચોળી, ગુવાર, ભ ડા, ર ગણ, 

કારેલા, પાપડી, રાણીકોળું, ભૂ ં, મોટુંકોળું, િવગેરે શાક ઘર 
આંગણાના હતા જે શાક સુકાવવા જેવી હોઈ એને સુકવીન ે

ઉનાળાની િસઝનમાં ઉપયોગ કરતા. આ બધુ ંઆપણે ત ેઉગાડતા 
હતા ત ેબધંુ ભૂલી ગયા અને બ રના ગુલામ બની ગયા છે. આ થક 
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આબાદી લાવતુ ંહોય તો ગામનો પૈસો ગામમા ંઅને બ રનો પસૈો ગામમ કઈ રીત ેઆવ ેતેવા ય નો કરવા જોઈએ. 
   જમનાબને રાઠવા :-  
પૌ ીક આહાર અંગે સિવ તારથી વાત કરીન ેસમ યું કે આપણી પાસ ેબધુ ંહોવા છતાં આપણે બહાર ખોળીએ છીએ. મહુડાના 
લનો ઉપયોગ પહેલા કરતા ંહતા હવે નથી કરતાં. સામ ેટે પા પરના પો ટરમા ંમહુડાના લમાંથી કઈ કઈ વાનગી બને છે. જે આજે 

ય  આપણી સામે છે. મહુડાના લના લાડવા, ઢેબરાં, મુકેલ છે, જે પૌ ીક આહાર તરીક ેઉ મ છે. સરગવાના પાનમાંથી બનાવલે 

વાનગી આજે તમારી સામે દશન મકુલે છે. થેપલા, રોટલા, મગનીદાળમાં સરગવાના પાન ઉમરેીન ેબનાવેલ છે. આપણા બાળકોને 
કુપોષણથી બહાર લાવવા હોય તો િનયિમત સરગવાના પાન મહુડાના લનો ઉપયોગ કરજો. સૌને મારા નમ કાર. 
 ડૉ. લીનાબને  :-   
મહુડા લનો શુ ં શુ ં ઉપયોગ કરો છો. પહેલા શેકીન ે ખાતા તથા ચણા 
નાખીને લાડવા બનાવતા શીરો બનાવતા અ યારે ખાવ છો? ના હવ ેએનો 
ઉપયોગ આછો થાય છે. બ રમાં જઈન ેવેચાણ કરીએ છે. કેમ ખાતા નથી 
કારણ શુ ં પહેલા ં અનાજ ઓછંુ મળતુ ં હતુ.ં અ યારે પુરતા માણમા ં
અનાજ મળે છે. એટલ ેઉપયોગ ઓછો થયો અમે મહુડા લમાંથી લાડુ 

બનાવેલ છે. આ બધા વડીલોન ેચાખવા માટ ેલાડુ આ યા. લાડુ ચા યા 
પછી પુછવામા ં આ યુ ં કેવા લાડુ લા યા યારે જવાબ મ યો ખુબજ 

વા દ  છે. પછી સરગવાના પાન તથા બાજરીના લોટમાંથી વડા બનાવલે 

ત ેપણ વડીલોને  ચાખવા માટ ેઆ યા. બીટી કપાસ કરો છો, ના અમ ેનથી 
કરતાં દેશી કપાસ કરીએ છીએ. જે િબયારણ સ તુ ંહોય ત ેલઇ આવીએ 

છીએ. આખા ગામમાં નથી કરતાં કોદરા, બંટી, ભેદી, સામેલ, િવગેરે કરો છો. યારે જવાબ મ યો અમારે પૂ મા ંમકુવા માટ ેભેદી 
ફર યાત જોઈએ, એટલે દરેક ખેડૂત થોડી ઘણી પણ ભેદી વાવે છે. યારબાદ બીજબકની વાત સિવ તારથી કરવામા ંઆવી તેમા ં
તમા ં ગામ જોડવા માગંો છો. બધા હાથ ચા કરી જવાબ આપો. યાર ેબધાએ હાથ ચા કરી સંમિત આપી. 
   
રતનભાઈ ભગત  :-                                                                        
િશ ણ એ વન વવાની કળા શીખવે છે. સામા ય રીત ે િશ ણન ેઅ ર ાન જુદા જુદા િવષયોનંુ વાચંનન ેજ િશ ણ સમ  

લેવામા ંઆવ ેછે. કેવળ નોકરી મળેવવા માટે િશ ણ મેળવવુ ંએ િશ ણ નથી. ખ ં ાન સમાજ કુદરત કૃિતના સાિન યમાંથી મળ ેછે. 

વડીલો ારા ખળા ખેતરમાં વાતાના પમા ંજે ાન મળ ેછે. ત ે વન પયત યાદ રહે છે. થાિનક િવ તાર ભૌગોિલક પ રિ થિતને 
યાનમાં રાખીન ેશાળાના પા ય પુ તકો િવકસાવવાની જ ર છે.    

 
 સભાનું થળ કોટબી તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ િવશષે વૃિ  કૃિત   :- 

નંદુભાઈ સી :- 
આપણા આ દવાસી સમાજમા ંઘણા બધા તહેવારો ઉ સવો ઉ સવો 
મેળવીએ છીએ. જેમા ં દવાસો, દવાળી, હોવી જેવા મુ ય તહેવારો 
હોય છે. જેમા ં આખા ગામના ભેગા મળી ન કી કરતા હોય છે. 

તહેવાર ઉજવવા માટ,ે વડીલો યુવાનો યુવતીઓ બાળકોના અનેરો 
આનંદ જોવા મળ ેછે. તેમ આજે કોટબી મકુામ ે કિૃત ઉ સવ કુદરતને 
માણવા માટેનો ઉ સવ છે. જંગલ એ આપણને કુદરત તરફથી મળેલ 

વારસો છે. જેનંુ ર ણ સવંધન કરવાની આપણી સહયારી 
જવાબદારી છે. જંગલ આપણા વનમાં કઈ રીત ે ઉપયોગી છે. 

આપણા પશુઓન,ે આહાર પુરો પાડે, બળતણ, ઘર બાધંવા, 
વાતાવરણને શુ ધ બનાવવા માટેનું કારખાનંુ છે. તેમજ જંગલમાંથી 
અનેક તની ગૌણવન પેદાશો, જડીબુ ટીઓ, આપણને મળ ેછે. એટલ ેઆપણા બાપ દાદાઓ જંગલની ટોચ પર દેવોના થાન ે

બેસાડેલ છે. જેનું આપણે પૂંજન કરીએ છીએ. 
 

   રતનભાઈ ભગત :- 
આપણા બાળકોએ આપ ં ભિવ ય છે. વન િશ ણની શ આત નાનપણથી 
જ થાય છે. છા ાલયના બાળકો સાથે રતનભાઈ ભગત એક વખત ભાંડણ 

બાવાના જંગલમા ં યારે અમુક બાળકો આસપાસની વન પિતના નામ નથી 
ણતા તો આપણે તેમને વન પિતના નામ અને તેના ગુણધમ િવશ ેસમ વવુ ં

પડે, બાળકો સાથે લ બુવાડી કામ કરતા ંકરતા ંઆપણે જેમ એમને શીખવાડીએ 
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છીએ તેમ તેમની પાસ ેઆપણે ઘણી વાતો શીખીએ પણ છીએ. કવાંટ તાલુકાની ા.શાળાઓમા ંઘટ િશ કોની વાત કરી અમે સમાજ 

તરફથી િશ કો મકુવા માગંીએ છીએ. યારે સરકારન ે વાસી િશ ક મુકવા માટેની નીિત બનાવી વન િશ ણનો દાખલો આ યો. 
ણ માસની પરમીશન મળી જેમા ંગુ ઓ ારા નામાકંન વગરના બાળકોની યાદી બનાવી ૭ નવીન શાળાઓ ખોલવામાં આવી. 

    ડૉ. લીનાબને :-    
જંગલ તમન ેજોઈએ છે. શા માટ ેજોઈએ? બળતણ ખેત ઓ ર બનાવવા, 
યાર ેવ ચ ે ામજનો બો યા અમારા જંગલ જમીનના દાવા પે ડ ગ છે. 

યાર ે લીનાબને સખત શ દોમાં જણા યુ ં કે સામદુાિયક અિધકાર માટ ે

બોલાવશો યારે અડધી રા ે તમારી પડખે ઉભી રહીશ. પરંત ુ યિ તગત 

જંગલ જમીન માટ ે મન ે યાર ે પણ ન બોલાવતા. હાફે વરનો દાખલો 
આ યો. ચારોલીના બધા ઝાડ કાપી જંગલ જમીનના પ ટા આ યા એ 

તમારા માટ ેબરાબર થયુ ંનિહ એ જમીનમાંથી વષ દર યાન કેટલી ઉપજ 

થાય તેની તમે ગણતરી કરી છે. દા.ત. ૧ એકર જમીનમાં તમે કહો છો કે ૧૫ 

થી ૨૦ મણ કપાસ થાય છે. યારે ૨૦ કલોના ભાવ ૧૦૦૦ હોય તો 
૨૦૦૦૦ આવક થાય એજ એકર જમીનમાં મહુડાના ૨૦ ઝાડ હોય યારે 
એક ઝાડ ૩ મણ મહુડા આપ ે યારે ૬૦ મણ મહુડાના લ આવ,ે ૩૬૦૦૦ ના મહુડાના લ થાય અને ડોળીની આવક જુદી થાય અન ે

કોઇપણ તનો ખચ નિહ અને કપાસમા ંિબયારણ દવા ખાતર અને મહેનતનો િહસાબ કરો તો સારવારે કાંઈ મળતુ ંનથી. 
 
 

 
 

 સભાનું થળ ધારસીમેલ દશેી િબયારણ ઉ સવ. તા. ૧૪/૦૧/૨૦૨૦:-  
 
સભા સંચાલન શનાભાઈ એલ. :-          
કૃિત મહો સવ-મહાયા નો છ ઠો દવસ છે. આજે ધારસીમલે 

મુકામે, યા ામા ંઉપિ થત મહાનુભાવોનું વાગત ક ં છંુ. આવકા ં છંુ. 

સૌ થમ આપણે ધા ય પાકો, શાકભા , જડીબુ ટી, અન ે ખેત 

ઓ રોનંુ પૂજન કરી કાયને આગળ વધારશુ.ં 
 

 જમનાબેન  :-  
ધારસીમેલની બ ે દીકરીઓ વારા ખેત ઓ ર, ધા યપાકો, શાકભા , 

જડીબુ ટી, શાકભા  િવગેરેનંુ પૂજન કરવામા ંઆ યું. યારબાદ વડીલોનુ ં
પૂજન કરવામા ંઆ યું. આપણે પહેલા ંપરંપરાગત દેશી ધા ય પાકોથી ખેતી 
કરતાં હતા. દેશી િબયારણ જે આપણી સામ ે દશનમા ં મકુેલ છે. જે 

િબયારણ જૈિવક હતુ ંફરીને ઉ પાદન મેળવવાની મતા હતી જે હાઈ ીડ 

િબયારણમાં નથી. એ દર વષ નવુ ંખરીદવા પડે છે. દેશી અનાજમાં જે 

ોટીન, મીનરલ, પોષણ મ હતું જેને આપણે છોડી દીધું. ત ેફરીને આપણે 

પાછા લાવવાનું છે. આજે કોદારની કોદરી ૮૦ . કલો વચેાય છે. 
 
 નંદુભાઈ સી. :-  
આપણા બાપદાદાઓ પરંપરાગત દશેી િબયારણથી ખેતી કરતા ં હતા. 
આવતા ચોમાસા માટ ેઅલગથી િબયારણ રાખતા જેમા ં વાત ન આવે 
ત ે માટ,ે ચૂલાની રાખોડીમાં અળદ,તુવર મઠ, િવગેરે મકુતા. એકજ 

ખેતરમાં સાત ધાનનું વાવેતર કરતા ં જેમા ં જુવાર, ડાંગર, કોદરો, તુવર, 
અળદ, તલ, અને સાંકળા ગાળ ેવાવેતર કરતા ંઅને દર વષ જુદા જુદા 
ખેતરમાં પાકની ફેરબદલી કરતા ંઆજે દશનમાં મકુવામાં આવેલ જે 

િબયારણો છે. વકીલોન ેખબર છે. કયા કયા િબયારણો છે. પરંત ુઆજની 
યુવાન પેઢી અને જે આપ ં ભિવ ય છે જે બાળકો આ િબયારણો 
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ણતા નથી. જે આપણા ભુલાઈ ગયલે િબયારણો છે. જે વારસામાં તેને ળવી રાખવાનું છે. અને જે શાકભા  આપણા ઘર 
આંગણાની છે ગલકાં, ઝમડીયા, દુધી, પાપડી, રાણીકોળું, કંડોળા, કારેલા, ર ગણ, ભ ડા, જે આપણી માતાઓ સુકવી લેતી અને 
ઉનાળાની િસઝનમાં શાક તરીક ેઉપયોગ કરતી. પરતું અ યાર ેદરેક ચીજ વ તુ માટ ેબ ર પર આધાર રાખીએ છીએ. અને બ રના 
ગુલામ બની ગયા છે. આપણી જે અસલ વનશલૈી હતી જેને ફરી ઉ ગર કરીએ. અને વાવલંબન બનીએ તથા જંગલની 
જડીબુ ટી અને ગૌણવન પેદાશો અંગેની માિહતી આપી. 
   રામ સહભાઈ રાઠવા :-  
આ તમારી સામે બધુ ંમકુલે છે. ત ેબધુ ંઆપ ં િબયારણ છે. જે બધું િવસરાઈ ગયુ ંલુ ત થતું ય છે. આપણે આવનારી પેઢીને 

વારસામાં આપી જવાનું છે. આપણા બાપ દાદા લગનમાં પહેલાં ભેદીની 
કોદરી અને અળદની દાળ બનાવતા હતા. અ યાર ેસમય બદલાયો તેમ 

ત- તની વાનગી આપણા ગામડાના લ ન, ભજનમાં જોવા મળ ેછે. 

અ ય સમાજની નકલ કરી આપણી અસલ ખાણી-પીણી કુવાડીયાની 
ભા , આંબલીનો મોર, સીમડાના લ પણ ખાતા હતા. જે ખરખેર 
તંદુર તી માટ ેયો ય છે. ખરેખર આપણા બાપદાદા પાસ ેજે ાન હતું તેનો 
ચાર- સાર અને સંકલન થાય ત ેજ રી છે. ઔષિધની વાત કરી કકિળયુંની 

ઘાસ કાપતાં ઘા થયો હોય યાર ેકકિળયુંનો રસ ઘા પર લગાવી પાટો બાંધી 
ફરીને કામ કરવા લાગી ય. આપણા વડીલો પાસ ેજે ાન છે. પશુવૈધો, 
હાડવૈધનું પરંપરાગત ાન જે અવસાન બાદ પુનઃ વંત કરવુ ંમુ કેલ છે. 

જે ાન આજના યુવાનોએ મળેવી લેવું જોઈએ. 
 
  રતનભગત :-  
અનાજ બીજ બકની સિવ તારથી સમજણ આપી જેમ બકમાંથી િધરાણ મળેવીએ છીએ. અન ેફરી યાજ સહીત ચૂકવીએ છીએ તમે 

જે બીજ બકમાંથી બીજ લીધું હોય તેને ફરીને યાજ સહીત ચુકવવુ.ં  
 
 
 
 
 સભાનું થળ આમતાન ેબદલે િનશાણા રાખવામાં આ યુ.ં :- 

જમનાબને :- 
 કાયની શ આત કરતા ં પહેલા ં ખેત ઓ ર, ધા ય પાકો, શાકભા , 

જડીબુ ટી વાંસની બનાવટોનું પૂજન કરવામા ં આ યુ.ં યારબાદ 

વડીલોનંુ પંૂજન કરવામા ંઆ યુ.ં યારબાદ દશેી ખેતી ઉ સવ િવષય પર 
પોતાનું મંત ય આ યું. પહેલાં બળદથી ખેતી થતી હતી અને દશેી 
િબયારણો હતાં. ત ે ધીમે ધીમે લુ ત થતા ં ય છે. જેને ફરી ઉ ગર 
કરવાની જ ર છે. ટે પા પર પો ટરો લગાવવામાં આ યા છે. જે મહુડાના 
લમાંથી બનાવેલ જુદી જુદી વાનગીઓના છે. મહુડાના ફલનો શુ ં
ઉપયોગ કરશો.? તો ખાવા માટ,ે સેકીને ખાઈએ છીએ. લાડવા બનાવીએ 

છીએ. ત  આપણા ગામને ધ યવાદન ેપા  છે.  
    નંદુભાઈ સી. :-                                                           
આપણા બાપદાદાઓ દેશી ખતેી કરતા હતા. બળદથી કામ લેતા હતા. 
અને દેશી િબયારણો દરેક ખેડૂત પાસ ે હતા. ગમે એવી પ રિ થિતમાં 
સાચવીને રાખતા. બળદને એક કુટુંબના સ ય તરીકે રાખતા, પરંત ુધીમે 

ધીમે ખેતીમા ંપ રવતન આવવાથી બળદની જ યાએ ે ટરો આવી ગયા 
અિહયાં પણ ઉનાળામાં ે ટરથી ખેડાણ થાય છે. અને હાઈ ીડ િબયારણ 

બીટી કપાસ તથા જંતુનાશક દવા તથા રાસાયિણક ખતરાથી ખેતી થાય 

છે. આપણા જે દેશી બીજ હતાં તે ધીર ે ધીરે લુ ત થતા ં ય છે. જે 

આરો ય માટ ેલાભદાયી હતા. આપણા િવ તારમા ંઅનેક રોગો આવી 
ગયા. જેવા કે િસકલસેલ, એનેિમયા, ચીકનગુિનયા, ડે યું, તાવ, કે સર, 
લકવો, હાટ, ડાયાબીટીસ, જેવા રોગો થાય છે. જેના મૂળમાં આપણી 
વન શલૈી ખાણી-પીણીમાં બદલાવ આવવાથી અનેક રોગો આપણા િવ તારમા ંથયા.  
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રતનભગત   :-  
આપણા આ દવાસી સમાજમા ં જે પ રવતનો આ યા છે. જેમા ંઆજનું 
િશ ણ જવાબદાર આપણા બાળકોને વન લ ી િશ ણ આપવુ ંપડશે. 
દુગમ િવ તાર આ દવાસી છા ાલયમા ં રહીને જે બાળકો ા.શાળામા ં
અ યાસ કરી ર ા છે. જેઓન ે સફાઈ, રસોઈકામ, ગૌશાળાનું કામ, 

સમાજનું ાન સાથ,ે સં કારનું ાન, આપવામાં આવ ે છે. જેથી કરી એ 

બાળકો કોઇપણ કાયમા ં પાછા ન પડે, િનશાણા ગામનો છોકરો ભણીને 
ડો ટરની પદવી મળેવી છે. અને પોતાના ગામમાં દવાખાનંુ ખોલી 
સમાજના લોકોન ે પોતાની સેવા આપવાનુ ં િવચાર ે છે. જે ખરેખર 
ધ યવાદન ેપા  છે. બીજબક અંગે િવગતે ચચા કરી જેમ આપણે બકમાંથી 
િધરાણ મળેવીએ છીએ. ત ે યાજ સહીત બકમાં ભરીએ છીએ. તેમ બીજ 

બકમાંથી વાવેતર માટ ેલીધા હોઈ તેને યાજ સહીત બીજ બકમા ંજમા 
કરવા. 
 
 સભાનું થળ ઘટામલી િવશષે વૃિ  વન ઉ સવ :- 

સભાનું સંચાલન શનાભાઈ સૌ થમ ફેણાઈમાતા રાણીકાજલમાતાની જય બોલાવી કૃિત મહો સવ-મહાયા ામાં ઉપિ થત 

મહેમાનોનું વાગત અને આવકાર વચન આ યું. 
 
 
 
 
 
 
જમનાબને   :-  
કાયની શ આત કરતા ં પહેલા ંખેત ઓ ર, ધા યપાકો, શાકભા , 

અને જડીબુ ટીઓનુ ં પૂજન કરી વડીલોનંુ પૂજન કરવામા ં આ યું. 
યારબાદ વનઉ સવ િવશ,ે વ ત ય આ યુ.ં જંગલમાંથી કઈ કઈ 

વ તુઓ ા ત કરીએ છીએ તેની િવગત ે ચચા કરવામા ં આવી. 
જંગલએ અમારી વન માટ ેછે. 

    નંદુભાઈ સી. :-  
આજનો િવષય છે. વન ઉ સવ, જંગલ આપણા વનમા ં કઈ રીતે 

ઉપયોગી છે. જંગલમાંથી આપણે ગૌણવન પેદાશો મેળવીએ છીએ. 

જડીબુ ટીઓ મળેવીએ છીએ. એટલેજ વન એ આપ ં ધન છે. આપણા 
પશુધનન ેપોષણ પુ  પાડે છે. અને હવાને શુ ધ બનાવવાનું કારખાનંુ છે. 

વૃ  જ મથી માંડી મરણ સુધી સાથ આપ ે છે. માટ ે જંગલનંુ ર ણ અને 

સંવધન કરવાની જવાબદારી સૌની છે. આવનારી પેઢી માટ ેકામ કરવાનું 
છે. 

 
      

 સભાનું થળ દામણીયાઆંબા  :-  
 
 

સભાનું સંચાલન શનાભાઈ એલ :-  
સૌ થમ ધરતીમાતા, ફેણાઈમાતા, રાણી િવશેષ વૃિ  વન ઉ સવ  કાજલમાતા, કૃિતમાતાની જય બોલાવી કૃિત-મહો સવ, 

મહાયા ામાં ઉપિ થત મહેમાનોનંુ વાગત અને આવકાર વચન કય.ુ 
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જમનાબને   :-  
આપણે પહેલા મહુડાના લ ખાતા હતા, હા અ યારે નથી ખાતા કેમ 

નથી ખાતા સામે ટે પા પર પો ર લગાવલે છે. જેમા ં મહુડાના 
લમાંથી અનેક વાનગી બન ેછે. લાડુ, બરફી, િબ કીટ, જે ચા ભાવે 

વેચાણ થાય છે. જે પૌ ીક છે. હવે પછીથી આપણા બાળકોન ેતમે 

ખવડાવજો જેથી કરી બાળકો કુપોષણનો ભોગ ન બને. 
 

  
 
 
 
 
 નંદુભાઈ સી. :-  
જંગલ આપણને કઈ રીત ેઉપયોગી છે. જંગલ આપણને જ મથી માંડી 
મરણ સુધી સાથ આપ ે છે. આપણી આજુબાજુ જે છે તે કુદરત છે. 

કુદરતથી કોઈ મોટુ ંનથી વનનંુ ર ણ અને સંવધન કરવાની આપણા હાથની 
વાત છે. આપણે આપણી વન શલૈી બદલવી પડે છે. જંગલમાંથી 
આપણો અનેક જડીબુ ટીઓ મેળવતા વન એ કુદરત તરફથી મળલેો 
વારસો છે. જે આવનારી પેઢીને વારસામાં આપતા જવાનું છે. 
 
 રતનભાઈ ભગત. :-  
કૃિત આજે અસતંિુલત પર ઉભી છે. વડીલોને ખબર છે, આ જંગલોનો 

એક ભ ય ભૂતકાળ હતો. પૃ વી પરના કીડીથી માંડી હાથી જેવા મહાકાય 

પશ ુઅને નાનાછોડથી માંડી િવશાળ વડ જેવા વૃ ો સમ  વસૃિ ને 

બચાવવું અ યંત જ રી છે. આપણા બાળકોને આપણે શીખવાડવુ ંપડશે. 
આપણા બાળકોને ગામનો ઈિતહાસ ભૂગોળની ખબર ન પડે અને પોતાના 
ગામની ઉગતી વન પિતના નામ અને ઉપયોગની ણકારી આપવી પડશે. 
આપણા બાળકોને કૃિતનુ ં વનલ ી િશ ણ થાિનક ભૌગોિલક 
િવ તાર માણે િશ ણ મળે જેના નીિત િનયમો સરકારમાં બને એ જ રી 
છે.  
 
 સભાનું થળ ગોયાવાટં િવશેષ વૃિ  :- 

 
સભાનું સંચાલન શનાભાઈએલ :- 

     કૃિત-મહો સવ મહાયા ાનંુ સમાપન ગોયાવાટં મકુામ ેકરવામાં આ યુ.ં કાય મની શુભ શ આત     
    કરતાં પહેલાં ીય વીર ભાથી  મહારાજ રાણીકાજલ માતા, ફેણાઈ માતા, ધરતી માતાની જયધોષ  
    નાદ સાથે કરવામા ંઆવી. કૃિત મહો સવ-મહાયા ામાં ઉપિ થત મહેમાનોનું લહાર વાગત  
    કરવામાં આ યુ.ં 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
જમનાબને   :-  
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ગોયાવાટં ગામની બે બાળાઓ વારા ભાથી  મહારાજનું પૂજન કયા બાદ દેશી ધા ય પાકો, શાકભા , જડીબુ ટી ઓનુ ંપૂજન કરી 
વડીલોનંુ પૂજન કરવામા ંઆ યું. 
    
 
 
 
નંદુભાઈ સી  :- 
 આજનો િવષય છે. જડીબુ ટી ઉ સવ અને દેશી વૈધ સંમેલન છે. 

દશનમાં મુકવામાં આવેલ દેશી ધા ય પાકો, જડીબુ ટીઓ, અને 
શાકભા  જે ધીમે ધીમે આપણી નજર સામ ેલુ ત થતુ ં ય છે. જેની યાદ 

તા  કરવાની જ ર છે. પરંપરાગત ખેતી કરતા ં હતા. તેમાં ઉનાળાની 
સાંજનંુ ય અને ં લાગતુ ંહતુ.ં જમીન ક ટીવેટ કરવા જતી જુતો એકની 
પાછળ એક આવતી જેનંુ થાન આજે ે ટરએ લઇ લીધું છે. આજે 

વૈ ાિનક ઢબ ેખેતી કરતા ંથયા છે. દેશી િબયારણની જ યાએ હાઈ ીડ 

િબયારણ આ યા, દેશી િબયારણની જ યાએ બીટી કપાસ આવી ગાયો. 
રસાયિણક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ, ઉ પાદનમા ં વધારો થયો પરંત ુ

અનેક રોગો આપણા િવ તારમાં આ યા, જે આપણે ખોરાક ખાઈએ  

છીએ તેમાં ગુણવ ા નથી જેથી ફરીને મૂળ િ થત પર આવીએ. જંગલની 
જડીબુ ટીઓનું ાન આપણા વડીલો પાસ ેહતું અને અ યાર ેજે વડીલો આગળ બઠેા છે. તેમની પાસ ેએ ાન છે. આપણા દરેક 
ગામમાં વૈધ (ભુવા) દાયણ બહેનો, હાડવૈધો, પશુના વૈધો છે. તમેની પાસથેી આજના યુવાન ભાઈઓએ ાન મળેવવુ ંજોઈએ. દા.ત. 

ઝેર ઉતારવાનું કામ ભુવા કરે છે. એ મં ોમાં કેવી તાકાત છે. દાયણ બહેનો અભણ હોવા છતાં સુિત કરાવવાનું અનુભવનુ ં ાન છે. 

પરંપરાગત ાનને ફરીને ઉ ગર કરવાની જ ર છે.   
    લીનાબને   :-  
તમે લોકો મહુડાના લ ખાવો છો? પહેલા મહુડા લ ખાતા હતા 
હાલમાં નથી ખાતા તેવો જવાબ મ યો. કેમ નથી ખાતા અ યાર ેઆ થક 

રીત ેસુખી છીએ, પહેલા ંઅનાજ ઓછંુ હતું એટલ ેઉપયોગ કરતા ંહતા. 
ડોળીયા તેલનો ઉપયોગ કરો છો? પહેલા કરતા ંહતા અ યાર ેનિહ કરતા.ં 
કેમ નિહ કરતા?ં અ યાર ેકપાસીયા તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મા  

સરપંચ ીએ જણા યુ ં કે આ બધુ ં હતુ ં પરંત ુએમાંથી ઓછંુ ઉ પાદન 

મળતુ ં હતું અ યારે ૫૦ થી ૧૦૦ મણ જેવો બીટી કપાસ પાકે છે. 

પહેલા કરતા અ યાર ેવધ ુસા ં છે. અને સભામાં બઠેેલા ભાઈઓ વડીલ 

જે વાત કરી એને સહકાર આ યો. પહેલાં દશેી કપાસ ૫ થી ૧૦ મણ 

થતો અ યાર ેનાનામાં નાના ખેડૂતન ે૨૫ થી ૩૦ મણ કપાસ પાકે છે. 
   રતનભાઈ ભગત :-     
ડૉ.લીનાબને જે ચચા કરી એ ખુબજ દુરના ભિવ યની વાત કર ેછે. એ 

સમજવી મુ કેલ છે. આપણે બધા સાથ ે મળી લુ ત થતી પરંપરાગત 

સં કૃિત વનશૈલીને ફરી ઉ ગર કરવાની વાત છે. બી  વાત રહી 
િશ ણની અ ર ાન શાળામાથંી મળ ે ડી ીઓ પણ મળેવ ે છે. પરંતુ 
વન િશ ણની જ ર છે.        
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ફણેાઈ-રેવાખંડ જૈવ સૃિ  મંડળ વારા આયો ત 
કિૃતનો મહો સવ-મહાયા ા તા. ૯ થી ૧૬ યુઆરી-૨૦૨૦. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ગોયાવાંટ 

મુકામે ભાથી ના 
મં દર ે સભા બઠેક. 
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ધારસીમલે મકુામે દશેી િબયારણ ઉ સવ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

િનશાણા ગામના ામજનો ઢોલ વગાડી નાચગાન સાથે સ માન કય.ુ 
 


