કાસ હેાનો પેરવણાટ અત્યારન ું
ળીફા દે વય
અનુલાદ: પ્રાજક્તા બાલે

“કારા કાવન તાક લણલાભાાં અઘય શમ છે . જે આ કાભ વાથે વાંકામેરા ન શમ તે આ
લણલાનુાં કાભ ન કયી ળકે. તેના ભાટે તભાયે હુન્નય કેલલ ડે. લણાટકાભ અભાયા રશીભાાં
છે .”
નાયામણ લારજી લણકય કચ્છનાાં ભટા જભથાડા ગાભભાાં યશેતા એક યાં યાગત લણકય છે . તે
જમાાં સુધી તાના લાંળલેરાને માદ કયી ળકે તમાાં સુધી, તેભના ફધા  ૂલવજ શાથળા ય ઊન
અથલા કાવના સ ૂતયભાાંથી કાડ લણલાના વ્મલવામભાાં યકામેરાાં શતાાં. નાયામણબાઈએ
દામકા શેરાાં કાડ લણલાનુ ાં છડી દીધુ ાં કાયણ કે મભરભાાં ફનેલ ુાં વસ્ ુાં કાડ ભ્ુ ાં થયુ ાં
એટરે નાયામણબાઈ જે પ્રકાયનુાં કાડ લણતા શતા તેની ભાાંગ ખતભ થઈ ગઈ. જ કે અતમાયે
નાયામણબાઈએ લણાટકાભ પયીથી ળરૂ કયુું છે એટલુાં જ નશીં, ણ તેભને લણાટકાભથી ઊન
અને એક્રેલરકની ળારના કાભથી ભે તેના કયતા લધુ બાલ ભલા રાગ્મા છે . નાયામણબાઈ જે
ૂ છે , ઑગેમનક એટરે કે વજીલ ખેતીની
કાવ લાયે છે તે સથામનક માવ લયણને અનુક
દ્ધમતથી ઉગાડલાભાાં આલે છે અને તે કચ્છભાાં વદીથી ઉગે છે . આ લાત છે કારા કાવની.

કારા કાાવના લણામેરા કાડ વાથે નાયામણ લારજી લણકય
તવલીય: ઍડભ કાજકા

એક સેન્ટીમીટરનો મામો
“અશીં એલા લન્મ વ ૃક્ષ ઉગે છે , જેનાાં પ એટરે ઊન. આ ઊન ઘેટાનાાં ઊન જેટલુાં
સુદય
ાં
અને વાયા દયજ્જાનુાં શમ છે . બાયતના રક તેભનાાં કડાાં આ વ ૃક્ષના
ઊનભાાંથી ફનાલે છે .” શૅયડટવ, ઈ.વ.  ૂલે ૫૦૦ભી વદી.

કાવના કડાાં. તેના મલળે વશેજ મનયાાંતે મલચાયીએ ત એભ જણામ કે તે અદભ ૂત છે . આ ઊન
છડ રૂે જભીન ય શમ તમાયથી તે આણા ળયીયને ઢાાંકે તમાાં સુધીની એક પ્રક્રક્રમા છે . આ
પ્રક્રક્રમાનાાં ગરાાં, તેભાાં વભમાનુવાય આલતા ફદરાલ તેભજ બોગલરક પ્રદે ળના વાંદબવભાાં તેના
અસ્સતતલ મલળે મલચાયવુાં યવપ્રદ છે .
ઐમતશામવક ુયાલા મુજફ બાયતભાાં ઈ. વ.  ૂલે ૫૦૦૦ લોથી કાવ ઉગાડલાભાાં આલે છે .
દુમનમાભાાં કાવની ચાય પ્રામત ભી આલે છે . આ પ્રામતભાાંથી ફે પ્રામત એમળમા અને
આક્રિકાભાાં ઉગે છે . ‘જૂની દુમનમા’ન કે દે ળી કાવ યાં યાગત યીતે બાયતભાાં ઉગે છે . આ
પ્રામતના-દે ળી કાવના યે વાની રાંફાઈ ટૂાંકી શમ છે જમાયે નલી દુમનમાના (અભેક્રયકા અને
ઈજજપ્તના) કાવના યે વાની રાંફાઈ લધાયે શમ છે . આ ફાંને દુમનમાના કાવના યે વાની
રાંફાઈ લચ્ચેન તપાલત રગબગ એક વેન્ટીભીટય છે . એક વેન્ટીભીટયન તપાલત કાડના
ઈમતશાવભાાં કેટર ભટ પેય ઉબ કયી ળકે!
મલમલધ ાતના કાવન ઉછે ય, ઉછે યની યીત અને તેના ઉછે યના પ્રદે ળભાાં વભમાાંતયે ઘણા
પેયપાય થમા છે . ૧૭ભી અને ૧૮ભી વદી દયમભમાન બાયત ફહુ નપ યનાય અને દે ળી
કાવની લિટનભાાં મનકાવ કયત દે ળ શત. યાં ્ ુ લિટીળ ઈસટ ઈન્ન્ડમા કાંનીના વભમભાાં ખ ૂફ
ભટા પેયપાય આવ્મા. ૧૯ભી વદી૧ના ભધ્મ1કા સુધીભાાં બાયત કેલ લિટીળ કાડની મભર
ભાટેના કાચા કાવના મલદે ળી યે વાનુ ાં ઉતાદન કયનાય અને ભાર આમાત કયનાય રાચાય
ગ્રાશક દે ળ ફની ગમ૨. ઇસટ ઇન્ડીમા કાંનીએ કયે રા પેયપાયભાાં બાયતના કાડના કાયખાનાાં
ય બાયે જકાત અને બાયતભાાં જ ફનેરા કાવની લિટનભાાં આમાત ય મનમાંત્રણન
વભાલેળ થામ છે .
વસતા, કાચા અને લધુ રાંફાઈના કાવના યે વાની લિટનની ભાાંગને  ૂયી કયલા ભાટે બાયતની
કાવની ખેતીભાાં ૧૯ભી વદીભાાં એક ભટ અને ઝડી પેયપાય રાલલભાાં આવ્મ. શલે ખાવ
ૂ એલા લધુ
કયીને ટૂાંકી રાંફાઈના દે ળી ામતના કાવની ખેતીભાાંથી લિટીળ મભરને અનુક
રાંફાઈલાા (૩૨ મભરીભીટયથી લધુ રાંફાઈના) કાવની ખેતી થલા રાગી. આ વધ ુંફાઈના
રે સા ઉગાડવાનો પેરપાર એ ાદવામાું આવેો હતો. જયાું કાસ કદરતી રરસ્થતતમાું જ ઉગતો
હોય તેવા વરસાદ આધારરત કૃતિક્ષેત્રોમાું હવે નવા પ્રકારના કાસને ઉગાડવા માટે
માનવસર્જિત તસિંચાઈ અને રાસાયણણક ખાતર જેવાું વધારાનાું સુંસાધનોની જરૂર ડવા ાગી.
આઝાદી છી બાયતભાાં કૃમક્ષેત્રે આલેરા પેયપાયન તફક્ક શક્રયમાી ક્રાાંમત તયીકે ાણીત છે .
વાંથાનભ લી અને સુન્દયભ લી, ‘Agri-history of cotton in India’, Asian Agri-History Vol.1, No.4, 1997 (235-251)
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તેભાાં કાવની વાંકય ામતના પ્રલેળથી ક્રયલતવનન દય ચાલુ યાખલાભાાં આવ્મ. આનાથી
ણ આગ લધીને ૨૦૦૨ના લવથી જીનેક્રટકરી ભૉડીપાઈડ એટરે કે જનીનીમ યીતે સુધાક્રયત
એલ ફીટી કાવ બાયતની કાવની ખેતી ય પ્રભુતલ ધયાલત થમ છે . ૨૦૧૦ ના લવના
આંકડા મુજફ બાયતના કુર કાવ ઉતાદનના ૮૫% બાગભાાં ફીટી કાવના પ્રકાયની ખેતી
થામ છે ૩2.

કાા કાસ
કાવની ખેતીભાાં ક્રયલતવનન વ્મા એટર ફધ છે કે શલે ફહુ થડા મલસતાય એલા યહ્યા છે કે
જમાાં શજુ ણ કાવ કુદયતી ક્રયસ્સથમતભાાં ઉગત શમ છે . કચ્છના અડેવયભાાં આલા કેટરાક
મલસતાય જલા ભે છે . ખ ૂફ છ લયવાદ અને ભાનલવજિત મવિંચાઈના છા વાધન શમ
એલાાં આ ગાભ શજુ ણ લયવાદ ય આધાક્રયત ટૂાંકી રાંફાઈના યે વાની ખેતીની લો જૂની
દ્ધમતને લગી યહ્યાાં છે . જે ામત ઉગાડલાભાાં આલે છે તે ગવીીમભ શફેવેમભ એ જૂની
દુમનમાના (દે ળી) કાવની પ્રામતની છે . તેના યે વાની રાંફાઈ ૨૨-૨૩ મભરીભીટય શમ છે ૪3 .
તેને કારા કાવ તયીકે ખલાભાાં આલે છે .

ખેતયભાાંથી રાલલાભાાં આલેર કારા કાવ
તવલીય: મલનમ નામય

ૂ એ અભને કહ્ુાં કે શેરાના વભમભાાં કારા
અડેવયભાાં, ૨૦૧૨ભાાં ભે રી એક વબાભાાં ખેડત
કાવની ખેતી ભટા પ્રભાણભાાં થતી કાયણ કે તેની ય ખ ૂફ ધ્માન આવુ ાં ડ્ ુ ાં નથી અને
ૂ  કાણી કયે ર કાવ મુશ્કેરીના વભમના ટે કા તયીકે ભટા
લધાયાન ખચવ છ થામ છે . ખેડત
કઠાયભાાં બયી યાખતાાં. યાં યાગત યીતે, પ્રથાયીમા આશીય કભના રક કાણી કયે ર કાવ
એમપ્રરના અંતે આલતી ‘લૈળાખી તેયવ’ શેરાાં લેચી નાખતાાં. આ કભભાાં લૈળાખી તેયવે રગ્ન
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નક્કી કયલાભાાં આલે છે . શેરાના વભમભાાં આ પ્રકાયન કાવ આખા કચ્છભાાં (બચાઉ, યાય,
અફડાવા, મુન્રા, ભાાંડલી અને અંાયના મલસતાયભાાં) ઉગાડલાભાાં આલત, ણ શલે તેન ઉછે ય
પક્ત યાય અને બચાઉ  ૂયત જ છે . કારા કાવની ખેતીભાાં આલેરા ઘટાડાનાાં ઘણા કાયણ
છે . ટૂાંકી રાંફાઈના યે વાની ઘટતી ભાાંગ અને નીરગામ દ્વાયા ાકન નાળ એ ફે તેભાાંના મુખ્મ
કાયણ છે . લી, આ રાંફાઈના યે વાલાા કાવને રઢલાનાાં (યે વાને અથલા ાટાને ફીજથી
જુદુાં કયવુ),
ાં કાાંતલાનાાં (યે વાને સ ૂતયભાાં પેયલવુ)ાં અને લણલાનાાં (સ ૂતયને કાડભાાં પેયલવુ)ાં
વાધન ભલાભાાં શલે ખ ૂફ મુશ્કેરી ડે છે . આ પ્રકાયના કાવ ભાટે શલે બાલ ફહુ નીચા ભે
છે , અને તેન ઉમગ પક્ત ગાદરા બયલાભાાં અથલા ડેમનભ (ાાંવી ાડીને લણેલ ુાં સુતયાઉ
કાડ)ના કાડભાાં યે વા બયલા ભાટે જ થામ છે . શેરાના જભાનાભાાં બાયતભાાં આ કાવને
લણીને તેભાાંથી કડા ફનાલલાની જે યીત શતી તે શલે લુપ્ત થઈ ગઈ છે , તે દુ:ખની લાત છે .

ખેતયભાાં કારા કાવ
તવલીય: મલનમ નામય

ત ૂટે ા દોરાને સાુંધવો
જે ગુભાવ્યુાં છે તે આણે ાછાં ભેલી ળકીશુ?ાં આ પ્રશ્ન ૨૦૦૭ભાાં ‘ખભીય’5 નાભના એક લફનવયકાયી વાંગઠને  ૂછય. કચ્છભાાં આલેર ‘ખભીય’ હુન્નય આધાક્રયત યજગાયીને ટે ક આલાનુ ાં
કાભ કયે છે . પ્રશ્નન જલાફ તેણે છીના લોભાાં કચ્છભાાં જ કાભ કયતા ફીાાં વભમલચાયી જૂથ
વાથે વાંળધન, નલી ળધ અને વક્રશમાયા કાભ થકી ભેવ્મ. એકવયખાાં ધ્મેમ ધયાલતાાં આ
વાંગઠનભાાંથી ‘વાજતલક’ માવલયણીમ કૃમને પ્રતવાશન આે છે અને ‘વે્ ુ’ સથામનક વમુદામને
જડે છે . લી, ત્રણેમ વાંગઠનનુાં વક્રશમારુાં ધ્મેમ વાંસકૃમત અને માવ લયણને ધ્માનભાાં યાખીને
સથામનક યજગાયીને ટેક  ૂય ાડલાનુ ાં છે . આ વાંગઠનન મ ૂ ખ્માર ત કારા કાવને
ઉગાડલાથી ભાાંડીને તેભાાંથી ફનાલેરા ઉતાદનને ફાયભાાં લેચલાની આખી પ્રક્રક્રમાના મલમલધ

ૂ  અને લણકય ફાંનેને પામદ અાલનાયી
ગરાાંને ધ્માનભાાં રેલાન, અને આ પ્રક્રક્રમા ખેડત
કેલી યીતે ફની યશે તે જલાન શત. ક્રયણાભે, ક્રડવેમ્ફય ૨૦૧૧ ભાાં ક્રદલ્શીભાાં મામેરા
પ્રદળવનથી ળરૂ કયીને ખભીયે શલે કારા કાવભાાંથી ફનેરા લૈમલધ્મ ૂણવ કડાાંની યે ન્જ ઉબી કયી
છે . તેભણે બાયત અને મલદે ળના ફાયભાાં કારા કાવના યે વા અને સ ૂતયન ુયલઠ ણ
ઉરબ્ધ કયી આપ્મ છે . આ પ્રમતન ઘણી ફધી યીતે ભશતલના છે :
શેરી લાત એ કે ખમીરના પ્રયાસ જીવનના ઘણીવાર ધ્યાન ન અાય ું હોય તેવા પ્રશ્ન તરપ
આણું ધ્યાન દોરે છે : આણે જે હેરીએ છીએ તેન ું યાા વરણીય મ ૂલ્ય શું છે ? કારા કાવ
કુદયતી ક્રયસ્સથમતભાાં ઉગે છે , તેભાાં ાકની પેયફદરીની અને આંતયાક ખેતીની દ્ધમત
લાયલાભાાં આલે છે , જેભાાં કૃમત્રભ મવિંચાઈ અથલા યાવામલણક ખાતયની જરૂય ડતી નથી. કારા
કાવનુાં યે વા ધયાલ્ુ ાં જીંડવુ ાં ફાંધ શમ છે જે યે વાને લનથી યક્ષણ આે છે . તેનાથી કારા
કાવ દુષ્કા જેલી ક્રયસ્સથમતભાાં ણ ઉગી ળકે છે 4૬. તેને ખ ૂફ છા ાણીની જરૂય ડે છે .
એક ક્રદલવન ભવભી લયવાદ ાક ભાટે  ૂયત છે અને ફે-ત્રણ ઝાટાાં વાયા ાકની ખાતયી
આે છે . કારા કાવના ાાંદડાાં, જીંડલાાં અને ફીજ ઢયને ખલડાલી ળકામ છે . તેન ુ ાં થડ
ફતણના રાકડાાં તયીકે લાયી ળકામ છે . આ ઉયાાંત, એક અશેલાર મુજફ, કુદયતી યાં ગ
કારા કાવભાાં ઝડથી ળામ છે ૭.5 જમાયે નપાકાયક ફીટી કાવના માવ લયણીમ મ ૂલ્મની
કારા કાવના માવ લયણીમ મ ૂલ્મ વાથે વયખાભણી કયલાભાાં આલે તમાયે આ ફાફત ખાવ
ભશતલની ફને છે . કચ્છ અને બાયતના, મવિંચાઈન ખચવ ઉઠાલી ળકતાાં શમ તેલાાં ભટા બાગના
ૂ  ફીટી કાવ ઉગાડે છે . તેભાાં મ્થી ાણી કાઢલા અને શોંચાડલા ભાટે તેભજ ખાતય
ખેડત
નાખલા ફહુ વાંવાધન લયામ છે (અને ગ્રીનશાઉવ લાયુ ણ ભટા પ્રભાણભાાં ફશાય નીકે
છે ). તદુયાાંત જ્ાં ુનાળકન લયાળ થત શમ અને દુષ્કાની વાંબાલના શમ તેલા
મલસતાયભાાં જમાયે ફીટી કાવ ઉગાડલાભાાં આલે તમાયે ાણીન લધુ ડત લયાળ થામ છે
જેની ણ માવલયણ ય અવય થામ છે . લી, ફીટી કાવનાાં ઉતાદન, શેયપેય અને
ઉમગથી માવલયણ ફાફતે જે ક્રકિંભત ચ ૂકલલી ડળે એ ત ખયી જ.
ખભીય ફીા એક ઘણીલાય ઉેલક્ષત પ્રશ્ન તયપ આણુ ાં ધ્માન ખેંચે છે : અંતતમ ઉત્ાદન તરીકે
કાડ ફનાવવાની પ્રરિયા શું છે ? કારા કાવની ફાફતે, જે દ્ધમત મલકવાલલાભાાં આલી છે તે
૧૯૮૬ભાાં ણ, જમાયે કચ્છ દામકાના એક વોથી ખયાફ એલા દુ ષ્કાભાાંથી વાય થઈ યહ્ુાં શ્ુ ાં તમાયે ણ,

૬

ભાખેરીન અડેવયના કલ્માણબાઈ ૮૭૦૦ ભણ (૩૫૦ ભેક્રિક ટન) કારા કાવન ાક રીધાનુ ાં માદ કયે છે .
ુ યી ૨૦૧૪ભાાં આેરી ભાક્રશતી અનુવાય.
‘વાજતલક’ના ળૈરેળ વ્માવને પેબ્રઆ
મળલર એવ. ૨૦૧૧, દસતાલેજ: Kala Cotton Initiative of Khamir and Satvik,જુ રાઈ, ખભીય

૭

વોજન્મ: shoprevivalstyle.com/weaving

૮

ૂ ને ટે ક  ૂય ાડે છે અને તે શાથળાના લણકાયને
લયવાદ ય આધાય યાખતાાં સથામનક ખેડત
ણ આધાય આે છે . આ યીતે ખભીય આમથિક ડકાયને રીધે જેભને તાની લતવભાન
યજગાયી છડલા ભજબ ૂય ફનતા શમ તેલા ફે વમુદામને ટે ક આે છે . ખભીય નીચેની ફાફત
કયે છે ૮:
ૂ  ાવેથી ફાય બાલ કયતા ૧૫%
૧) કારા કાવની ખેતીને ટકાલી યાખલા ભાટે ખભીય ખેડત
લધાયે યકભ આીને કારા કાવને ખયીદે છે ;
૨) નજીકના ગાભભાાં સ્ત્રીના જૂથને જીંડલાભાાંથી યે વા છૂટા ાડલાના કાભભાાં યકે છે ;
૩) રઢલાના એલાાં વાધન યકે છે કે જેને ઑગેમનક જીનીંગ યુમનટ તયીકે પ્રભાણત્ર ભ્યુ ાં
શમ. તેના દ્વાયા કાવન એક યે વ અથલા ાટ ફીાથી છૂટ કયલાભાાં આલે છે . ફીજ
ૂ ને ખુલ્રા ફાયભાાં લેચલાભાાં આલે છે ;
ઘણીલાય ખેડત
૪) યે વાને કાાંતીને સ ૂતયભાાં પેયલલા ભાટે ન ુ ાં એક નાનુ ાં એકભ ચરાલે છે . યે વાન કેટરક જથ્થ
ખાદીના એકભને ણ લેચલાભાાં આલે છે ;
૫) તે ઉબી કયે રી સુમલધાથી સ ૂતયને યાં ગલાની પ્રક્રક્રમા શાથ ધયે છે . તે માવ લયણને
ૂ શમ તેલા યાં ગના મલકલ્ લાયે છે ;
અનુક
૬) તાની વા ઉય ળાર અને દુટ્ટા ફનાલનાય યાં યાગત લણકયને તે સ ૂતય ભકરે
છે .
૭) કાડભાાંથી કડાાં વીલલા સથામનક રકને યકે છે અને કડાાંને તાની યીતે ફાયભાાં લેચે
છે ;
આ દે ખામ છે તેટલુાં વશેલ ુાં નશ્ુ.ાં આ પ્રક્રક્રમાને વયખી યીતે ગઠલતાાં લખત રાગ્મ અને દયે ક
ગરે ઘણા ડકાય ઊબા થમા કાયણ કે આખી પ્રક્રક્રમાની વાાંક ખ ૂફ શેરાાં જ ્ ૂટી ગમેરી
શતી. યે વાને ઘયે ફેઠાાં કાાંતીને સ ૂતય ફનાલલાનુ ાં હન્ન
ુ ય નષ્ટ થઈ ચ ૂક્ુાં શ્ુ.ાં યે વાના છા જથ્થા
વાથે કાભ કયતાાં ધીભી ગમતના માંત્રને કાયણે તાક કાાંતલાના કાભ ભાટેન ુ ાં વાંળધન કયલાભાાં
વભમ રાગ્મ. આ વાંળધન એક ગાાંધીલાદી લફનવયકાયી વાંગઠનના વશકામવ તયપ દયી ગયુ.ાં
લણાટકાભના તફક્કે ણ ઘણા ડકાય શતા. ટૂાંકા યે વાથી ફનેલ ુાં સ ૂતય લણલાભાાં અઘરુાં શમ
છે . આ સ ૂતય પ્રક્રક્રમાભાાં ઘણીલાય ્ ૂટી ામ છે . આ સ ૂતયને વાભાન્મ કયતાાં જુદાાં ભાની અને
અરગ પ્રકાયની વાની જરૂય ડે છે . ળરૂઆતભાાં યે વ ચઢી જલાના અને સ ૂતયભાાં
સુલાાણાન
ાં
અબાલ જેલા પ્રશ્ન ઉબા થમા.યાં ્,ુ લણથાંભ્મા પ્રમતનથી, વભમ જતાાં, આ

ડકાયન વાભન થઈ ળક્ય. અને શલે ખભીય કારા કાવથી ફનેર કાડ અને લસ્ત્ર (ળટવ ,
ળાર, દુટ્ટા) ની યે ન્જ લેચે છે .
કારા કાવની ખેતીને વીધ ટે ક આલાની આ શેરભાાં જે પ્રાપ્ત થયુ ાં છે તેભાાં કેટરીક
ભમાવદા છે તે લાત કબ ૂર કયલી યશી. કારા કાવના કચ્છભાાં લવતા અને તાની ખેતી
ૂ ભાાંથી અડેવયના ભાખેર મલસતાયના પક્ત ૧૬૦ ખેડત
ૂ  ાવેથી
ધયાલતાાં રગબગ ૪૦૦૦ ખેડત
ૂ ને વાયા બાલ ભેલલા ભાટે શજુ ણ વાંઘવ કયલ ડે
જ ખભીય કાવ ખયીદે છે .ફીા ખેડત
ૂ , કૃમત્રભ મવિંચાઈ ઉરબ્ધ થતાાં જ ફીટી કાવ તયપ લે તેલી ળક્યતા છે .
છે . આલા ખેડત
ૂ ને તેભનાાં ઉતાદનને મનમિત અને વ્માજફી આમથિક
કારા કાવને ટકાલી યાખલા ભાટે ખેડત
ફદર ભે તેની ખાતયી આલી જરૂયી ફને છે . જમાાં ફીજ કઈ ાક ટકત ન શમ તેલા
પ્રદે ળભાાં કારા કાવ આપતના વભમ ભાટે ન ાક શમ એ જરૂયી છે . ણ, એનુ ાં એવુ ાં સથાન
અમનલામવતાથી નશીં ણ વબાન વાંદગીથી ઊભુ ાં થમેલ ુાં શવુ ાં જઈએ. અતમાયે યાવામલણક
ખાતય ભાટે ભટા પ્રભાણભાાં જે વફમવડી આલાભાાં આલે છે તે જ ફાંધ કયલાભાાં આલે અથલા
તેને વજીલ ખેતીના મલમલધ તફક્કાને ટે ક  ૂય ાડલાની વફમવડીભાાં પેયલલાભાાં આલે ત
આ આમથિક પ્રતવાશન કારા કાવની ખેતીને નપાકાયક મલકલ્ ફનાલી ળકે. લી, કારા
કાવને ફાયના મુખ્મ પ્રલાશભાાં મ ૂકલ એ એક ડકાય છે . કારા કાવભાાંથી ફનેરા કડાાં
અતમાયે વભાજન એક ચક્કવ લગવ ભોંઘી ક્રકિંભત ચ ૂકલીને ણ શેયે છે . કાયણ કે કારા કાવ
તેની ઈક િેન્ડરી પ્રકૃમતને કાયણે એક ‘પેળન સટે ટભેન્ટ’ ફને છે .આ ફધુ ાં ળક્ય ફનાલલા ભાટે
પક્ત આમથિક પ્રતવાશન  ૂય્ુ ાં નક્રશ ફને. આ ભાટે વાભાજજક વબાનાતાભાાં ભટા ામે ક્રયલતવન
આલે અને વજીલ ઉતાદનની ભાાંગભાાં લધાય થામ તે જરૂયી છે .
ખભીયના વાંચારક ભીયા ગયક્રડમા આ ડકાયથી વાયી ેઠે ભાક્રશતગાય છે . તે કપ્રમતબાલ
આતાાં કશે છે , “ જ આણે બરાઈ તેભજ આણી વાથેના ભાનલી તેભજ ધયતી પ્રતમેની
આણી જલાફદાયી જેલાાં અમ ૂતવ બાલાતભક મ ૂલ્મભાાં ભાનતા શઈએ ત આણે ભાનલાતને
રશ્કય જેલી ન ગણી ળકીએ અને આણી ભાન્મતા તેની ય રાદી ન ળકીએ. છતાાં ણ
આણે કઈ એક યીતે જીલન જીલલાની પયજ ાડીને જીલલા કયતાાં એલી દુમનમા ફનાલલા
ભાટે કમળળ કયી ળકીએ કે જમાાં જીલન જીલલાના મલમલધ ભાગો એકવાથે ચારતા શમ.” આ
અંગે એભ કશી ળકામ કે, શાથવાભાાં લણલાભાાં આલેરાાં કારા કાવનાાંલસ્ત્ર એ એક નોંધાત્ર
દાખર છે . લી તે કાવ વ્મલવામની લતવભાન ગમતમલમધભાાં થડક વભમ અટકીને, ખુદને
વભાજ તયપ જલાફદાય ગણલાની ભ ૂમભકાન મનદે ળ ણ કયે છે . ભ ૂતકાભાાંથી ાઠ રેલાની
મનખારવતાન દાખર ણ એભાાંથી ભે છે .

ભટા જભથાડાભાાં શાથવા ય કારા કાવનુાં લણાટ
તવલીય: ઍડભ કાજકા

આ લાત આણને કારા કાવ જમાાં ઉગાડલાભાાં અને જમાાં લણલાભાાં આલે છે , તે જગ્મા ય
ાછાાં રઈ ામ છે . અડેવયભાાં, જમાાં કારા કાવ ઉગે છે તમાાં, ભાનગઢ ગાભના કારા કાવના
ૂ ભશન યલા કી િેકટયથી જભીન ખેડતા શલા છતાાં ફદ ગાડાાંના ઉમગને જ લગી
ખેડત
યહ્યા છે . તે કશે છે કે જમાયે તે યુલાન શતા તમાયે તેભના દાદાએ આેરી આ વરાશને તે
અનુવયીને કયી યહ્યા છે : ગાડુાં લેચળ નશીં. ડીઝરન ુયલઠ ઘટી જળે તે ક્રદલવે આ ગાડાની
પયી જરૂય ડળે. ફીજી તયપ ભટા જભથાડાભાાં, જમાાં પયીથી કારા કાવના સ ૂતયભાાંથી કડુાં
ફનાલલાભાાં આલે છે તમાાં, નાયામણજીના લણકય કુટુાંફની વોથી નાની વભ્મ, ફે લવની એક
છકયી, શાથે લણેલ,ુાં ઘયે જ વીલામેલ,ુાં કારા કાવનુ ાં િૉક શેયે છે .

આ કથા ‘કલ્વ ૃક્ષ’ના રેખક અને તેના વાથીએ (આમળ કઠાયી, મલનમ નામય અને એડભ
ુ યી ૨૦૧૪ અને વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૪ભાાં રીધેરી કચ્છની
કાજકાએ) વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૨, પેબ્રઆ
મુરાકાત દયમભમાન કયલાભાાં આલેરી નોંધ ય અને આ મલમ યના લતવભાન વાંદબવ
વાક્રશતમ ય આધાક્રયત છે . આ લાતાવ ભાટેનાાં કેટરાાંક ઉભેયણ ‘ખભીય’ના ઘક્રટત રશેરુ અને ભીયા
ગયક્રડમા તેભજ ‘કલ્વ ૃક્ષ’ના અનુયાધા અજુ વનલાડકય ાવેથી ભ્માાં છે .

