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“ગ્રોફર લોર્ભિંગ” આણા વૌ ભાટે એક ડકાય

આજનો બાયતીમ વભાજ ગઇકારના વભાજ કયતાાં ોતાને લધુ વભ્મ, સુવસ્ાં કૃત અને ર્લકર્વત
વભજે છે . વાભે જે આજે ર્લજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીએ ચભત્કાય વજી દીધો છે . ર્લકાવના રયણાભ સ્લરૂ આજે
બૌર્તક સુર્લધાઓ અકલ્નીમ સ્તયે લધી છે . ભાનલી આ સુર્લધાઓનો ોતાની વભજ અનુવાય ઉમોગ ણ
કયે છે . બૌર્તક વગલડો લધે અને સુખાકાયી પ્રાપ્ત થામ તે ઉત્તભ લાત છે . યાં ત ુ વભગ્ર સ ૃષ્ટટના વર્જકે જે
પ્રકૃર્ત-માાલયણનુ ાં ર્નભાા ણ કયુા છે તેન ુ ાં ર્નદા મી યીતે ર્નકાંદન કાઢી આજનો ભાનલી ર્લકાવના રૂકડા ળબ્દની
આડ નીચે ઝાાંઝલાના જ જેલી સુર્લધાઓ ઊબી કયે છે . જેનાાં પસ્લરૂે આજે ર્લશ્વ વભક્ષ “‘ગ્રોફર લોર્ભિંગ”’
નાભનો યાક્ષવ ભોઢુ ાં શોળાં કયી વભગ્ર જીલસ ૃટટીને આયોગલા તૈમાય થઇ ગમો છે .
‘ઔધોગગક કાાંર્ત દ્વાયા ર્લકાવ’ નુ ાં લગણ ર્િભના દે ળોને લગ્યુ ાં અને આ લગણને ચભત્કાય
વભજી લણર્લચામે દુર્નમાબયના દે ળોએ શોંળેશોંળે સ્લીકાય કયી ઉધોગોભાાં અગ્રેવય ફનલાની શોડ રગાલી.
ઔધોગગક ર્લકાવ થમો તે વાયી લાત છે , યાં ત ુ કોઇણ પ્રગર્તના મ ૂભાાં ભાનલજાત સુખ, ળાાંર્ત અને વમદ્ધૃ િ
ૃ થમા શોમ
ળોધતી શોમ છે . ઘણી ળોધોના રયણાભો એલા છે કે આણે તે ળોધથી ખ ૂફ ર્લકર્વત અને વમિ
તેલો અશેવાવ થામ છે . યાં ત ુ એ જ ળોધથી ઉરબ્ધ સુર્લધા રાાંફા વભમે જ્માયે ભાનલજાતને શાની
શોચાડલાનુાં ળરૂ કયે છે ત્માયે આણે વપાા જાગીએ છીએ અને તેનાથી ફચલાના ઉામો ળોધલાની
ળરૂઆત કયીએ છીએ જેથી “મુખાાઓ જે છે લ્રે કયે છે તે ડાહ્યાઓ શેરા કયે છે .” તે ઉક્તત અશી વાચી ઠયે છે .
આજે ર્લજ્ઞાન અને ઉધોગોએ આણને એયકન્ડીળનય અને એયકુરય આપ્યુ ણ લડરા નીચેની
જે ળીતતા શોમ છે તેલો એશવાવ નથી. ભોટા ભોટા યસ્તા અને શાઇ-લે ફન્મા જેના ય વો-વલાવની સ્ીડથી
ચારતી ગાડીઓ ણ ફની ણ ઝાડીઓ લચ્ચે યે તા, ઊફડ-ખાફડ યસ્તાઓ ય ચારતા યથ કે ગાડાની
મુવાપયીનો આનાંદ નથી. એટરે જ તો ભાણવ આજે યોજજિંદાજીલનની દોડાદોડથી થાકી યજાઓના વભમભાાં
લાતો, નદીઓ, જગરો,
ાં
પ્રાકૃર્તક વોંદમા જ્માાં શોમ ત્માાં દોડી જામ છે . પ્રાકૃર્તક વોદમા અનેયા વર્જનનો ભાનલી
ોતે નાળ કયી યહ્યો છે . કુદયતની આ અમુલ્મ વાંર્ત્તની જાલણીનો ર્લચાય સુધધાાં ભનુટમ ભુરી ગમો છે .
ઔધોગગક કાાંર્ત દ્વાયા ઘન, પ્રલાશી કે લાયુ સ્લરૂે જે કચયો ેદા થામ છે તે તભાભ કચયો
ધયતી ય ખડકાતો ગમો. શલા પ્રદૂ ર્ત થઇ, જભીન પ્રદૂ ર્ત થઇ, નદીઓ પ્રદૂ ર્ત થઇ, ઉદ્યોગો અને
ર્લકાવની આડ નીચે જગરો
ાં
કાતા ગમા, વ ૃક્ષો ઘટ્ાાં, ાણી પ્રદૂ ર્ત થયુ ાં અને આભને આભ લોથી ચારલા
રાગ્યુ. કુદયતને લાતાલયણના ર્ભજાજને ફદલ્મો, ભોવભ અર્નમર્ભત થલા રાગી ત્માયે કશેલાતા ડાહ્યા રોકો
ઊછી ડયા અને ર્લશ્વને રારફત્તી આી કે, આ તો ગ્રોફર લોર્ભિગની અવય છે . ભાટે જાગો નશીં તો ર્લશ્વ
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ર્લનાળની ગતાભાાં ધકેરાઇ જળે. તો શુ આ ક્સ્થર્ત આવ્મા ુલે સુર્લધાઓ, વાધનોને લાયલાનો વાંમભ યાખ્મો
શોત તો આજે ગ્રોફર લોર્ભિંગની ગચિંતા કયલી ડી શોત !
આણે ફધા જ જાણીએ છીએ કે આજથી થોડાાં લો  ૂલે ઘણી જગ્માએ જભીનભાાંથી ઉછત ુ ાં ાણી
ૂ ો
નીકત ુાં શતુ.ાં જભીનભાાં ખોદકાભ કયલાભાાં આલે તો ભાત્રઅડધા ફૂટે બીની-ળીત ભાટી નીકતી શતી. ખેડત
કુલા ફનાલી કો દ્વાયા ર્વિંચાઇ કયતા શતાાં. ઇ.વ. ૧૭૬૮ભાાં લયામાંત્રની ળોધની ર્લશ્વભાાં એકાએક ફદરાલ
ળરૂ થમો. લયામાંત્રથી ઉટભાળક્તતનુ ાં માાંર્ત્રકળક્તતભાાં રૂાાંતય થઇ ળક્ુ.ાં ર્લશ્વના ઇર્તશાવભાાં પ્રથભ લાય એવુ
ફન્યુાં કે ભાણવને ર્નજીલ દાથાભાાંથી તાકાત એટરે ઉજાા પ્રાપ્ત થઇ. ધીયે ધીયે પ્રગર્ત થતી ગઇ અને ડીઝર
ભળીન દ્વાયા ર્વિંચાઇ થલા રાગી ત્માય ફાદ વફભવીફર ાંથી જભીનભાાં કાણુાં ાડી ાણી ખેંચાલા રાગ્યુ ાં
અને ર્નટણાતો ગાાંડાત ૂય થઇ ગમા. ભનભાાં એક ર્લચાય ક્સ્થય થમો કે આ જભીનભાાં તો અઢક ાણી છે . એટરે
આ ાણી દ્વાયા ખેતીલાડી કે ઉધોગોભાાં ૈવા કભાલલાની એક ણ તક જતી ન કયો ! આંધી દોટભાાં ાણી
લાયલાનો ‘વાંમભ’ ત ૂટી ગમો. વફભવીફરના વાંળોધનથી આણે ઘણો રાબ થમો યાં ત ુ તેના ઉમોગ
ૂ ો, ગૃરશણીઓ તથા ઉધોગગૃશોએ ફેપાભ વ્મમ કમો. રયણાભ શુ ાં
ભાટનો ‘વાંમભ’ ભ ૂરી ગમા. ાણીનો ખેડત
આવ્યુ ? કુદયતનો આ અમુલ્મ ધોધ ભાત્ર ચ્ચીવ-ત્રીવ લાભાાં આણે ખોઇ ફેઠા. જભીનની બીનાળ અને
પદ્વુતા ચારી ગઇ. ાણી અશુદ્વ થલા રાગ્યુ. ોતાની ળીતતા ખોઇ ફેઠુાં. તેભ છતાાંમ આ ધયતીભાતાને
શજાય-ફે શજાય ફૂટ સુધી ચુવી રીધી જેથી ધયતી શુટક થલા રાગી. છે લટે નાણીમા પ્રદે ળોભાાં રયણભી ત્માયે
એકાએક કશેલાતા ડાહ્યા રોકો જાગ્મા અને ર્લચાય સ ૂઝયો કે અયે ચોભાવાનુ ાં ાણી યોકી જભીનભાાં ઉતાયુું શોત,
તાલો ભોટા કમાું શોત, ચેકડેભ ફનાવ્મા શોત અને ચોભાવાના ટીેટીાાં ાણીને દરયમાભાાં જતાાં યોકી મોગ્મ
ઉમોગ કમો શોત તો ! આ કાભ ળરૂ ણ કમાા . જેના વાયા રયણાભો ણ પ્રાપ્ત થમા છે . તો શુ ાં જ્માયે
ાણીને ફેપાભ લુટાં તા શતાાં ત્માયે આ કયુું શોત તો ? શુાં તે વભમ આ નશોતુ ાં થઇ ળકતુ ાં ? શુાં ાણીની ફચત ન
થઇ ળકે ! શુાં ાણીનો વ્મમ ન અટકાલી ળકામ ! શુ ાં ાણી જેલી અર્નલામા જરૂરયમાત અંગે આણે વૌ
ગાંબીયતાથી આમોજન ન કયી ળકીએ? ર્લજ્ઞાને જીલન વય ફની ળકે તેલા વાધનો આપ્મા.ણ ભાનલી
‘ર્લલેકશ ૂન્મ’ ફની જો માાલયણની ગચિંતા ન કયે તો ચ્ચીવ-ત્રીવ લોભાાં ાણીની જે ક્સ્થર્ત થઇ તે ક્સ્થર્ત
વભગ્ર જીલસ ૃટટીના અક્સ્તત્લ ભાટે થળે. ભાટે શજૂ ણ જાગલાનો વભમ છે . શજૂ ણ ભાનલભાત્ર પ્રકૃર્ત
માાલયણની ભશત્તા વભજી બૌર્તક વાંદાને લાયલાનો વાંમભ દાખલે તો ઘણુ ાં થઇ ળકે અને વભગ્ર
જીલસ ૃટટીના ર્લનાળ ભાટે ભોઢુ ાં શોળાં કયી ઊબેરા ‘ગ્રોફર લોર્ભિગ’ નાભના યાક્ષવને દૂ ય ધકેરી ળકામ.
કુદયતના આણને ર્લનામુલ્મે કેટલુાં આે છે

તેનો ક્યાયે મ અંદાજ રગાવ્મો છે ? ભાનલી ોતાના

વાઇઠ લાના આયુટમ સુધીભાાં આજની ફજાયરકિંભત મુજફ એક કયોડથી લધુ રકિંભતનો ઓક્તવજન ભપતભાાં રે
છે . ાણીતો આજકાર ડીકાભાાં ભે છે . જેને તભાયી રદનચમાાભાાં લાયતાાં ાણીનો વયલાો કયી રકિંભત
રગાલી ળકામ. આ ઉયાાંત લનસ્ર્ત-વ ૃક્ષો દ્વાયા ભાનલજાતની ફધી જ જરૂરયમાતો વાંતોલાનુ ાં કાભ
માાલયણ કયે છે . તો શુ ાં માા લયણ આણને ટકાલી યાખે છે તેન ુ ાં યક્ષણ કયલાની આણી જલાફદાયી નથી ?
કુદયત ાવેથી આણે જે રઇએ છીએ તે આણી બાર્લ ેઢી ભાટે ફચાલી તેન ુ ાં વાંલધાન કયલાની આણી
જલાફદાયી નથી ? શુ ાં આણી વાંસ્કૃર્તના વાંસ્કાયો કુદયતી વાંદાનુ ાં જતન કયલાની પ્રેયણા નથી આતા ? શુ ાં
આણી બાર્લ ેઢીને ુય, ભુકાં, લાતલયણની અર્નમર્ભતતા, અવહ્ય તાભાન, અવહ્યઠાંડી જેલી ગ્રોફર
લોર્ભિંગની આડેદાળોભાાંથી ફચાલલા એક વ્મક્તત ઓછાભાાં ઓછાં એક વ ૃક્ષ લાલી તેન ુ ાં જતન ન કયી ળકે ? આ
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જલાફદાયી ભાત્ર વયકાયની કે વાંસ્થાઓની જ નથી ણ આણે આ કુદયત દ્વાયા જે ભપતભાાં જે લુટાં ીએ છીએ તે
યત કયલાની નૈર્તક જલાફદાયી આણી છે જ. જો આ ફધા પ્રશ્નો તભને મોગ્મ અને ઉગચત રાગતા શોમ તો
આજે જ વાંકલ્
વ્મક્તતને વ ૃક્ષ

કયો કે ““ જીલનભાાં ઓછાભાાં ઓછાં એક વ ૃક્ષ લાલીળ અને એનો ઉછે ય કયીળ, અન્મ એક
લાલીને ઉછે ય કયલાની પ્રેયણા આીળ. પ્રાપ્મ સ્ત્રોતોનો ર્લલેકુણા

વાંમર્ભત ઉબોતતા ફનીળ.””

ભોટી ભોટી

લાતાાઓ, વેભીનાયો, પ્રદળાનોની

ઉમોગ કયીળ અને

વાથે-વાથે આણે ‘ગ્રોફર

લોર્ભિંગ’ નાભના યાક્ષવને ધયાળામી કયલા ળક્તતભાન ફનવુ ડળે.
સંદર્ભ :
I.

ગ્રોફર પાઈટ લીથ ગ્રોફર લોર્ભિંગ,ડો.મુકેળ ટે ર (૨૦૦૯).
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