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માગ�દશ�ક  : �ી કીિત�ભાઇ ખ�ી 

   (�ણીતા લેખક તેમજ વરી� પ�કાર)

લેખક અને અ�યાસકતા� : અવિનશ રાણા

અહેવાલ સંકલન : જય અ�ંિરયા (હો�સ ઇન ધ સીિટ)

�કાશક  : હો�સ ઇન ધ સીિટ

આ પુિ�તકા માટે ��ય� કે પરો� રીતે સહયોગ આપનાર �યિ� િવશેષો તેમજ સંદભ� સાિહ�યોનો 

અહી સાભાર ઉ�લેખ કરીએ છીએ. કોઈ સહયોગીનું નામ શરતચૂકથી રહી ગયું હોય તો �મા �ાથ� 

છીએ.

 

Ÿ �ી કીિત�ભાઈ ખ�ી (�ણીતા લેખક તેમજ વરી� પ�કાર)

Ÿ �વ. રામિસંહ� રાઠોડ િલિખત પુ�તક “ક�છ સં�કૃિત દશ�ન” 

Ÿ �ી ભરતભાઈ �ા. ઠાકર તેમજ �ી સજંયભાઈ �ા. ઠાકર િલિખત “�ાિત ગંગા ક�છની” 

Ÿ �ી િજતે��ભાઈ નાનાલાલ અંતાણી તેમજ �ી નરશેભાઇ અંતાણી િલિખત “ક�છની �ાિત ગંગા” 

Ÿ “ભો�ય એક �વંત દ�તાવજે”  લેખક: �ી માવ�ભાઈ મહે�રી 

Ÿ િવચાર ભારતી પિ�કાનો  “ગજુરાતનો લોકસં�કૃિતક વારસો” અંક વષ� માચ� ૨૦૨૧

Ÿ કુ. �ાચી પટેલ (કો�સે�ટ સપોટ� ) 

તદુપરાંત િવિવધ સમાજના સામાિજક, શૈ�િણક, ધાિમ�ક આગેવાનો, તજ�ો, ઇિતહા�યકારો અને 

નગિરકોનો અંત:કરણ પૂવ�ક આભાર �ય� કરીએ છીએ. 



રોટી, કપડાં અને મકાન; આ માનવ �વનની પાયાની ૩ જ�રીયાતો છે. આ દરકે જ�રીયાતો પૂરી કરવા માટે 

આપણી  મા સમાન �કૃિતેએ પહેલેથી જ ગોઠવણ કરી રાખી છે. જમે બાળકના જ�મ પહેલાં જ બાળક ગભ�માં હોય 

�યારથી તેની જ�રીયાતો સંતોષવા માટે �કૃિત આગળથી જ ગોઠવણ કરી રાખે છે એજ રીતે આ પૃ�વી પરના દરકે 

�વ માટે આપણી �કૃિત સ�મ છે એ યથાયો�ય �યવ�થા સંચાિલત કર ેછે. આપણા પુવજ� ો ધમ�ની સાથે �કૃિત 

પારાયણ પણ હતા; અને એટલે જ પોતાની કોઈપણ જ�રીયાતો સંતોષવા માટે હમ�શા �કૃિત પર િનભ�ર રહેતા અને 

સમાન રીતે �કૃિત પણ તેમની દરકે જ�રીયાતો પૂણ� કરતી ! આપણા વડીલો દરકે �િ�યાઑ િનયિમત હોય તેનું 

ખાસ �યાન રાખતા; ભોજન, શયન, કામ કરવાનો સમય; બધું જ િનયિમત હતું.  દરકે ઋતુમાં કુદરતી રીતે જ ેમળી રહે 

તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવો, વનપેદાશોને ખોરાકમાં સામેલ કરતા, િવિવધ અનાજો અને િબજોનો ઉપયોગ 

કરતા. આ િસ�ાંત પહેરવેશ અને રહેણાંકની બાબતમાં પણ લાગુ પાડતા. વ�ોમાં અને મકાન બાંધવામાં કુદરતી 

ચીજ વ�તુઓનો ઉપયોગ થતો. અને પિરણામે આપના વડવાઓ હંમેશા બદલાતા રહેતા િવષમ વાતાવરણમાં પણ 

પોતાનું �વા��ય �ળવી શકતા. સો વષ�ની ઉમરમાં પણ પૂરપૂેરા દાંત હતા અને પગમાં જોર હતું ! 

પણ આજ ેપિરિ�થિત જુદી છે.. મા� આબોહવા અને વાતાવરણ જ નહી;ં આહાર, માનવ સિજત�  વ�ો અને 

કુદરતની અવહેલના કરીને બનાવાયેલા મકાનોને કારણે સમ� �વનચ� પર અસર પડી છે. માનવ અને પૃ�વીના 

�વા��ય પર અસર પડી રહી છે ! “યત પીડેં તત ��ાંડે” િનયમાનુસાર આપણે જ ે�કૃિતને આ�યું છે એજ �કૃિત 

આપણને પાછંુ આપી રહી છે. �કૃિતને આપણે �દૂિષત કરી છે અને પિરણામે આપનું શરીર રોગોથી �દૂિષત બની 

ર�ું છે. એવું નથી કે આજની પેઢી આપના વડીલોની �ણાલીઓ અનુસરતી નથી; અને તેથી જ આજ ેએક વગ� એવો 

પણ છે જ ેવડીલોની કુદરતી �વન શૈલીને “સ�ટેનેબલ િલિવંગ” કહે છે ! આજનો યુવાન ખોરાક, પહેરવેશ અને 

રહેણાંક માટે કુદરત તરફ પાછો વળી ર�ો છે. રીસાઈકિલંગનો કો�સે�ટ પણ �વીકારાઈ ર�ો છે. પરતું આ બધું નાના 

પાયે થઈ ર�ું છે; જ�ર છે કે દરકે માનવી આ �ણાલીઓને અનુસર.ે કારણ કે બદલાતી પિરિ�થિતઓ અને િવષમ 

આબોહવાનો સામનો કરવા માટે �કૃિતને અનુકૂળ બનીને જ રહેવામાં સાર છે. આ પુિ�તકાનો અ�યાસ કરી 

આપના વડીલોની �ણાલીઓને આપના �વનમાં ઉતારીએ અને �વ�થ-નીરોગી બનીએ. સવ� સંતુ િનરામય ! 

કુદરતી આફતોનો અનેરો ઇિતહાસ ધરાવતા ક�છમા ંદુકાળ અને અધ�દુકાળે સજલ� ી પાણી સિહતની અનેક અછતો 

વ�ચ ેસરળતાથી �વન �વવાની આપણા ક�છી પૂવજ� ોએ િવકસાવેલી શૈલી મહદઅંશ ેિવસરાઈ ચૂકી છે. પણ, 

સાચુ ંપૂછો તો �લાઇમેટ ચે�જના આજના સમયમા ંવષ� જૂની રહેણી કરણીની એ  પરંપરાઓમાંથી શીખ લઈન ે

કેટલુંક અનુકરણ થઈ શકે તેમ છે. તેથી જ િવષમ આબોહવાન ેઅનુકૂળ રહેણી કરણી અને ખાસ તો ખોરાક, 

પહેરવેશ અને રહેઠાણની જૂની �ણાલીઓનો અ�યાસ કરવાનુ ંપગલુ ં�સંશિનય અને આવકાય� બની રહે છે.
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- કીિત� ખ�ી 

- િન�ાબેન ઠ�ર, ભજુ 



 ગજુરાતીમાં એક ઉ�મ કહેવત છે કે,�"પહેલું સુખ તે �તે નયા"�  અને આ કહેવતને આપણા વડવાઓ,�વડીલોએ 

સમ� અને અપનાવી પણ હતી. જ ે�કાર ેઆજ ેઆપણે સૌ આબોહવાની િવષમતાનો સામનો કરી ર�ા છીએ; એ જ રીતે 

આપણા પૂવજ� ોએ પણ સામનો કય� જ હતો. બસ ફરક એટલો છે કે આપણે અ�યાધુિનક સાધનો-ઉપકરણોનો સહારો લઇએ 

છીએ;��ાર ેઆપણા પૂવજ� ોએ કુદરતી સંસાધનો અને પેદાશોનો ઉપયોગ કરી પોતાના ખોરાક,�રહેણાક અને પહેરવેશને 

કુદરતને અનુકૂળ રીતે ઢાળીને આગવી સુઝબુઝનો પિરચય કરા�યો હતો. આ અહેવાલ િવષમ આબોહવામાં આપણા 

પૂવજ� ોએ કેવી રીતે પોતાની �તને અને પયા�વરણ બ�ેને બચાવી રા�યાં હતાં તેની િવ�તૃત માિહતી અને આપણે એ �થાઓ,�

પ�િતઓ અને �ણાલીઓને અનુસરીને કેવી રીતે આજના બદલાઇ રહેલાં �લાઇમેટમાં પોતાની �તને અને આપણી 

આવનારી પેઢીઓને સુરિ�ત કરવા માટેનું અનુકરણ કરી શકીએ એ સંદભ� આલેખવામાં આ�યો છે.

આ અહેવાલ આપણા ક�છ �દેશને કે��માં રાખીને તૈયાર કરવામાં આ�યો છે;�અને ક�છ �દેશ તો પોતાની વૈિવ�યતાથી 

ઓળખાય છે,�તેથી જ આ અ�યાસ અહેવાલને તૈયાર કરવા માટે મ�ય ક�છ,�ક�છના રણ�દેશ અને ક�છના દિરયાઇ �દેશ 

એમ �ણ િવ�તારોનો સઘન અ�યાસ કરવામાં આ�યો છે. અહેવાલમાં મનુ�યની �ાથિમક જ�રીયાતો "રોટી-કપડા-મકાન" 

આ િવષયોને આવરી લઇ અગાઉના સમયની િશયાળો,�ઉનાળો અને ચોમાસું; આ �ણેય મોસમ સમયે પોતાના �વા��યને 

ટકાવી રાખવાની િવિવધ રીતભાત-પ�િતઓનો અ�યાસ કરી આજના સમયમાં તેનું કેવી રીતે અને કેટલા �માણમાં 

અનુકરણ શ� છે એ દશા�વવાનો �યાસ કરવામાં આ�યો છે. આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં ક�છના િવિવધ સમુદાયના 

નાગિરકોનો પુરતો સહકાર મ�યો છે જ ેઅિહં આદર સાથે ઉ�લેિખત છે.

કોઇપણ �દેશની અિ�મતા;�એ �દેશના નાગિરકોને કારણે ઉભરી આવે છે,�અને એ અિ�મતા લોકોના �વનમાં જોવા મળે છે. 

લોક�વનના �િતિનિધઓ,�સામાિજક આગેવાનો,�ક�છની સં�કૃિતના તજ�ો,�ઇિતહાસકારો અને �ાિતના આગેવાનોને 

��ય� અથવા પરો� રીતે મળી;�આ અ�યાસ માટેની દરકે પુરક માિહતીઓ અ�યાસકતા� �ારા મેળવવામાં આવી છે. 

સમાજના સામાિજક,�આિથ�ક અને ધાિમ�ક િવિવધ પાસાંઓને આવરી લઇન,ે�ક�છની ભૌગોિલકતાને �ાધા�ય આપીને તેમજ 

�ામીણ અને શહેરી બ�ે િવ�તારોને આવરી લઇને આ અ�યાસનું આલેખન કરવામાં આ�યું છે.
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 ��છ એ શુ�ક કે અધ� શુ�ક �દેશ છે,�જ ેભારતના ગજુરાત રા�ની પિ�મ સરહદે આવેલો િવશાળ ભૌગોિલકતા 

ધરાવતો �દેશ છે. ક�છ �દેશનો કુલ િવ�તાર ૪૫,૬૧૨. ચોરસ કી.મી. છે. ક�છની દિ�ણ અને પિ�મ િદશામાં અરબી સમુ� 

આવેલો છે અને ઉ�ર તેમજ પૂવ� િદશામાં અફાટ રણ �દેશ પથરાયલો છે. અિહં આબોહવાની િવષમતા જોવા મળે છે જમે કે,�

િશયાળામાં પારો શૂ�ય સુધી પહોચંી �ય છે તો ઉનાળામાં તેનાથી િવપરીત તાપમાન ૪૦ થી ૪૫ િડ�ી જટેલું જોવા મળે છે. 

ક�છ દિરયો અને રણથી ઘેરાયેલો હોવાથી અિહં ઠંડી અને ગરમી બ�ે િવષમ હોય છે. ઓછા વરસાદને કારણે ક�છને 

અવારનવાર દુ�કાળનો સામનો કરવો પડતો હોય છે;�તેથી ક�છમાં મ�કમાં એમ કહેવાય છે કે અિહં �ણ નહી ંપણ ચાર ચાર 

ઋતુઓ છે,�િશયાળો,�ઉનાળો,�ચોમાસું અને દુ�કાળ. સામા�ય અ�યાસ દશા�વે છે કે ક�છમાં સરરેાશ �ણ વષ� એક વાર સારો 

અથવા તો મોસમનો સો ટકા વરસાદ વરસે છે.

ક�છની િવશાળ ભૌગોિલકતાને �યાનમાં રાખતાં આ અ�યાસ �ણ ભૂભાગોમાં વહ�ચીને કરાયો છે;�જમેાં ભજુ,�અ�ંર,�

નખ�ાણા (મ�ય ક�છ),�બ�ી,�પ�છમ,� રાપર,�ખડીર,��ાંથળ,�ભચાઉ (ક�છના રણ�દેશના િવ�તારો) અને લખપત,�

અબડાસા,�માંડવી,�મુ��ા(ક�છના દિરયાઇ કાંઠાના િવ�તારો)નો તબ�ાવાર અ�યાસ �થાિનક ધાિમ�ક અને સામાિજક 

પાસાઓને �યાનમાં રાખીને હાથ ધરવામાં આ�યો છે.

વત�માન સમયમાં આરો�ય સેવાઓ અિત ખચા�ળ છે,�સામા�ય લોકો આ ખચ� સહન કરી શકે નહી. આ પિરિ�થિતમાં બીમારી 

કરતાં તકેદારી વધુ સારી અને તેથી જ તો કહેવાયું છે કે "પહેલું સુખ તે �તે નયા"� !  �વ�થ-તંદુર�ત �યિ�ઓથી સમાજ �વ�થ 

અને તંદુર�ત બને અને સમાજ થી દેશ �વ�થ અને તંદુર�ત બને છે. આ જ મ�યવત� િવચારને કે��માં રાખીને ક�છના 

પિર�ે�માં ખોરાક,�પહેરવેશ અને રહેણાક સંદભ� આ અ�યાસ કરવામાં આ�યો છે.

SrK lHÿ,M
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Ÿ પહેલાંના સમયમાં લોકો �થાિનક હવામાનને અનુકૂળ રહીને પોતાની રીતે પયા�વરણચ� �માણે જ ેઊગે અને કુદરતી રીતે 

પાકે તેવા પરંપરાગત અનાજ અને ધાનનો ઉપયોગ કરતા. ક�છમાં મુ�ય�વે બાજરો,�જુવાર,�રતડ,�કોરડ,�જવનો ઉપયોગ 
ંથતો. ક�છના ખાસ કરીને મ�યમ અને પૈસાદાર વગ�ના લોકો ઘઉનો ઉપયોગ કરી શકતા. ગરીબ વગ�ના લોકોમાં રતડ,�

નાગલી તેમજ અમુક પિરવારોમાં રાગીનો ઉપયોગ થતો હોવાનું પણ �ણવા મ�યું છે.�

Ÿ મોટાભાગે �થાિનક લોકો બાજરાનો ઉપયોગ વધાર ેકરતા હતા;�કારણ કે બાજરો એકલો ખાઇ શકાય એવું ધાન છે,�તેની 

સાથે બી� કોઇ વ�તુની જ�ર પડતી નહોતી. સામા�ય રીતે શાકભા�નો ઉપયોગ નિહવત રહેતો. મોટા ભાગે લોકો 

િવિવધ ધાનમાંથી બનેલા રોટલા સાથે છાશ તેમજ દિહંનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરતા. �ાર ેપણ શાકભા� કે કઠોળનો 

ઉપયોગ થતો �યાર ેમુ�ય�વે મગ,�કોરડ,�ગુવાર,�

રીગંણાં કે દેશી ચણાનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવતો.

Ÿ સાજં ે મોટા ભાગે લોકો પોતાની આિથ�ક 

પિરિ�થિત �માણે ખીચડી સાથે કઢી,� રોટલા,�

અથાણુ,ં � મા� છાશ, � ડંુગળી લેતા. સવાર ે

િશરામણમાં રોટલા સાથે દૂઘ,�માખણ કે ચા અને 

બપોર ે જમવામાં રોટલો કે રોટલી, � ચટણી,�

અથાણુ,ં � ઉનાળો હોય તો ડંુગળી અને 

િશયાળામાં ગોળ ખાતા.

Ÿ બ�ી અને પ�છમના માલધારીઓનો મુ�ય ખોરાક દૂધ,�માખણ,�છાશ,�ઘી,�દહી વગેર ેહતો. તેની સાથે રોટલો,�રોટલી કે 

અ�ય ધાન અને કયારકે ભાત પણ લેતા. જો સા�ં ચોમાસું થાય તો વન વગડામાં કુદરતી રીતે ઊગી નીકળતાં શાકભા�નો 

ઉપયોગ થતો.

Ÿ આશર ે૯૦ થી ૧૦૦ વષ� પહેલાં અહીનંા લોકો �થાિનક હવામાનને અનુકૂળ રહીને જમીનમાં જ ેકુદરતી રીતે ઊગી િનકળતા 

િવિવધ �કારના ઘાસ ચીચની કે ચૂચની,�માંધાણુ,ં�સાવ કે/ સાઉ,��બડ,�મુ�ો કે મુ�ુ,ં�ડનાઇ કે ડાનઇ,�કુ�ઈ કે કુ�ી,�વગેર ે

ઘાસ ના બીજ ને અલગ કાઢી તેને હાથ ઘંટીમાં દળીને તેના લોટની રોટલી બનાવતા. સાવ કે/સાઉના ભાત કે ખીચડી 

બનતી;�તેને માખણ,�છાશ ,�ઘી,�દૂધ તથા દહી ંસાથે ખાવામાં આવતું. આ કુદરતી ઘાસના બીજ હાથવગાં અને પુ�કળ 

મા�ામાં ઉપલ�ધ હતા,ં�વળી તેમાં પૈસા નો ખચ� પણ ના થતો. રહેઠાણનો િવ�તાર પણ દૂર સુદૂર અંતિરયાળ હોવાથી 

બ�રમાં વેચાતું અનાજ એટલું સરળતાથી ના મળતું. તેમજ લોકોની આિથ�ક િ�થિત પણ તેવી ન હતી કે જ�િરયાતનું બધું 

જ અનાજ ખરીદી શકે.

ં ંŸ અનાજ કે ધાનમાં મુ�ય�વે બાજરો; પછીના �મે જુવાર, ઘઉ, રતડ, કોરડનો ઉપયોગ થતો. પહેલાં ઘઉ મોઘંા હોવાથી 

બાજરો, જુવાર જવેાં સ�તાં અનાજ; ઉપરાંત િસંધી લાલ ચોખા અને મગનો ઉપયોગ થતો. શાકભા� �ારકે જ ખવાતાં; 

જમેાં ગુવાર, બટેટા, ડંુગડી, અને ચોમાસામાં વન વગડામાં ઊગી આવતા શાકભા�નો ઉપયોગ થતો.

ંŸ વાગડ �દેશના મોટા ગામોમાં પૈસાપા� લોકોના ઘરોમાં ઘઉની રોટલી બનતી, બાકી મોટા ભાગના લોકો વષ�માં એકાદ-બે 
ંવાર જ ઘઉ નો ઉપયોગ કરતાં. ગરીબ લોકોના ખોરાકમાં રોટલો, ચટણી, છાશ, ડંુગળી મુ�ય હતાં. મોટાભાગે દાળ ન 

ખવાતી; શાકભા�નો પણ �ાર ેજ ઉપયોગ થતો. રાપર-ખડીર િવ�તારમાં લોકોમાં બાજરો મુ�ય ખોરાક હતો. વેપારી 

અને પૈસાદાર વગ�માં સવારના ભાગમાં ના�તામાં રાતના વધેલાં રોટલો અથવા િખચડી દૂધ સાથે કે માખણ સાથે ખાવામાં 

આવતા. બપોર ેજમવામાં રોટલો, મગની છિડયાળ દાળ, છાશ, �ારકે દાળને બદલે શાક થતું. ખાસ કરીને િશયાળામાં 

રીગંણાં અને બી� સીઝનના શાક વધુ ખવાતાં. જનૈ િસવાય બટેટા-ડંુગળીનું શાક ખવાતું. રાતનું જમવાનું ન�ી રહેતું 

જમેાં િખચડી, દૂધ, રોટલો અને �ારકે છાશ કે કઢી હોય.



Ÿ ક�છના દિરયાઇ િવ�તારો જવેા કે લખપત અને અબડાસા િવ�તારમાં 

મુ�ય�વે પશુપાલન હોવાના કારણે મુ�ય ખોરાક તરીકે મોટેભાગે દૂધનો 
ંઉપયોગ થતો. મોટેભાગે અિહંના �કીરાણી જત લોકો ઊટો સાથે વન 

વગડામાં કે દિરયા કાંઠે િવચરતા; �ાં અ�ય કોઇપણ અનાજ કે ધાન મળે 

નિહં એટલે દૂધ  ઉપર િનભ�ર રહેવું પડતું. દિરયા િકનાર ેમાછલી મળી રહે તો 

તેને લાકડાં પર શેકીને ખાઇ લેતા. અનાજ આઠ-દસ િદવસમાં એકવાર 

લેવાતાં. ફકીરાણી જત, ખારવા અને માછીમાર િસવાયના લોકો માછલીનો 

ઉપયોગ ન કરતા. તેમનો મુ�ય ખોરાક ખોરાક દૂધ, ઘી, છાશ સાથે બાજરો, 

રતડ, લાલ મરચાંની ચટણી હતો; અનાજ ઓછંુ હોવાથી જ ેઅનાજ હોય તેને 

ભરડીને તેમાં છાશ નાખીને રા�ે દરયો(રાબ) બનાવીને ખાતા, જનેો સવાર ે

ના�તામાં પણ ઉપયોગ કરતા. લોકોની િદનચયા� ખૂબ જ મહેનત ભરી હતી; 

જમેાં પશુપાલન, ખેતી પાણી ભરવા જવું, ઘરકામ જવેાં કામોના કારણે 

સમયનો  અભાવ હોવા સાથે સાધનોનો પણ અભાવ હોવાથી ગુવાર અને 

ચોળી જવેાં શાકભા�ને બાફીને તેના બાફલામાં જરાક તેલ અને હાથવગા 

મસાલા નાખીને પણ ખાતા. 

Ÿ લખપતના ચીકંારા અભયાર��ના લોકો તેમજ બ�ીના કેટલાક િવ�તારમાં રોિજંદા ખોરાકમાં જુવાર, રતડ, ચોખાની 

ભુકી(વે�ટ) અને સાથે લાલ મરચાંની ચટણી અને છાશ લેતા. વાઘેર માછીમારના મોટાભાગના લોકો ની આિથ�ક િ�થિત બહુ 

નબળી હતી જૂનો ખોરાક માછલી સાથે અનાજ કે ધાન માં રતડ, જુવાર નોજ હતો. બપોર ેભોજન માં રતડ, કે જુવારના રોટલા, 

ચટણી, ડંુગડી કે ગોળ અને છાશ  સાથે માછલી લેતા. સાજં ે/રા�ે સાવ ગરીબ લોકો રતડ અને જુવારની પાણી વાળી રાબ 

ખાતા અને બી� લોકો મગની રાબ બનાવતા.

Ÿ દુ�કાળના સમયમાં ક�છના લોકોને અનાજ ખોરાકની બહુ જ તંગી રહેતી, ખાવાનું ન મળતું. પણ પીવાનું પાણી મળી રહેતું. 

સૂકી નદીના કાંઠે વીરડા ખોદીને કે કૂવામાંથી પાણી મેળવતા. વડીલો પાસેથી માિહતી મળે છે કે; સંવત ૧૯૯૬ના દુકાળમાં 

એ�લે કે આજથી ૮૦ વરસ પહેલાં લોકો ખોરાક માટે નદીના પટમાં જ ેખજૂરી અને ખારકેના ઝાડો હતા તેને કાપીને તેનો 

અંદરનો ગભ� ખાઇને �વતા રહયા હતા !

Ÿ ગરીબ પિરવારો પાસે જટેલું અનાજ હોય એટલાં અનાજમાંથી જ પિરવારના દરકે સ�યોનું પેટ ભરવાનું હતું. પિરણામે, જ ે

અનાજ હોય તેમાંથી જો રોટલી બનાવે તો બે કે �ણ જણ ખાઇ શકતા. આ સમ�યાનું િનવારણ હતું, “દય�" ! જટેલું અનાજ 

હોય તેને ભરડીને તેનો લોટ બનાવીને તેમાં છાશ કે દૂધ  જ ેહાજર હોય તેમાં ડોળીને "દય�"(રાબ જવેી વાનગી) બનાવવામાં 

આવતો; જમેાંથી છ થી આઠ જણ પેટ ભરીને ખાઇ શકતા; તેથી દય�ને એ સમયના લોકો સંકટ સમયની બારી કહેતા !

Ÿ ઉનાળામાં ગરમી સામે રાહત મેળવવા માટે ઘાટી છાશ અને ડંુગળીનો ઉપયોગ મહ�મ 

કરવામાં આવતો. આ િસવાય ખજૂરનું પાણી, ગોળનું પાણી, આંબલીનું પાણી, તેમજ કાળી 

�ા�ને રા�ે પલાળીને સવાર ેતેનું પાણી પીવામાં આવતું. વધુમાં તકમરીયા અને શેરડીનો 

ઉપયોગ થતો.

Ÿ ગરીબ વગ� બપોરના ભોજનમાં બાજરી - જુવારના રોટલા સાથે છાશ, ડંુગળી, કેરી અને 

િબજોરાનું અથાણું લેતા. મ�યમ વગ� તેમજ પૈસાદાર લોકો રોટલા કે રોટલી સાથે ડંુગળી, 

છાશ, કાચી કેરી અને ડંુગળીનું કચુંબર, ગુંદા કેરી અને િબજોરાનું અથાણું ખાતા. દેશી 

ચીભડામાં ખાંડ અને એલચી નાખીને ખાવાથી પણ ઠંડક મેળવતા. દહીનંું સેવન પણ 

ગરમીમાં રાહત આપતું. જુવારમાં છાશ નાખીને બનાવેલી રાબ પણ ગરમી સામે ર�ણ 

ગરીબો માટે 'સંકટ સમયની બારી' એટલે "દય�" / “ડય�" !

ગરમીના સમયમાં શરીરને ઠંડંુ રાખવા માટેની પ�િ� 



ંઆપતી. ઉનાળામાં બાજરો ગરમ પડે એટલે જુવાર, ઘઉ વધાર ેખવાતા. માટલાંનું અને 

કંુ�નું ઠંડુ પાણી પીવામાં આવતું. માટલાંના પાણીમાં વાળો નામની વન�પિતના 

મૂિળયાં એક કપડાંના કટકામાં બાંધીને નાખવામાં આવતું જનેાથી પાણી સુગંધી અને 

ઠડંુ રહેતું. 

Ÿ આ િસવાય ઉનાળામાં ઠંડક મેળવવા માટે નાના નાના ઉપાયો કરવામાં આવતા જમે કે 

માથા ઉપર નેપિકન કે કપડાંને ભીનું કરીને મૂકી રાખવામાં આવતું. રા�ે ખુ�લામાં કે 

ઝાડ નીચે સૂઈ જવું. ગાદલાં, ગોદળામાં પાણી છાંટી, ભીના કરીને સૂઈ જવું. ચૈ� 

માિહનામાં કડવા લીબંડાના કુણા પાનનો રસ પીવામાં આવતો. આંખોમાં કાજળ કે 

સુરમો આજંવો. પગમાં ચામડાના બૂટમાં અને પગના તિળયામાં એરંિડયુ તેલ 

લગાવતા. બારીમાં ખસ (એક �કારનું ઘાસ)ની ટ�ી લટકાવવામાં આવતી તેમાં થોડી 

થોડી વાર ેપાણી છાંટવામાં આવતું આથી ઠંડો પવન અંદર આવતો રહે; એજ રીતે જૂની 

ચાદર, અને કપડાં ને પણ ભીના કરી બારીમાં લટકાવતાં. 

Ÿ િશયાળાની મોસમમાં મુ�ય�વે બાજરાનો ઉપયોગ લગભગ રોજ માટે ચાલુ કરી દેવામાં આવતો. બાજરાના રોટલા સાથે 

રાબ, કુલેર જવેી વાનગીઓમાં પણ બાજરો વપરાતો. સાથે સાથે ભોજનમાં લસણની ચટણી અને ગોળનો ઉપયોગ પણ 

વધી જતો. િવિવધ �કારના કાળા ઠંડી સામે ર�ણ આપતા અને કફ અને શરદી જવેી બીમારીમાં પણ રામબાણ ઇલાજ 

ગણાતો. ખાંડનો વપરાશ ઘટાડીને મોટે ભાગે દરકે વ�તુમાં ગોળનો ઉપયોગ કરતા અને ગોળવાળી ચા પીવામાં આવતી. 

મ�યમ અને પૈસાદાર વગ� કાટલું, ગુંદ પાક, ગોળ પાપડી, અસેડીયાના પાક અને ગુંદનો ઉપયોગ કરતા. ખજૂરને ઘીમાં 

બોળીને ખાવામાં આવતી. અસેડીયાની રાબ ઠંડી સામે ર�ણ મેળવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી બનતી. મધનો પણ ખાસ 

ઉપયોગ થતો.

Ÿ મુિ�લમ સમાજમાં માંસ, મટન , મ�છી , દેશી ઈંડાનો ઉપયોગ વધી �તો. િશયાળામાં પીવાનું પાણી તાંબાના હાંડામાં 

રાખતા જથેી પાણી બહુ ઠંડુ ન થાય અને જંતુ મુ� રહે.

Ÿ શરીરને ગરમ રાખવા માટેના અ�ય ઉપાયોમાં શ� એટલો સીધો તડકો લેવો, લાકડાંની તાપણી કરવી, રા�ે હાથે 

બનાવેલાં �ડાં ગોદડાં ઓઢવા અને આખો પિરવાર સાથે સુઇ જતો જથેી એકબી�ની હંુફ મળી રહે; આવા �યાસો 

કરવામાં આવતા. કેટલાક લોકો સવાર ેતલ અથવા સરિસયું તેલની શરીર પર માિલશ કરીને ગરમ પાણીથી �નાન કરતા; 

જનેા કારણે ચામડીનું સૂકાઇ જવું કે ચામડી ફાટી જવા જવેી સમ�યાઓથી બચી શકાય.

Ÿ બ�ીમાં જત સમાજના લોકો િશયાળા અને ચોમાસામાં શરદી તાવથી બચવા 

એક ખાસ �કારની દવા બનાવતા જ ે"રાડો" તરીકે �ણીતી છે. મોટા સરાડા 

ગામના �ી અ�દુલ ગફર આમૂર ભાઈ જત જણાવે છે કે, પાંચ િકલો દૂધમાં ૧ ુ

િકલો ખાંડ અને પા િકલો (૨૫૦ �ામ) દેશી લસણ નાખીને ઉકાળવામાં આવે 

અને માવા જવંુે થઈ �ય અને ઠરી �ય પછી તેને એક ડ�બામાં ભરી લેવાનું 

અને રોજ સવાર માં એ થોડંુ થોડંુ ખાવામાં માં આવતું. આ રીતે તૈયાર થતો 

'રાડો' શરદીની ઉ�મ દવા હતી.

િશયાળાની ઋતુમાં શરીરને ગરમ રાખવાની પ�િત

ઠંડી સામે ર�ણ મેળવવા માટેનું િવિશ� ઓસડ, “રાડો" !



Ÿ સમ� ક�છના ગામડાઓ; એ પછી અંતિરયાળ રણના કે દિરયા િકનારાના 

ગામો હોય, કુદરત ની સમીપે જંગલ, ડંુગર, રણ, વન વગડા, દિરયા પાસેના 

રહેણાક િવ�તારોમાં એક વાત સવ� સામા�ય હતી કે સારો વરસાદ પડે તો 

ચોમાસામાં સીમાડામાં વન વગડામાં કુદરતી રીતે ઊગી આવતા ભા� 

એટલે મરીલો, છ�ી કે િબલાડી ના ટોપ (મશ�મ), લોલર (એક �કારની 

ભા�) તેમજ કોિટબાં, ચીભડા, તરબૂચ, શ�રટેટી, કંટોલા, ગોલ કે 

ગોલડો,  કેરા (ડોરા),  કંુધેર,  ગોઘંીયા,  દૂિધયા,  ગુંદા,  વંદેલા વગેરનેો 

શાકભા� તરીકે ઉપયોગ કરતા. ચોમાસામાં કોિટંબા,  ગોવાર અને 

ખીજડાની ફળીનો જ�થો ભેગો કરી; તેની સૂકવણી કરીને સં�હ કરી રાખે અને 

કુટંુબની સં�યા �માણે ૩ થી ૪ મિહના સુધી તેમાંથી શાક બનાવે.

Ÿ ગુવાર ફળી સુકાવીને  બાર ેમાસ તેનો ઉપયોગ બાફીને કે તળીને તેની કાચરી 

બનાવીને ઉપયોગ કરવામાં આવતો. માચ�માં કેરનું ઉ�પાદન વધાર ેથાય એટલે 

હળદર મીઠાના પાણી સાથે તેનું અથાણું તૈયાર કરવામાં આવે અને દરરોજના 

ભોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કેરનો ઉપયોગ પેટના �વા��ય માટે 

ગુણકારી સાિબત થાય છે. એિ�લમાં કંઢો કે ખીજડાની ફળીનો પણ ખોરાકમાં 

ઉપયોગ થતો.

Ÿ વન વગડા આડસીમની પેદાશો ગાંગી, કંુધેર, લૂસખા, ગાંગણી, ગુગળ, િચમેડ , પીલુની કોકડી, કેર કેરડો, પીલુ, લઈ, બોરડી, 

ભાંગરો, ચીયના, િલયાર, ચણી બોર, પીપળીના ઝાડની નાની ટેટી, ખીજડો કે કંઢો જવેી મોસમી પેદાશોના ઉપયોગની 

માિહતી પણ �થાિનક લોકો પાસેથી �ણવા મળી છે. �બ� મુલાકાત વખતે કેટલાક લોકોએ આ �કારના સીજનલ 

પેદાશના ઉપયોગ પર ભાર મૂ�ો છે. મોટાભાગે આ દરકે પેદાશો �ા�ય િવ�તારમાં થતી હોવાના કારણે ક�છના શહેરી 

િવ�તારના લોકો આ દરકે વ�તુઓ બ�રમાંથી ખરીદીને તેનો ઉપયોગ કરતા.

Ÿ જ ેરીતે કુદરતી પેદાશોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ થતો; એજ રીતે ખોરાકની સાચવણી 

પણ કરવામાં આવતી. અગાઉ દેશી અનાજને સાફ કરી, માટીની કોઠીમાં ભરી કોઠીના 

ઢાંકણમાં કાપડ ભરાવીને સ�ડ ઢાંકી દેવામાં આવતું જથેી અનાજને ભજે ન લાગે. 

�ાર ેપણ અનાજ કાઢવાની જ�ર પડે �યાર ેકોઠીમાં નીચેની બાજુએ કાણું રાખવામાં 

આવતું; જનેે સાફ કપડાંથી બંધ રાખવામાં આવતું, એ કપડંુ કાઢી, અનાજ લઇ ને 

ફરીથી સરખી રીતે કાણું ઢાંકી દેવામાં આવતું.

Ÿ અનાજમાં બાજરો જુવાર વગેર ેહોય તો તેમાં ચૂલાની રાખ ભેળવવામાં આવતી બીજંુ 

કોઈ દવા કેિમકલ કે પારો કે એવું કંઈ નાખતા નિહ, મા� ચૂલાની રાખ જ ેએ�ટી 

બે�ટેિરયલ છે તેથી �વાત ન થાય ધાન બગડે નહી.ં

Ÿ મગ, કોરડ જવેાં કઠોળ માટે અલગ પ�િત હતી; અહી ંવાનીનો ઉપયોગ ન થતો પણ 

કોઠીમાં ઉપરથી કઠોળ નાખી દે પછી તેમાં ઉપર બે થી �ણ ઇંચ જટેલું રતેીનું માટીનું 

પડ કરી નાખે જથેી કઠોળને જરા પણ હવા ન લાગે અને કઠોળ બગડે નહી.ં કોઠીમાં 

નીચેથી જ કઠોળ કાઢવાનું હોય એટલે ઉપરની રતેી એમાં આવે નહી.ં આ રીતે આખું 

વષ� ધાન સાચવતા.

ક�છ માટે સવ� સામા�ય બાબત 

પહેલાંના સમયમાં અનાજ-ધા�ય સાચવણીની પ�િ�ઓ 
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Ÿ પહેલાંના સમયની વાત કરીએ તો મહદઅંશે ક�છના દરકે િવ�તારોમાં ઘારમાટી-લીપંણ, દેશી નિળયા, ઘાસ જવેી 

વ�તુઓમાંથી બનેલાં મકાનો વધાર ેજોવા મળતાં; કારણ કે ક�છની આબોહવામાં આ મકાનો ઠંડી અને ગરમ બ�ે મોસમ 

માટે અનુકૂળ હતાં. માટીના મકાનમાં લાકડાના મોટા મોભ હોય; આ મોભ વાસની વ�ં અને દેશી નિળયાની બનેલી છત કે 

છાપરાને ટેકો આપે. દેશી નિળયામાંથી ચળાઈને ઠંડી હવા આવે. દેશી નિળયા માટીના હોવાથી વધાર ેતપે નિહં અને 

ગરમીમાં રાહત આપે. તેમજ ઘરની િદવાલો અ�યારની િદવાલો કરતાં ખૂબ જ �ડી રાખવામાં આવતી; પ�થરની િદવાલની 

આગળ પાછળ માટીની ગાર લગાવવામાં આવતી જથેી મકાન ગરમી અને ઠંડી બંને િસઝનમાં રાહત �પ રહેતું. �ાર ે

આજના મકાન િસમે�ટ લોખંડના બનેલા હોય છે તેથી વધાર ેગરમી લાગે છે. િદવાલો અને જમીન પર થતાં લીપંણમાં 

ગાયના છાણ, માટી અને પાણી િમ�સ કરીને લગાવવામાં આવતું. આ ગાયના છાણ વાળું લીપંણ એ�ટીબે�ટેિરયલ હોય 

એ�લે એમાં �વ જંતુ �ારયે ન થતા. કેટલાક લોકો લીપંણમાં ઘોડા અને ગધેડાની લાદનો ઉપયોગ પણ કરતા.

Ÿ જૂના મકાનોમાં બાંધકામમાં િસમે�ટની જ�યાએ ગરમ ચૂનાનો ઉપયોગ થતો; ચૂનો િસમે�ટ કરતાં વધાર ેટકાઉ અને વધાર ે
ંઠંડક આપનાર હોય છે. તેમજ મકાનની છત ૧૫ ફટ કે તેથી વધાર ેઉચાઇની રાખવામાં આવતી જથેી હવાની હેરફેર રહે ુ

અને ગરમીમાં રાહત મળે.

Ÿ પહેલાંના સમયમાં બે ઘરની વ�ચે; પાછળની જ�યાએ ખુલી જ�યા રાખવામાં આવતી જનેે 'છીતરી' કે 'વીચેણી ' કહેવાય, 

જ ેહવા ઉ�સ માટે મહ�વનું ગણાતું. મોટા ભાગે ઘરો છૂટા છવાયા બનાવવામાં આવતાં; ઘરની આગળ આંગણું 

રાખવામાં આવતું અને મકાનો બેઠા ઘાટના બનાવતા જથેી મજબુતી જળવાઇ રહેતી અને હવા ઉ�સ સાથે મોકળાશ 

મળી રહેતી; જ ેઅ�યારના બહુમાળી અને રોહાઉસીસમાં મળી શકે તેમ નથી.



Ÿ બ�ી િવ�તારમાં મુ�ય�વે માટી, ઘાર લીપંણવાળાં 

અને �બ(ઘાસ)ની છતવાળાં ભૂંગા બનાવવામાં 

આવતાં. ગમે તેવા આકરા ઉનાળામાં આ ભૂંગામાં 

ઠંડક હોય છે. ભૂંગાનું અંદરનું તાપમાન ઘણું ઓછંુ 

હોય છે. એજ રીતે િશયાળાની ઠંડીના સમયમાં 

ભૂંગાની અંદર હંૂફ હોય છે; એટલે િશયાળામાં ઠંડી 

પડે નહી,ં અને ચોમાસા માં વરસાદનું પાણી અંદર 

ના આવે. વળી તે ૧૦૦ % ભૂકંપ �ૂફ છે. (વાગડના 

રાપર, �ાંથળ, ખડીરના િવ�તારોથી થોડા અલગ 

પડે છે)

ંŸ માટીના ભૂંગામાં માટીનું ઉચું �લેટફોમ� બનાવવામાં 

આવતું; તેના પર માટીની ઇંટનું ચણતર કરીને 

મકાન બાંધવામાં આવતું. છતમાં લાકડાંની આડી 

રાખી ઘાસ ભરીને છત બનાવવામાં આવતી. ઘાસ 

ને આડા, ઊભા લાકડાના વડા સાથે બાંધવું પડે, આ 

માટે આંકડો, ટંકારો, ખીપ, કેરડ, અને ઝાર (પીલૂ કે 

િલયરી)ના ઝાડ ની ડાળીનો ઉપયોગ થતો. આ 

ભૂંગા ગોળ અને ચોરસ બંને �કારના બનતા.

Ÿ બ�ીના જત લોકો મા� લાકડાંનો ઉપયોગ કરીને જ ે

ભૂંગા  બનાવતા તેને �થાિનક ભાષામાં "ઉતારો" 

અથવા તો "પખા" કહેવાતા. વરસાદી પાણી અને 

�વ જંતુથી ર�ણ માટે ટેકરાવાળી જમીન પર 

લાકડાની માચી બનાવીને તેની ઉપર લાકડાંનું 

માળખું તૈયાર કરી; �બ ઘાસની છત બનાવતા. 

તેમના રહેણાકોમાં રસોડાં માટે, બેઠક માટે અને 

સૂવા-ઉઠવા માટે અલગ અલગ ભૂંગા બનાવવામાં 

આવતાં.

Ÿ પ�છમના િવ�તારોમાં પણ માટી અને લાકડાંનો 

ઉપયોગ થતો. અિહંની િવશેષતા એ હતી કે, અિહં 

િદવાલો પર ઘાર લીપંણ કરવા માટે માટી સાથે 

બાજરાના ડંુડાનો ભુકો િમ�સ કરીને તેનાથી 

ચોળાઇ કરવામાં આવતી. અ�ય �કારના મકાનોમાં 

તળાવની માટી અને બાજરાના ડંુડાનો ભુકો અને 

અ�ય અનાજોનું ભૂસું પગથી ભેગું કરી; તેના �ારા 

બનેલી ઇંટથી ચણતર કરવામાં આવતું. છત 

બનાવવા માટે લાકડાના માળખાં પર શણ અને 

તેના પર �બનું ઘાસ નાખીને છત તૈયાર કરવામાં 

આવતું જથેી મકાન ઠંડંુ રહેતું અને વરસાદનું પાણી 

પણ તેના પરથી સરી �ય અને ભૂંગાની અંદર 

આવતું અટકે.



Ÿ મકાનની બાબતમાં બ�ી તથા પ�છમ �દેશના ભૂંગા કરતાં વાગડ �દેશના રાપર-ખડીરના ભૂંગા થોડા અલગ પડે છે. 

વાગડ-રાપર-ખડીર તેમજ લખપત, અબડાસા અને નખ�ાણાના કેટલાક િવ�તારમાં પ�થર વધાર ેમળી રહેતો હોવાથી 

૯૦% લોકોના ઘરની દીવાલ પ�થરની બનાવવામાં આવતી; જમેાં ઉપર દેશી નિળયાનો છત બનાવવા માટે ઉપયોગ થતો. 

૧૦ % લોકો કોળી કે અનુસૂિચત �િત અને અિત દુગ�મ, દૂરના િવ�તારમાં લોકો દીવાલમાં ૧૦૦ ટકા માટીનો ઉપયોગ કરતાં.

Ÿ બેલા િવ�તારમાં મકાન બાંધકામ માં પ�થરની દીવાલમાં “લીલવો” નામની રતેીને ચણતર કામમાં ઉપયોગમાં લેવામાં 

આવતી. જમે અગાઉ બાંધકામ માં ચૂનાનો ઉપયોગ થતો એ રીતે આ લીલવો નામનો પદાથ� કે રતેીને ચણતર કામમાં 

ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી. આ �કારની લીલવો રતેી મા� બેલાના અમુક િવ�તારમાં જ ખાણમાંથી મળતી.

Ÿ લખપત અને અબડાસાના ફકીરણી જતના ભૂંગા થોડા અલગ પડે છે. ઘાસ, લાકડા, લાંકડાના પાિટયા અને વન�પિત /ઝાડ 

બનેલું આખું ઘર એટલેકે ભૂંગું અને ફકીરાણી જત ની ભાષાં માં કહીએ તો પખા. અહી દીવાલ માથેની છત અને નીચેનું 

પાથરણું બધું જ મા� ઘાસ, લાકડાં અને વન�પિત /ઝાડનું બનાવવામાં આવતું. ફકીરાણી જત લોકો કદી એક ��યાએ 

�થાયી ના રહે એ�લે �ાર ેબી� ��યા એ જવાનું થાય �યાર ેઆ પખા ખોલી, ઉપાડી ને સાથે લેતા �ય. ઉપરાંતમાં િડર, 

કલ , ખીપ કે ખીપડો, લઈ, બાજર, જુવારની ડાંડર વગેરનેો ઉપયોગ કરીને પણ ભૂંગા બનાવવામાં આવતાં. પન ઘાસમાંથી 

સીદંરી જવેી દોરી બનાવીને તેની સાથે વાંસ-વ�ંને બાંધીને ભૂંગા ને મજબુતી આપવામાં આવતી. આ સમાજના મકાન 
ંમોટાભાગે લંબચોરસ આકારના બનાવવામાં આવતાં. આ સમાજ પોતાના ઊટોને ચેરીયામાં ચરાવતા હોવાથી મોટાભાગે 

તેમના મકાનો દિરયા કાંઠે બનાવવામાં આવતા.

Ÿ એજ રીતે મું�ા તાલુકાનાં વાઘેર માછીમાર જૂના વખતમાં “કા”ં નામના એક ખાસ ઘાસમાંથી ભૂંગા  બનાવતા. આ 'કાં' ઘાસ 

ને સીદંરીને મદદ થી બાંધી ને પહેલે થી ખોદેલા લાકડાના થભલા કે વડા ના બાંધી ભૂંગા બનાવતા. જૂના વખતમાં આ કાં 

ઘાસમાંથી જ મહેનત કરી �થાિનકો પોતે જ તૈયાર કરતાં; પણ હવે આવા એક પણ ભૂંગા નથી.

Ÿ આ �કાર ે કુદરતને અનુકૂળ રહીને; કુદરતી પેદાશોનો સદુપયોગ કરીને પહેલાંના સમયમાં વાતાનુકુિલત આવાસો 

બનાવવાની િવિવધ પ�િ�ઓ લોકોએ િવકસાવી હતી. પરંતુ આજના આધુિનક યુગની નવી પ�િતઓને કારણે 

સુિવધાઓ વધવા છતાં અગવડતા વધી છે; કુદરતી હવા ઉ�સને બદલે હવે કૃિ�મ રીતે ઠંડક અને ગરમી મેળવવાના 

�યાસો કરવા પડે છે.
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Ÿ અગાઉના સમયમાં ઠંડી અને ગરમીમાં રાહત આપે; સાથે સાથે 

કામકાજમાં સરળતા રહે તેમજ ખાસ કરીને સમાજની સં�કૃિતની 

માન મયા�દા �ળવે એવો પહેરવેશ હતો. સામા�ય રીતે જોઇએ તો 

મોટાભાગે સુતરાઉ(કોટન) અને ખાદીના કપડાં પહેરાતાં જવેાં કે 

ભેસો, માધરપાટ, નયન�લાક (નાનકલાક) તેમજ ; જ ે હવામાનને 

અનુ�પ હતા. આ િસવાય સાસિકન કે સાિટ�ન કાપડ, પોિ�લનના 

આખું શરીર ઢંકાય તેવાં તેમજ સફેદ કલરના કપડાં વધુ પહેરતા જથેી 

ગરમી ઓછી લાગે. પુ�ષો જ�ભો, ધોિતયા, માથે કાળી ટોપી અથવા 

પાઘડી, લ�ઘો-પાય�મો તેમજ �ીઓ સાડી અને બાળકો ચ�ી 

બુશકોટ, ફરાક જવેાં કપડાં પહેરતા.

Ÿ જૂના કપડાં આજકાલ મળતાં કપડાં જવેાં મુલાયમ નહોતાં ! કારણ કે 

કામ પણ મહેનત મજૂરીનું હતું, ગમે �યાં બેસવું પડે તો પણ ફાટે નહી ં

તેવા માધર પાટના �ડા અને મજબૂત કાપડ આવતા. પટેલ 

સમાજના લોકોમાં બંડી જવુે એક મા� કપડંુ ઉપર પહેરતા જનેે કેિડયું 

કે કેરિડયું કહેવાતું, નીચે ચોયણો-ચોયણી  કે ધોિતયું હોય. રબારી 

�ીઓ ઉનના કપડાં પહેરતી, જ ેદરકે સીઝનમાં સમાન રહેતા.

Ÿ અગાઉ નયનકલાક(નાનકલાક)(ભેસો)નામનું કાપડ મળતું જ ેમોઘું હોવાથી અમીર લોકો વાર તહેવાર ેપહેરતા; પરંતુ હવે એ 

કાપડ મળતું નથી. �ીઓ મધુરા કાપડ; જ ેસુતરાઉ હતું, તેની �ીઓ સાડી પહેરતી. પાટીદાર પટેલ કોટનની અમરાવતીની 

સાડી પહેરતી; જ ેઅસલ સુતરાઉ કાપડની આવતી તેમજ મલમલ અને રાયડી મલમલ કાપડનો ઉપયોગ પણ થતો.

Ÿ બ�ીના જત લોકોના કપડાં કાળા કલરના જ હોય. પુ�ષોના 

પોષકમાં ઉપર કાળા કલરનો ગુડા સુધીનો લાંબો ખમીસ 

(સદરો), નીચે ૫.૫ મીટરની પોત અને માથે કાળા કલરની 

પાગડી અને ખભે અજરખ જ ેધમડકા ગામના ખ�ી લોકો 

બનાવતા. બહેનો �તે ભરત ભરલેાં ગજો અને કજરી પહેરતી. 

જત બહેનો નાકમાં નથડી પહેર ે અને વાળની લટ તેમાં 

ભરાવતા; જ ેતેમની આગવી ઓળખ હતી. ધમડકાના ખ�ી 

લોકોએ રંગેલાં મલીર,  અજરખ અને સુતરાઉ કાપડનો 

ઉપયોગ મહ�મ થતો. કેટલાક લોકો બળદના વેપાર માટે 

ગજુરાત જતા; �યાંથી લાંબા કોટ લાવતા જ ેઠંડીમાં પહેરતા.

Ÿ સામા�ય રીતે એ સમયના લોકોમાં મોસમની �િતકૂળતાઓને 

પહોચંી વળવાની સહન શિ� હતી; તેથી વત�માનમાં મળતાં ગરમ કોટ, �વેટર જવેાં વ�ો ખરીદવાને બદલે તેઓ ઠંડી કે 

ગરમી સામે કુદરતી રીતે પોતાનું ર�ણ કરી �ણતા. ખાસ કરીને �કાફ� -મફલર પહેરતા જનેા કારણે કાન, નાક, મોઢંુ અને 

માથું બધું જ ઢંકાઇ જતાં દરકે મોસમમાં રાહત મળી રહેતી. ઠંડીમાં ઉનના �ડા ધુંસા, ખ�થા, તેમજ સુતરાઉ કાપડમાંથી ઘર ે

હાથે બનેલાં ગોદડાં, અઢીયો, કામળો જવેાં �ડાં કાપડથી ર�ણ મેળવતા. વધુમાં ઠંડી સામે ર�ણ મેળવવા લોકો બે જોડી 

એકસાથે એટલે કે ડબલ જોડી પહેરતા. પહેલાં જૂના કપડાંમાંથી ગોદડાં બનાવવાની પ�િત જોવા મળતી. આિથ�ક સ�મ 

લોકો ઉનના િવિવધ વ�ોનો ઉપયોગ કરતા.
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Ÿ ખોરાકમાં આવેલાં પિરવત�નો િવશે મળેલી માિહતી મજુબ પહેલાંના સમય જવંુે મોટાભાગે કંઇ જ ર�ું નથી. અનાજ, 

શાકભા�, દૂધ, તેલ જવેી દરકે ખા�પેદાશો નબળી ગુણવ�ા ધરાવતાં; અકુદરતી રીતે ઉ�પ� થયેલાં તેમજ પોિ�કતાનો 

અભાવ ધરાવતાં બની ગયાં છે. હવે બાજરો, જુવાર, રતડ, અને કોરડ કોઈ ખાતા નથી અથવા બહુ ઓછા ખવાય છે. હવે 
ંતેને બદલે ઘઉ મુ�ય થઈ ગયા છે. પહેલાં ચોખા �ારકે જ ખવાતા અને તે પણ િસંધના લાલ ચોખા આવતા, હવે તો તેવા 

ચોખા મળતા નથી. પહેલાંના અનાજમાં જ ે મીઠાશ હતી;  એ આજના કૃિ�મતાથી પાકેલાં અનાજમાં નથી.

Ÿ પહેલાંના સમયની સરખામણીમાં વ�તી વધારો પણ અનેકઘણો વધી ગયો છે �યાર ે દૂધ જવેી પેદાશોનું ઉ�પાદન પણ 

અકુદરતી રીતે થઇ ર�ું છે. ફર�યાત પણે ઇ�જ�ેશનો મારીને ગાયનું દૂધ દોહવામાં આવી ર�ું છે; જ ેગાય માટે તો 

હાિનકારક છે જ, પરંતુ એ દૂધ પીનારા આપણા સૌ માટે હાિનકારક છે.

Ÿ અનાજ કે ધાન પહેલા ઘરમાં ઘંટીમાં દળવામાં 

આવતાં જથેી તેનું પોષક ત�વ જળવાઈ રહેતું . 

વત�માનમાં ચકી કે િમલમાં જ ે લોટ દળવામાં 

આવે છે તે સાવ પાતળો દળે છે, બહુજ ઝડપથી 

અનાજ પીસાઇ જતાં તે બહુ ગરમ થઈ, સાવ 

�ણો કે પાતળો થઇ �ય છે અને તેનામાં રહેલાં 

સ�વ ગુણનો નાશ થઇ �ય છે. બાપ દાદા 

�થાિનક આસ પાસ ઊગતા સાવ કે સાઉ, 

ચીચની,  �બડ ઘાસના દાણાનો અનાજની 

જ�યાએ ખાવાના ઉપયોગમાં લેતા. ઘાસમાંથી 

દાણા છૂટા પાડી, તેને જંધર (હાથ ઘંટી)માં દળી 

તેની રોટલી બનાવીને કે રાબ બનાવીને ખાતા. 

હવે આવા ઘાસ ઓછાં થઈ ગયા છે. અને મળે તો 

પણ હવે મહેનત કરવા કોઈ તૈયાર નથી .

Ÿ બ�ીના મોટી ઉમરના માલધારીઓ કહે છે કે, પહેલાં ગાય-ભ�સ કુદરતી રીતે ઊગેલું અને િવિવધ �કારનું પૌિ�ક ઘાસ 

ખાઇને મીઠંુ દૂધ આપતી હતી; પરંતુ હવે ગાયોને કૃિ�મ બનાવટના ખોળ, ભૂસો જવેો ખોરાક આપવામાં આવે છે, પિરણામે 

આપણને ત�ન ગુણવ�ા િવહીન દૂધ મળે છે. આવો ખોરાક લેવાના કારણે આજના સમયના લોકોમાં નબળાઇ, અશિ�, 

િવિવધ �તના રોગો જોવા મળી ર�ા છે. આપણી રોગ �િતકારક શિ� હણાઇ રહી છે.

 “પહેલાનું અનાજ ધાન મીઠંુ આવતું મોમાં મૂકો તો, તેનો �વાદ હોય, મીઠાશ હોય (�વાિદ� હતું) અને તેમાં સ�વ 

હોવાની સાથે પૌિ�કતા પણ હતી! �ાર ેઆજના અનાજમાં ન તો એવો �વાદ છે અને ન તો એવી પૌિ�કતા. આજનું 

આનાજ ખાતા હોઈએ, તો �ણે ખડ ખાતા હોઈએ તેવું લાગે છે !” એટલું જ નિહં માંસાહારી ખોરાકમાં જમે કે, માછલી જવેી 

દિરયાઇ પેદાશોની મા�ા અને �વાદમાં પણ હવે પહેલાં જવેી મ� રહી નથી.”

 ફકીરણી જત લોકોના વડીલો દુ:ખી થઈને જણાવે છે કે,  "ઊટનું દૂધ સૌથી વધુ સાિ�વક અને પૌિ�ક હતું અને વધુ 
ંમા�ામાં પીવામાં આવતું જથેી લોકો તંદુર�ત રહી શકતા ! પણ હવેની પેઢી કહે છે કે ઊટનું દૂધ ભાવતું નથી; પચવામાં ભાર ે

ંપડે છે ! જો આજની પેઢી ઊટનું દૂધ પચાવી ના શકતી હોય તો આવા ભયંકર રોગો સામે ર�ણ �ાંથી મેળવી શકશે !?”
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Ÿ હવામાનના બદલાવોમાં ખાસ કરીને લોકો પાસેથી મળતી માિહતી મજુબ ૭૦-૮૦ વષ� પહેલાં જ ેગરમી પડતી તેની 

સરખામણીમાં આજ ેગરમીનું �માણ ઘણું વધવા પા�યું છે. પહેલાની ગરમીમાં તાપ વધાર ેલાગતો પણ ઝાડ-વન�પિતને 

કારણે રાહત રહેતી. લાઇટના અભાવે પંખા જવેાં ઉપકરણો નહોતાં; મા� હાથના વીઝંણાથી પણ રાહત મળી જતી. 

વત�માનમાં વાતાવરણના પ�ટાના કારણે એરકિ�ડશનમાં પણ અમુક લોકો ગરમી થતી હોવાથી ફિરયાદ કરતા હોય છે. 

ભજેયુ� ગરમીને કારણે બધી વ�તુઓમાં બગડી જવાનો અને હવાઇ જવાની તકલીફ જોવા મળી રહી છે.

Ÿ પહેલાંના સમયમાં વૃ�ોની મા�ા ખૂબ જ સારી હતી; જનેા પિરણામે અિતશય ઉનાળામાં પણ લોકો ઝાડના છાંયડા નીચે 

બેસીને પણ રાહત અનુભવતા. સમય જતાં લાકડાંની ખપત અને મનુ�યની �વાથ� વૃિ�ને કારણે વૃ�ોનું મોટાપાયે િનકંદન 

નીકળી ર�ું છે; જનેા પિરણામે જમીનનું ધોવાણ, વરસાદમાં અિનયિમતતા સાથે જવૈ િવિવધતાનું સમ� ચ� અસર��ત 

બ�યું છે.

Ÿ પહેલાં ર�ેીજરટેર જવેાં ઉપકરણો નહોતાં તેમ છતાં શાકભા� કે અ�ય ચીજવ�તુઓ બગડતી નહી;ં પરંતુ અ�યાર ે

રાસાયિણક ખેતીના કારણે અનાજ અને શાકભા� ઝડપથી બગડી �ય છે. �વજંતુઓ અને મ�છરોનો ઉપ�વ પણ વધી 

ગયો છે જનેા પિરણામે �ારયે સાંભ�યા ન હોય એવા રોગો ઉ�ભવી ર�ા છે.

Ÿ વત�માન સમયમાં આપણે સૌ સા�ી રહીએ છીએ કે �ાં મોસમનો કોઇ િનિ�ત સમય ર�ો નથી. ક�છમાં મોટાભાગે 

ગરમીનું સા�ા� જોવા મળે છે. વરસાદમાં અિનયિમતતા છે; જમેાં �ારકે ચાર પાંચ વષ� દુ�કાળ ભોગવવો પડે છે તો બી� 

તરફ અનરાધાર વરસાદના કારણે અિતવૃિ� જવેી સમ�યાઓ સ��ય છે. કેટલીક વાર તો રા�ે ઠંડી અને િદવસે વરસાદ સાથે 

ગરમી; એમ �ણ �કારની મોસમ પણ આપણે સૌએ જોઇ છે ! જ ેખરખેર આ�યજ� નક છે. ક�છમાં ભૂકંપ પછી છે�લા વીસ 

વરસમાં વરસાદની પડવાની મા�ા સરરેાશ વધી ગઈ છે. �ાર ેતે પહેલાંના સમયમાં દુ�કાળ બહુ પડતા. હમણાની જ વાત 

કરીએ તો ગયા વષ� અને ૨૦૨૧ની શ�આતમાં લગભગ દરકે મિહનામાં વરસાદ આ�યો છે.

Ÿ ગરમીનું �માણ વધી જવાના કારણે પશુઓમાં પણ તેની અસર નોધંાઇ છે. પશુઓ સારો ખોરાક મેળવી નથી શકતા; 

ઘાિસયા મેદાનો ર�ાં નથી; આવી િ�થિતમાં પશુઓના દૂધ પર તેની ગહન અસર પડી છે. હવે પહેલાં જવંુે ચો�ખું દૂધ મેળવવું 

પણ અશ� બ�યું છે; નાછુટકે અનેક લોકો પેકેટ દૂધનો ઉપયોગ કરતા થયા છે.

Ÿ વાતાવરણમાં આવેલા બદલાવોના પિરણામે આજ ેઅનેક �કારના રોગોનું �માણ િચંતાજનક રીતે વધી ર�ું છે. લોકોનું 

�વા��ય નાના નાના બદલાવો સહન કરવા માટે સ�મ નથી ર�ું. ઝડપથી િબમારીઓ ફેલાઇ રહી છે. આધુિનક 

ઉપકરણોનો ઉપયોગ પણ કારગત સાિબત નથી થઇ ર�ો. આરો�ય માટે ખચા�ઓ અિવરત વધી ર�ા છે.

“અમારાં ગામમાં અમે નેસડા (કૂવા) બનાવતા; જમેાં અમારા માટે પીવાનું પાણી મળી રહેત ું !  

આમ, તો ખા�ં પાણી હોય; પણ વરસાદ પડે �યાર પછી આ નેસડામાં મીઠંુ પાણી મળી રહેતું. 

પણ હવે તો વરસાદના પણ કોઇ ઠેકાણા નથી હોતા,ં  તો નેસડામાં મીઠંુ પાણી �ાંથી મળે !?” 

- બ�ી
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Ÿ ગરમીના સમયમાં શરીરનું તાપમાન �ળવી રાખવા માટે પહેલાંના લોકો મોટાભાગે વહેલી સવારથી ભોજનના સમય સુધી 

અને �યાર બાદ સાજંના ભાગમાં કામે જતા; બપોરના ભાગે ઘરમાં જ રહીને િવ�ામ કરતા અને શરીરને લુથી બચાવવાના 

ઉપાયો કરતા. બપોરના સમયે �થાિનક દુકાનો, બ�રો પણ બંધ રાખતા.

Ÿ ઠંડીના સમયમાં વહેલી સવાર ેઅને સાજં ેઘરમાં જ રહેતા; જટેલો સમય સૂરજનો તાપ મળી રહે, એટલો સમય જ કામ કરતા. 

બ�રો અને દુકાનોના સમયમાં પણ એ જ �કાર ેફેરફાર કરવામાં આવતા.
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Ÿ અલબ�, ગજુરાતના મોટાં શહેરોની સરખામણીમાં આપણો ક�છ િજ�લો વાતાવરણની �િ�એ સારી પિરિ�થિત ધરાવે છે; 

પરંતુ આજ થી આઠ-દસ દાયકા પહેલાં વાતાવરણની જ ેપિરિ�થિત હતી તેમાં આજની તારીખમાં મોટા ફેરફારો નોધંાયા છે 

અને વાતાવરણ ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઇ ર�ું છે.

Ÿ લોકોના ખોરાક લેવાની પ�િ�માં નોધંપા� પિરવત�ન આ�યું છે જ ે�વા��ય માટે ખૂબ જ હાિનકારક બની રહશેે. ગરમીના 

સમયમાં યો�ય હોય એવા ખોરાક ઠંડીમાં અને ઠંડીને યો�ય ખોરાક ગરમીમાં લેવાઇ ર�ા છે. બરફના પાણીને ઠંડુ સમ�ને 

આખો ઉનાળો ઠંડુ પાણી પીવાય છે �ાર ેબરફની તાસીર ખૂબ જ ગરમ હોય છે. ગરમીના સમયમાં રીગંણ જવેાં 

શાકભા�નો ઉપયોગ પણ ટાળવો જોઇએ; પરંતુ અ�યારના સમયમાં રીગંણ બારમેાસ ખવાય છે. તદુપરાંત, પચવામાં 

લાંબો સમય લગાવતાં ચીઝ, પનીર, �ેડ, આથાવાળી વાનગીઓ જવેો ખોરાક મહ�મ મા�ામાં લેવાઇ ર�ો છે; જનેા કારણે 

�થુળતા, પેટના રોગો, ડાયાિબટીસ જવેા રોગોએ ભરડો લીધો છે.

Ÿ ખેત પેદાશોમાં પણ અનેક �કારના વાતાવરણીય બદલાવો નોધંાયા છે; જમેાં મનુ�યની દર�યાનગીરીએ મહ�વની ભૂિમકા 

ભજવી છે. પહેલાંના સમયમાં કોઇપણ પાકને ઉતારવામાં કુદરતી રીતે જટેલો સમય લાગવો જોઇએ; એટલો સમય આપીને 

જ પાક ઉતારવામાં આવતો અને ખેતી પણ કુદરતી રીતે કરવામાં આવતી, �ાર ેઅ�યારના ફા�ટફડના સમયમાં ખેત ૂ

ઉ�પાદન પણ ઝડપથી મેળવવાના અકુદરતી �ય�ો કરવામાં આવે છે. પહેલાંના સમયમાં વટાણા, મૂળા, તુવેર, મેથી જવેાં 

શાકભા� મા� િશયાળામાં જોવા મળતાં જ ેહવે બારમેાસ જોવા મળે છે. અલબ�, આવાં શાકભા� જરા પણ ખાવા 

યો�ય નથી હોતાં. તેમ છતાં આવાં િબનમોસમી શાકભા� અને ફળોનો પુરતો ઉપયોગ કરવામાં આવી ર�ો છે. આ 

અકુદરતી ખેત ઉ�પાદનોના કારણે મનુ�યોમાં અનેક �કારની િબમારીઓ �વત� રહી છે. 

Ÿ ધીર ેધીર ેપગપેસારો કરી રહેલી કંપનીઓના કારણે આપણા ક�છ િજ�લાનું વાતાવરણ પણ ટંૂક સમયમાં �દુિષત બની જશે. 

હાલમાં પણ કંપનીઓમાંથી ઉ�પ� થતા ઝેરી વાયુઓ અને ઝેરીલાં પાણીને કારણે વાતાવરણ અને જમીનની ફળ�ુપતા 

બ�ે પર ગંભીર અસરો પડી છે.



 ઉપરોકત અ�યાસના તારણોના આધાર ેપહેલાંના સમયનો ખોરાક, વાતાવરણ, ખેતી, રોગ 

�િતકારક શિ�નું �માણ ખૂબ જ તંદુર�ત હતું �ાર ેઆજની તારીખમાં દરકે તબ�ે તંદુર�તી 

જોખમાઇ રહી છે. કલાઇમેટ ચે�જની અસરો વધુને વધુ ઘેરી બની રહી છે; જનેા પિરણામે વંિચત 

સમુદાયોની પિરિ�થિત વધુને વધુ દયનીય બની રહી છે. અસમાનતા વધી રહી છે; આરો�યલ�ી 

સમ�યાઓ વકરી રહી છે; સંસાધનોનો અભાવ વતા�ઇ ર�ો છે.

જો આપણે આપણી આગામી પેઢીને તંદુર�ત જોવા ઇ�છતા હોઇએ તો, આપણા વડીલોએ જ ેકુદરતી 

�ણાલી ઓને અનુસરી હતી; એજ રીતે આપણે અ�યારથી જ એ દરકે �ણાલીઓને અનુસરવી પડશે, 

નિહં તો બહુ મોડંુ થઇ જશે.
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અિત િવષમ બની રહેલી આબોહવામાં પોતાની �તને ટકાવી રાખવા તેમજ તંદુર�ત રહેવા માટે અ�યાસ દર�યાન 

વડીલોએ મુ�ય �ણ બાબતો પર ભાર મૂ�ો હતો.

Ÿ  જો શરીરને િનરોગી અને તંદુર�ત રાખવું હોય તો બહારના અને પે�ડ ફડનો �યાગ કરી ઘરનો સાદો અને ુ

સાિ�વક ખોરાક લેવો જોઇએ; જ ેસુપા�ય હોય. તેમજ જટેલી ભૂખ હોય તેનાથી હમેશાં થોડો ઓછો ખોરાક 

લેવો; હવા અને પાણી માટે જ�રી જ�યા રાખવાથી પેટની તકલીફો નથી થતી અને શરીરમાં �ફિત� રહે છે.ૂ

Ÿ રો�ંદી િદનચયા�માં કસરત, ચાલવું અને શારીિરક �મને ચો�સ �થાન આપવું; બેઠાળુ અને આરામદાયક 

�વન અંતે શરીરમાં અનેક રોગોને આમંિ�ત કર ેછે. શરીરને જટેલો �મ આપશો એટલું જ શરીર સા�ં રહશેે.

ંŸ મોડી રાત સુધી ઉ�ગરા કરવા, મોબાઇલનો િનરથ�ક ઉપયોગ કરવો અને ઓછી ઊઘ કરવાથી આંખ, મગજ 
ંઅને �દય પર ખૂબ જ િવકટ અસરો પડે છે. તેથી શ� એટલી પૂરતી ઊઘ કરવી, જનેાથી િદવસ દર�યાન શરીર 

કાયા�િ�વત રહેવા માટે સ�મ બની રહશેે.
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ગાંઠે બાંધી લેવા જવી વડીલોની લાખેણી વાત !ે

ેજો �વનના દરક તબ�ે િનયિમતતા હશે તો તમે 

            શારીિરક અને માનિસક રીતે હમેશાં સબળ રહેશો !
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�ી રમેશભાઈ સંઘવી–ભજુ

�ી કમ�ીબેન ગઢવી–કાઠડા 

�ી દેવલબેન રબારી–મોસુણા 

�ી જઠેાભાઈ લાલ� ચોપડા–નખ�ાણા 

�ી ઓસમાણભાઈ નોિતયાર–લખપત 

�ી ઉમર હા� સુલેમાન જત–જખૌ �ી વેલા ઉગા મારવાડા–ભીરંિડયારા �ી વેલુભા રતુભા �ડ�ે–નવીનાળ �ી સનતકુમાર ધોળિકયા–ભજુ �ી પુરણે�દુબેન હિરભાઇ અંતાણી–ભજુ 

�ી અબ�મેાન િહંગોરા–અબડાસા �ી િશવ�ભાઈ ફંફોડી–માંડવી �ી તજેપારભાઈ દામા–હા�પર �ી સારાબાઈ ઈ�ાહીમ વાઘેર–નવીનાળ 

�ી હા� સાહુ ગફર હાલેપો�ા–બ�ી ુ

�ી જુ�માભાઈ રાયશીપો�ા–ભીરંિડયારા �ી લખમાબેન �યાજર રબારી–જુલરાઇ �ી મામદભાઈ કંુગડા–ભ��ેર �ી મેઘબાઈ હિર ગઢવી–કાથડા 

�ી હમીદાબેન અ�દુ�લા આરબ–ભજુ �ી ઈ�ાહીમભાઈ સમા–રતિડયા �ી જસવંતભાઈ સાંખલા–ઘડૂલી 

�ી િશવદાસભાઈ પટેલ–ભજુ �ી કલાધર મૂતવા–બ�ી �ી રામ�ભાઇ િશવ� હીરાણી–ભજુ �ી અબ�મેાન કંુભાર – ભજુ 

�ી મોહનભાઇ શાહ–બેલા �ી ઉિમયાશંકરભાઈ અ�ણી–ભજુ �ી આર. આર. પટેલ–ભજુ �ી અમીરઅલીભાઈ લોઢીયા – ભજુ 



પીર, વીર ને ધીરની ધરતી, 

 ગરવી ને ગંભીર, 

આંસુ અમરત -નીર

 અહીનંો પરસેવો પણ ખીર !

 

ભૂિજયો મંિદર ભજંુગનું

 છે ખમતીધર ખડીર, 

ધીગંો ઝારો ધરખમ 

 હાજરા-હજુર હા�પીર ! 

જગડુ, જસલ, જઠીબાે ે

 મેકણ, મીર, હમીર;

ખૂટે ખ�ના, પણ નાં ખૂટે 

 ક�છડાની �ગીર ! 

મદ�ના આ મૂલકમાં મહેકે, 

 િહંમત, હોશં, હીર; 

ેખલકમાં પાથર ખુ�બૂ, 

 ખાંખત, ખંત, ખમીર !

-�વાબ 

ક�છીયત 



ક�છ મિહલા િવકાસ સંગઠન, ૧૬-‘યોગે�રʼ, �મખાના સામે, ઘન�યામનગર, ભજુ.

(02832) 223311, 222124

admin@homesinthecity.org

www.homesinthecity.org
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