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લામા ંકોઇકોઇકોઇકોઇ �ી�ી�ી�ી માતામાતામાતામાતા બનવાબનવાબનવાબનવા તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર નથીનથીનથીનથી!  
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ડચાઇ
ડચાઇ
ડચાઇ
ડ ક+ક+ક+ક+ ક+�સર,-તક+�સર,-તક+�સર,-તક+�સર,-ત હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

પોતાની પસદંગીથી લ0ન કયા1 

હોય, પિત-પ2ની વ3ચે સરસ 

મનમેળ હોય, ખાધે-પીધે 5ખુી 

પ6રવાર હોય અને �ી ગભ8વતી 

થાય 2યાર+ પ6રવારમા ંક+વો આનદં 

વરસે ? :ુિનયાની એવી કોઇ �ી 

હોય ખર< ક+ બધા સજંોગો અ=#ૂુળ 

હોય છતા ંમાતા બનવા તૈયાર ન 

હોય ? સહ+લાઇથી ગળે ન ઊતર+ 

એવી વાત છે. પરં@ ુહક<કત છે. 

દABણ ભારતમા ંદ+વDિૂમ ગણાતા 

ક+રળ રાEયના કાસારગોડ �જ
લામા ંસર+રાશ દસમાથંી દસ ગભ8વતી મ6હલાઓ પાડોશી રાEય કણા8ટકના 

મIગલોર શહ+રમા ંજઇને ગાઠંના પસીનાના પૈસા ખરચીને ગભ8પાત કરાવી નાખે છે, પછ< ભલે ગભ8મા ંદ<કરો હોય. 

અહ� જો ક+ દ<કરા-દ<કર< વ3ચે કોઇ ભેદભાવ રાખવામા ંઆવતો નથી. પરં@ ુકાસારગોડ િવ-તારની મ6હલાઓ હવે 

બાળક ઇ3છતી નથી. ક+મ ? તો કહ+, હ<રોશીમા િસ�Kોમ તર<ક+ ઓળખાતી િવ#ૃિત હવે અહ�ના ંબાળકોમા ંLયાપક 

Mમાણમા ંજોવા મળે છે. અહ� જ�મતા ંબાળકો મદં� ુ!, િવ#ૃત %ગ-ઉપાગં ધરાવનારા,ં મ)ગોલ ચાઇ
ડ ક+ 

ક+�સર,-ત હોય છે. 

આNુ ંથવા=ુ ંકારણ Oુ ં? તો કહ+, કાPુનો વQ ુપાક લેવા માટ+ વપરા@ ુ ંએક જ@ંનુાશક રસાયણ. રસાયણશા�ની 

ભાષામા ંએને એ�ડોસ
ફાન તર<ક+ ઓળખવામા ંઆવે છે. :ુિનયાના મોટા ભાગના િશABત દ+શોમા ંઆ રસાયણ 

પર Mિતબધં છે કારણ ક+ એ Tવ5UૃVટમા ંિવ#ૃિત સજ W છે. ૧૯૭૬થી ૨૦૦૦ 5ધુીમા ંએકલા ક+રળમા ંપચાસ હ^ર 

પ6રવારો આ ઝેર< રસાયણનો ભોગ બની `aૂા છે. એક કરતા ંવQ ુએનTઓએ રાEય સરકાર અને ક+�b સરકાર 

સમB રPૂઆત કર< છે પરં@ ુતમા#ુની લૉબીની dમ કાPુ લૉબી એટલી શefતશાળ< છે ક+ એ�ડોસ
ફાન પર 

Mિતબધં gકૂવા ક+રળની ડાબેર< સરકાર ક+ ક+�bની શDંમેુળા સરકાર તૈયાર નથી. અહ� જનમતા ંક+ટલાકં બાળકોના 

હાથમા ંhીT iગળ< નથી હોતી તો ક+ટલાકં બાળકોના પગમા ંફfત %jઠુો અને ટચલી iગળ< હોય છે. ૨૫ 

એિMલથી શl થયેલા -ટોકહૉમ ક�વે�વશનની mવૂ8સnંયાએ ભારત સરકારને િવનિંત કરવામા ંઆવી છે ક+ 

એ�ડોસ
ફાન પર Mિતબધં gકૂો. પરં@ ુભારત સરકાર+ આ િવનિંત હPુ 5ધુી તો -વીકાર< નથી. સવા અબજની 



વસિત ધરાવતા આ દ+શની સરકાર કોઇ ઝેર< રસાયણ પર Mિતબધં gકૂવાની ના પાડ+ એના પરથી પણ ક
પના 

આવી શક+ ક+ કાPુ લૉબી ક+ટલી હદ+ પાવરoલ હશે. 

૧૯૭૦ના દાયકામા ંપહ+લીવાર એ�ડોસ
ફાન રસાયણની ઘાતક અસરનો qયાલ આLયો એ પછ< ક+ટલીય વાર 

રPૂઆત કરવામા ંઆવી. એ રસાયણની ઘાતક અસર ધરાવતા ંબાળકો આd Pુવાન થઇ ગયા ંછે. એમની 

િવ#ૃિતનો કોઇ ઇલાજ નથી. એમની બીમાર<નો કોઇ ઉપચાર નથી. આ બાળકો TવતેTવ નારક<ય અવ-થામા ં

Tવી રrા ંછે. એ�ડોસ
ફાનની ઘાતક અસરની વાત Mગટ થયા પછ< કાસારગોડ �જ
લાના રહ+વાસીઓ એક 

Mકારનો સામા�જક બ6હVકાર સહન કર< રrા ંછે. આ િવ-તારની sવુતી સાથે બહારનો sવુાન પરણવા તૈયાર 

નથી તેમ બહારના Mદ+શોની કોઇ sવુતી લ0ન કર<ને અહ� આવવા તૈયાર નથી. આ Mદ+શની gલુાકાત હવે 

િવtાનીઓ, સશંોધકો, સરકાર< અિધકાર<ઓ, િમ6ડયામેન ક+ એનTઓ િસવાય કોઇ લે@ ુ ંનથી. અહ� આવનાર 

Lયefત પોતાના ંખોરાક-પાણીની Lયવ-થા બહારથી કર<ને આવે છે. અહ� રહ+તા ંલોકો મહ+માનગિત lપે કશાની 

ઑફર કર+ તો બહારથી આવનારા લોકો એનો સિવનય અ-વીકાર કર+ છે. 

સૌથી વQ ુઆઘાતજનક હક<કત એ છે ક+ આ તમામ કાPુ wલા�ટ રાEય સરકારની માAલક<ના છે. wલા�ટ+શન 

કોપxર+શન ઑફ ક+રાલા નામે આ કાPુના wલા�ટ ચાલે છે અને આ કોપxર+શન રાEય સરકારની માAલક<= ુ ંછે. 

૧૯૭૬-૭૭થી આ કોપxર+શને િવદ+શી એજ�ટની વાતોમા ંઆવી જઇને કાPુના ંwલા�ટ+શનમા ંએ�ડોસ
ફાન 

છાટંવા= ુ ંશl કsુ1. એની અસર તરત પયા8વરણ, #ૂવા-તળાવ અને ધરતી પર એટલી હદ+ થઇ ક+ બી^જ વરસથી 

િવ#ૃિત નજર+ પડવા લાગી. શlમા ંકોઇને qયાલ નહોતો આLયો ક+ આ બQુ ંએ�ડોસ
ફાનના કારણે થાય છે. પરં@ ુ

પછ< એનTઓએ પોતાના ખચW િવtાનીઓ અને િનVણાતોને નોતર<ને અyયાસ કરાLયો 2યાર+ ખબર પડ< ક+ આ 

તો પેલા જ@ંનુાશક રસાયણની કમાલ છે. પરં@ ુ2યા ં5ધુીમા ંતો વપરાશકારો લોહ< ચાખી `કૂ+લા આદમખોર વાઘ 

dવા થઇ `aૂા હતા. હવે એ લોકો કોઇ પણ ભોગે આ રસાયણનો વપરાશ બધં કરવા ઇ3છતા નહોતા. આમેય 

સzા આગળ શાણપણ ચાલ@ ુ ંનથી. છતા ંક+ટલીક એનTઓ સતત રPૂઆત કયા8 કર+ છે. પરં@ ુપોAલ6ટિશયનો 

હવે પેધી ગયા છે. એ લોકોને આવી અરT-કાક{દૂ<ની કોઇ અસર થતી નથી. 

ક+ટલીક એનTઓ માને છે ક+ આમ ને આમ ચા{ ુર|ુ ંતો આવતા દસ વરસમા ંકાસારગોડ �જ
લો Dતૂ રડ+ ભIકાર 

dવો િન}ન થઇ જશે. 2યા ંવસિત dNુ ંનહ� રહ+. અ2યાર+ કાPુના ંwલા�ટ5મ્ા ંકામ કરતા મPૂરો પણ ધીમે ધીમે 

-થળાતંર કર< રrા છે. આમ છતા ંરાEય સરકારને કોઇ અસર થતી નથી. નેતાઓ માને છે ક+ -થાિનક M^ 

અ�યh જશે તો ઉzર ભારતમાથંી બી^ ખેતમPૂરો કામની લાલચમા ંઅહ� આવીને -થાયી થઇ જશે. 
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