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અમેરિકન મકાઈ અને રિસ્કો પપૈયુ ં
 

ગિુ મોર્નનંગ - સૌિભ શાહ 

 

માઈકલ રિશ્ટનની નવલકથા ‘જુિાર્નસક પાકક ’ પિથી સ્ટીવન સ્પીલબગે યાદગાિ રિલ્મ બનાવી ત્યાિે 
શરૂઆતમા ંકંઈક આ મતલબની ચેતવણી મકેૂલી: કુદિતની વ્યવસ્થા સાથે માણસ ચેિા ંકિે છે 
ત્યાિે ભયકંિ પરિણામ આવે છે. 
 

બજાિમા ંસિેદ મકાઈ વર્ષોથી ગાયબ થઈ ગઈ છે. પીળી મકાઈ મળે છે, ‘અમેરિકન મકાઈ’ના નામે 
ઓળખાય છે. બબયાવંાળી દ્રાક્ષ મળવી દુલકભ છે. કેિી વેચનાિો જો ર્નનખાલસ હોય તો સામેથી તમને 
કહ ેછે કે પાકી કેિી લઈ જવી હોય તો લઈ જાઓ પણ કેર્નમકલથી પકાવેલી છે. ધીિજ હોય તો 
કાચી લઈ જાઓ, દસ-પદંિ રદવસ પછી ખાજો. જોકે, એ કેિી પણ ઝેિી િસાયણોયકુ્ત ખાતિ 
નાખીને જ ઉગાિેલી હોય છે. ઑગેર્નનકના નામે કુદિતી ખાતિથી જ ઉગેલી કેિી કે બીજુ ંકોઈ પણ 
િળ કે અનાજ પણ ઝેિથી મકુ્ત જ હશે તેની કોઈ ખાતિી નથી. કાિણ કે જે જમીનમા ંતે ઉગાિેલા ં
છે તે જમીનમા ંક્યાિેય કૃર્નિમ િરટિલાઈઝિ નાખવામા ંનથી આવ્યુ ંએની કોઈ ગૅિન્ટી તમાિી પાસે 
નથી. કાિણ કે ઉગાિનાિ પોતાને જ એની મારહતી નથી. 
 

ઝેિી િસાયણો ધિાવતા ંજતંનુાશકો (પેસ્સ્ટસાઈડ્સ) તથા િરટિલાઈઝિ વાપિીને હરિત િારં્નત તો થઈ 
ગઈ. એ જ િીતે ગાય-ભંસને કૃર્નિમ ચાિો આપીને, સ્ટીિોઈડ્સના ંઈન્જેક્શનો આપીને દૂધની ઉપજ 
વધાિીને શ્ર્વેત િારં્નત પણ થઈ ગઈ. હવે શુ?ં હવે એના ંમાઠા ંપરિણામો ભોગવવાના.ં 
 

આટલુ ંદૂર્ષણ ઓછુ ંહોય એમ હવે પશ્ર્શ્ર્ચમ તિિથી કુદિતી બબયાિણ સાથે ચેિા ંકિીને િળ, 

શાકભાજી અને અનાજ ઉગાિવામા ંઆવી િહ્યા ંછે. સવુ્વિને તગડુ ંકિવા માટેની અકુદિતી િીતે 
ઉગાિેલી ટનબધં મકાઈ સામે અમેરિકામા ંઊહાપોહ થયા પછી ઇસ્ન્િયા જેવી સો કૉલ્િ થિક વલ્િક 
ક્ધટ્રીઝમા ંએ પાક ઠલવાઈ િહ્યો છે. 
 

મસ્લ્ટનેશનલ કંપનીઓ ધીિે ધીિે જજનેરટકલી મોરિિાઈિ બબયાિણો પિની પેટન્્સ કઢાવીને 
બજાિમા ંએના પિ મૉનોપોલી સ્થાપતી જાય છે. અમેરિકામા ંશરૂ થઈ ગયુ ંછે અને હવે ભાિતમા ં
પણ એ જમાનો આવશે જ્યાિે તમાિા ખેડતૂો કુદિતી બબયાિણ વાપિી નહં શકે. િિજજયાત મંઘા ં
ભાવના ંઅને માણસ માટે લાબંા ગાળે હાર્નનકાિક એવા ંબબયાિણ ખિીદવા ંપિશે. નહં ખિીદો અને 



તમાિા કુદિતી પાકમા ંકયાકં પણ એનો અંશ દેખાયો તો કેસ થશે અને લાખો રૂર્નપયાનો જુમાકનો 
થશે. તમાિી બાજુના ખેતિવાળાએ કે તમાિાથી માઈલો દૂિના ખેતિવાળાએ મસ્લ્ટનેશનલનુ ં
બબયાિણ વાપયુ ંહોય અને પખંીએ ત્યા ંચણ લીધુ ંહોય તો એની હગાિ તમાિા ખેતિમા ંપિ ેકે હવા 
દ્વાિા એ બબયાિણમાથંી ઉગેલા પાકના અંશ તમાિા ખેતિની માટીમા ંપિે તો સ્વાભાર્નવક છે કે 
તમાિા પાકની લેબોિેટિી તપાસમા ંતમે એ મૉનોપોલીવાળંુ બબયાિણ વાપિીને પેટન્ટનો ભગં કયો 
છે એવો કેસ થવાનો. યએુસમા ંઆવા કેસ થઈ િહ્યા છે. 
 

વૈજ્ઞાર્નનક શોધોને માનવ ઉપયોગી બનાવ્યા પછી એનો કમશ્યકલી કસ કાઢવામા ંઅમેરિકાને કોઈ ન 
પહંચે. પોતાની પ્રજાને નકુસાનકતાક હોય એવા ંઉત્પાદનોને બીજા દેશમા ંવેચીને શ્રીમતં થવાની 
રટ્રક કોઈ એ દેશ પાસેથી જ શીખે. િામાકસ્યરુટકલ્સ કે દવાઓની બાબતમા ંતો આપણે જોઈ લીધુ.ં 
ઠંિા ંપીણાઓંથી માિંીને કૉમ્પ્યટુિનો ભગંાિ ઠાલવવા માટેનો વાિો એ લોકોને મળી ગયો છે - 
ભાિત. 
 

પણ આ બધામા ંસૌથી િેન્જિસ છે બીટી ફૂિ. બીટી રિંગણાની કૉન્ટ્રોવસી ભાિતમા ંથઈ અને એટલો 
મોટો ઊહાપોહ થયો કે સિકાિે એ ર્નનણકય મલુતવી િાખ્યો. અથાકત ્મામલો ઠંિો પિે એટલે ચપૂચાપ 
કાયદો કિી નાખવાનો. બાયોટેક્નોલોજજનો દુરૂપયોગ કિીને અમેરિકામા ં૪૦થી વધ ુજાતના પાક 
અત્યાિે લેવાય છે. આમા ંકપાસ, મકાઈ અને સોયાબીન મખુ્ય છે. આ ચાળીસમા ંપપૈયાનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. આપણને મળતુ ં‘રિસ્કો પપૈયુ’ં એની જ પેદાશ છે. પાકને જીવાતોથી બચાવવા 
માટે બાયોટેક્નોલોજજનો વપિાશ થાય છે. પેસ્સ્ટસાઈડ્સસામે ર્નવિોધ વધી ગયો એટલે તકવાદી 
મસ્લ્ટનેશનલોએ બબયાિણમા ંજ તોિિોિ કિીને ઉકેલ લાવી દીધો. આને કાિણે એકિદીઠ ઉપજ 
ઘણી વધી. ખેડતૂોને થયુ ંકે અમે માલદાિ બની જઈશુ.ં બન્યા પણ ખિા, પિંત ુમાનવજાતની દશા 
બેસી ગઈ. 
 

બીટી પાકની હાર્નનકાિક બાજુઓ ર્નવશે પણ અમેરિકામા ંખબૂ સશંોધન થયુ ંછે, પણ એ તમામ 
ચેતવણીઓ ચાતિીને દુ પં (ઉી ઙજ્ઞબક્ષ)ંં અને મોન્સાન્ટો જેવી અિધોએક િઝન જાયન્ટ 
મસ્લ્ટનેશનલો બીટી બબયાિણનો ધધંો જોિશોિથી આગળ વધાિી િહી છે. 
 

તમાિા ઘિમા ંપહલેા ંફ્લાવિ આવતુ ંત્યાિે ક્યાિેક એને સમાિતા ંઈયળ નીકળતી. હવે નથી 
નીકળતી, પણ નીકળે તો તમાિે ખશુ થવુ ંજોઈએ કે આ શાક ઝેિી િસાયણોથી મકુ્ત છે. જેને કાિણે 
ઈયળ હજુ જીવે છે. દ્રાક્ષ કે સ્ટ્રૉબેિી કે કેિીમાથંી થોિીક ખિાબ નીકળે તો ભગવાનનો પાિ 



માનવાનો કે એ સાવ ઝેિી નથી. 
 

છેક પે્રર્નસિેન્ટ િોનાલ્િ િેગનના જમાનાથી અમેરિકામા ંબીટી ફૂિે પગપેસાિો કયો છે. બજાિમા ં
નૉમકલ કિતા ંમોટા અને વધ ુકલિફુલ િળ કે શાકભાજી જોઈને આપણે ખશુ થઈ જઈએ છીએ પણ 
સ્વાદમા ંએ રિક્કા ંનીકળે છે, સગુધંહીન હોય છે એ. 
 

મુબંઈમા ંહવે અનેક ઠેકાણે ઑગેર્નનક ફુિની દુકાનો ખલુવા લાગી છે. ઘણી જગ્યાએ ગાયનુ ંઑગેર્નનક 
દૂધ ઘેિબેઠા ંપહંચાિવામા ંઆવે છે. નૉમકલ દૂધ કિતા ંલગભગ બમણી રકંમતે મળે છે. આ તમામ 

ઑગેર્નનક ફૂિની જેન્યઈુનનેસની ખાતિી કિવા માટે એમની વેબસાઈટ ચૅક કિવી. જો એ લોકો 
પોતાની ઉત્પાદન પ્રરિયા ગમે ત્યાિે જઈને તમે જોઈ શકો છો એવુ ંવચન આપતા હોય તો એમના 
દાવાની સચ્ચાઈ ર્નવશે બહુ શકંા ન િહ.ે ગાયનુ ંદૂધ વેચનાિાઓ આવુ ંઆમિંણ આપે છે. તેઓ 
ગાયને માિ કુદિતી ચાિો આપે છે. ઑગેર્નનક ફૂિ મંઘુ ંવેચાય એ કેવી ર્નવબચિ વાત છે. કુદિતી 
િીતે ઉગાિેલુ ંઅનાજ વાસ્તવમા ંસસ્ત ુ ંહોવુ ંજોઈએ. પણ બીટી બબયાિણથી જીવાત થતી નથી 
એટલે પાક વધાિે મળે છે. અમેરિકાનુ ંસશંોધન કહ ેછે કે િણ-ચાિ વિસ સાિો પાક લણ્યા પછી 
આ બીટી બબયાિણ નવા જતંઓુ પેદા કિે છે અથવા કેટલાક જૂના જતંઓુ િિી ઉપદ્રવ કિે છે. 
બીટીના િવાિે ચિવાથી બકરંુ કાઢતા ંઊંટ પેસી જવાનુ ંએ નક્કી. મચ્છિો હવે િીિીટીથી બબલકુલ 
ગભિાતા નથી એવુ ંજ કંઈક. રિલ્મસર્જક મહશે ભટ્ટ ેઆ ર્નવશે ધ્યાન ખંચતી એક િૉક્યમેુન્ટિી રિલ્મ 
બનાવી છે. કાલે વાત. 
 

મહશે ભટ્ટ અને બાબા િામદેવ એક મચં પિ: ‘થાળીમા ંઝેિ’ 

ગિુ મોર્નનંગ - સૌિભ શાહ 

 

કર્નવ ‘કલાપી’એ જે પોર્ષત ુ ંતે માિત ુનંી કલ્પના કિી ત્યાિે એમના મનમા ંજજનેરટકલી મોિીિાઈિ ફૂિ 
નહં જ હોય. પણ જીએમ ફૂિ માટે આ વાત સો ટકા લાગ ુપિે છે. કુદિતનો ર્નનયમ છે કે કાગિો 
કાગિી સાથે અને ચકલો ચકલી સાથે જ પ્રજનન કિે. ઢેલને પિાણે મિઘા સાથે પ્રજનન કિાવવુ ં
તેનુ ંનામ જીએમ ટેક્નોલોજજ. અહં તો વાત એનાથીય આગળ વધી િહી છે. ઢેલને બળદ સાથે 
અને એથીય આગળ વધીને માછલીના જજનને ટામેટાના જજન સાથે બ્રીિ કિીને ટામેટાની વધ ુ

લાલચટાક જાત બનાવાઈ છે. 
 

ભાિતમા ંજીએમ ફૂિ ર્નવશેની જાણકાિી બહુ ઓછી છે. તો પછી એની હાર્નનકાિકતા ર્નવશેની જાગરૃ્નત 
કેટલી હોય? સવુ્વિનુ ંજજન ચોખાના જજનમા ંનાખીને જે નવુ ંબબયાિણ બને છે તેનાથી ચોખાના 



પાકમા ંજીવાત નહં પિ,ે દાણો મોટો થશે, ઊપજ ઘણી વધશે. અને આ ચોખામાથંી બનેલી વાનગી 
ખાવાથી માણસનુ ંશુ ંથશે? તમને રિકિ થતી હોય તો આગળનુ ંવાચંો. 
 

બાબા િામદેવ અને મહશે ભટ્ટ રહન્દુ ર્નવચાિધાિા તથા સ્યિુો સેક્યલુરિઝમના બે છેિા પિ ઊભેલા 
ર્નવચાિકો છે. પણ અહં બેઉ જણ એક છે. શ્રી શ્રી િર્નવશકંિનો પણ એમને સાથ છે. અમેરિકાની 
મોન્સેન્ટો નામની મલ્ટીનેશનલ પિ આ િૉક્યમેુન્ટિી પિ પિુાવા સાથે ઘણા ગભંીિ આકે્ષપો થયા 
છે. અમેરિકાની આવી અિધોએક િઝન મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ખિા અથકમા ંમોતના સોદાગિ જેવી 
છે. અમેરિકન ફૂિ ચેઈનની કંપનીઓ આ સોદાગિની એજન્ટ સમાન છે. 
 

તમે સ્વદેશીમા ંન માનતા હો તો ભલે. તમે અમેરિકાને આદશક િાષ્ટ્ટ્ર માનતા હો તો ભલે. પણ 
તમાિે તમાિા શિીિમા ંજો ઝેિ ન પધિાવવુ ંહોય તો અમેરિકન મકાઈ તથા એની ર્નવર્નવધ 
બનાવટોનો ભિપિૂ ઉપયોગ કિતા ર્નપઝા-બગકિના ખમૂચાઓથી દૂિ િહવે ુ ંજોઈએ. મૅકિોનાલ્િ, 

સબ-વે, ર્નપઝા હટ, કેએિસી જેવી અનેક બ્રાન્ડ્સ ચલાવનાિાઓ પોતે કયા ઈન્રેરિયન્્સ વાપિે છે 

તે વાત ખાનગી િાખે છે અને આ િૉક્યમેુન્ટિીમા ંતે ર્નવશે કશુ ંજ કહવેાનો ઈનકાિ કિે છે. 
 

‘પોઈઝન ઑન માય ્લેટિ’ નામની અિધા કલાકની આ અંરેજી દસ્તાવેજી રિલ્મ ‘સાિાશં’, 

‘આર્નશકી’, ‘અથક’, વગેિેના રિલ્મકાિ મહશે ભટ્ટ ેનિેટ કિી છે. રહંદીમા ં‘ઝહિીલી થાલી’ અથવા ‘થાલી 
મં ઝહિ’ નામે પણ બની છે. 
 

િૉક્યમેુન્ટિીના આિંભમા ંજ તમને લેબખત ખાતિી આપવામા ંઆવે છે કે આ રિલ્મમા ંજે કંઈ 
કહવેામા ંઆવ્યુ ંછે તે ર્નવશ્ર્વના ટોચના સાયસ્ન્ટરિક જનકલ્સમા ંપ્રગટ થયેલી અને વૈજ્ઞાર્નનક પ્રયોગો 
પછી ખાતિીપવૂકક પિુવાિ થયેલી મારહતીના આધાિે જ કહવેામા ંઆવ્યુ ંછે. ટૂંકમા ંઅહં કોઈ 
નાિાબાજી કે જજંગોઈઝમ નથી કે ભાવનાઓને ભિકાવવાની કોઈ વાત પણ નથી. 
 

બીજી વાત. જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ જજનેરટકલી મોિીિાઈિ બબયાિણ વેચે છે અને જીએમ ફૂિનો 
બહોળો પ્રચાિ કિીને કિોિો િૉલસક કમાય છે તે કંપનીઓ ક્યાિેય આ સશંોધનોની વિવી, ભયાનક 
બાજુ ર્નવશે વાત નથી કિતી. એટલુ ંજ નહં, જીએમ ફૂિથી થતા િાયદાઓ ર્નવશે ઢોલ વગાિતી િિે 
છે. આ િાયદાઓની વાત લોકોની આંખમા ંધળૂ નાખવા બિાબિ છે. 
 

જીએમ ફૂિને કાિણે આપણા શિીિની ઈમ્પયનુ ર્નસસ્ટમ ખતમ થઈ જાય છે, બીમાિીઓ સામે 
લિવાની શિીિની નૈસબગિક ક્ષમતા નષ્ટ્ટ પામે છે. જીએમ ફૂિના પરિણામે મગજ, લીવિ, રકિની, 



હૃદય અને આંતિિાઓમા ંખિાબમા ંખિાબ ર્નવકૃર્નતઓ િેલાઈ શકે છે. આ ઉપિાતં એવી કેટલીય 
નવી બીમાિીઓ થવાની સભંાવના છે જેનુ ંનામ માણસજાતે અગાઉ કયાિેય સાભંળ્યુ ંપણ ન હોય. 
મૅિ કાઉ રિસીઝ ર્નવશે અગાઉ કયાિેય નહોત ુ ંસાભંળ્યુ.ં આ િોગ જજનેરટકલી મોિીિાઈિ ટૅક્નોલોજજનુ ં
પરિણામ છે. ગાય વધાિે દૂધ આપે તે માટે જે હૉમોન ઈન્જેક્શન આપવામા ંઆવ્યા ંતેને કાિણે 
એક નવો િોગ પશઓુમા ંિેલાયો. 
 

ભાિતીય સસં્કૃર્નતમા ંઅન્નને બ્રહ્મની કક્ષાનુ ં
 

ગણવામા ંઆવ્યુ ંછે. અમેરિકાની કેટલીક કંપનીઓ આ અન્નને ઝેિ બનાવીને બ્રહ્મને િાક્ષસ બનાવી 
િહી છે. િોજેિોજના જમવામા ંદાળ, ભાત, શાકભાજી જેવી વસ્તઓુમા ંઅત્યાિ સધુી તમને માિ 
િાસાયબણક ખાતિનો જ ખતિો હતો. લો, હવે અમે િરટિલાઈઝિની જરૂિ જ ન પિે એવુ ંબબયાિણ 
બનાવી દીધુ ંતમાિા માટે - આવુ ંકહીને મોતના સોદાગિ જેવી મોન્સેન્ટો વગેિે અમેરિકન 
કંપનીઓએ ખિેખિ ખેડતૂોને પાકમા ંજીવાત ન પિ ેએવુ ંબબયાિણ આ્યુ.ં જીવાત ન પિી. 
ઉત્પાદન વધ્યુ.ં પણ બીજા એક પ્રયોગનુ ંરિઝલ્ટ લોકો સામે મકુાયુ ંનહં. જીએમ ટેક્નોલોજજથી 
બનેલા િળને કીટકો તથા જતંઓુ માટે મકૂવામા ંઆવ્યુ ંત્યાિે આ કીિાઓ એ િળને ખાઈને મિી 
ગયા. એ િળ હવે તમાિા ખાવા માટે વેચાવાનુ ંછે. તમે ખાશો? તમાિા ંરિંગણા,ં બટાટા, ભંિા, આદંુ 
ઉપિાતં ચોખા અને મકાઈને ખાઈને કીિાઓ તિત મિી જશે. તમે ધીિે ધીિે... 
 

આ િૉક્યમેુન્ટિી ર્નવશેની વાત સોમવાિે આગળ ચલાવીશુ.ં દિમ્પયાન, અમે આ રિલ્મ જોઈને આટલુ ં
કયુ.ં કૉનક ફ્લેક્સ કઈ મકાઈમાથંી બને છે તેની હન્રેિ પસેન્ટ ખાતિી ન થાય ત્યા ંસધુી નહં 
ખાવાના. કેલોગ્સના તો બબલકુલ નહં ખાવાના. ર્નથયેટિમા ંપૉપકૉનક કઈ મકાઈના દાણામાથંી બને 
છે તેની સ્પષ્ટ્ટ જાહિેાત ન થતી હોય તો તે પણ બધં. નાચોઝ વગેિેની બચ્સમા ંમકાઈનો લોટ 
હોય છે. આ બધુ ંજ મોટે ભાગે અમેરિકાથી આવવાનુ.ં અને ત્યા ંબીટી મકાઈની બોલબાલા છે. એ 
પણ બધં. ર્નથયેટિોમા ંબાિેલી મકાઈ મળતી હોય છે - કપમા.ં અમને તો એની વાસથી પણ ઉબકા 
આવે છે એટલે એના કાઉન્ટિ પાસેથી પણ પસાિ નથી થતા. તમાિે શુ ંકિવુ ંએ તમાિા પિ છે. 
અમે તો પહલેેથી સોયાબીનના દુશ્મન છીએ. પણ મકાઈ અને સોયાબીન આ બે ચીજ બીટી 
બબયાિણની બનેલી હોય એવા ચાન્સીસ ઘણા. 
 

અમને ખબિ છે કે તમને થશે કે અમેરિકામા ંબીટી ફૂિની બોલબાલા છે તો પછી ભાિતને શુ ંકામ 
એ પેટમા ંદુ:ખે છે? તમે એ પણ કહશેો કે અમેરિકન સિકાિની એિ.િી.એ. (ફૂિ એન્િ રગ 



એિર્નમર્નનસ્ટે્રશન) જેવી આ ર્નવર્ષયની સવોચ્ચ સસં્થા જો બીટી બબયાિણને મજૂંિ િાખતી હોય તો 
ભાિતે શુ ંકામ દોઢિહાપણ કિવુ ંજોઈએ? ધીિજ ન હોય તો ય ુટયબૂ પિ આ િોક્યમેુન્ટિી જોઈ 
નાખજો. અથવા સોમવાિે આ ર્નવશેનો િીજો લેખ વાચંજો. હૅ્ પી વીક એન્િ! 
 

અમેરિકનો ૨૦ વર્ષકથી જે ખાય છે તે ખાવામા ંભાિતીયોને શુ ંવાધંો છે? 

 

ગિુ મોર્નનંગ - સૌિભ શાહ 

 

મોન્સાન્ટો ઉપિાતં બાયિ, સેન્જેન્ટા અને દુ પં જેવી કંપનીઓએ જીએમ ફૂિ દ્વાિા વાતાવિણમા ંઝેિ 
ઘોળવાનુ ંકામ કયુ ંછે. અમેરિકામા ંસ્ટાિબલન્ક નામના કૉનક (મકાઈ કે મકાઈના દાણા) બજાિમા ં
આવતા ંજ એલજી જેવી અનેક બીમાિીઓ િેલાઈ. મકાઈ કે કૉનકમાથંી કૉનક ર્નસિપ (જે ખાિંની 
અવેજીમા ંવપિાય છે), કૉનક સ્ટાચક અને કૉનકફ્લોિ (મકાઈનો લોટ)માથંી િઝનબધં ખાદ્યપદાથો બને 
છે. જજનેરટકલી મોિીિાઈિ બબયાિણનો ઉપયોગ યિુોપના દેશોમા ંશરૂ થયો ત્યાિે ત્યા ંએને ખબૂ 
આવકાિ મળ્યો. પણ બોવાઈન રોથ હૉમોનના ંઈન્જેક્શનોની માઠી અસિ વતાકવા માિંી ત્યાિે 
યિુોપ જ નહં આખુ ંર્નવશ્ર્વ ચંકી ઊઠયુ.ં આ હૉમોનના ંઈન્જેક્શન ગાયને આપવામા ંઆવતા.ં એને 
કાિણે ગાય વધાિે દૂધ આપતી. પણ છેવટે ગાયને કૅન્સિ થત ુ.ં મૅિ કાઉ નામે પ્રચબલત થયેલો 
િોગ ગાયોમા ંપહલેી વાિ દેખાયો. હજાિો ગાયો મિી ગઈ. આ ગાયનુ ંમાસં (બીિ) માણસજાત માટે 

ઝેિી હત ુ.ં મતૃ ગાયોનુ ંદિન કિવાને બદલે એને અગ્ગ્નદાહ આપવો પિતો. આ મૅિ કાઉ િોગ પછી 
બોવાઈન રોથ હૉમોન પિ પ્રર્નતબધં તો આવ્યો જ, સાથોસાથ આખા યિુોપમા ંજીએમ ફૂિ ર્નવિદ્ધ 

જનઆંદોલન શરૂ થયુ.ં પ્રજાના પ્રચિં ર્નવિોધને કાિણે યિુોપના દેશોની સિકાિોએ આકિા ર્નનણકયો 
લેવાની િિજ પિી. ગ્સ્વત્ઝિલૅન્િમા ંપ્રજાના દબાવને કાિણે સિકાિે જીએમ ફૂિના ઉત્પાદન પિ તો 
સપંણૂક પ્રર્નતબધં લાદયો જ, જીએમ ફૂિના ઈમ્પપોટક  પિ તેમ જ દેશમા ંએના વેચાણ પિ પણ પિેૂપિૂી 
પાબદંી લગાવી દીધી. ત્યાનંા ખેડતૂો પણ જાગતૃ હતા. 
 

ભાિતમા ંઆ ર્નવદેશી મલ્ટીનેશનલો ખેડતૂોને િોસલાવીને પોતાનુ ંબબયાિણ વાપિવા લલચાવે છે. 
ખેડતૂો વધ ુપાક લણવાની લાલચમા ંઆવીને આ કંપનીઓની શિતો સ્વીકાિી લે છે. ખેડતૂોને 
ખબિ નથી હોતી કે એક વખત એ બબયાિણ વાપયાક પછી પોતાની જમીનમા ંર્નનદોર્ષ બબયાિણ 
વાપિવાથી િસલ નહં થઈ શકે. આમ આિકતિી િીતે ખેડતૂો એ મલ્ટીનેશનલોના ગલુામ બની 
જાય છે. 
 

દુર્નનયાના દેશો જીએમ ફૂિ માટે દિવાજા બધં કિી િહ્યા છે ત્યાિે ભાિતની સિકાિ જીએમ ફૂિને 



વધાવવા આતિુ છે. કાિણ એટલુ ંજ કે આપણી પ્રજાને જીએમ ફૂિની હાર્નનકાિકતા ર્નવશે જાણકાિી 
નથી અને આ અજ્ઞાનતાને કાિણે બાબા િામદેવ કે િાજીવ દીબક્ષત જેવા ર્નનષ્ટ્પક્ષ મહાનભુાવોની 
ચળવળોને જોિ મળતુ ંનથી. િાજીવ દીબક્ષતનુ ંઆ કે્ષિનુ ંજીવનકાયક એળે ન જાય એ જોવાની િિજ 
દિેક ભાિતીય નાગરિકની છે. 
 

ર્નવદેશી બાયોટેક કંપનીઓ ભાિતની પ્રજાની અજ્ઞાનતા અને ભાિતીય સિકાિી તિંના ભ્રષ્ટ્ટાચાિનો 
લાભ ઉઠાવીને અત્યાિે ભાિતના ૫૦થી વધ ુપાક પિ જીએમના અખતિાઓ કિી િહી છે. આમા ં
રિંગણા,ં ભંિા, બટાટા, િલાવિ, કોબી, મકાઈ, આદંુ, ટામેટા, સિસવ, ચોખા વગેિેનો સમાવેશ થાય 
છે. 
 

અત્યાિે ભાિતમા ંમાિ બી.ટી. કૉટન (કપાસ)ને મજૂંિી આપવામા ંઆવી છે. બી.ટી. કપાસના 
બબયાિણના િાયદાઓ ર્નવશે છાપાઓમા ંઅનેક વખત આવી ચકૂયુ ંછે. હકીકતમા ંઆની ખેતીમા ં
લાગેલા હજાિો મજૂિોની બીમાિીઓ ર્નવશે લોકોને જાણકાિી આપવામા ંનથી આવતી. આંધ્ર પ્રદેશ, 

હરિયાણા અને પજંાબના ંઅનેક ગામોમા ંબી.ટી. કપાસના ખેતિોમા ંચાિો ચિવાથી બે હજાિથી વધ ુ

ઢોિઢાખંિ મતૃ્ય ુપામ્પયા છે એ સમાચાિ લોકો સધુી પહંચ્યા નથી. આંધ્ર પ્રદેશની િાજ્ય સિકાિે તો 
આવા ંખેતિોમા ંજાહિે ચેતવણી મકૂવી પિી છે કે બી.ટી. કપાસનો ચાિો જાનવિો માટે મોતનુ ં
જોખમ છે. બી.ટી. કૉટનમા ંજે ઝેિી જજન છે તે જ બી.ટી. રિંગણમા ંપણ છે. બી.ટી. કૉટનનો 
ખેતિોનો ચાિો ચિનાિા ંમોટા ંપશઓુના પેટમાથંી આ ચાિો અકબધં મળી આવ્યો. તે પચ્યો નહં. 
એટલે આગળ આંતિિામા ંધકેલાયો નહં. આંતિિા ંધીિે ધીિે સકુાઈ ગયા ંઅને ઢોિ મતૃ્ય ુપામ્પયા.ં 
બી.ટી. રિગંણ વગેિે ખોિાકથી માણસના પેટમા ંપણ આ જ હાલત ઊભી થવાની. 
 

બી.ટી. બબ્રન્જલ (રિંગણા)નો ર્નવવાદ બહુ મોટો છે. એને કાિણે ઍન્ટી-બાયોરટક દવાઓ શિીિમા ંકામ 
નથી કિતી અને નવી બીમાિીઓ પેદા થાય છે. શિીિમા ંપાચક િસો પેદા કિતા બેક્ટેરિયાનો 
જન્મ અટકાવીને એ આપણા શિીિને પેસ્સ્ટસાઈિ (જતંનુાશક) દવાઓ બનાવતી િેક્ટિી બનાવી દે 
છે. મોન્સાન્ટો કંપની દ્વાિા બી.ટી. રિંગણને ભાિતમા ંલાવવાની ભિપિૂ કોર્નશશ થઈ િહી છે. બી.ટી. 
રિંગણ પિના અખતિાઓમા ંસાબબત થયુ ંછે કે આ રિંગણ ભિેલી બિણીમા ંકીિાઓ મકૂવામા ંઆવે 
તો કીિાઓ એ રિંગણનુ ંભક્ષણ કિીને મિી જાય છે. મોન્સાન્ટો કંપની આવા ંપિીક્ષણોના ંતાિણોને 
ભાિત સિકાિથી છુપાવી િહી છે. 
 

અત્યાિ સધુી આપણે કાળજી લેતા આવ્યા છીએ કે રિંગણ, દ્રાક્ષ વગેિેને સાિી િીતે ધોઈ નાખ્યા 



પછી ખોિાક તિીકે એનો ઉપયોગ કિીશુ ંતો એના પિ છાટંવામા ંઆવેલા ંહાર્નનકાિક િરટિલાઈઝિથી 
ઘણેખિે અંશે મગુ્ક્ત મળશે. પણ બી.ટી. બબયાિણથી પાકેલા ંિળિળારદ, અનાજ, શાક વગેિેને 
ધોવાથી ઝેિમકુ્ત નહં કિી શકો કાિણ કે તે આખુ ંિળ કે અનાજ-શાક જ ઝેિી બની ગયેલુ ંહોય છે. 
 

ભાિત સિકાિ ભલે દાવો કિે કે આ દેશમા ંકોઈ પણ પ્રકાિનુ ંજીએમ ફૂિ ઈમ્પપોટક  કિવાની કે 

વેચવાની પિવાનગી નથી અપાઈ, પણ મંઘા મૉલમા ંકે પૉશ ર્નવસ્તાિોની મંઘી કરિયાણાની 
દુકાનોમા ંવેચાતી ઈમ્પપોટેિ ખાદ્યપદાથોની અનેક બનાવટો જીએમ ફૂિમાથંી બનેલી હોય છે. એટલુ ં
જ નહં ર્નપત્ઝા-બગકિ વગેિે વેચતી પિદેશી કંપનીઓ પણ જીએમ ફૂિ છૂટથી વાપિે છે. 
 

પેશ્ર્્સકોની િોરિટોસ કૉનક બચ્સ (જે ર્નવર્નવધ રિપની સાથ ેખવાય છે)મા ંજીએમ કૉનકનો ઉપયોગ 
થાય છે. આ બચ્સ ભાિતમા ંર્નવના િોકટોક વેચાય છે. આ બચ્સથી લીવિ અને રકિનીને નકુસાન 
થાય છે. યિુોપના અનેક દેશોમા ંએના પિ પ્રર્નતબધં છે. 
 

અમેરિકામા ંવીસ વર્ષકથી જીએમ ફૂિ ખવાય છે, ભાિતને શુ ંવાધંો છે? અમેરિકા કંઈ જગત આખાનુ ં
હવાલદાિ નથી. ર્નસગાિેટ હાર્નનકાિક છે એવુ ંઅમેરિકા હવે કહ ેછે. સદીઓ સધુી અમેરિકાએ તમાકુ 

અને ર્નસગાિેટનો પ્રચાિ કયો. અમેરિકાની બબલ્લી સો ચહૂા ખાધા પછી જ હજની યાિાએ જાય 
છે. અમેરિકાને તમે િોલ મૉિલ માનીને ચાલી શકો નહં. 
 

અમેરિકામા ંજીએમ ફૂિના આગમન પછી એને કાિણે થતા અનેક િોગોનો અમેરિકનો ર્નશકાિ બન્યા 
છે. ૭૫ ટકા અમેરિકનોને ખબિ પણ નથી હોતી કે તેઓ દિેક ભોજનમા ંજીએમ ફૂિ ખાય 
છે. ગ્સ્વત્ઝિલેન્િ, ફ્રાન્સ, ઈટલી, રીસ, પોલને્િ અન ેઑસ્સ્ટ્રયા જેવા દેશો જીએમ ફૂિ પિ પ્રર્નતબધં 
લાદી ચકૂયા છે. 
 

અમેરિકાની એિ.િી.એ. (ફૂિ ઍન્િ રગ્સ ઑથોરિટી)ના કિ્શન ર્નવશે ‘પોઈઝન ઑન ધ લેટિ‘ 

િૉક્યમેુન્ટિીમા ંઉલ્લેખ છે. અમેરિકન એિ.િી.એ.ના અિસિો મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓની તિિદાિી 
કિતા િહ ેછે અને બદલામા ંએ કંપનીઓમા ંમોટી નોકિીઓ પણ મેળવે છે. અમેરિકાની 
એિ.િી.એ.મા ંકિ્શન થતુ ંહોય તો શુ ંભાિતની એિ.િી.એ.મા ંનહં થત ુ ંહોય? ભાિતમા ંકૃર્નર્ષ મિંી 
શિદ પવાિ છે. તેઓ કેટલા પ્રામાબણક છે અને સત્યવાદી હરિશ્ર્ચદં્રના કેટલા મોટા અવતાિ છે તેની 
સૌ કોઈને ખબિ છે. ભાિત સિકાિે કેળાનંી વાિીની િખેવાળી વાનિોની ટોળીને સંપી છે. જીએમ 
ફૂિના આિમણથી ભગવાન જ ભાિતને બચાવી શકશે. ગયા શિુ-શર્નનવાિના લેખના અનસુધંાને 
લખાયેલા આ લેખથી અમાિી વાત અહં પિૂી થાય છે. તમારંુ કામ શરૂ થાય છે. 


