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सदर लेख़ हा म य देश मधे "गंगामाँमंडल" नावाचा एक गुं यातील योग केला आहे. याची 
मा हती देत आहे. 
 

या योगात मु य वे ल ात घेतलेल  बाब हणज ेकोण याह  साधारण कुटंुबात (४ त े५ 
य ती) सामा यतः जो पोषक आहार हवा असतो तो सहज भा या आ ण फळां वारा मळू 
शकतो. या या साठ  लागणा या सव गो ट  यातून मळतील. यासाठ  १००० चौरसफूट एवढ च 
जागा लागेल. "गंगा माँ मंडल"मुळे एक कुटंुब वषमु त फळ-भाजी आ ण घरगुती औषधे यासाठ  
वयंपूण होईल. 

 

याची रचना गोलाकार आहे.  यात जा यासाठ  ७र त ेअसतील. जे हा मंडल पूण होईल ते हा रोज 
सकाळी एका र यान ेक ापयत जात पाणी घालायचे(अथात कुणाला ठबक सचंन करायचे असेल 
तर  चालेलच). याची रचना अशी असेल क  ते पाणी सग या भागात पोहोचेल. पाणी देत 
असतानाच आप याला आव यक या भा या आ ण फळे तोडून आणायची. दसु या दवशी दसुरा 
रा ता आ ण न या, ता या भा या फळे तमु या जवळ! अस ंकरत सात दवस सात भा या फळे 
तु हाला मळतील आ ण आठ या दवशी पु हा प ह या र यावर ल भा या तोडणीयो य झाले या 
असतील. हा म अनके दवस चालेल. जे हा रोपे जुनी होतील ते हा ती काढून पु हा नवीन 
लावायची. 
 

गंगा मा ँमंडला या क ाकड ेजाताना या र या या दो ह  बाजूनंा वेल असले या फळभा या 
लावतात. बाहेर ल सात वा यांम ये कांदा, लसूण, मुळा, रताळीआ ण बटा या सारखी कंदमुळे तसेच 
टमाटे, भडी अ या फळभा या तसेच वशेष हणज ेअनेक औषधी वन पतीसु धा लाव या 
जातात. आतील सात वा यांम ये मेथी, मरची, को थबंीर असे मसाले, मूग, तूर, उडीद असे 
ो टनयु त धा ये लावल  जातात. सवात आतील गोलात आ ता जा त अस याने केळी, पपई 

लावतायेते. 
 

गंगा मा ँमंडल बनव याची कृतीखाल ल माणे(आराखडा च ात दला आहे) 

१. िजथे हे करायचे आहे या १०००  चौरसफूट जागे या क बदंवूर खंुट  ठोका. तथून १५फूट 
येचे गोल आखून या. यावर राख/चुना घाला हणज ेत े दसत राह ल. 
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२. आता दोर ची लांबी हळूहळू कमी करत मान ेएक एक गोल आखून 
या१०.५, ९, ६, ४.५, ३. याह  गोलांवर राख घाला. 

३. सवात बाहेर ल गोलांवर १३.५ फुटांवर खुणाकरा, सात समान भाग होतील. यावरह  राख टाकून 
खुणा प ट करा. 
४. या खुणांपासून क बदंपूयत दोर  लावून ४.५ फुटां या गोलापयत रेष आखून या. या रेषे या 
दो ह  बाजूंना ९-९ इंच मोजून द डफुटाची जागा र यासाठ  तयारकरा. हार ता बाहे न आतील 
४.५ फूट ये या गोलापयत जाईल. र यावर हवे अस यास दगड/फरशी लावता येईल. 

५. असेच सात र त ेकरा. 
६. सवात आतील ३ फूट गोलात एक दोन फूट खोल ख डा करा. या ख यात वघ टत हायला 
कमान सहा म हने लागतील (उदा- नारळा या का या, तुरा या, झाडां या फां या, उसा या 
चव या) असेपदाथ टाका. या यावर लवकर वघ टत होणारे पदाथ टाका(उदा: वाळलेल  
पान,े गवत, कापलेले तण). दर एकद ड म ह या नतंर यातील खत काढून वा यांम ये टाकतायेईल. 

७. सवात आतील ख डा पणू भर यावर यावर एक मोठा दगड ठेवता येईल. अंघोळ, कपड े कंवा 
भांड ेधुणेयासाठ  तोवापरता येऊ शकेल. या वारे त ेपाणी वापरातयेईल. 

८. सव र यां या दो ह  बाजूंनी बांबूचा मंडप क न यावर का याची जाळी तयार क न, यावर 
वेल सोडा. 
९. र त ेसोडून जी जागा आहे यात ख ड ेक न, माती, लवकर वघ टत होईल असा कचरा, श य 
अस यास तांदळाचा कंवा डाळींचा भुसा, शणेखत/गांडूळखत वाप न भुसभुशीत वाफे 
तयारकरा. यावर जीवामतृ टाका या वारे ज मनीतील जीवाण ूवाढतील. सव वाफे एकमेकांना 
जोडा, हणज ेपाणी सगळीकड ेजाऊ शकेल. 

गंगा मा ँमंडल तयार करताना खाल ल बाबी ल ात घेत या पा हजेत. 

१. वेलवग य भा यांना खूप जा त वारं सहन होत नाह . यामळेु ग ंगा मा ँमंडल वगेवान वारं 
नसेल तथे तयार कराव.ं 

२. इथ ेजा तीत जा त वळे ऊन असले पा हजे. 
३. ा या ंपासून यो य संर ण झाले पा हज.े यामुळे श यतो या या भोवती कंपाउंड असाव.े 
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४. घरगुती वापराती लखराब पाणी(अंघोळ, कपड-ेभांडीधुणे) सहजपणे यात जाऊ शकले पा हज.े या 
पा यात श यतो रसायन ेजाऊन येत. यासाठ  साबण वापरावर जरा बंधन येईल. 

५. वेलभा या या मंडपावर चवाढवा यात. र यात अथवा वा यातनको. हणज ेभाजीचा दजा 
चांगला राखलाजाईल. 

६.  गंगा मा ँमंडल वयंपाक घराजवळ के यास तेथील पाणी, जै वक कचरा सहजपणे गंगा मा ँ
मंडलात टाकण ेसोप ेजाईल. 

च ातील आराख यात द या माणे तु ह  भा या आ ण अ य वन पती लावूशकता. पण तु ह  
या भागात राहता कंवा तुम या आवडी नवडी नुसार यात बदलह  करता येईल. या१०००चौरस 

फुटात सुमारे ४० त े५० कार या वन पती लाव या जात आहेत. या नवीन योगा साठ  
शुभे छा! 

यातील औषधी वन पती ं
पांढर  मुसळी, ा मी, वेखंड, नगुडी,तळुशी, कोरफड, अडुळसा, कडूकवठ, शतावर , अ वगंधा 
लडी पपंळी, गुजं 

 


