
 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

  

सादर करत आह े

 

 

अन्नदाता सुखी भव 

 

 

 

 

 

लेखखका : भाग्यश्री पाटील 

  



अन्नदाता सखुी भव 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



अन्नदाता सुखी भव  

लेहिका भाग्यश्री खिवाजीराव पाटील 

अखसस्टंट प्रोफेसर, ई एण्ड टी सी खडपाटटमेंट  

SMSMPITR, अकलूज 

 मोबाईल: ९०९६८११२७१  

ई-मेल: bhagayshri1271@gmail.com 

 

या पुस्िकािील लिेनाचे सर्व िक्क लेहिकेकड ेसरुहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिकेची लेिी परर्ानगी घेण े

आर्श्यक आि.े  िस ेन केल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com  

प्रकाशन : ५ सप्टेंबर २०१९ 

©esahity Pratishthan®2019 

• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    

  

mailto:bhagayshri1271@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

अन्नदाता सुखी भव: 

भाग्यश्री पाटील 

 

  



नमस्कार!  

माझे नाव भाग्यश्री पाटील. मी व्यवसायाने एक 

इंखजखनअर असून अकलूज येथील सहकार महर्षी िंकरराव 

मोखहते पाटील इख्स्टटयूट ऑफ इंखजनीररंग अँड ररसर्ट 

मध्य ेअखसस्टंट प्रोफेसर या पदावर कायटरत आह.े 

लेखन आखि वार्न यार्ी आवड मला कॉलेज मध्ये 

गेल्यापासून लागली. साने गुरुजी, अण्िाभाऊ साठे, 

खिवाजी सावंत, बाबासाहबे पुरंदरे, यांर्ी पुस्तके वारू्न वारू्नर् मला लेखनार्ी 

आवड कधी लागली समजलार् नाही. िेतकरी, तयांरे् प्रश्न, समाजासमोर मांडूनर् 

काहीतरी बदल घडू िकतो अस ेमला वाटते. यार् भावनेतून खनमाटि झालेले ह ेपुस्तक.  

िेतकरी हा तर सगळयांच्यार् खजव्हाळयार्ा खवर्षय. तयार्ा त्रास तयार्ी 

होिारी फरफट सवाटनार् ददसते पि तयार्ी नक्की मदत किी करावी हरे् समाजात 

नाही. म्हिून, आपिही एक होऊन तयार्साठी काहीतरी करू िकतो हरे् या 

खलखािातून मला सवाांसमोर मांडायरे् आह.े माझ्यासाठ लेखन ही गोष्ट जरी नवीन 

असेल तरी माझ्या पुस्तकात मांडलेल्या भावना मात्र अतयंत प्रामाखिकपिे आखि 

खनस्वाथीपिे मांडलेल्या आहते. तया वार्कांपयांत नक्की पोर्तील असा मला खवश्वास 

आह.े या लेखनार्ा हेतू फक्त खवर्ारिा नवीन ददिा देिे आह.े ह ेलेखन सवाटना एक 

नवीन ददिा दईेल तसेर् पुस्तकाला खमळिार प्रखतसाद माझ्यातल्या लेखखकेला अजून 

नवीन आखि सुंदर लेखन करण्यास प्रवृत्त करेल हीर् आिा 

प्रा. भाग्यश्री पाटील  

अकलूज 

  



मनोगत 

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. प्राचीन काळापासनू ककत्येक लोकाांचा शेती हाच मुख्य व्यवसाय 

आहे. त्यामुळे शेती, शेतकरी हा सवाांचाच खुप किव्हाळ्याचा कवषय आहे. शेतकऱ्याला अन्नदाता, कष्टकरी, 

पोकशांदा या नावाांनी सांबोधले िाते. या के्षत्रात हररतक्ाांती, धवलक्ाांती, िलक्ाांती, याांसारख्या वेगवेगळ्या 

क्ाांती होत आहेत. देश प्रगती करत आहे. 

या पुस्तकात कोणतेही तत्वज्ञान नाही, कोणताही उपदेश नाही. आहेत ते नवीन कवचार आकण नवीन 

दृकष्टकोन! 

आि देशाने ककतीही प्रगती केली असली तरी शेतकरी हा म्हणावा कततका प्रगती करताना कदसत 

नाही. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, किजबािारीपणा आकण त्यातुन येणारे नरैाश्य यामुळे शेतकऱ्याांच्या 

आत्महत्याांचे प्रमाण वाढत आहे. काहीही करून हे थाांबले पाकहिे. त्यासाठीच या भल्या मोठ्या िगात या 

अडचणींवर मात करण्यातला खारीचा वाटा म्हणुन मी माझे कवचार या पुस्तकाच्या माध्यमातनू माांडत आहे.  

आिबूािलूा अशा गोष्टी पाकहल्या की मन खुप अकस्थर होतां. िगाला अन्न पुरकवणाऱ्या पोकशांद्याची 

पररकस्थती इतकी खराब व्हावी आकण िगानेही ती पाहावी याचे वाईट वाटते. योग्य मागजदशजन आकण योग्य 

पाठबळ लाभले तर सवाांच्या साथीने आपण नक्कीच या सांकटावरही मात करू शकतो. हो ! मी याला समस्या 

न म्हणता सांकट म्हणतेय, कारण आि शेतकऱ्याांची अशी अवस्था बघनू तरुण कपढी शेती करण्यास पुढे येत 

नाही. त्यामुळे िर भारत शेतीप्रधान देशच राहीला नाही तर अन्नधान्य बाहेरून आयात करावे लागेल आकण 

असे झाले तर ते एक खपू मोठे सांकट ठरेल आकण कदाकचत याला िबाबदार आपणच अस.ू 

एकमकेाां साहाय्य करू..अवघ ेधरू सुपांथ.. याप्रमाणे काम करत राकहलो तर यश नक्कीच कमळेल. 

सवाांना सोबत घेऊन प्रगती केली तर तो प्रगतीचा सवोच्च कबांदू ठरेल असे मला वाटते, आकण हे अशक्य मुळीच 

नाही. आपापल्या परीने सवाांनी िमेल तसा प्रयत्न केला तर हे नक्कीच साध्य होईल. भकवष्यातला धोका 

ओळखनू सवजच या महान कायाजस हातभार नक्की लावतील हा माझा आत्मकवश्वास आहे. ककत्येक कठकाणी 

या कायाजस चाांगली सुरुवात झालेली कदसत आहे. गरि आहे ती सवाांनीच यात सहभाग घेण्याची.   

प्रा. भाग्यश्री पाटील  

अकलूज  
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१. पोण ांद्याची ओळख नव्यान े

 

अन्नदाता सुखी भव: 

 

घरात गहृीणीने सुांदर स्वयांपाक केला, तो सवाांनी आवडीने पोटभरून खाल्ला, सवाांचे 

मन आकण पोट तपृ्त झाले की आपसुकच तोंडातनू बाहेर पडणारे वाक्य, "अन्नदाता सुखी 

भव:" यातल्या प्राथजना या गकृहणीसाठीच नाही तर ते अन्न ज्याच्यामुळे आपल्यापयांत पोचतां 

अशा अन्नदाता शेतकऱ्याांचाही असाव्यात, आकण का असु नये? ऊन, वारा, पाऊस अांगावर 

झेलत घाम गाळत कपकवलेले धान्य हे अनमोल आहे. 

पण कधी कधी एक मोठा प्रश्न पडतो तो असा की खरांच अन्नदाता सुखी आहे? शेतकरी 

समिलाय का आपल्याला? आकण समिला असेल तर ककती? तोही एक माणसू आहे, तुमच्या 

आमच्यासारखा. त्यालाही मन आहे, भावना आहेत, कुटुांब आहे. म्हणनूच मला गरि वाटते ती 

पोकशांद्याची नव्याने िगाला ओळख करून देण्याची! ही ओळख फक्त िगालाच नाही तर 

शेतकऱ्यालाही स्वतःला होणे गरिेचे आहे कारण िोपयांत असे होत नाही तोपयांत त्याचे 

सामर्थयज त्याला कळणार नाही आकण सामर्थयज कळल्याकशवाय नरैाश्य दूर होणार नाही. 

 

आतापयांत िो शेतकरी सवाजनी पाकहलाय ककां वा सवाजना समिलाय त्याचे वणजन करायचे 

झाले तर पुढीलप्रमाणे असेल. 

माणसाच्या मलूभतू गरिा अन्न, वस्त्र, कनवारा, पण त्याही व्यवकस्थतपणे पुरवता न 

येणारा शेतकरी..अकशकक्षत.. दुबजल.. आकण पररकस्थतीने खचलेला शेतकरी..” 

नको पाांडुरांगा मला सोन्या चाांदीच ेदान रे .. 

फक्त भिजव पाांडुरांगा हे तहानलले ेरान रे.. 



कमरेवरच्या हात सोडून आिाळाला लाव.. 

ढगाला थोड ेहलवून भिजव माझा गाव.. 

असे म्हणत पावसासाठी पाांडुरां गाला आतज हाक देणारा वारकरी शेतकरी. आतापयांत हीच 

ओळख आहे शेतकऱ्याची, पण हीच ओळख बदलायची आहे. 

 

िे हात िगाला अन्न पुरवतात त्याांची ओांिळ ररकामी राहता कामा नये, िे खाांदे 

इतराांना आधार देतात ते कनराधार होता कामा नये, िे िगाचे पोट भरतात ते कधीच उपाशी 

झोप ूनये. सवाजत महत्वाचे म्हणिे िे मन कनस्वाथीपणे कष्ट करून सवाांना अन्नाच्या रूपाने 

नविीवन देते ते कधीच खच ूनये आकण हे सवाांचेच कतजव्य आहे. 

आठवड्याच्या बािारात गेलां आकण कतथां चेहऱ्यावर तेि आणनू आपल्या कष्टाचे धान्य, 

भािीपाला कवकणारे शेतकरी पाकहले की खपू कौतुक वाटतां. शेतात कष्ट करायचे आकण दर 

आठवड्याला आपले धान्य, भािीपाला, फळे कवकायला घेऊन यायचे. त्यावेळी त्याच्या 

चेहऱ्यावर िो उत्साह, िे हास्य, िे समाधान असते ते खरांच कौतुकास्पद आहे. भािी, धान्य 

घेतले की सढळ हाताने मोिमापापेक्षा ककां कचत िास्तच देणारे ते हात, प्रत्येक माणसाशी पे्रमाने 

बोलण्याची तयारी, ती बोलण्यातली आपुलकी, कुणी भाव कमी करून माकगतला तरी मोठ्या 

मनाने "बरां  घ्या" म्हणनू देण्याची तयारी. या गोष्टी एक भावकनक नातां कनमाजण करतात. ककती 

मोठ्या मनाचा असतो शेतकरी ! पशैाने श्रीमांत नसेलही कदाकचत, पण मनाची श्रीमांती मात्र 

खपू. 

या सगळ्यात एक कवरोधाभास मात्र कदसतो तो असा की शेतकऱ्याचा समािाकडे, 

समािातल्या लोकाांकडे बघण्याचा दृकष्टकोन कितका पे्रमळ आकण पकवत्र आहे कततकासा 

समािाचा त्याच्याकडां बघण्याचा पे्रमळ दृकष्टकोन कदसत नाही. शेतकऱ्याने घाम गाळून 

कपकवलेले धान्य अनमोल आहे. त्याची ककां मत खरांच तुम्ही आम्ही ठरव ूशकतो का? आपण 

स्वतः कष्टाने एखादी गोष्टी कमळवली ककां वा बनवली तर आपण कतला ककती िपतो. 



आपल्यासाठी ती ककतीतरी अनमोल असते. कतचे मलू्य आपल्याला पशैात ठरवता येत नाही. 

पण िेव्हा दुसऱ्या कुणाच्या तरी वस्तचूी ककां मत ठरवण्याची वेळ येते तेव्हा आपली तीच भकूमका 

का राहत नाही? शेतकरी इतक्या कष्टाने धान्य कपकवतो आकण आपण त्याच कष्टाचा 

उत्पन्नाला एका कमकनटात कवडीमोल ठरवतो. त्याची ककां मत कमी करतो. हे ककतपत योग्य 

आहे? आपण  एखादी दुसरी गोष्ट ऑनलाइन ककां वा दुकानात कतच्या मळू ककमतीपेक्षा 

ककतीतरी िास्त ककां मत देऊन घेतो पण कष्टाची शुद्ध भािी, फळे काही ना काही कमी 

ककमतीतच कदली पाकहिेत हीच आपली अपेक्षा असते. याने कदाकचत आपल्याला काहीतरी पसेै 

वाचवल्याचे क्षकणक समाधान कमळेल पण आपलेच पोट भरावे, आपल्याला अन्नधान्य कमळावे 

म्हणनू कष्ट करणाऱ्या त्या कष्टकऱ्याांचे मन दुखावले, त्याच्या कष्टाची ककां मत कमी केली हे 

िेव्हा आपल्या लक्षात येईल तेव्हाच कुठांतरी शेतकरी हा माणसू समिेल.  

 

देश प्रगतीपथाकडे वाटचाल करत आहे. नवनवीन सांशोधने होत आहेत. सवज गोष्टी 

वेगाने बदलत आहेत. पण एक गोष्ट कधीही बदलणार नाही आकण ती म्हणिे पोटाची भकू. 

माणसाने ककतीही पसैा कमावला, ककतीही प्रगती केली तरी पशैाने पोट भरत नाही. ते भरायला 

अन्नच हवे. उद्या चालनू अशी पररकस्थती कनमाजण झाली की पसैा भरपरू आहे पण अन्नधान्याच 

उपलब्ध नसेल तर? काय होईल? कल्पनाच करवत नाही. डोळ्यासमोर अांधार येतो. 

आिकालच्या कडकिटल युगात कोणी थोडे काही कायज केले की त्याचा उदो उदो 

वतजमानपत्र, न्युि चॅनेलवर झळकत असतो. नको तेवढे महत्व त्या व्यक्तीला कदले िाते आकण 

मग त्याच्यामध्ये अहांकार कनमाजण होतो. पण कधी पाकहलांय का कुठल्या शेतकऱ्याचा सत्कार 

ककां वा त्याला मानाचे स्थान कदलेले ? तो िगाला अन्न पुरकवण्याचे महान कायज करतो म्हणनू 

त्याची कुणी दखल घेतलेली? दखल घेणे तर सोडाच पण आपण कधी पे्रमाने त्याांची चौकशी 

तरी करतो का? "मी आपली काही मदत करू शकतो का?" असे कवचारणे तर सोडाच पण त्याांना 

कुणी पे्रमाचे दोन शब्दही बोलत नाही. बऱ्याच वेळा "ते त्याचे कामच आहे" असा पकवत्रा घेतला 



िातो. त्याांचा कतरस्कार केला िातो. एखादी वस्त ूत्याने कमी भावात कदली नाही तर त्याचाशी 

वाद घातला िातो. त्याची त्यावेळी एकच अपेक्षा असते की एकवेळ पसेै देऊ नका पण पे्रमाने 

बोला. इतकेही आपण करू शकत नसेल तर आपल्यातली माणुसकी सांपत चाललीय असेच 

म्हणावे लागेल. 

शेतकरी हा स्वाथी कधीच नसतो. तो कसलीच अपेक्षा करत नाही कुणी आपल्या महान 

कायाजची दखल घेत नाही म्हणनू तो रडतही बसत नाही. त्याचे समािकहताचे कायज अकवरतपणे 

चाल ू असते, कारण त्याला माकहत आहे त्याने काम करायचे बांद केले तर पणूज िगावर 

उपासमारीची वेळ येऊ शकते.   

मला या कलखाणातनू शेतकरी या महान व्यक्तीची नवीन ओळख करून द्यायची आहे, 

त्यामुळे मी स्वतःशी एक गोष्ट ठरवली आहे. ती अशी की, या व्यक्तीला दुबजल ककां वा खचलेला 

म्हणनू मी स्वतःही बघणार नाही आकण समािालाही एक असा दृकष्टकोन देण्याचा प्रयत्न करेन 

िेणेकरून स्वतः शेतकरी आकण समाि दोघेही या व्यक्तीकडे एक सामर्थयजवान माणसू म्हणनू 

पाहतील. शेतकऱ्याचा सामर्थयाजचा सवाजत मोठा पुरावा म्हणिे िो व्यक्ती िगाचा पोकशांदा 

म्हणवला िातो िो िगाची भकू भागवतो तो दुबजल कसा असेल? 

 

आता शेतकऱ्याला त्याच्या शक्तींची सामर्थयाजची िाणीव करून देणे गरिेचे झाले आहे. 

अिनू एक गोष्ट आनांदाने आकण अकभमानाने साांगावीशी वाटते. ती अशी की आिपयांत 

ककत्येक समािसुधारक, थोर कवचारवांत, सुप्रकसद्ध डॉक्टसज, इांकिकनअसज, लष्करातील 

अकधकारी, सनै्यातील वीर िवान, थोर शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, िगाच्या नकाशावर भारताचे नाव 

उांच करणारे खेळाडू, कवकवध के्षत्रातील नामवांत व्यक्ती या शेतकरी कुटुांबानीच समािाला 

कदलेल्या आहेत, आकण मी हे धमजकनरपेक्ष आकण िातीभेद कवसरून साांगत आहे, कारण शेती 

करणारा वगज हा एकाच िाती धमाजचा नाही तो कवकवध िाती धमाांचा आहे. पण इथे िाती धमाजपेक्षा 

त्याांनी केलेले कायज ककतीतरी मोलाचे आहे. म्हणिेच िगाचे पोट भरता भरता त्याला 



प्रगतीपथावर नेण्याचे कामदेखील शेतकरी करत आहे. त्यासाठी त्याचे ककती आकण कसे 

आभार मानावे!   

इतके सगळे असताना प्रश्न पडतो की िो िगासाठी इतकां  करतो तो स्वतःच्या कुटुांबाचा 

भार उचलण्यास असमथज कसा? तो मनाने कसा खचतो? 

तो िगाला पोसतो, तो स्वतःच्या मुलाबाळाांना कशकवनू खपू खपू मोठे करण्याचे स्वप्न 

बघतो, तो त्याचा पणूज िन्म काळ्या मातीमध्ये कष्ट करण्यात घालवतो. तो आपल्या गाई, 

बलैाांवर आपल्या लेकराांप्रमाणे पे्रम करतो त्याांना कुठे लागले िखम झाली तर त्याचेही मन 

हळहळते. कितक्या किद्दीने आकण कणखरपणे तो नसैकगजक आपत्तींना सामोरे िातो कततकाच 

तो हातातोंडाशी आलेले पीक हातचे गेल्यावर हळवा होतो. पण तरीही स्वाथज, दे्वष, अहांकार, 

प्रकतशोध या भावना त्याच्या मनाला कशवतही नाहीत. तो त्रासात अडचणीत असेल तर दुसऱ्या 

कुणाला आपले दुःख साांगनू दुखी करण्यापेक्षा स्वतःचे आयुष्य सांपवणे पसांत करतो. कनसगाजने 

साथ कदली नाही म्हणनू तो कनसगाजचा कतरस्कार करत नाही आकण समािानेही साथ कदली 

नाही तरी तो समािाचाही कतरस्कार करत नाही. त्याला फक्त कनस्वाथीपणे देणे माकहत आहे. 

मग त्याचे दुःख ककां वा त्रास आपण िाणनू आपल्याला िमेल त्या मागाजने त्याची मदत करू 

शकलो चालणार नाही का? आकण त्याची मदत हीच आपली मदत ठरणार आहे. 

 

आिच्या कसमेंट कााँक्ीटच्या युगात शेती, वाडा, तुळशी वृांदावन, अांगण, परसबाग, कवहीर 

हे शब्द ककत्येक मुलाांना माहीतच नाहीत आकण बघायचे झाले तरी ऑनलाइन ककां वा फोटोमध्ये. 

कदाकचत हे शब्द हे कवचार िुनेही वाटू शकतील पण यातच खरी मिा होती, आनांद होता 

हेदेखील आपल्याला मान्य करावे लागेल. एक धक्कादायक बाब अशी आहे की िेव्हापासनू 

पाश्चात्य सांस्कृती आकण त्यातले कवकवध खाद्यपदाथज बािारात दाखल झाले आहेत आकण आपण 

ते खाऊ लागलो आहोत तेव्हापासनू कॅन्सर, मधुमेह, हाटजअटॅक असे फॅशनेबल रोग लोकाांना 

होऊ लागले आहेत. यापवूी हे रोग नव्हते अशातला भाग नाही. या आधी पण हे रोग होते पण 



त्याचे प्रमाण खपूच कमी होते. इतके कमी की ही नावेसुद्धा बऱ्याच लोकाांना माकहत नव्हती. 

िे कष्टकरी शेतकरी ककां वा िे लोक स्वतःच्या शेतातील ककां वा नसैकगजक फळे, भाज्या खातात, 

कनयकमत कष्ट करतात, कवकहरीचे स्वच्छ पाणी कपतात, रात्रीची शाांत झोप घेऊन सकाळी 

सयूोदयाच्या आधी उठतात, शुद्ध हवा घेतात आकण सवाजत महत्वाचे म्हणिे स्माटजफोन हा प्रकार 

त्याांना माकहत नाही अशा लोकाांमध्ये हे फॅशनेबल आिार क्वकचतच कदसतील ककां वा कदसणारच 

नाहीत. पण कपझ्झा, बगजर, चायकनि, कोल्ड करांक्स यासारख्या पदाथाांचे सराजस सेवन 

केल्यामुळे शरीराची हानी होत आहे. वाढत्या वाहनाांमुळे प्रदूषण होत आहे. मग मोकळी आकण 

शुद्ध हवा कमळणार कशी? असेच चालत राकहले तर एक कदवस असा येऊ नये की प्रत्येकाला 

स्वतःचा ऑकक्सिन कसलेंडर कवकत घ्यावा लागावा. 

या गोष्टी गाांभीयाजने घेण्याची गरि आहे. आपण िर शेतकऱ्याांना सबळ करण्यात मागे 

राकहलो तर ते त्याांचेच नाही तर सवाांचेच नुकसान आहे हे समिनू घेतले पाकहिे. बाहेरील 

देशातनू बाकीच्या गोष्टी तर आयात करतच आहोत पण िर अन्न, धान्य, फळे, भाज्या हेही 

आयात करावे लागले तर त्यासोबत रोगराईही आयात होईल हे लक्षात घेतले पाकहिे. त्यामुळे 

आपल्याला शुद्ध फळे, भाज्या, धान्य उपलब्ध आहे त्याच्या पुरेपरू फायदा घ्यावा आकण ते 

उत्पादन करण्यासाठी आपल्या पोकशांदाला आपल्याला िमेल ती मदत करावी. तसेच 

त्याांच्याकडून कुठलेही उत्पन्न खरेदी करताना कसलीही हुज्ित घाल ूनये. ते कमळेल त्या 

ककमतीत घ्यावे, कारण ते अनमोल आहे आकण शेतकरीही अनमोल आहे. 

 

 

*********************************************************************************** 

  



२. नमेके कुठे चकुत े?  

 

गेल्या काही वषाजत ककतीतरी शेतकऱ्याांनी आपल्या शेतीचे झालेले अतोनात नुकसान 

आपल्या डोळ्याांनी पाहीले आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक िेव्हा अवकाळी पावसामुळे ककां वा 

दुष्काळामुळे आपल्या हातनू गमावले िाते तेव्हा मनाला ककतीतरी यातना होत असतील. 

साहकिकच असां झालां तर शेतकरी खचणारच. पण हे सवज थाांबवायचां असेल तर नेमके कुठे 

चुकते आहे ते शोधनू त्याकदशेने पावले उचलणे मला खपू महत्वाचे वाटते. माझ्या माकहतीप्रमाणे 

आि शेतकऱ्याची िी अवस्था आहे त्याला िबाबदार काही घटक आहेत ते खालीलप्रमाणे : 

१) णनसगााचा अांदाज न घतेा उत्पन्न घेि े 

प्रत्येक कपकासाठी लागणारे हवामान, पाणी या गोष्टी कनसगाजवर अवलांबनू आहेत. 

म्हणिेच शेतीच कनसगाजवर अवलांबनू आहे. त्यामुळे कुठल्या ऋतमूध्ये कुठले पीक घ्यावे, िर 

दुष्काळाची कचन्हे असतील तर कमी पाण्यात येणारे पीक कोणते? या बाबींचा कवचार करून 

उत्पन्न घेतले तर कनकश्चतच फरक पडेल असे मला वाटते. तसेच पाणी आडवा पाणी किरवा, 

शेततळे यासारखे उपक्म देशील शेतीमध्ये महत्वाचे आहेत.  

 

२) योग्य मागाद ानाचा अभाव  

भारतातील बराचसा शेतकरी वगज हा अकशकक्षत आहे. त्यामुळे त्याांना योग्य मागजदशजन 

कमळणे गरिेचे आहे. िेणेकरून ते पारां पररक शेती सोडून सुधाररत शेतीपद्धतींचा अवलांब 

करतील. बऱ्याच वेळा कुठलेच मागजदशजन ककां वा बािारपेठाांची माकहती न घेता पीक घेतले िाते 

त्यामुळे नुकसान होते. 

 

३) योजनाांचा अभाव 



शासनाकडून शेतकऱ्याांसाठी ककत्येक नवीन योिनाांची घोषणा केली िाते पण खपूच 

कमी योिना थेट शेतकऱ्याांपयांत पोचतात. दुदैवाने काही योिना तर इतक्या उकशरा पोचतात 

की योिनेचा लाभ कमळेपयांत कनराश झालेल्या शेतकऱ्याने वाट बघनू िगाचा कनरोप घेतलेला 

असतो. 

 

४)  तेमालाला हमीभाव न णमळि े 

शेतमालाला हमीभाव न कमळणे कमळणे याचे कारण बहुधा सवाजना माकहती असावे. 

ककत्येक वेळा पीक शेतामध्ये असते तोपयांत चाांगला भाव असतो पण पीक बािारात आले की 

अचानक भाव पडतात. शेतमाल हा नाशवांत असल्यामुळे अशा वेळी कमळेल त्या ककमतीत 

शेतकऱ्याला तो कवकावा लागतो आकण मग खचजही कनघत नाही अशी अवस्था होते. अचानक 

भाव कसे पडतात? हे कुठांतरी थाांबले पाकहिे. उत्पादनाला पुरेश्या नफ्यासकहत हमीभाव देणे 

गरिेचे आहे. 

 

५) दुष्काळ, अणतवषृ्टी आणि कजाबाजारीपिा  

दुष्काळ आकण अकतवषृ्टी या नसैकगजक आपत्ती आहेत. त्यामुळे दुदैवाने अशा प्रकारचे 

सांकट शेतकऱ्याांवर ओढावले तर त्याांना तात्काळ कपकवीमा ककां वा नुकसान भरपाई कमळत 

नाही. पयाजयाने शेतकऱ्याांना खािगी किज काढावे लागते. आधीच कपकाच्या कमळणाऱ्या 

नफ्याच्या भरोशावर शेतकऱ्याने पेरणीसाठी खचज केलेला असतो आकण परत नुकसान झाले 

तर अिनू किज काढावे लागते. यामुळे त्याला सहाकिकच नरैाश्य येते आकण तो टोकाचे पाऊल 

उचलतो. हे थाांबवायचे असेल तर शेतकऱ्याला गरिेच्या वेळी तात्काळ पीककवमा ककां वा 

नुकसान भरपाई उपलब्ध करून कदली गेली पाकहिे. 

भलेही आि माणसू आपल्या इच्छाशक्ती आकण बुद्धीच्या िोरावर चांद्रावर िाऊन पोचला 

आहे पण आिही अत्यांत दुगजम भागात किथे भीषण दुष्काळाचे सावट आहे, किथे हांडाभर 



पाण्यासाठी लोकाांना ककत्येक ककलोमीटर पायपीट करावी लागते, किथे चारापाण्याकवना 

शेतकऱ्याांना आपल्या लेकराांप्रमाणे साांभाळलेली िनावरे कवकण्याची वेळ येतेय, किथे 

पाण्यावाचनू प्राणी िीव सोडत आहेत अशा काही दुगजम भागात पाण्याचे टाँकर ककां वा 

िनावराांसाठी चारापाणी, छावण्या, ककां वा अत्यावश्यक सुकवधा पोच ूशकत नाहीत याची खांत 

वाटते. हे थाांबवायचे असेल तर कारभारात सुसतू्रता आणनू भ्रष्टाचार नेमका कुठे होतोय हे 

शोधनू वेळीच त्याचा बांदोबस्त करणे िरुरीचे बनले आहे. 

 

६) भारणनयमन  

देशातील बहुताांश गावाांमध्ये कविेची समस्या कायम आहे. कदवसातले काहीच तास वीि 

उपलब्ध होते आकण बाकीचे तास भारकनयमन चाल ू असते. त्यामुळे हेही शेतीसाठी एक 

आव्हानच ठरते. ककतीतरी वेळा कपकाांना पाणी द्यायचे असेल तर रात्र रात्र िागनू द्यावे लागते 

कारण कदवसभर भारकनयमन असते. मग अशा वेळी पाणी असनू ते कपकाांना देता येत नाही. 

याचे योग्य कनयोिन करणे गरिेचे आहे . 

 

 

७) अणधकाराांची माणहती नसि े 

मतदान हा प्रत्येक माणसाचा अकधकार आहे. तो िर प्रामाकणकपणे वापरला गेला तर 

कल्याण करतो, पण क्षकणक अकमषाला ककां वा दबावाला बळी पडून चुकीच्या माणसाच्या हातात 

सत्ता कदली तर नुकसान आपलेच होते. त्यामुळे किजमाफी, वीिबीलमाफी, कपकाांना हमीभाव 

याांसारखे प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपल्या अकधकाराचा योग्य वापर करून योग्य 

प्रकतकनधी कनवडून देणे गरिेचे आहे.  

ही सवज कारणे आहेत. कदाकचत हे कारणमीमाांसा करणां सोपां असेल पण िो माणसू 

प्रत्यक्षात या समस्याांना सामोरे िात असतो, पररकस्थतीला तोंड देत असतो तोच या अडचणीतनू 



होणार त्रास समि ूशकतो. तुम्ही आम्ही फक्त वाचन ककां वा कलखाण करून हा त्रास नाही समि ू

शकत. पण हा त्रास कमी होण्यासाठी योगदान मात्र नक्की देऊ शकतो. 

कदाकचत नेमकां  कुठे चुकतांय हे आपल्यापेक्षाही िास्त शेतकऱ्यालाही माकहती असेल. 

पण त्याच्याही काही अडचणी, काही हतबलता अस ूशकतील. फक्त त्या िाणनू घेऊन त्याला 

आता आशावादी बनवण्याची गरि आहे. समािासाठी तो ककती महत्वपणूज आहे हे त्याला 

समिनू साांगण्याची गरि आहे.  

ककतीतरी शेतकऱ्याांची मुले आपल्या आईवकडलाांची पशैाांची िमवािमव करताना 

होणारी ओढाताण, त्याांचा त्रास, खालावत चाललेली आकथजक पररकस्थती पाहू शकत नाहीत 

आकण कोवळ्या वयात आपले आयुष्य सांपवतात. ककत्येक मुली कशक्षणासाठी आकण लग्नाच्या 

खचाजसाठी आईवकडलाांचे होणारे हाल पाहून िगाचा कनरोप घेतात आकण समाि उद्याचा एक थोर 

कवचारवांत, डॉक्टर, इांकिकनअर, गमावतो. हेसुद्धा थाांबले पाकहिे. अशा बातम्या पकहल्या, ऐकल्या 

की खुप वाईट वाटतां. असे वाईट कवचार मनात येणाऱ्या कनष्पाप मुलींना मला एक मोठी बहीण 

म्हणनू मला हेच आवाहन करावेसे वाटते की, असे कवचार चुकूनही मनात येऊ देऊ नका. ज्या 

घरात मुलगी िन्माला येते ते घर खरांच खुप नशीबवान असते. मुलगी म्हणिे लक्ष्मी, मुलगी 

म्हणिे सरस्वती, तीच वेळप्रसांगी दुगाज होत असते. मुली लक्ष्मीच्या पावलाांनी घरात िन्म घेतात 

कशकतात आकण प्रसांगी दुगाज होऊन आपल्या घरवरच्या समािावरच्या सांकटावर मात करतात. 

स्त्रीला कनसगाजनेच ही शक्ती कदली आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुांबाची शक्ती बना. त्याांना धीर द्या. 

कदाकचत तुमची किद्द, तुमचे धाडस तुमची उमेद बघनू त्याांच्यातही बळ सांचारेल. त्याांनाही 

लढण्याची ताकत कमळेल. याच कवषयास अनुसरून माझ्या वाचनात आलेली एक सुांदर गोष्ट : 

 

 सांध्याकाळची वेळ होती. बळीराम शेतातनू आला असता घराच्या दारात त्याची मुलगी व 

मुलगा लाईट नसल्यामुळे कचमणी समोर घेऊन अभ्यास करत होते. हे पाहून बळीरामला बरे 

वाटले. तो म्हणाला, "पोरावो, खुप आभ्यास करा!", असे म्हणुन त्याने त्याच्या बायकोला, 



लक्ष्मीला आवाि कदला आकण म्हणाला, "अगां लक्ष्मी! मला िेवायचां नाही हाय! तु सकाळी 

कदलेल्या भाकरीनां पोट माझ टच झाल हाय!" असां म्हणत माठातील पाणी कपण्यासाठी तो घरात 

गेला. घरात समशानाची शाांतता! लक्ष्मी पण पाणी पीत होती. बळीराम म्हणाला, "तु कोरभर 

भाकरी  खायना !" लक्ष्मी म्हणाली, "घरात धान्याचा एक दाणा पण नाही हाय, कशी बशी एक 

भाकरी केली हाय! आकण ती भाकरी मुलाांना ठेवली हाय! ही भाकरी खाऊन पोराांना काय देणार 

म्हणुन कालची कोरभर भाकरी खाल्ली हाय! धनी तुम्ही पण कालची कोरभर भाकर ठेऊन 

तीच आि खाल्ली हाय. ते मला माहीत हाय ना"' बळीराम कनशब्द झाला व काही काळ थाांबुन 

म्हणाला, "लक्ष्मी काय कराव? पाऊस पाणी नाय हाय! त्यामुळे शेताचां समशान झालां हाय! 

शेतात काहीच नाय हाय? मग काय कराव मला समित नाय हाय! आकण उद्या राखी पनूव पण 

हाय! आकण पोरीला एक राखी आणुन देण्याची आयपत राकहली नाय! काय कराव हे उमित 

नाय? देव शेतकऱ्यावर का कोपला हाय? आकण कीती शेतकऱ्याांचा बळी घेणार हाय? काय 

माहीत? शेतात गेलां  की पोटात कालवतांय! काय करावां तेपण समित नाय?' म्हणनू पोटभर 

पाणी कपऊन बळीराम बाहेर आला आकण म्हणाला, "पोरावो, कबगी कबगी चला, कोरभर भाकरी 

खावा!' दोन्ही पोर घरात आली. त्याांना सुद्धा घरची पररकस्थती ठाऊक होती. म्हणनू पोर नुसती 

भाकर खात होती. बळीराम घरात आला. त्याची मुलगी कवद्यािवळ येवनू बसला. कवद्या म्हणाली, 

"बाबा थोडां िेवा की! बळीराम म्हणाला, "आत्ताच तुझी आय आकण मी िेवलो हाय!" पण कवद्याला 

घरची पररकस्थती काय आहे याची पुणज िाण होती. त्यामुळे ह्या कचमुकलीनां ना स्वता घास घेतला 

अन् तीच्या बापाला भरवला आकण बापाच्या डोळ्यातनू पाणी आले! स्वत:ला सावरत बाबा शाांत 

झाला. कवद्या म्हणाली, "बाबा ऊद्या राखी पोकणजम हाय. मला तुमच्या कडुन एक गोष्ट पाकहिे 

आहे ती तुम्ही देणार ना?" बळीराम हो म्हणाला आकण कवद्या िेवण करुन झोपली! मात्र बळीराम 

िागाच होता. उद्या पोरगी काय मागनार, या कवचाराने तो कासावीस होता. रात्रभर तो झोपला 

नाही. सकाळ झाली आकण बळीराम अांघोळ करुन गावात गेला. एक दोघाला हात ऊसने पसेै 

माकगतले. परां तु त्याांनी नकार कदल्यामुळे बळीराम हाताश झाला. त्याला काय करावां हे समित 



नव्हतां. राख्या घेण्यासाठी सुद्धा पसेै नसल्यामुळे राख्या कशा घेऊन िायच्या, या प्रश्नाने 

बळीराम व्याकुळ होता. तो कनराश होऊन घरी आला. कवद्या घरी वाट पाहत बसली होती. बळीराम 

घरी आल्यावर कवद्या म्हणाली, "बाबा कीती वेळ झालां कुठां गेला होताव? चला राखी बाांधायची 

हाय!" बळीराम म्हणाला, "मी राखी आणली नाही?" कवद्या म्हणाली, "माझ्याकडां राखी हाय." ९ 

बळीराम आश्चयजचककत  झाला आकण म्हणाला, "तु राखी कोठून आणली हाय?" त्यावर कवद्या 

म्हणाली, "बाबा तुम्ही मागच्या वषी करदुडा आणला होता, तोच मी िपुन ठेवला होता. त्याच्या 

गोंड्याच्या मी दोन राख्या बनवल्या हायत! एक भयै्या ला बाांधली अन् एक तुमच्या साठी ठेवली 

हाय! हात पाय धुवा आकण मग मी तुम्हाला राखी बाांधते!" असे कवद्या म्हणाली. बळीराम राखी 

बाांधनू घ्यायला गेला. परां तु त्याच्या मनात कवचार होता, की पोरगी रात्रीच म्हणाली हाय, काय 

तरी मागणार हाय? मात्र आपल्या िवळ दमडी पण नाही हाय? काय करावां? आकण पोरीला नाही 

म्हणालां तर, ही पोरगी किवाला खाईल! हा कवचार बळीरामला सतावत होता. हात पाय पुसनू तो 

पाटावर बसला आकण मुलीनां ओवाळले आकण राखी बाांधली आकण ती म्हणाली, "बाबा मी िे 

मागीन ते देणार ना? बळीराम कहम्मत करत म्हणाला, "माग". काय मागायच हाय ते माग. कवद्या 

म्हणाली नक्की ना बाबा! हे ऐकून बळीरामच्या ह्रद्यायाचे ठोके वाढले आकण म्हणाला "बोल 

पोरी!". कवद्या म्हणाली, "मला वचन द्या कशीबी पररकस्थती असली तरी  तुम्ही या पररकस्थतीचा 

कहम्मतीने सामना करायचा! तुमच्या कशवाय आमचे कोण हाय या िगात? दुष्काळाला खचुन 

आत्महत्या करायची नाय?आकण मला आयुष्यभर साथ द्यायची ही ओवाळणी मला द्या!" हे ऐकून 

बळीराम आकण लक्ष्मीच्या डोळ्यातुन आशु्र वाहू लागले आकण बळीराम म्हणाला, "होय पोरी! मी 

दुष्काळाचा सामना करीन!पण आत्महत्या करणार नाही." हे वचन बळीराम ने कवद्या ला कदले. 

त्यावेळी कवद्याला िगातील सवाजत अनमोल ओवाळणी कमळाल्याचा अनांद झाला. कतच्या 

चेहऱ्यावरून तसां कदसत होतां! 

 यावरून मुलगी आकण वडील याांमधले भावकनक नाते कदसनू येते पण त्याचबरोबर िर 

कुटुांबाने ठरवले तर तेही शेतकऱ्याांना कसे लढण्याचे बळ देऊ शकतात हे कदसनू येते. 



त्यामुळे शेतकरी असो ककां वा त्याचे कुटुांब त्याांच्याशी सांवाद खपू महत्वाचा आहे. तो 

त्रासात ककां वा तणावाखाली असेल तर त्याचाशी बोललां पाकहिे. तो अडचणीत आहे म्हणनू 

त्याला एकटे सोडणे ककां वा त्याच्यापासनू अांतर ठेवणे चुकीचे आहे. ककत्येक वेळा अकथजक पेक्षा 

भावकनक मदतसुद्धा मोलाचे काम करून िाते. शेवटी िगण्यासाठी पसैा, अन्न यापेक्षाही 

िास्त िगण्याची ईच्छा, उमेद िास्त आवश्यक असते आकण ती प्रत्येकात कनमाजण झाली पाकहिे. 

त्यासाठी गावातल्या ग्रामसभाांनाही सवज गावकऱ्याांनी कनयकमत हिेरी लावली पाहीिे. ककत्येक 

गावात ग्रामसभा या कागदोपत्रीच होतात. तसेच ग्रामसभाांमध्ये गावातल्या अडचणींपेक्षा 

वयैकक्तक हेवेदावे, वाद, यासारख्या गोष्टींचेच प्रमाण िास्त असते. असे न करता ग्रामसभेत 

आपले प्रश्न माांडले पाहीिेत. 

 

 

 

 

  



३. समस्या सोडणवण्याच्या नवीन णद ा 

 

शेतीच्या समस्या सोडकवण्यासाठी आिपयांत ककत्येक कवचारवांत समािसेवक, कृषी 

खात्यातील तज्ज्ञ मांडळी याांनी कवकवध उपाय सुचवलेले आहेत. तरीही या समस्या कमी होताना 

कदसत नाहीत. याचे कारण मला असे वाटते की शेतकरी वगज हा पारां पररक शेती करत 

असल्यामुळे शेती के्षत्रातले बरेच सांशोधने बऱ्याच योिना त्याच्यापयांत पोचत नाहीत त्यामुळे 

त्याचे नुकसान होते. वास्तकवक पाहता काही समस्याांचे कनवारण आपल्याला माहीती असते, 

पण आपण त्याचा अवलांब करत नाही. शेतीकवषयक समस्याांच्या कनवारणासाठी आकथजक, 

सामाकिक आकण भावकनक बाबी लक्षात घेऊन मी काही उपाययोिना माांडत आहे. कदाकचत 

यापवूीही अनेक लोकाांनी त्या माांडल्या असतील. तरीही त्या सवज शेतकऱ्याांपयांत मला िमेल 

त्या पद्धतीने पोचवणे मला गरिेचे वाटते िेणेकरून त्याांचे नरैाश्य मी काही अांशी तरी कमी 

करू शकेन आकण एका िरी नरैाश्यग्रस्त शेतकऱ्याला शेती करण्याची नवीन उमेद कमळाली 

तरी एक भारतीय म्हणनू, एक समाि म्हणनू मी शेतकऱ्याांसाठी काही तरी करू शकले याचे 

समाधान मला कमळेल. 

शेतातल्या समस्या सुधारण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करता येऊ शकतात.  

१) ण क्षि   

आि सवजच के्षत्रात प्रगती होत आहे. गावाांना कडकिटल करण्याचा प्रयत्न चाल ूआहे. पण 

ककत्येक शेतकरी अकशकक्षत असल्यामुळे त्याांना या सोयीचा फायदा होताना कदसत नाही. पण 

आता शेतकरी वगाजला मागे राहून चालणार नाही. कुठलीही नवीन गोष्ट कशकायची असेल तर 

वेळ हा लागतोच पण कशकण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर काहीच अशक्य नाही, आकण 

कशकण्याला वयाचे बांधन ही नसते. त्यामुळे व्यवहाराला आवश्यक आहे तेवढे तरी कशक्षण 

घेतलेच पाकहिे िेणेकरून कुणी आपली फसवणकू करू शकणार नाही. 

२) जोडधांद े 



 

फक्त शेतीवरच अवलांबनू न राहता दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, फुलशेती, फळे, भाज्या, 

रोपवाकटका याांसारखे व्यवसाय खपू फायदेशीर ठरतात. याचा ककत्येक लोकाांना फायदाही 

झालेला आहे. िेणेकरून शेतीमध्ये काही नुकसान झाले तरीही िोड धांद्याच्या साहाय्याने 

शेतीला थोडासा आधार कमळू शकतो. यासांबांधी थोर कवचारवांताांनी आधीच खुप कायज केलेलां आहे 

डॉ. वगीस कुररयन याांनी देशात धवलक्ाांती घडवनू आणली आकण दुग्धोत्पादनाची मोठी 

समस्या सोडवली. त्याांनी गरीब शेतकऱ्याला दुग्धव्यवसाय हा उत्त िोडधांदा कमळवनू कदला. 

त्याला बारमाही रोिगार कमळेल अशी व्यवस्था केली. खरेदी कवक्ीमधला एिांट नाहीसा केला. 

दुग्धव्यवसायासोबतच भािीपाला, फळे, तेलकबया, िांगलाांचे व्यवस्थापनही कवककसत केले.  

३) ऋतमुानानुसार पीक आणि सां ोधन े  

सुधाररत शेतीसाठी उपलब्ध असणारी नवनवीन सांशोधने, कबयाणे, कनसगाजचा अांदाि, 

कुठल्या  ऋतमूध्ये कोणते पीक िास्त फायदेशीर ठरते. याबद्दलचे सवज मागजदशजन उपलब्ध आहे. 

कवकवध तज्ज्ञ लोकाांची शेतीवरील सांशोधने ही शेतकरी माकसकात उपलब्ध असतात तसेच या 

माकसकाांचे मोबाईल ऍप देशील उपलब्ध आहे. ज्याांना शक्य आहे ते ऍप वापरून माकहती कमळव ू

शकतात ककां वा माकसकेही घरी मागव ूशकतात. नवीन पद्धतीचे तांत्रज्ञान वापरून शेती कशी 

करता येईल याबद्दल व्यवकस्थत माकहती या माकसकात कदलेली असते. 

आता कोणी असेही म्हणेल की ज्यास आपल्या कलपीतील मुळाक्षरही वाचता येत नाही 

त्याने शेतकीसांबांधी काही वाचनू शेती करावी ही अपेक्षा कशी करता येईल? आकण मुळात 

पुस्तके वाचनू शेती करता येते का? तर याचे उत्तर असे आहे की ज्याांचा कपढीिात शेती हा 

व्यवसाय आहे ककां वा ज्याला शेतीची आवड आहे त्याला शेतीची माकहती ही असतेच. पुस्तके 

वाचणे ककां वा कशक्षण घेणे हे मागज शेतीला प्रगकतशील करण्यासाठी ककां वा शेतीमधील 

मागजदशजनासाठी वापरले िातात. कधी कधी पुरेशा माकहती अभावी सुद्धा शेतीचे नुकसान होऊ 



शकते आकण अपेकक्षत उत्पन्न कमळत नाही. तसेच फसवणकूसुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे 

शेतीसोबतच मागजदशजन, कशक्षण, बािारपेठाांची माकहती हेसुद्धा खपू महत्वाचे आहे. 

 ऋत,ू पिजन्यमान, मातीपरीक्षण या गोष्टी कपकाांच्या दृष्टीने कवचारात घेणे खपू महत्वाचे 

असते. ते बऱ्याचदा लक्षात घेतले िात नाही आकण मग उत्पन्नावर याचा पररणाम होतो. 

लागवडीच्या तयारीपासनू ते रोपाांची लागवड, कीड व्यवस्थापन , खत व्यवस्थापन, पाणी 

व्यवस्थापन, अांतर मशागत, पीक सांरक्षण या सवाांबद्दलची इतांभतू माकहती माकसकाांमध्ये 

कदलेली असते. 

अगदीच यापकैी काहीच शक्य नाही झाले तर राज्यात कवकवध कठकाणी कृषी 

कवद्यापीठाांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्या कवद्यापीठाांना भेटी देऊन तेथील तज्ज्ञ 

लोकाांचे मागजदशजन आपण घेऊ शकतो आकण अशा मागजदशजनाचा आधार घेतला तर कनकश्ततच 

फायदेशीर ठरेल. 

४) दुष्काळा ी दोन हात  

दुष्काळ ही एक खपू मोठी समस्या आहे. दुष्काळ पडला की िनावराांची उपासमार सुरु 

होते. ज्या गाई, बलै, वासराांना स्वतःच्या लेकराप्रमाणे साांभाळलेले असते त्याांच्यावर 

उपासमारीची वेळ येते तेव्हा ककती वेदना होत असतील एखाद्या शेतकऱ्याच्या मनाला! हे 

अकल्पनीय आहे. ते फक्त तोच समि ूशकतो. अशा वेळी ज्याांना शक्य आहे त्याांनी पुढाकार 

घेऊन गावागावात छावण्या उभ्या केल्या तर हा प्रश्न सुटू शकतो, कारण चाऱ्याची कमतरता 

हीसुद्धा एक समस्या आहे. तसेच ककत्येक शेतकऱ्याांना दुष्काळामुळे चारापाणी कवकत घेऊन 

िनावरे साांभाळणे परवडत नाही आकण पररणामी ते कवकण्याची वेळ येते हे खपू हृदयद्रावक 

सत्य आहे. या पररकस्थतीचा एकिुटीने त्याचा सामना करणे गरिेचे आहे. 

५ ) मत्स्य तेी  

आधुकनक शेतीमध्ये मत्स्यशेतीचे सुद्धा महत्व चाांगलेच वाढत आहे. याचा फायदा 

ककत्येक शेतकऱ्याांना होत आहे. शेतात शेततळे कनमाजण केले तर दुष्काळात खपू फायदा होतो. 



याच शेततळ्यामध्ये मत्स्यशेती केली तर एक उत्तम िोडधांदा होऊ शकतो. शेततळयातील 

पाणी खतयुक्त असल्यामुळे शेती ककां वा फळबागाची उत्पादकता वाढण्यास मदत होते. 

त्याचबरोबर शेततळयामधील मत्स्योत्पादनाद्वारे आकथजक उत्पन्न वाढते. असा दुहेरी फायदा 

शेततळयातील मत्स्यशेतीमुळे होतो. 

  ६)  तेकरी मळेाव े

शेतकऱ्याांच्या सवाांगीण कवकासासाठी दरवषी िागकतक कृषी महोत्सवाचे आयोिन 

नाकशक येथे केले िाते. यामध्ये प्राचीन भारतीय कृषी कवज्ञान ते आधुकनक शेती पयांतचे 

तांत्रज्ञान प्रात्यकक्षकाांद्वारे ही माकहती शेतकऱ्याांपयांत पोहोचकवली िाते. या कृषी महोत्सवात 

लाखो शेतकरी, कृषीपे्रमी, कृषी कवशेषज्ञ याांचा समावेश असतो. या ज्ञानदानाच्या पवाजमध्ये 

िास्तीत िास्त शेतकऱ्याांनी सकक्य सहभाग घ्यावा. शेतकरी मेळाव्याच्या कनकमत्ताने सुद्धा 

शेतकऱ्याांना अनेक गोष्टींची माकहती कमळू शकते. त्याांचे शांका कनरसन होऊ शकते. 

नद्यािोड प्रकल्प, कवहीर पुनभजरण, वकृ्षलागवड करून वनाांचे के्षत्र वाढवणे तसेच 

शेतमाल प्रकक्या, बािारपेठाांची माकहती हेही आवश्यक आहे. पयाजवरणाचे रक्षण करावे. 

गावाच्या लोकसांख्येच्या गरिेनुसार कपण्यासाठी लागणारे पाणी याचा अथजसांकल्प तयार 

करून त्यानुसार कपकाांचे कनयोिन करावे. खालील काही गोष्टीही करता येऊ शकतात िसां 

की, 

१) एकत्र शेतीचा अवलांब  

२) बचत गटाच्या माध्यमातनू मकहलाांना आकथजकदृष््टया स्वावलांबी बनवणे  

३) सेंकद्रय भािीपाला व कपके घेणे 

४) थेट माकेकटांगद्वारे कवक्ी व्यवस्थापन  

५) शेतमाल साठवणुकीसाठी शीतगहेृ व्यवस्था    

सकारात्मक दृकष्टकोन आकण त्याला कष्टाची साथ कमळाली तर काहीच अशक्य नाही.  



अिनू एक महत्वाचा मुद्दा म्हणिे मुलाांची शेतीमध्ये रुची वाढावी व सवाजथाजने 

शेतीकवषयक िाणीव प्रगल्भ व्हाव्यात म्हणनू प्राथकमक, माध्यकमक आकण उच्च शालेय 

अभ्यासक्माांमध्ये बाकी कवषयाांप्रमाणे शेतीसाकहत्यालाही प्राधान्य देण्यात यावे. असे केले तर 

नक्कीच मुलाांमध्ये लहानपणापासनूच शेतीची आवड कनमाजण होईल. शेती कवषयाला एक वेगळा 

दृकष्टकोन कमळेल. मुलाांना शेतीचे महत्व कळेल. शेतकऱ्याचे महत्व कळेल. याचबरोबर 

शेतकरी मेळावे हा सुद्धा शेतकऱ्याांसाठी त्याांच्या समस्या माांडण्यासाठी एक चाांगला पयाजय आहे. 

           

 

*********************************************************************************** 

  



४. पािी फाउांड ेन: जलक्राांतीची सुरुवात 

  

पाणी म्हणिे िीवन. पाणी सवज िीवाांना िीवदान देते. पाण्याकवना आयुष्याची कल्पनाच 

करू शकत नाही. पाणी हा मानवी िीवनाचा मलूभतू घटक आहे. पाणी नसेल तर सांपणूज 

िीवसषृ्टीचे अकस्तत्वच धोक्यात येईल. पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्वाचा आहे. असे असले तरी 

दुदैवाने सध्या दुष्काळाचे भीषण वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत कारणे 

िरुरीचे झाले आहे. दुष्काळासारख्या भीषण सांकटाला सामोरे िायचे असेल तर सवाांनीच 

प्रयत्न करायला हवे. ककत्येक लोक यासाठी पुढे येत आहेत. त्यातलीच एक सांस्था म्हणिे 

पाणी फाउां डेशन! 

 महाराष्र राज्यातील पाणीटांचाईवर मात करण्यासाठी ना नफा ना तोटा या तत्वावर 

काम करणारी सांस्था म्हणिे पाणी फाउां डेशन. ही सांस्था अमीर खान आकण ककरण राव याांनी 

२०१६ साली स्थापन केली. महाराष्रातील ककत्येक गावाांनी या सांस्थेसोबत काम करून 

आपले गाव पाणीदार करायला सुरुवात केली आहे आकण यातनूच सुरु झालीय ती गावे 

दुष्काळमुक्त करण्याची मोहीम. यासोबत त्याांनी वॉटर कप स्पधाज देशील सुरु केली आहे ही 

िलक्ाांतीची सुरुवात हेच दाखवनू देते की िोपयांत आपण स्वतःची मदत करत नाही तोपयांत 

दुसरे कोणीही येऊन आपली मदत करणार नाही. 

 या वॉटर कप स्पधेत ककत्येक गावे सहभाग घेत आहेत. कविेत्या गावाांना पाररतोकषक 

तर कदलेच िाते पण एक गोष्ट आविूजन साांगाकवशी वाटते ती अशी की, बकक्षसाची आकडेवारी 

थोडावेळ बािलूा ठेऊन सहभागाचा कवचार केला तर सवाजत मोठे बक्षीस सवजच गावाांना कमळणार 

आहे ते म्हणिे िलयुक्त कशवार, आकण मला वाटतां हेच कष्टाचां सवाजत मोठां  फळ आहे. म्हणनू 

सवाजना आवाहन करावेसे वाटते की या स्पधेत सहभाग घ्या. आपले गाव िलयुक्त करण्याचा 

प्रयत्न करा. खचनू िाऊ नका. आपण स्वतः प्रयत्न केले तर दुष्काळाचा सुद्धा नाईलाि होईल 

आकण त्याला मागे हटावेच लागेल. 

https://hi-in.facebook.com/paanifoundation/


 वॉटर कप स्पधेअांतगजत पाणी फाउां डेशन च्या वतीने पाणलोट कवकासाचे प्रकशक्षण 

गावकऱ्याांना देण्यात येते. कष्टाच्या िोरावर, लोकसहभागातनू, कवज्ञानाच्या साथीने 

दुष्काळाला हरवण्याचा दृष्टीने उचललेलले हे एक मोठे पाऊल आहे. ही एक स्पधाजच नाही तर 

सांघषज आहे. लढाई आहे. पाण्यासाठी, िलसांवधजनासाठी. पुढच्या कपढ्याांच्या उज्ज्वल 

भकवष्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवायचा. भगूभाजतील पाण्याची पातळी वाढवायची असां 

धोरण आपण स्वीकारलां पाहीिे. मराठवाडा, कवदभज, पकश्चम महाराष्र, उत्तर महाराष्र यातील 

िवळपास ८० तालुक्यातील गावाांनी गेल्या ४ वषाजत या सांघषाजत आपला सहभाग नोंदवला आहे. 

फक्त महाराष्रातच नाही तर पणूज देशात ही िलक्ाांती होण्याची गरि आहे आकण तेही एक कदवस 

नक्कीच होईल असा मला कवश्वास आहे. 

 पाणी फाउां डेशन च्या अांतगजत पाणलोट कवकासाचे प्रकशक्षण गावकऱ्याांना देण्यात 

प्रकशक्षण कदल्यानांतरच गावकरी या स्पधेत सहभागी होतात. स्पधाज साधारण एकप्रल आकण मे 

मकहन्याांमध्ये ४५ कदवस चालते. या स्पधेत गावकरी श्रमदानाने तसेच मशीन च्या साहाय्याने 

िलसांधारणाच्या महत्वपणूज रचना उभारून पाणी साठवण क्षमता कनमाजण करतात. या 

स्पधेसाठी कडसेंबर मकहन्यात गावाांकडून अिज मागवण्यात येतात. यासांबधीची सवज माकहती 

पाणी फाउां डेशन च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.   

 आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणिे या सांघषाजत कितक्या गावाांनी सहभाग घेतला आहे 

आकण एककत्रतपणे श्रमदान केले आहे, त्यात सवज वयोगटातील व्यक्ती आहेत. कस्त्रया, पुरुष, 

तरुण, तरुणी, वयोवदृ्ध, लहान मुले सवजच उत्स्फूतजपणे यात सहभागी होताना कदसत आहेत. 

िणकूाही सवज कमळून दुष्काळाला आव्हानच देत आहेत की आता बघतोच कसा िात नाही ते! 

लहान मुलाांचा हुरूप पकहला की बाकीचे लोक दुप्पट िोशाने काम करतात. हे खरांच ककती 

कौतुकास्पद आहे. 

 िगात कुठलाच प्रश्न हा उत्तराकशवाय तयार होत नाही फक्त गरि असते ती उत्तर 

शोधण्याची. सकारात्मक दृकष्टकोन ठेवला तर उत्तर नक्कीच सापडते. २०१६ साली सुरु 



झालेलां हे पाण्याचां तुफान आि ककतीतरी गावाांना सुखी करून गेलां आहे, आकण हे तुफान 

सवाांसाठी इतकां  पे्ररणादायी ठरेल असा आधी वाटलांही नसेल, पण कष्ट करण्याची तयारी, किद्द, 

एकी यामधनू ककत्येक गावाांनी हे सध्या करून दाखवले, आकण प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर 

कुठलीच गोष्ट अशक्य आांही हेदेखील कसद्ध झाले. लहान मुलाांचा उत्साह बघनू तर खरांच खपू 

कौतुक वाटते. त्याांच्या बालबुद्धीने एखादी गोष्ट ठरवली की ती पणूज करेपयांत सांपणूज गावाची 

झोप उडवणारी ही मुलां पकहली की अकभमान वाटतो. त्याांना या गोष्टीची िाणीव आहे की आता 

काहीच नाही केले तर भकवष्यात खपू मोठे िलसांकट ओढावेल. भकवष्यातला हा धोका 

ओळखनू मुलां कामाला लागली आहेत. आपल्या कचमुकल्या हातात कुदळ, खोरे घेऊन 

दुष्काळाशी दोन हात करायला सज्ि झाली आहेत, आकण यात फक्त गावांच नाही तर शहरातील 

लोकही सामील होत आहेत. तेही मोठ्या सांख्येने. माणुसकी, आपुलकी, पे्रम, एकात्मता या सवज 

गोष्टी नव्याने बघायला कमळत आहेत. िाती, धमज, प्रदेश, गाव, शहर याच्या पलीकडां िाऊन 

एकीने सवज एकत्र येऊन श्रमदान करत आहेत. आता श्रमदान हा एक सोहळाच झालाय िण.ू 

यातच आला तो १मे २०१९ महाराष्र कदन.आपल्या लाडक्या महाराष्राचा वाढकदवस! 

गावागावात याकदवशी महाश्रमदान करण्यात आले. हिारोंच्या सांख्येने लोक एकत्र आले आकण 

त्याांनी श्रमदान केले आकण तेही मनापासनू. आपल्या लाडक्या महाराष्राचा वाढकदवस सवाांनी 

अगदी िोशात सािरा केला.    

 समस्या आल्या तर ते सोडवण्याचे मागजही आपल्याकडेच असतात फक्त ते शोधले गेले 

पाकहिेत. देवही कोणत्या ना कोणत्या रूपाने येऊन आपल्याला मागज दाखवनू िातो असे मला 

वाटते. कदाकचत त्यालाही हेच अपेकक्षत असतां की आपण मागज शोधनू त्यावर चालावे, कारण 

बऱ्याच वेळा असां होतां की नरैाश्यामध्ये माणसू अगदी टोकाचा कनणजय घेतो आकण मग त्याच्या 

कुटुांबाची फरफट होते. 

 आिही या वॉटर कप स्पधेतल्या भाग घेतलेल्या गावकऱ्याांच्या मुलाखती ऐकल्या की 

आपल्यालाही हुरूप येतो. त्याांचे कष्ट आकण कष्टानांतरचे समाधान त्याांच्या चेहऱ्यावर कदसत 



असते. त्याांच्या बोलण्यातनू ते िाणवते. कष्ट करण्याची इच्छा, मागज शोधण्याची किद्द 

सवाांमध्येच असते. गरि असते ती फक्त िाणीव होण्याची. कष्ट योग्य कदशेने केले तर यश 

कमळते, पण कदशा चुकली की मेहनत वेळ आकण शक्ती सवजच वाया िाते आकण कनराशा पदरी 

पडते. म्हणनू कष्ट करणे कितके महत्वाचे आहे कततकेच महत्वाचे आहे ते योग्य कदशेने करणे. 

आधीचा काळ वेगळा होता. देश समदृ्ध होता. पाणी मुबलक प्रमाणात होते, पण आता पाण्याची 

पातळी कमी होतां चालली आहे त्यामुळे त्याचे योग्य कनयोिन करणे गरिेचे होऊन बसले आहे.  

 पाणी फाउां डेशन चे कायज, त्याला गावकऱ्याांचा कमळणार प्रकतसाद आकण त्यातनू कष्टाचे 

कमळालेलां फळ म्हणिेच उभी राकहलेली िलयुक्त कशवारे पकहली की देशाचा आकण 

देशवासीयाांच्या खपू अकभमान वाटतो. या कायाजला िलक्ाांतीची सुरुवात असे म्हटले तर वावगां 

ठरणार नाही.  

 या िलक्ाांतीने ४ वषाजतच इतका बदल घडवला आहे की पुढेही या उपक्मास खपू खपू 

यश कमळत राहील आकण एक कदवस पुणज देश दुष्काळमुक्त होईल यात शांकाच नाही. 

एकमेकाांच्या साथीने दुष्काळासारख्या सांकटावर मात करण्याचे धाडस म्हणिे ध्येयपतूीच्या 

कदशेने केलेली वाटचालच नाही का? आकण ध्येय ते केवढे महान! फक्त महाराष्रच नाही तर पणूज 

देश हररत झाला पाहीिे. इतके सुांदर ध्येय आकण त्याला कष्टाची िोड कमळाली तर तुम्ही आम्ही 

पणूज देश पुन्हा एकदा सुखाने समदृ्धीने िलयुक्त कशवाराांनी भरल्याचे स्वप्न का पाहू नये? 

सवाांनी पाहावे असेच हे स्वप्न आहे. कल्पना केली तरी मनाला समाधान आकण सुखाचा ओलावा 

देऊन िाते. 

 

 सकारात्मक कवचार, किद्द, कष्टाची तयारी आकण योग्य कदशा कमळाली तर काय अशक्य 

आहे? त्यामुळे मला सवज भकूमपुत्राांना हेच आवाहन करावेसे वाटते की मागज शोधा, समस्याांना 

सामोरे िा, योग्य मागजदशजन घ्या. तुम्ही स्वतःच्या कवकासाच्या दृष्टीने एक पाऊल तरी उचला. 

तुमचे सामर्थयज समस्याांना दाखवनू द्या. मग दुष्काळासारख्या समस्या कशा िात नाहीत तेच 



बघ.ू किथे हेत ूशुद्ध आहे, कष्ट करण्याची तयारी आहे कतथे या पावलाांना कोण रोख ूशकणार 

आहे? काहीही झालां तरी शेतकऱ्याची ओांिळ ररकामी राहता कामा नये. ती अन्नपणेूसारखी 

भरलेलीच हवी.  

 हे सवज व्हायचे असेल तर आधी मनाने बळकट व्हायला हवे. काहीही झाले, ककतीही 

सांकटे आली तरी "माझ्या पररवाराला उघड्यावर टाकणारा, त्याची फरफट करणारा टोकाचा 

कवचार मी कधीच करणार नाही." हे मनाशी पक्के ठरवा. मग बघा. तुमचा पररवारच नाही तर 

पणूज समाि तुम्हाला तुमच्या पाठीशी उभा कदसेल.  

 दुष्काळाशी दोन हात करताना एक गोष्ट मनाशी पक्की ठरवायची आहे की आता पाणी 

डोळ्यात नाही तर नदी, कवहीर, तलावात पाहायचे आहे. या सुांदर भकवष्याला आकण सुांदर 

उपक्माला माझ्या मनापासनू खपू खपू शुभेच्छा! या कलखाणाच्या कनकमत्ताने हा प्रकल्प 

िास्तीत िास्त लोकाांपयांत पोचवण्याचा प्रयत्न करून मीही या िलक्ाांतीमध्ये खारीचा वाटा 

उचलत आहे. तसेच सवाांना हेच आवाहन करत आहे की तुम्हीही यात थोडासा का होईना 

सहभाग नक्की घ्या. समाधान कमळेल. हा प्रकल्प खपू खपू यशस्वी होवो आकण भारताचे 

िलसांकट दूर होऊन सवज भकूमपुत्राांना त्याांच्या कष्टाचे फळ कमळो हीच सकदच्छा. 

 

 

*********************************************************************************** 

  



५. स्वाणमनाथन आयोग: एक वरदान  

 

 स्वातांत्र्यानांतरचा भारतीय शेतीतील काळ आिही आपल्याला आठवला तरी अांगावर 

काटे उभे राहतात. खासकरून १९७१-७२ चा भीषण असा दुष्काळ. त्याची तीव्रता हृदय 

कपळवटून काढणारी. आिही त्याचे चटके आपल्याला िाणवतात. एवढ्या साऱ्या लोकसांख्येला 

पुरेल असा अन्नसाठा आपल्याकडे नव्हता, मग आपल्याला बाहेरून मदत घ्यावी लागली आकण 

िे पदरी आलां ते स्वीकारावां लागलां. ते ककती कनकृष्ट दिाजचां होतां हे वेगळां  साांगायला नको. 

 डॉ. एम. एस. स्वाकमनाथन हे हररतक्ाांतीचे िनक म्हणनू ओळखले िातात. त्याांनी 

देशात हररतक्ाांती घडवनू आणली. ती झाली नसती तर कदाकचत अिनूही आपल्याला बाहेरील 

देशाांकडून धान्य आयात करावे लागले असते. त्याांनी भरघोस उत्पादन घेण्यासाठी गव्हाची 

नवीन िात शोधनू काढली. त्याांनी अमेररकेतले  मान्यवर कृकषतज्ज्ञ डॉ. नॉमजन बोरलॉग याांनी 

कवककसत केलेल्या बुटक्या िातीच्या (डाफज ) गव्हाची या देशात लागवड करण्याचा कनणजय 

घेतला आकण यशस्वी करून दाखवला. याबद्दल ककतीतरी पुरस्कार त्याांना कमळाले पण 

त्याहीपेक्षा मौल्यवान होते ते असांख्य लोकाांची भकू भागवल्यामुळे त्याांना कमळालेले आकशवाजद. 

त्याांनी हे केले नसते तर कदाकचत देशाला अमेररकेसारख्या बलाढ्य राष्राचा करारानुसार 

कमळणारा वाईट प्रतीचा गहू खावा लागला असता. याच डॉ. स्वाकमनाथन याांच्या अध्यक्षतेखाली 

कद. १८ नोव्हेंबर इ.स. २००४ रोिी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने 

कवकवध अहवाल सादर केले. या अहवालात आयोगाने शेतकऱ्याांच्या  दुरावस्थेची कारणे व 

त्यावर उपाय सुचकवले. हा आयोग शेतकऱ्याांसाठी एक वरदानच म्हणावा लागेल. स्वाकमनाथन 

आयोगाच्या काही कशफारशी खालीलप्रमाणे  

१) शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला एकूण नफ्यातील ५०% वाट कमळायला हवा.  

२) शेतकऱ्याांचे किज विा िाऊन उत्पन्न सरकारी कमजचाऱ्याांप्रमाणे असावे. 



३) शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खचज वगळता ५०% असावा.  

 

 स्वाकमनाथन आयोगाबरोबरच लोकपाल कनयुक्ती आकण लोकपाल कबल हेही महत्वाचे 

मुदे्द आहेत आकण िेव्हा हे मुदे्द प्रकाशझोतात येतात तेव्हा एका थोर सामाकिक कायजकत्याजचे 

नाव पुढे येते ते म्हणिे अण्णा हिारे! देशाच्या लोकशाहीला मिबतू करण्यासाठी अण्णाांनी 

अनेक आांदोलने केली आहेत. माकहतीचा अकधकार आकण लोकपाल कवधेयकाच्या मुद्द्यावर 

त्याांनी सामान्य िनतेला एककत्रत आणण्याचे महान कायज केले आहे. प्रत्येक राज्यात 

लोकायुक्त कायदा आकण शेतकऱ्याांच्या प्रश्नावर स्वाकमनाथन आयोगाची अांमलबिावणी या 

प्रमुख मागण्याांसाठी अण्णा हिारे हे गेली ककत्येक वषे लढा देत आहेत.  

 भारतातील कनवडणकू आयोग आकण सवोच्च न्यायालयाप्रमाणे लोकपालाला काही 

स्वतांत्र अकधकार देण्याची तरतदू यात करण्यात आली आहे. यानुसार पांतप्रधानासह देशातील 

कोणताही अकधकारी तसेच नेते, मांत्री याांची चौकशी करण्याचा अकधकार लोकपालाला असणार 

आहे. देशातील वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे या कवधेयकात अशा प्रकारची तरतदू करण्यात आल्याचे 

या सकमतीचे म्हणणे आहे. पांतप्रधान तसेच न्यायपाकलकेला लोकपालाच्या कायजकके्षत आणणे 

अशक्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर "कर नाही तर डर कशाला" असे म्हणत, अण्णा 

मात्र आपल्या कनणजयावर ठाम आहेत. या कवधेयकानुसार कोणत्याही अकधकाऱ्याची, नेत्याची 

चौकशी एका वषाजच्या आत पणूज करुन सांबांकधत भ्रष्ट नेत्याला दोन वषाांच्या आत तुरुां गात 

टाकण्याची तरतदू यात करण्यात आली आहे.  

 माकहतीच्या अकधकारातील काही तरतुदीही यात समाकवष्ठ करण्यात आल्या आहेत. 

सामान्य नागररकाने एखादी माकहती कमळवण्यासाठी अिज केला असेल तर आकण सांबांकधत 

अकधकाऱ्याने ती माकहती न कदल्यास लोकपाल ककां वा लोकायुक्त सांबांकधत अकधकाऱ्याकडून दांड 

वसलू करेल आकण त्या नागररकाला ती मदत म्हणनू देण्यात येईल अशी तरतदू यात करण्यात 

आली आहे.  



 अकधकाऱ्याने ककां वा नेत्याने भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाल्यास सांबांकधताांकडून दांड वसलू 

केला िाईल आकण तो सरकारच्या कतिोरीत िमा करण्यात येईल अशी तरतदू यात करण्यात 

आली आहे. इतकेच नाही तर रेशन काडाजपासनू ते थेट पासपोटज पयांत आकण शहरातील 

रस्त्याांपासनू ते ग्राम पांचायतींमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यास त्याचीही तक्ार लोकपालाकडे केली 

िाणार आहे. 

 शेतकऱ्याांच्या समस्या, त्याांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी गेले ककत्येक वषे अण्णा लढा देत 

आहेत. कधी उपोषण, कधी आांदोलन अशा वेगवेगळ्या माध्यमातनू त्याांचा लढा चालु आहे. 

त्याांनी शेतकऱ्याांच्या शेतमालाला हमीभाव, लोकपाल कबल असे ककत्येक प्रश्न उचलनू धरले 

आहेत. त्यामुळे आिही अण्णाांसारखी कनस्वाथी आकण देशपे्रमी माणसे देशाला लाभली आहेत 

यात शांका नाही. 

 वरील सवज गोष्टी पाहता लक्षात येते की बळीरािा हा एकटा नक्कीच नाही. परमेश्वर 

कोणत्या ना कोणत्या मागाजने त्याच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे 

देशातनू एक ना एक कदवस भ्रष्टाचार नाहीसा होईलच यात दुमत नाही पण त्यासाठी सवाजनी 

एकत्र येणे गरिेचे आहे.  

 आयुष्यात चढउतार येतच राहतात. ते कधीच एकसारखे नसते. पण चाांगल्या काळात 

अहांकार टाळला आकण वाईट काळात सांयम ठेवला तर नक्कीच आयुष्यात सांतुलन राखता 

येईल. माझी पुन्हा एकदा सवज भकूमपुत्राांना कळकळीची कवनांती आहे की काहीही झालां तरी 

चुकीचे कनणजय घेऊ नका. आयुष्याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातुन बघा. ग्लास अधाज ररकामा 

आहे म्हणण्यापेक्षा ग्लास अधाज भरलेला आहे हा दृकष्टकोन ठेवा. आिबूािलूा ककती दुःख आहे 

ककती अडचणी आहेत यापेक्षा त्या कशा सोडवता येतील याकडे लक्ष कें कद्रत करा, कारण सुख 

आकण दुःख या एकाच नाण्याच्या दोन बाि ूआहेत. दोघाांनाही सारखेच महत्व आहे. फक्त गरि 

आहे ते समिनू घेण्याची. 



 आि भलेही दुष्काळ, किजबािारीपणा, हमीभाव या पवजताएवढ्या समस्या आहेत पण 

त्याच बरोबर िलयुक्त कशवार, किजमाफी, वीिकबलमाफी आकण स्वाकमनाथन आयोग 

यासारख्या गोष्टीही अकस्तत्वात आहेत. आता मी असे म्हणत नाही की या गोष्टी १०० टक्के 

अमलात आलेल्या आहेत पण त्यासाठी लढा चालु आहे. लोकाांचे प्रयत्न, श्रमदान चालु आहे. 

एका कदवसात सगळां  बदलणार नाही पण सवाजनी कमळून प्रयत्न केले आकण आपापली कतजव्ये 

पार पडत राहीले तर याही गोष्टी नक्की अमलात येतील. त्यासाठी सांयम ठेवणे खपू गरिेचे 

आहे. बऱ्याच वेळा असा होतां की आपण अपार मेहनत घेऊन ध्येयाच्या खपू िवळ गेलेलो असतो. 

ध्येय फक्त एक पाऊल दूर असतां पण ऐन वेळी सांयम सुटतो आकण आपण माघारी कफरतो आकण 

ध्येय गाठलां िात नाही. 

 म्हणनू साांगावेसे वाटते की आयुष्य ही परमेश्वराने कदलेली अमलू्य आकण सुांदर भेट आहे 

कतचा मान ठेवा. आयुष्याला िपा. असे केले तर कदाकचत परमेश्वरालाही वाटेल की या 

आयुष्याचे साथजक करावे.  

 

 

*********************************************************************************** 

  



६.  तेकरी आणि समाज 

 

 आि शेतकऱ्याांच्या अवस्थेचे काही अांशी कारण हे शेतकरी आकण समाि यातील नातेही 

आहे. शेतकरी मुख्यत्वे आपले प्रश्न सोडवले िावे यासाठी स्वतः तर प्रयत्न करतोच पण काही 

गोष्टींची अपेक्षा तो सरकार आकण समािाकडूनपण ठेवत असतो. या दोन्हीपकैी एकाने िरी 

प्रामाकणकपणे आकण आपलेपणाने त्याला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे बरेचसे 

प्रश्न सुटू शकतात, पण तसे होताना कदसत नाही. रािकारणी लोक फक्त मते कमळ्वण्यापुरते 

शेतकऱ्याांचा वापर करून घेताना कदसतात. तसेच समािही त्याांच्याबद्दल आपुलकी 

दाखवताना कदसत नाही. पयाजयाने त्याला नरैाश्य येते. मुलाबाळाांची कचांता िग ूदेत नाही, आकण 

तो अकवचाराने काहीतरी टोकाचा कनणजय घेऊन मोकळा होतो. हे खपू दुदैवी आहे. समाि आकण 

सरकार दोघाांनीही हे िाणनू घेण्याची गरि आहे की, शेतकऱ्याांचे सक्षमीकरण हे सवाांचेच 

कतजव्य नाही तर काळाची गरि बनत चालली आहे.  

 काय अपेक्षा असेल एका शेतकऱ्याची? त्याच्या शेतीसाठी पाणी, पोषक हवामान, वीि, 

बी-कबयाणे, खते, शेतमालाला भाव, या गोष्टी तर आवश्यक आहेतच पण याहीपेक्षा सवाजत िास्त 

आवश्यक आहे ती प्रबळ इच्छाशक्ती, सांकटावर मात करून नव्या उमेदीने काम करण्याची 

ताकत, आकण मनोबल आकण या गोष्टी तर तुम्ही आम्ही कमळून नक्कीच करू शकतो.  

 माणसाने प्रत्येक के्षत्रात ककतीही प्रगती केली तरी कनसगज ही एक अशी शक्ती आहे 

किच्यापुढे कुणाचे काहीच चालत नाही. नसैकगजक आपत्तींना आपण थाांबव ूशकत नाही. पण 

शेती तर पणूजपणे कनसगाजवर अवलांबनू आहे. मग करायचे काय? आि दुष्काळ, महापरू, भकूां प, 

यासारख्या नसैकगजक आपत्ती िास्त प्रमाणात ओढवण्याला आपण पण बऱ्याच अांशी िबाबदार 

आहोत. वाढते औद्योकगकीकरण वकृ्षतोड, यामुळे पिजन्यमान कमी झाले आहे. ककत्येक गावाांना 

दुष्काळासारख्या भीषण सांकटाांचा सामना करावा लागत आहे. शेतीवरही सांकट ओढवले आहे. 



अशा पररकस्थतीत आपले पीक कसे वाचवावे? कधी कधी तर अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी 

आलेला घासही गमवावा लागतो. अशा ककत्येक समस्या आहेत. यासांबांधी कारणमीमाांसा आकण 

उपाय आधीच ककत्येक लोकाांनी सुचवलेले आहेत पण कितके ताांकत्रक, आकथजक, उपाय गरिेचे 

आहेत तेवढेच सामाकिक आकण मानकसकसुद्धा आहेत. 

 

 गतकाळात डोकावनू पकहले तर असे कदसते की हररतक्ाांतीची आधुकनक नवीन साधने 

श्रीमांत शेतकरी लहान व सीमांत शेतकऱ्याांपेक्षा अकधक कुशलतेने वापरतो त्यामुळे मोठ्या 

शेतकऱ्याांचे उत्पन्न िास्त आकण लहान शेतकऱ्याांचे उत्पन्न कमी होऊन आकथजक कवषमता 

कनमाजण झाली. काही कनष्कषाांवरून असेही कदसते की श्रीमांत शेतकऱ्याांना सहकारी सांस्था, बाँक 

याांच्याकडून सहि कृषी किज उपलब्ध होते परां तु छोट्या शेतकऱ्याांना अशा कवत्तीय सांस्था किज 

उपलब्ध करून देत नाहीत. पररणामी ग्रामीण आकथजक कवषमतेच्या भर पडली. तर डॉ 

स्वाकमनाथन याांच्या मते अन्नधान्याची आयात बेरोिगारीची आयात करते. 

 या आकथजक कवषमतेमुळे श्रीमांत अकधक श्रीमांत झाले आकण गरीब अकधक गरीब. 

याचबरोबर गरीब शेतकरी आकण समाि यात एक दारी कनमाजण झाली. शहर आकण गाव याना 

िोडणारे रस्ते तर बनले पण शहरी लोक आकण ग्रामीण लोक याांच्या मनाला िोडणारे रस्ते 

कोण बनवणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. 

 

  "सारे भारतीय माझे बाांधव आहेत." असां लहानपणापासनूच छातीठोकपणे म्हणणारे 

आम्ही त्याच बाांधवाना िेव्हा मदतीची गरि असते, तेच बाांधव दुष्काळाने होरपळून कनघतात, 

त्याच बाांधवाांच्या मदतीच्या कायाजत ककतीतरी कोटींचा भ्रष्टाचार होतो, त्याच बाांधवाांना 

किजबािारीपणामुळे या िगाचा कनरोप घ्यावा लागतो, तेव्हा त्याांना मदत करणे तर सोडाच पण 

आपुलकीने साधी कवचारपसूही कुणाला करावीशी वाटत नाही. उलट भाज्याांचे, धान्याचे भाव 

वाढले तर त्याांनाच दोषी ठरवले िाते. माझ्या माकहतीनुसार बाकी गोष्टींच्या तुलनेत 



शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अकधकार तर शेतकऱ्याला नाहीच पण त्याच्या मालाचे थोडेसे भाव 

वाढले तरी ते कुणालाही चालत नाही, पण ज्या गोष्टी बाहेरून आयात होतात, ज्याांची ककां मत 

त्याांच्या मळू ककमतीपेक्षा ककती तरी अकधक असते, ज्या गोष्टी शुद्ध आहेत की नाही याचीही 

खात्री नसते, अशा गोष्टीचे ककतीही भाव वाढले तरी त्याच्या ग्राहकावर कसलाही पररणाम 

होताना कदसत नाही. ही कवषमता नाही का? आि ककतीतरी लोक शुद्धता आकण ब्राँड च्या 

नावाखाली लोकाांची फसवणकू करताना कदसनू येतात. ककत्येक खाद्यपदाथज, वस्त ू याांचे 

शुद्धतेचे दावे फोल ठरत आहेत. ककत्येक वस्त ूआपण ऑनलाइन मागवतो तेही मागेल त्या 

ककमतीच्या, पण त्या खराब कनघतात. मग माझा मुद्दा हाच आहे की अशा गोष्टी आपल्याला 

चालतात. मग ज्या गोष्टींसाठी कष्ट घेतलेले आहेत ज्या गोष्टी शुद्ध आहेत हे आपल्याला 

माकहती आहे त्या गोष्टींचा मोबदला एखाद्या शेतकऱ्याला कमळाला ककां वा आपण कमळवनू कदला 

तर कबघडले कुठे? मी माझ्या आधीच्या लेखनात पण हाच मुद्दा माांडण्याचा प्रयत्न होता की 

शेतीची उत्पादने खरेदी करताना शेतकऱ्याांशी कसलीही हुज्ित घाल ू नका. कमळेल त्या 

ककमतीत घ्या. मग ते भािी असो, फळे असो ककां वा धान्य. इतकी िरी मदत आपण त्याांना करू 

शकलो तरी त्याांचे मनोबल वाढेल. आपल्या कष्टाच्या वस्तचूी ककां मत कमी केली िातेय हे 

बघनू त्याला ककती वाईट वाटत असेल! ते दुःख आपण कमी करू शकलो तर त्याांची मदत 

होणार नाही का? थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणतात त्याप्रमाणे असे प्रयत्न प्रत्येकाने केले, आपल्याला 

िमेल त्या कोणत्या ना कोणत्या मागाजने गरि ूशेतकऱ्याांना मदतीचा हात कदला तर नक्कीच 

त्याांना कदलासा कमळेल. आपल्या मनातला बांधुभावही िपला िाईल. 

 

 

*********************************************************************************** 

 

  



७. लोकजागतृीची गरज  

 

 काही कदवसाांपवूी एका छोट्या मुलाला कवचारलां, "बाळा आपण चपाती, भाकरी, खातो ती 

गहू, ज्वारी आपल्याकडां कुठून येते? त्याचे उत्तर होते बझार मधनू. मी म्हटलां बझार मध्ये कुठून 

येत असेल? त्याचे उत्तर होते कतथेच कुठांतरी तयार होत असेल. पण त्याला मोबाइल मात्र खपू 

चाांगला हाताळता येत होता. हातातनू मोबाइलला घेतला की तो रडायचा. त्यामुळे "बाळाचे पाय 

पाळण्यात कदसतात" ही म्हण येत्या काळात कदाकचत "बाळाचे पाय मोबाइल मध्ये कदसतात", 

अशी होऊ नये याची भीती वाटते. 

  वरील प्रसांगावरून एक गोष्ट लक्षात आली ती अशी की आिच्या मुलाांना शेताबद्दल 

काहीच माकहती नाही. माती काय असते त्याांना माकहती नाही. ज्या वयात आम्ही मातीत 

खेळलो, घराच्या अांगणात मनसोक्त बागडलो त्याच वयात आि ही मुलां मोबाइलला हेच कवश्व 

माननू त्यात गुांतली िात आहेत. मोबाईल पलीकडे ही एक कवश्व आहे. मोबाइल मधील गेम्स 

पेक्षाही खपू चाांगले मदैानी खेळ पण असतात हे ककत्येक मुलाांना माहीतच नाही पवूी शाळेतनू 

घरी आलो, दप्तर टाकलां की हातपाय धुऊन, खाऊ खाऊन कधी अांगणात खेळायला िातो असे 

व्हायचे. पण त्या अांगणाची ककां वा मदैानाची िागा आता मोबाइलच स्क्ीनने घेतली आहे. ह्याचा 

वाईट पररणाम मुलाांच्या मनावर व शरीरावर अप्रत्यक्षपणे होत आहे. मदैानी खेळ सुटल्याने मुलां 

शारीररक व्यायामाला मुकत चालली आहेत. त्याचा पररणाम त्याांच्या स्वास्र्थयावर होत आहे. 

 लहानपणीचा काळ खरांच खपू सुखद होता. दररोि शाळा सुटली की हातपाय धुऊन 

कधी एकदा  खेळायला िातोय असां व्हायचां. मनसोक्त अांगणात खेळायचो. दर उन्हाळ्याच्या 

सुट्टीत मामाच्या गावाला िाण्याचा बेत असायचा. सुट्टीत खपू मिा करायची. मनसोक्त 

खेळायचां, पोहायचां, आांबे खायचे, बलैगाडीत बसायचां. आताची पररकस्थती पकहली की हाच काळ 

पुढच्या कपढीला अनुभवायला कमळेल की नाही याची शांका वाटते कारण दुष्काळाचे भयांकर 



सावट सगळीकडे पसरले आहे. पाणी कपण्यासाठी आणायलाच ककतीतरी ककलोमीटर पायपीट 

करावी लागते. मग पाहायच तर सोडाच. 

 

  हे झाले लहान मुलाांबद्दल, पण मोठ्याांबद्दल याहूनही अकधक धक्कादायक बाब म्हणिे 

काही महाभाग असेही आहेत की ज्याांना "आपल्याला शेती, माती काय असते हे माकहती नाही " 

याचा अकभमान वाटतो. बरां  माकहती नसतील तर माकहती करून घेण्याची गरिही वाटत नाही. 

त्या गोष्टी तुच्छ वाटतात. या गोष्टी आम्हाला माकहती नाहीत म्हणिे आपण खपूच फॅशनेबल 

आकण मॉडनज आहोत असे त्याांना वाटते. या कवचारसरणीची कीव येते. ज्या गोष्टींमुळे रोि आपण 

किवांत आहोत आपले पोट भरते त्याच गोष्टींबद्दल आपण अनकभज्ञ अस ूतर काय अथज उरतो अशा 

आयुष्याला? कवचाराांनी मॉडनज अवश्य व्हावे पण इतकेही नाही की ज्या गोष्टीमुळे आयुष्य आहे 

कतलाच कवसरून िावे. ज्या मातीत िन्म घेतला कतच्याशी नाते तर सोडाच पण ती काय आहे 

हेच माकहती नसेल तर कतच्याबद्दल अकभमान, पे्रम कसे कनमाजण होणार? कदाकचत याच 

कारणामुळे आपला देश सोडून परदेशात लोकाांचे वास्तव्य वाढत आहे. तसेच खेड्यातील 

तरुणही रोिगार उपलब्ध नसल्यामुळे शहराकडे धाव घेत आहेत. यामुळे मला गरि वाटते ती 

लोकिागतृीची. 

  आधुकनकीकरण, याांकत्रकीकरण, यामुळे वकृ्षतोडीचे प्रमाण वाढले. वाहनाांची सांख्या 

वाढल्यामुळे प्रदूषण वाढले. पावसाचे प्रमाण कमी झाले. आता तर बलैिोडी, बलैगाडी या 

गोष्टीही इकतहासिमा होतील की काय असे वाटत आहे. शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न, शुद्ध पाणी या 

गोष्टी काही कदवसाांनी शुद्ध राहतील का? हाही प्रश्नच आहे. सध्याचा दुष्काळ तर इतका  भीषण 

आहे की नद्या, तलाव, धरणे, िलस्रोत आटत आहेत. पाण्यातील िलचर, पशु, पक्षी, उष्णतेने 

होरपळून कनघत आहेत. लोकाांना उष्माघातासारखे आिार होत आहेत. काही गावाांमध्ये तर 

इतका दुष्कळा आहे की कपण्याचे पाणीही उपलब्ध होत नाही. शेतकरी आपल्या कवठूमाऊलीकडे 

दुष्काळ कनवारणासाठी साकडे घालत आहेत.  



 

 सभोवताली इतकी वाईट पररकस्थती असताना आपण सुद्धा लोकाांना थोडी िरी मदत 

करू शकलो ककां वा तशी इच्छा िरी मनात कनमाजण झाली तरी खपू मोठी गोष्ट आहे. पण बाहेर 

इतके सगळे घडत असताना िर सवज बघनू ऐकून आपल्यात काहीही फरक पडला नाही "मला 

काय करायचांय? मला तर मुबलक पािी साांडण्यासाठी, णपण्यासाठी उपलब्ध आहे अन्न 

उपलब्ध आहे" असा कवचार िर कोणी करत असेल तर त्याला माणसू म्हणवनू घेण्याचाही 

अकधकार नाही असे मी म्हणेन. देशातील अरािकता, कवषमता कमी करायची असेल तर 

समािात बांधुभाव कनमाजण होणे खपू गरिेचे आहे. बांधुभाव हा कोणताही दबाव आणनू कनमाजण 

करता येत नाही तो मनातनूच यावा लागतो. भावनाशनू्य होऊन आता चालणार नाही. कारण 

ही आपली सांस्कृतीच नाही. कनसगजच िर कुठलीही गोष्ट देताना भेदभाव करत नाही सवाजना 

सामान देतो तर आपण का करावा? माणसाने ककतीही पसेै कमावला तरी तो समाधान देत 

नाही. पशैाने सवज काही खरेदी करता येईल पण समाधान आकण आनांद नाही. समाधान तेव्हाच 

वाटते िेव्हा कोणीतरी आपल्यामुळे सुखी होते. आनांदाचेही तसेच. तुम्हाला ककतीही आनांद 

झाला तरी िोपयांत तो तुम्ही कुणासोबत वाटत नाही तोपयांत तुम्हाला आनांद झाल्यासारखे 

वाटणार नाही. कधीतरी कुणाच्याही चेहऱ्यावर तुमच्यामुळे हास्य येऊ द्या. एकदा िरी असां झालां 

तरी ते समाधान पशैाांपेक्षा मोठे असेल आकण त्या व्यक्तीने कदलेले आशीवाजद कायम तुमच्या 

पाठीशी राहतील. याचे सवाजत मोठे उदाहरण म्हणिे भारताच्या सीमेवर लढणारी आपली सेना. 

आि आपले िवान स्वतःचे आयुष्य धोक्यात घालनू डोळ्यात तेल घालनू आपल्या सुरके्षसाठी, 

आपल्या चेहऱ्यावर भयाच्या कठकाणी हास्य राहावे म्हणनू सीमेवर उभे आहेत. कनस्वाथीपणे 

आपले रक्षण करत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकरीही आपल्याला अन्न कमळावे म्हणनू शेतात 

काबाडकष्ट करतात धान्य कपकवतात. अशा महान व्यक्तींमुळे आि आपल्या चेहऱ्यावर सुख 

आकण समाधानाचे हास्य आहे. आकण हेच नाही तर अिनूही असे ककत्येक लोक आहेत िे 

दुसऱ्याांसाठी त्याांच्या सुखासाठी प्रयत्नशील आहेत. मग आपणही पुढाकार घेऊन त्याांच्या 



चेहऱ्यावर हास्य आणण्याचा प्रयत्न केला तर? आकण प्रयत्न म्हणिे तरी काय? काय अपेक्षा 

आहेत त्याांच्या? फक्त पाठबळ कमळावे याच ना? मग आपल्याला िमेल तशी मदत आपण आपण 

केली तर ककती चाांगले होईल? इतके तर आपण नक्कीच करू शकतो  

   

 

*********************************************************************************** 

 

  



८. कॅन्सरला आमांत्रि 

 

 भारतात सवाजत िास्त गव्हाचे उत्पादन पांिाब आकण हररयाणात होते. सवाजत िास्त 

रासायकनक खते आकण कवषारी कीटकनाशके पांिाब मध्ये वापरली िातात. भारतात सवाजत 

िास्त कॅन्सर चे रुग्ण पांिाबमध्ये आढळतात. या कॅन्सरग्रस्त रुग्णाांच्या सोयीसाठी रेल्वेने 

एक स्पेशल रेन चालवली आहे. ही कॅन्सर स्पेशल रेन आठवड्यातनू दोनदा पांिाब ते 

रािस्थान अशी धावते किथे रािस्थान मधील सवाजत मोठे कॅन्सर रुग्णालय आहे. कॅन्सर 

होण्यामागे रासायकनक खते, कवषारी औषध फवारणी, कवषारी प्रकतिकैवके, आकण अनावश्यक 

औषधे कारणीभतू आहेत. आपल्या बािारपेठाांमध्ये आलेला गहू हा अशाच रासायकनक खताांवर 

वाढवलेला असतो हे कवसरून चालणार नाही. 

 या माकहतीवरून आपल्या लक्षात येईल की शेतीमध्ये वापरली िाणारी रासायकनक खते 

ही कॅन्सर ला आमांत्रण देत आहेत. सध्या सगळ्यात िास्त आिाराचे प्रमाण ककडनी व कॅन्सरचे 

आहे. त्याचे कारण पाणी आकण रासायकनक युक्त अन्नाचा आहार हे आहे. त्यामुळे रासायकनक 

शेतीपेक्षा सेंकद्रय शेती ही आकथजक तसेच शारीररक दृष्टीने कशी महत्वाची आहे हे समिनू घेणे 

आवश्यक बनले आहे  

 भरघोस उत्पादन घेण्यासाठी केला िाणारा कीटकनाशकाांचा मारा, िकमनीचा कस, 

कतची घनता, कतचा प्रत, तर घालवतच आहे. तसेच पालेभाज्याांवरही त्याचा पररणाम होतोय. 

सध्या तर अशी पररकस्थती झालीय की कोकथांकबरीला सुद्धा वास राकहलेला नाही. पालेभाज्याांची 

आपले मळूचे गुणधमज गमावलेले आहेत. त्याांची नसैकगजक चव नाहीशी होत आहे. मग भािीला 

चव आणण्यासाठी भरपरू मसाल्याांचा मारा केला िातो. हे थाांबवायचे असेल तर िास्तीत िास्त 

शेतकऱ्याांना सेंकद्रय शेती करण्यास प्रोत्साहन कदले गेले पाकहिे िेणेकरून िकमनीचा कस तर 

कटकून राहीलच पण स्वतः शेतकरी, त्याचे कुटुांब आकण समाि याांनाही नसैकगजक अन्न खायला 



कमळेल. हे तेव्हाच होईल िेव्हा शेतकऱ्याला हा कवश्वास कमळेल की त्याच्या सेंकद्रय उत्पादनाला 

बािारात खपू मागणी असेल आकण त्याचा योग्य हमीभाव कमळेल. रासायकनक शेतीमुळे 

होणाऱ्या या दुष्पररणामाांना शेतकऱ्याला एकट्याला िबाबदार धरून चालणार नाही. त्याच 

धडपड असते ती यासाठीच की भरघोस उत्पन्न कमळावे आकण त्यातनू आलेल्या नफ्यातनू 

त्याच्या कुटुांबाचे पालनपोषण तो व्यवकस्थतपणे करू शकेल.  

 प्रथम शेतकऱ्याने सकस अन्न खाल्ले पाकहिे. त्याचबरोबर सांकररत कबयाण्याांपेक्षा 

गावरान कबयाण्याांचे ितन करण्याची मोठी गरि आहे. अनेक वाणाांचे गावरान कबयाणे आता 

नष्ट झाले आहे. आि गावरान कबयाणां कुठलांच नीट राकहलेलां नाही. कबयाणां शुद्ध असलां तरच 

त्या सेंकद्रय शेतीला अथज! परागीकरणानां गावरान मळू कबयाणां शुद्ध राकहलेलां नाही. तशी 

व्यवस्थाच कधी कुणी केली नाही. तुमच्या सेंकद्रय शेती कबयाण्याच्या शेिारी दुसऱ्याची 

रासायकनक खताांची शेती असेल तर कसां शुद्ध राहणार कबयाणां? िकमनीचा आिवर कनम्मा कस 

गेलाय. मातीची घनता कमी झालीय. 

 बाकीच्या राज्याांचा कवचार केला तर कसकक्कमने देशातले पकहले सेंकद्रय राज्य होण्याचा 

कमळवला आहे. कसकक्कमच्या खालोखाल केरळनेसुध्दा सेंकद्रय शेतीला आपल्या राज्यामध्ये 

मोठा बढावा कदलेला आहे. कारण या दोन राज्यातल्या कृषीतज्ञाांना आकण कवशेषतः शेतकऱ्याांना 

सेंकद्रय शेतीचे महत्त्व लक्षात आले आहे. आि देशातले पकहले सेंकद्रय राज्य म्हणनू कसकक्कमला 

मान कदला िात आहे. सेंकद्रय पद्धतीमुळे िमीनीची सुपीकता वाढते, पररणामी उत्पन्न वाढते. 

रासायकनक शेतीपेक्षा खचज कमी लागतो, पररणामी नफा िास्त कमळतो. सेंकद्रय शेती ही 

प्रदुषणमुक्त आहे. नसैकगजक सांसाधनाांचे ितन होते, त्याांना कोणत्याही प्रकारची हानी न 

झाल्याने िवैकवकवधता कटकून राहते. सेंकद्रय शेती कमी पाण्यात िास्त उत्पन्न देण्यास सक्षम 

असल्यामुळे पडीक शेतिमीनी ओलीताखाली येऊ लागल्या आहेत. सेंकद्रय पदाथाांमुळे 

सिीवसषृ्टीला कोणत्याही प्रकारची हानी होत नाही, त्यामुळे सुरकक्षत अन्नधान्याांचे उत्पन्न 

कमळते. सेंकद्रय पदाथाांमुळे फळे,भािीपाला याांमधील कटकाऊपणा वाढतो, तसेच चवही वाढते. 



 रासायकनक खताांच्या अकतवापरामुळे िकमनीचा कस कमी होऊ लागला. शेती 

उत्पन्नात घट आकण शेती उत्पादन खचज वाढू लागला. आधुकनक कबयाण्याांमुळे पारां पररक 

कबयाण्याांच्या िाती नष्ट होऊ लागल्या. शेतक-याांनी स्वत:च्या तसेच राष्राच्या कहताचा कवचार 

करून सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलांब करणे गरिेचे आकण सवाजच्याच फायद्याचे आहे. रासायकनक 

शेतीमध्ये वापरली िाणारी रसायने कपकाांच्या शरीरात आकण धान्यामध्ये कमसळली िातात 

आकण आपण ते धान्य खातो तेव्हा ती शोषली गेलेली कवषारी द्रव्ये धान्याांच्या माध्यमातनू 

आपल्या पोटात िातात आकण त्याांचे आपल्या शरीरावर मोठे कवपररत पररणाम होतात. त्यातनू 

अनेक प्रकारची रोगराई पसरते. अलीकडच्या काळात ते पररणाम लक्षात यायला लागले आहेत 

आकण म्हणनूच रासायकनक शेतीपेक्षा सेंकद्रय शेतीतल्या मालाला लोकाांची मागणी यायला 

लागली आहे. कारण सेंकद्रय शेतीतली उत्पादने कवषमुक्त असतात. हे लोकाांच्या लक्षात आले 

आहे. याही दृष्टीने सेंकद्रय शेती आपल्या कहताची ठरणार आहे. आि कसकक्कम हे राज्य सेंकद्रय 

शेती करणारे राज्य ठरले आहे. हळूहळू देशाच्या अन्य राज्याांमध्ये सेंकद्रय शेतीचा प्रचार झाला 

पाकहिे. 

 हररतक्ाांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयांपणूज बनला. आयातीवरून आपण 

कनयाजतीकडे वळलो. िागकतक बािारपेठेत आपली मान उांचावली. शेतकरी सधन बनला. 

हररतक्ाांतीमुळे आलेली स्वयांपणूजता, सांपन्नता नक्कीच उल्लेखनीय होती; पण कनसगज व 

आरोग्याच्या दृष्टीने होती का? आपण आिच्या फायद्यासाठी उद्याचां भकवष्य धोक्यात तर घालत 

नव्हतो ना? हररतक्ाांतीमुळे िे उल्लेखनीय बदल झाले त्याचबरोबर पयाजवरण आकण 

आरोग्याच्या कदशेनेही काही कवपररत पररणाम झाले. 

एकां दरीत अशीच पररकस्थती आहे की, रासायकनक शेती ही शारीररक दृष््टया आकण 

नसैकगजक दृष््टया धोकादायक आहे. सेंकद्रय शेती ही काळाची गरि आहे. कॅन्सर सारखी रोगराई 

मुळापासनू सांपवयची असेल आकण कनरोगी राहायचे असेल तर सेंकद्रय शेतीला िास्तीत िास्त 

प्रोत्साहन देणे गरिेचे झाले आहे. आता दुलजक्ष करून चालणार नाही. आता मात्र सवाांना प्रयत्न 



करावे लागणार आहेत. शेतकऱ्याने एकट्याने करून चालणार नाही. हे कितक्या लवकर 

सवाांच्या लक्षात येईल कततके चाांगले. त्यामुळे कॅन्सरला आमांत्रण न देता सवाांनी कमळून या 

सांकटाचा खात्मा करावा हेच आवाहन मी करू इकच्छते. याबरोबरच सवाांना कनरोगी आयुष्य 

लाभावे हीच सकदच्छा !  

 

*********************************************************************************** 

 

  



९.  तेकऱ्याच ेमनोगत  

 

 लोकशाहीत प्रत्येकाला कवचारस्वातांत्र्य आहे. प्रत्येक िण आपले मत माांडू शकतो आकण 

माांडतोच. मग हाच अकधकार शेतकऱ्यालाही आहे. त्याला काय वाटतां? त्याच्या इतराांकडून 

काय अपेक्षा असतील? त्याचे म्हणणे काय? आकण महत्वाचे म्हणिे आिकालच्या धावपळीच्या 

युगात असे ककती लोक सापडतील ज्याांना खरांच शेतकऱ्याचे मनोगत िाणनू घेण्यात इांटरेस्ट 

असेल? हे सवज प्रश्न माझ्यासाठी कितके भावकनक आहेत तेवढेच कुतुहलाचेही. त्यामुळे याांची 

उत्तर शोधण्याचा मी छोटासा प्रयत्न केला. मग त्या प्रयत्नामध्ये यश ककतपत येईल, हे मला 

माकहती नव्हते पण माझ्या परीने मला िमेल तशी उत्तर शोधायचीच असा मी कनधाजर केला होता. 

मग त्यासाठी समािातील वेगवेगळ्या स्तरातील व्यक्तींची मते िाणनू घेणे, शेतकरी 

प्रश्नाबद्दल घरी, आसपास, कामाच्या कठकाणी चचाज करणे, शेतकऱ्याांची मनोगते त्याांच्या 

मुलाखती वाचणे, ऐकणे असा माझा कायजक्म चाल ू झाला. त्यातनूच काही शेतकऱ्याांची 

मनोगते माझ्यासमोर आली आकण मला भावुक करून गेली. त्याांचे दुःख, त्याांचा त्रास, त्याांचीं 

सहनशक्ती, त्याांची किद्द याचे ककती वणजन करावे तेवढे कमीच. ज्या पोटकतडकीने, आशेने ते 

बोलतात, आपलां म्हणणां माांडतात त्याच गांभीरतेने आपण त्याांच्या मदतीला पुढां आलां पाकहिे. 

याच उत्तरे शोधण्याच्या प्रकक्येत एका शेतकऱ्याचां मनोगत माझ्या वाचनात आलां ते 

खालीलप्रमाणे, 

सप्रमे नमस्कार, 

 मी रोिचां पोट भरण्यासाठी काबाडकष्ट करणारा "िगाचा पोकशांदा?" असे ज्याचे वणजन 

केले िाते तो शेतकरी आहे. एका गावात माझी थोडी िमीन आहे. फारशी सुपीक नाही; पण 

नापीकही  नाही. या िकमनीवर माझां िीवापाड पे्रम आहे; पण या पे्रमानां काय भागणार? पीक 

अवलांबनू असतां ते त्या लहरी रािावर, म्हणिे आपल्या पावसावर! आिकाल तुम्ही सवज 



ऑनलाइन झाला आहात पण आमच्या भावना समिनू घेण्यासाठी तुमचे मन ऑफलाईन झाले 

आहे म्हणनू हे पत्र !  

 

 आमच्या गावाच्या िवळपास मोठी नदी, लहानसहान नद्याांना पाणी असतां, पण तेही 

पावसावरच अवलांबनू. उन्हाळ्यात त्यापण आटून िातात त्यामुळे मगृाचां नक्षत्र आलां की, 

आम्हाां शेतकऱ्याांचे डोळे आकाशाकडे लागतात. कुठ कदसतोय का आमचा काळा कवठोबा ! 

म्हणिे काळा ढग हो ! शेत नागरून ठेवायची , काटकूट काढायचां, ढेकळां  फोडायची आकण 

पावसाची वाट बघत रहायचां. अांग उन्हात नुसतां भािनू कनघायचां, पण पाण्याचा पत्ताच नही. 

कपण्यासाठी चार-चार पाच-पाच कोसावरून पाणी आणावे लागते. मग त्यात कधी कवकहरीतलां 

पाणी आटलां असेल तर कवकहरीत उतरून पाणी काढावे लागते. कधी कधी चालता चालताच 

एखादी माताभकगनी भोवळ येऊन पडते. तर कधी दुष्काळामुळे पाण्याच्या शोधात पणूज  कदवस 

कसा कनघनू िातो हेच कळत नाही. कधी टाँकर आलाच तर त्यासाठी झुांबड उडते. भाांडणां, 

माऱ्यामाऱ्यासुद्धा होतात.  

 दुष्काळाने माणसाचे तर हाल होतांच आहेत पण माणसां कनदान बोल ूतरी शकतात, पण 

आमच्या लेकराांसारख्या मुक्या िनावराांचां काय? माझ्या पावलाच्या आवािानां माझी लाडकी 

िनावरां  उभा राहून हांबरू लागतात. का? तर आपल्या धन्यानां आि तरी कहरवा चारा आणला 

असल म्हणनू. पर मला ररकामां बघताच ती मुकी िनावरां  गप्प बसतात. िण ूकाही म्हणत्यात 

"धनी तुमी कायबी काळिी करू नका. आलेल्या पररकस्थतीला आपण कमळून तोंड देऊ". 

त्याांच्याकडां बकघतलां की कां ठ दाटून येतो. 

 मग कधीतरी अवकचत मळभ येतां. अांग गदगदून कनघतां. सोसाट्याच वारां  सुटत. 

इतक्यात पावसाचे थेंब पटपट गळू लागतात. क्वकचत कधीतरी गारा पडतात आकण गाराांनी 

अांगण भरून िातां. सारा गाव-लहानमोठी म््तारीकोतारी त्या पावसात न्हाऊन कनघतात. 

पावसात फक्त शरीरच कभितात, असां नाही; तर मनही कभितां.  



 आता शेतीला लागायला हवां. कभिलेल्या िकमनीत बी-कबयाण टाकायला हवां. 

पाऊसरािने अशी कृपा केली की रोपां तरारून येतात. पण सगळां  काही अवलांबनू त्या 

पावसावर. तेवढ्यात येईल ते पीक, कमळतील ते दाने. त्यावर सगळां  वषज काढायचां, हेच आम्हा 

कोरडवाहू शेतकऱ्याच  नशीब ! पोळा झाला की पाऊस सरला. उरलेल्या आठ मकहन्याांत दुसरी 

कपक घेता येत नाही. कमी पाण्यावरची नाचणी वरईसारखी कपकां  घ्यावी लागतात. त्यामुळे 

कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या नकशबी कायमचां दाररद््रय ! कायमची उपासमार ! काय करणार ? मग 

सरकारकडे उांबरठे कझिवावे लागतात. किज काढण्याची वेळ येते. मग ते फेडता फेडता अधाज 

िीव िातो. 

 

 हे सगळां  ऐकून आता मी कसा आहे कवचाराल तर अिनू तरी ठीकच आहे कारण माझ्या 

मनात अिनूतरी स्वतःचा िीव सांपवण्याचा कवचार आलेला नाही, पण तो कधीही येऊ शकतो 

अशी पररकस्थती आहे. आिपयांत माझ्या ककत्येक बाांधवाांचे िीव गेले आहेत आकण अिनूही िात 

आहेत याकडे कोणी गांभीरपणे बघणार आहे की नाही? काही लोक आमच्या या पररकस्थतीला 

आम्हाला िबाबदार धरतात पण आम्ही िबाबदार कसे हेच मला कळत नाही. आम्ही भोळी, 

भाबडी, अडाणी माणसां. सरकार आकण व्यवस्थेवर आम्ही सहि कवश्वास ठेवला आकण फसले 

गेलो. कवकवध योिना, किजमाफी याचा फायदा प्रत्यक्षात ककती शेतकऱ्याांना होणार नाही फायदा 

कमळेपयांत आमचे ककती बाांधव तग धरणार देवच िाणे. आम्ही सावकाराच्या किाजखाली बुडालो 

आहोत. बाँकाही सहकायज करत नाहीत. 

 हे झाले सरकारचे. आमचा रोष सरकार वर तर आहेच पण त्याहूनही अकधक सुकशकक्षत 

आकण सुज्ञ  असणाऱ्या तुमच्यावर सुद्धा आहे. तुम्हीसुद्धा आम्हाला कवसरून िाल असे कधी 

वाटले नव्हते. तुमच्याकडून आम्हाला काय अपेक्षा आहेत? फक्त आमच्या कामाला प्रकतष्ठा 

आकण मानकसक बळ द्या. बाकी काही नको आम्हाला. तेव्हा बघा आम्ही कसां कष्ट करतो ते. 

कष्ट तर आतापण करतोय पण त्यात पुरेसा उत्साह नाही. आम्हाला प्रोत्साहन देण्याचे छोटेसे 



काम िरी तुम्ही केले तरी ते आमच्यासाठी आकशवाजद असल्यासारखे आहे. आता तुम्ही कवचारलां 

प्रकतष्ठा कशी द्यायची? अगदी सोपां आहे. एखादा शेतकरी भेटला तर पे्रमाने त्याची कवचारपसू 

करा तुम्हाला आमच्याबद्दल काळिी आहे या िाकणवेचे मोलच आमच्यासाठी पशैापेक्षा 

ककतीतरी अकधक आहे. तुम्ही बािारात खरेदीसाठी आल्यावर १,२ रु चा भाव कमी 

करण्यासाठी िे बोलता त्याने खरांच खपू दुःख होते. असे नका बोलत िाऊ. या स्वाथी िगात 

अिनूही माणुसकी किवांत आहे हे दाखवनू द्या. व्यापारी, अडती, दलाल याकडून आमचे िे 

शोषण होते त्यामुळे तोटा सवाांचाच होतोय कारण ते शेतकऱ्याांकडून कवडीमोल दराने उत्पन्न 

खरेदी करतात आकण तुम्हाला उच्च भावाला कवकतात.  

 असो! अिनूही आम्ही आशावादी आहोत. आमची कष्ट करण्याची तयारी आहे. आपली 

भमूी सुिलाम सुफलाम बनवायची आहे ना! आम्ही प्रयत्न सोडणार नाही. िीवात िीव आहे 

तोपयांत आमच्या मातीचे ऋण फेडण्याचे प्रयत्न करणार. कदाकचत असाही कदवस उगवेल की 

आम्ही पण आमच्या मुलाबाळाांना कशकवनू साक्षर करू शकू, आमच्यापण िकमनी सुपीक 

होतील, आमचेही कदवस येतील. समािही आमच्या या प्रयत्नात आमची साथ देईल हीच आशा. 

पण हे आमचां मनोगत पणूज होणार ? परमेश्वर िाणे  !  थाांबतो आता. 

राम कृष्ण हरी !!          

   

*********************************************************************************** 

  



१०. फक्त लढ म्हिा ! 

 

 िेव्हा िेव्हा शेतकऱ्याची आठवण होते तेव्हा तेव्हा डोळ्यासमोर येतो तो कष्टकरी, 

पोकशांदा, दयाळू, करुणेने भरलेला स्वाकभमानी माणसू! अशा वेळी मला कुसुमाग्रिाांच्या कणा 

या ककवतेतील ओली आठवतात. एका स्वाकभमानी कवद्यार्थयाांचां वणजन खरांच ककती अप्रकतम 

केलाय त्यात. त्यातला प्रत्येक शब्द काळिाला हात घालणारा आहे, आकण अशा प्रकतकूल 

पररकस्थतीत आलेल्या सांकटाला धयाजने तोंड देत फक्त मनोबल वाढवण्याची अपेक्षा करणाऱ्या 

कवद्यार्थयाांचे कौतुक ककती आकण कसे करावे तेच काळात नाही. आपल्या ककवतेत कुसुमाग्रि 

म्हणतात, 

 

"ओळखलांत का सर मला?" - पावसात आला कोणी, 

कपड ेहोत ेकददमलले,े केसाांवरती पाणी. 

क्षणिर बसला नांतर हसला बोलला वरती पाहून: 

“गांगामाई पाहुणी आली, गलेी घरट्यात राहुन” 

माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिांतीत नाचली, 

मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. 

भिांत खचली, चूल भिजली, होत ेनव्हत ेनेल.े. 

प्रसाद म्हणून पापणयाांमध्य ेपाणी थोड ेठेवल े

कारिारणीला घेऊन सांग,े सर आता लढतो आहे.. 

भचखल गाळ काढतो आहे, पडकी भिांत बाांधतो आहे 

भखशाकड ेहात जाताच, हसत हसत उठला.. 

पसै ेनकोत सर, जरा एकटपेणा वाटला.. 



मोडून पडला सांसार तरी मोडला नाही कणा.. 

पाठीवरती हात ठेऊन फक्त "लढ" म्हणा.. 

 

 मी स्वतःला खपू नशीबवान समिते की ही ककवता आम्हाला अभ्यासक्मात होती. 

खरांतर ही ककवता प्रत्येक मनाच्या िवळची आहे. खपू साध्या शब्दात माांडलेली ही ककवता. 

स्वाकभमान िपणां कशकवणारी. कठीण पररकस्थतीतही िगण्याचे बळ देणारी. शाळेत कशकलेली 

ही ककवता आयुष्यभरासाठी पाठ होऊन गेली कारण कतचा आशय, कतच्यातनू कमळणारी पे्ररणा 

आकण कतचा साधेपणा! ही ककवता खपू अप्रकतम आकण वेगळी आहे कारण कुठलीही गोष्ट ककां वा 

ककवता वाचणाऱ्याच्या मानकसकतेनुसार कतचा प्रभाव वेगळा ठरू शकतो परां तु आशय हा 

बदलत नाही, आकण म्हणनूच ती साऱ्याांनाच िवळची वाटते. 

 मला वाटतां, आि शेतकऱ्यालाही अशाच पाठबळाची गरि आहे. त्यालाही लढाई 

लढायची आहे. दुष्काळ, नाकपकी, किजबािारीपणा, नरैाश्याची लढाई. त्याच्याही िास्त अपेक्षा 

नाहीत फक्त सवाजनी पाठबळ द्यावे हीच काय ती अपेक्षा! आपण सगळे कमळून इतके तर सहि 

करूच शकतो. हे करण्याची कशकवण फक्त ही ककवताच नाही तर आपला पवूाजपार चालत 

आलेला इकतहासच आपल्याला देतोय. 

 इकतहास पाहीला तर छत्रपती कशवािी महारािाांचे धोरण शेतकरी दृष्टीने कल्याणकारी 

होते. स्वराज्यातल्या रयतेच्या कहताची आकण िीकवताची काळिी घेणारे धोरण अांमलात आणणारे 

छत्रपती कशवािी महाराि हे सवाजथाजने लोककल्याणकारी रािे होते. त्याांच्या स्वराज्यात 

रयतेला त्रास देणाऱ्याांचा बांदोबस्त झाला. रयत सुखी झाली. रािा आकण रयत याांच्यात मध्यस्थ 

राकहला नाही. कोणत्याही पररकस्थतीत लष्कराने ककां वा महसुली अकधकाऱ्याांनी शेतकऱ्याकडून 

धान्य, भािीपाला फुकट घेव ूनये, असे त्याांचे सक्त आदेश होते. रयत सुखी तर रािा सुखी, 

शेतकरी सुखी तर रािा सुखी हे छत्रपती कशवािी महारािाांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सतू्र 

होते. शेतकऱ्यास खऱ्या अथाजने बळीरािा करून "माझ्या  ेतकऱ्याची गवताची काडी सुध्दा 



कोिाकड े गहाि पडता कामा नय”े असे उदात्त कवचार कशवािी महारािाांनी ह्या 

महाराष्रभमूीस घालनू कदले आकण स्वतः त्याांनी ते िगाला दाखवुन कदले. तोच काळ पुन्हा 

आणण्याची गरि आहे.  शेतकऱ्याांनीही तेच मनोबल घेऊन लढण्याची गरि आहे   

 “रात्रणन्दनी आम्हास युद्धाचा प्रसांग” म्हणत सामना करावाच लागेल. लक्षात ठेवा ‘िो 

लढतो तोच अांकतम कवियी होतो.’ 

 एक ना एक कदवस बदल नक्की घडेल असा मला कवश्वास आहे. तो कदवसही दूर नाही 

िेव्हा परत एकदा “पळती झाड ेपाहुया, मामाच्या गावाला जाऊया” हे सत्यात उतरेल. झाडे 

परत एकदा पळताना कदसतील, मामाचा गाव परत एकदा पाणीदार झालेला आकण कहरवळीने 

वेढलेला असेल. मुलां परत एकदा मोबाइलला सोडून कनसगाजकडे, माणसाांकडे आककषजली 

िातील. आपणही पशैात, वस्ततू आनांद शोधण्यापेक्षा तो माणसात आकण नात्यात शोधायला 

कशकू. हे सुांदर स्वप्न सवाजनीच पाहावे आकण सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न करावा हीच आशा.  

 स्वतःच्या मनगटावर कवश्वास असणाऱ्याांना दुसऱ्याच्या सामर्थयाजचा भीती कधीच वाटत 

नाही आकण अशा माणसाला हरवण्याची धाडस कनयती सुद्धा करत नाही. मला कितका कवश्वास 

शेतकऱ्याांच्या मनगटातल्या बळावर आहे कततकाच कवश्वास समािावरही आहे. याच समािाने 

ककतीतरी थोर व्यक्तींना घडवण्याचे महान कायज आिवर केलेले आहे. त्यामुळे भकवष्यातही 

शेतकऱ्याच्या समदृ्धीत समािाचा कसांहाचा वाटा ठरणार हे नक्की. शेतकरी िगला तरच देश 

िगेल हे कवसरून चालणार नाही. 

 भकवष्यातला धोका लक्षात घेऊन तसेच आपल्या बाांधवाांबद्दल सामाकिक बाांकधलकी 

दाखवत समाि बळीरािाच्या पाठीशी खांबीरपणे उभा राहावा तसेच बळीरािाही खचनू न िात 

धाडसाने सवज सांकटाना तोंड देत कायम सुखी राहावा, त्याची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहावी, 

आकण खऱ्या अथाजने अन्नदाता सुखी भव: हे सत्यात उतरावे हीच ईश्वरचरणी प्राथजना!! 
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हर्त्रिो 

पुस्तकं वारू्न कोिी िहािं होतं का? 

हो! आम्ही म्हितो होतं. वार्न करिारी मािसं तयांच्याबरोबरच्या वार्न न करिार् या 

मािसांहून अखधक प्रगल्भ आखि खवर्ारी असतात. 

कोितयाही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने िहािपि येतं. इतर प्राण्यांना काही प्रमािात तयांरे् 

ज्मदाते थोडंफ़ार खिक्षि देतात. पि मानव हा असा प्रािी आह ेज्याला ितकांपुवी जगलले्या 

आखि आता खजवंत नसलेल्या मािसांरे् अनुभवही खिकता येतात. ते पसु्तकांद्वारे. मािसाला 

आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू देिातल्या मािसांरे् अनुभव समजून घेऊन खिकता येतं. तेही 

पुस्तकांद्वारे. प्रतयक्ष अनुभवांहून र्ांगला खिक्षक नाहीर्. पि इतरांना आलेल ेअनुभव, तयांनी 

खाल्लेल्या ठेर्ा याही मािसाला खिकवतात आखि िहाि े करून सोडतात. 

म्हिून वार्ा. वार्त रहा. इतरांना वार्ायर्ा आग्रह करा. वार्ाल तर वार्ाल ह ेिभंर टके्क सतय 

आह.े 

र्िंडळी! 

र्ाचायला िर िर्िंच! 

पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं… 

…आखि स्वतःही खलहायला हवं. 

 

 

 
 

 


