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RESEARCH PAPER 

‘कृवऴभुरहश जीलनभ‘् कृऴी शा भानली जीलन व्मलस्थेचा ऩामा आशे.  भानली जीलनाच ेभूऱ कृवऴप्रधान व्मलस्थेत आशे.  

शी आहदभ स्लरूऩाची वॊस्कृती म्शणून वाॊगगतरी जात.े  कुणफी ककॊ ला ळेतकयी शा ग्राभीण वभाजजीलनाचा प्रभुख 

घटक आशे.  इतय व्मलस्था त्मारा ऩुयक आशे.  नव्मा औद्मोगगक धोयणाभुऱे आणण वाभाजजक चऱलऱीभुऱे 

फरुतदेायी भोडरी.  त्माॊना ऩमाामी धॊदे मभऱारे.  ऩयॊतु, ळेतीरा ऩमााम ळोधता आरा नाशी.  कुणब्मारा ळेती वोडलत 

नाशी.  त्माच ेकायण शेच की, तो भातीरा कलटाऱून फवरा आशे.  त्मारा दवुया धॊदा नाशी.  ‘कृवऴजीलन‘ शा ग्राभीण 

वाहशत्माचा भशत्त्लाचा आधायघटक भानाला रागतो.  वालकाय ळेतकर माॊचे ळोऴण कयतात.  बाॊडलरळाशीच्मा मुगात 

ळेतकयी कॊ गार शोत अवतो.  ऊवदय ळेतकयी जादा का भागतात?  कायखाने ऩयलडत नाशी अवे का म्शणतात?  मा 

प्रश्नाची उत्तये अजून कोणाराशी मभऱारी नाशीत.  वाखयेच ेदय लाढरे की, ग्राशकाॊची ओयड आणण ऊवारा दय मभऱत 

नाशी म्शणून ऊव-उत्ऩादकाॊचे आॊदोरन शोत.े  अळा कात्रीत वशकायी वाखय कायखानदाय अडकरा आशे.  ऊवारा 
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ककभान लैधाननक ककॊ भत मभऱाली, शी भागणी ळेतकयी वॊघटनाॊची अवत.े  ऊवारा दय मभऱत नाशी म्शणून ळेतकयी 

शतफर शोतात.  ऊव वऩकाचा उत्ऩादनखचा मभऱणार मा दयफायात वशकायी वाखय कायखानदायीतीर प्रत्मेक घटकाची 

लेगऱी बूमभका अवत.े  ऊवदयाचा प्रश्न नक्की काम आशे.  माच्माकड ेआॊदोरन केल्मामळलाम कोणीशी रष देत नाशी.  

ककत्मेक लऴाांऩावून ऊवदयाचा प्रश्न गॊबीय शोत चाररा आशे.  ळेतकर मारा उत्ऩादनालय, खचाालय आधारयत दय शला 

आशे, तय दवुयीकड ेकायखानदाय वाखयेरा दय नाशी शे कायण वाॊगतात.  त्माभुऱे प्रत्मेक घटक आऩल्मा भुद्मालय 

अडून फवरेरा आशे.  आता तय कायखानदाय ल ऊव-उत्ऩादक माॊच्मा लादाऩावून ळावनाने दयू याशण्माच े ठयलून 

ऊवदयाची जफाफदायी ऩूणाऩणे कायखानदाय ल कायखानमाॊना कजाऩुयलठा कयणार मा फॉकाॊलय वोऩवलरी आशे.  माभुऱे ऊव 

उत्ऩादक ळेतकर  माॊची वशकाय षेत्रात केलऱ वऩऱलणूकच शोत आरेरी आशे.  मा वॊदबाातीर भोशन ऩाटीर माॊच ेभत 

फोरके लाटत ेत ेमरहशतात.  1980 नॊतय भशायाष्ट्रात ळेतीवॊदबाात नले प्रश्न ननभााण झारे.  भयाठलाड्मात काऩवाचा 

प्रश्न तय ऩजश्चभ भशायाष्ट्रात ऊवाचा प्रश्न ‘मषप्रश्न‘ फनरा. मा प्रश्नातून ळेतकयी वॊघटना उदमाव आरी आणण नतने 

ळेतकर माची, कष्ट्टकर माॊची जस्थती आमक भक ऩवलत्रा घेऊन वभाजाऩुढे ठेलरी.  ग्राभीण भशायाष्ट्रालय त्माचा प्रबाल ऩडरा.  

प्रबावलत प्रश्नाच ेभग याजकायण वुरू झारे.  वाखय कायखानदायी भशायाष्ट्राच्मा याजकायणाच ेएक भशत्त्लाच ेअॊगच 

फनरे.  भशायाष्ट्राच ेऩरयलतान काशी प्रभाणात मा वाखय रॉफीनेच घडलरे आणण बफघडवलण्मातशी तेच नॊतय अगे्रवय 

ठरू रागरे.(1) भोशन ऩाटराॊच्मा भताप्रभाणे, खयोखयॊच भशायाष्ट्रात वाखय उद्मोगाच्मा षते्रात याजकायण मळयल्माभुऱे 

ळेतकर माॊच े ऊवदयाच्मा वॊदबाातीर प्रश्न भागी रागत नाशीत.  प्रायॊबीच्मा काऱात वशकाय षेत्राभुऱे ळेतकर माॊच्मा 

जीलनात नलचैतनम ननभााण शोऊन ग्राभीण जीलनाच ेऩरयलतान झारे; ऩण नॊतयच्मा काऱात मा षेत्रात वाखयवम्राट 

ननभााण झाल्माभुऱे ळेतकर माॊची भोा मा प्रभाणात वऩऱलणूक वुरू झारी.  त्माभुऱे अल्ऩबूधायक ळेतकयी मा व्मलस्थेत 

अगधकच बयडरा आणण वऩऱरा गेल्माच ेहदवून मेत.े  माच ेलास्तल प्रस्तुत अभ्मावावाठी ननलडरेल्मा कादॊफर माॊभधून 

आरेरे आशे.  प्रथभ ‘चअेयभन‘ मा अळोक कुरकणी माॊच्मा कादॊफयीतून ळेतकर माॊच्मा वऩऱलणुकीच्मा वॊदबाातीर 

आरेरे लास्तल अवे,  वध्मा वशकायी वाखय उद्मोग अगदी खयाफीरा मेऊन ऩोशोचरा आशे.  ळेतकर माॊना अठयावलश्ले 

दारयद्रानॊ ग्रावरॊ अवून खाण्माची वुद्धा हदलवेंहदलव भ्राॊत शोऊ रागरी आशे.  अल्ऩ अऩलाद वोडल्माव 

भशायाष्ट्रातीर कोणताशी वशकायी वाखय कायखाना नफ्मात नाशी.  एकॊ दयीत शल्रीच्मा काऱात आऩल्मा याज्मात 

वाखय कायखानमाॊची आगथाक जस्थती भोठी बमॊकय झारी आशे.  मात बफरकुर वॊळम नाशी.   

वभोय ठेलरेल्मा ताॊब्मातरॊ ऩाणी ग्रावात घेऊन ऩाण्माचा एक घोट घेऊन त ेम्शणारे, वशकायवम्राटाॊच्मा ल जाणत्मा 

याजाॊच्मा ऩोकऱ लल्गना आणण अकामाषभ प्रळावन, माॊच्मा भामाली प्रकायारा बुरून आऩरा ळेतकयी भनातल्मा भनात 
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खोट्मा खोट्मा झुल्मालय झुरत याहशरा तय रलकयच ळेतकर माॊचा कऩाऱभोष अटऱ आशे.  त्माव कोणीशी योखू ळकत 

नाशी. 

वशकायी चऱलऱ नक्की कोणावाठी, ती मळस्ली झारी का?  याज्माचॊ ननमोजन खर मा अथाानॊ वाभानम ळेतकर माॊऩमांत 

ऩोचरॊ का?  याजकायणी भॊडऱी पक्त कामद्माकड े फघत वोईचॊ फोरतात;  ऩण खयी लास्तवलकता आऩण कधी 

स्लीकायणाय?  शे आशेत याज्माच्मा एका भाजी भुख्मभॊत्रमाॊच े उद्गाय, वध्माच्मा वाखय उद्मोगावलऴमीच.े  ह्माऩुढे 

जाऊन आत्भगचॊतन कयत त े म्शणतात, गयीफ ळेतकयी शा खया तय वशकायाचा गाबा आशे.  त्माॊना नक्की आऩण 

ककती नमाम देऊ ळकतो?  त्माॊचॊ जीलनभान खयॊच उॊचालरॊ का?  शा वलचाय आता तयी कयण्माची ननताॊत गयज आशे.(2) 

अळोक कुरकणी माॊच्मा ‘चअेयभन‘ कादॊफयीतीर वाखय कायखानमाच्मा, वशकायाच्मा आणण ळेतकर माॊची शोणायी 

वऩऱलणुकीच्मा वॊदबााने काढरेरे शे उद्गाय भाजी भुख्मभॊत्रमाॊच ेआशेत.  कायण, वाखय उद्मोगात भ्रष्ट्ट याजकायणाभुऱे 

बफकट अलस्था ननभााण कयण्मात वाखयवम्राटच जफाफदाय आशेत.  त्माॊच्माभुऱेच आज वाखय उद्मोग डफघाईरा 

आरेरे आशेत.  त्माभुऱे ळेतकर माॊची वऩऱलणूक शोत आशे.  मा गोष्ट्टीॊचा वलचाय केरा तयच वशकाय षेत्र ळाफूत 

याशीर आणण ळेतकर माॊच्मा जस्थतीत फदर शोईर.  अनमथा शाशाकाय भाजल्मामळलाम याशणाय नाशी.  वद्वद्वललेकानॊ 

वलचाय कयणार मा वलाांनीच ऩुढे मेऊन वलाच षेत्रारा रागरेल्मा भ्रष्ट्टाचायाची कीड वभूऱ नष्ट्ट केल्मामळलाम गत्मॊतय 

नाशी.   

‘चअेयभन‘ भध्मेच ळेतकर माॊच्मा दमनीम अलस्थेवॊदबाातीर लणान आरेरे आशे.  खयोखयॊच भशायाष्ट्रातीर अल्ऩबूधायक 

ळेतकयी शा दारयद्र येऴेखारीर जीलन जगतो.  कायण, मा व्मलस्थेतीर वशकायाचा पामदा गयजू ळेतकर मारा मभऱत 

नाशी.  इथे गयजूॊना काशीच मभऱत नाशी.  कायखाना चाररा काम अन ् फॊद ऩडरा काम?  ळेतकयीच देळोधडीरा 

रागणाय अळी व्मलस्था मा देळात आशे.  ‘चोय वोडून वॊनमाळारा पाळी‘ अळाप्रकायच्मा व्मलस्थेत खर मारा नमाम 

नाशी.  बुकेरेल्माॊना अनन नाशी, फेघयाॊना ननलाया नाशी अन ्उघड्माॊना लस्त्र नाशीत.  गयीफ शा गयीफच शोत जातो 

अन ्श्रीभॊत शा अगधकच श्रीभॊत शोत जातो.  अळा ऩरयजस्थतीत मा देळाच्मा ऩोमळॊद्माची अलस्था अगधकच बफकट 

शोताना हदवत े ती अळी, भशायाष्ट्रात फशुताॊळी ळेतकयी दारयद्रयेऴेखारी आशेत.  वशकायाचा त्माॊना खयाच पामदा 

मभऱतो का?  मभऱारा का?  माचा कुणी अभ्माव केरा तय खयॊ गचत्र डोळमाॊवभोय मेईर.  ळतेकर माॊना शक्काची उवाची 

बफरॊ मभऱण्मावाठी यस्त्मालय उतरून आॊदोरनॊ कयाली रागत आशेत.  ननदळानॊ कयाली रागत आशेत, उऩोऴण कयालॊ 

रागत आशे. एलढॊच नव्शे, तय ज्माॊच्मा जमभनी घेऊन, ज्माॊना वबावद करून घेऊन तुभचा वशकायाचा इभरा उबा 
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याहशरा आशे तो ळेतकयी नफ्माचाशी लाटेकयी आशे.  कायखाना फुडरा तय ळेतकर माॊच्मा जमभनीचाशी मरराल शोऊ 

ळकतो शे ळेतकर मारा भाहशत नाशी शेच ळेतकर माचॊ ददु ल आशे.(3) 

प्रस्तुत कादॊफयीतीर लणानालरून जगाच्मा ऩोमळॊद्माची अलस्था मा व्मलस्थेत अत्मॊत बफकट झारी आशे.  जगूशी 

द्मामच ेनाशी आणण भरूशी द्मामच ेनाशी.  ळेतात काफाडकष्ट्ट करूनशी त्माच्मा भारारा मोग्म बाल मभऱत नाशी.  

तो कजाातच फुडत जातो, अन ् जय कायखाना फुडारा तय त्माच्मा जमभनीचाशी मरराल शोऊन तो यस्त्मालय मेतो.  

अळाप्रकायच ेशे ळेतकयी जीलनातीर लास्तल आशे. ‘मळदोयी‘ च्मा वॊदबाातीर उऴा शस्तक माॊच ेभत अवे, ‘वऩटके माॊना 

वाखय कायखानमाच्मा ननमभत्ताने लवरेल्मा लवाशतीच्मा लैमळष्ट्ट्मऩूणा जीलनाच े दळान तय घडलामचचे आशे; ऩण 

त्माफयोफयच जीलनाच्मा तयॊगशीन, वॊथ, ळाॊत प्रलाशी रूऩात दडरेल्मा अखॊड नाट्माचा आवलष्ट्काय घडलामचा आशे.‘(15) 

प्रस्तुत कादॊफयीतीर नामकाने ज्मा उद्देळाने ननयालतीच्मा खोर मात उऩवा जरमवॊचन मोजना याफवलण्मावाठी धडऩड 

करून ती वुरू केरी, त्माभुऱे ननयालतीच्मा ऩरयवयातीर ळेतकर माॊच ेजीलनभान फदररे.  त्माॊच्मा जीलनात ऩरयलतान 

झारे.  दारयद्र वॊऩून आगथाक वॊऩननता, वुफत्ता आरी;  ऩण मा बागात बाॊडलरळाशीचा मळयकाल शोऊन ळेतकयी खॊडान 

जमभनी देऊ रागरे.  नडरेल्मा ळेतकर माॊची जभीन ळेलटी त्मा बाॊडलरदायाच्मा घळातून न वोडलता आल्माभुऱे तो 

ळेतकयी ळेतभजूय शोऊ रागरा.  मा ना त्मा कायणाने वऩऱलणूक भात्र ळेतकर माॊचीच शोऊ रागरी.  माच े

कादॊफयीकायाने भाॊडरेरे लास्तल अवे, शी जरमवॊचन मोजना लेगानॊ आभच्मा तारुक्मात याफलरी गेरी.  भी स्लत: 

त्मात ऩूणा वशबाग घेऊन तॊत्रसाॊना शली ती भदत कयीत शोतो, मोजना ननजश्चत आणण ककपामतळीय शोईर, वऩकाऊ 

जभीन कभीत कभी खची ऩडेर आणण जास्तीत जास्त जभीन ऩाण्माखारी मेईर, मा वला गोष्ट्टीॊकड ेभी फायकाईनॊ रष 

देत शोतो.  तारुक्माचॊ गचत्र लऴाबयातच ऩारटरॊ.  जे कधी कुणारा कल्ऩनेतवुद्धा लाटरॊ नव्शतॊ त ेप्रत्मष अलतयरॊ 

शोतॊ.  भाऱयानाचा भऱा झारा शोता.  ननयालतीच ेऩाणी ऩात्र वोडून तीव तीव भैरऩमांत दोनशी फाजूव जाऊ रागरॊ.  

ऩूलीवायखे आता ळेतकर माॊच ेकष्ट्ट लामा जात नव्शत.े  त्माचॊ मा ना त्मा प्रकाये चीज शोत शोतॊ. 

भाऱालय शऱूशऱू वभदृ्धी मेत शोती.  खुयटॊ गलत, दगडधोंडे आणण खडक ऩूलीच्मा जमभनीलय शोत ेत्माच जमभनीलय 

आज उवाचा बयगच्च पड एखाद्मा शरयतवम्राटावायखा डोरू रागरा शोता.  ननयालतीच्मा टेकडीलय जाऊन ज्मालेऱी 

दोनशी फाजूरा भी नजय टाकू रागरो तवे्शा ऩूलीवायखा वलयोधाबाव भरा कधीच हदवत नव्शता.  उरट त्मा भाऱालय 

ननयालतीऩेषाशी खूऩ भोठॊ वौंदमा खुरू रागरॊ शोतॊ.  ओवाडी आणण ळुष्ट्कता माॊचॊ नाभोननळाणवुद्धा नव्शतॊ. 

ऩयॊतु शाच उवाचा पड ऩाशून खाजगी बाॊडलरदाय शऱूशऱू नतथल्मा वभाजजीलनात मळयकाल करू रागरे.  बयगच्च 

ऊव ऩाशून त्माॊच्मा तोंडारा शऱूशऱू ऩाणी वुटरॊ शोतॊ आणण काशी असानी तवेच गोयगरयफाॊच्मा आणण नडरेल्मा 
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ळेतकर माॊच्मा जमभनी त्माॊनी खॊडानॊ ताब्मात घेतल्मा.  त्माशी दीघा भुदतीच्मा कयायालय.  बाॊडलरळाशीच्मा ळोऴणाचॊ 

भूऱ ऩयत रुज ूरागरॊ शोतॊ.  आणण जे वलचाय धभा म्शणून भी भानरे शोत ेत्माच वलचायालय बाॊडलरळाशीच ेअवॊख्म 

आघात शोऊ रागरे शोत.े  मा बाॊडलरदायाॊनी माच ऩरयवयात स्लत:च ेखाजगी कायखाने वुरू करून ऩुनशा आगथाक 

कें द्रीकयण कयण्माव वुरुलात केरी शोती.  भरा शले अवेरेरे औद्मोगगकीकयण वुरू शोते; ऩण आगथाक कें द्रीकयण भानम 

नव्शत.े  ग्राभीण बागाचॊ औद्मोगगकीकयण कयण्मावाठी अनेक बाॊडलरदाय ऩुढे आरे; ऩण ळेतकर माॊच्मा जमभनी कयाय 

करून, ताब्मात घेऊन आणण त्माॊचॊ ळोऴण करून.  म्शणजे, ऩाण्माची ळाश्लती मभऱूनशी काशीच उऩमोग शोईना.(4) 

‘वाखयवम्राट‘ मा वलराव लये माॊच्मा कादॊफयीभध्मे ऊव उत्ऩादक ळेतकर माॊच्मा जीलनातीर वभस्मा, दमरताॊच्मा 

जीलनात ननभााण झारेल्मा वभस्मा तवेच वाखय उद्मोगातीर याजकायणाच्मा अनुऴॊगाने ननभााण झारेल्मा वभस्माॊच े

लास्तल कादॊफयीकायाने अधोयेणखत केरे आशे.  काकावाशेफ शे मा कादॊफयीच े नामक प्रभुख व्मजक्तयेखा म्शणून 

लालयतात.  केळल त े काकावाशेफ अवा प्रलाव दृष्ट्ट रागाला अवाच आशे;  ऩण वाखयवम्राट म्शणून चढरेल्मा 

णझॊगीनॊतयचा प्रलाव भात्र राजजयलाणा आशे.  याजकायणाची आणण ऩैळाची धुॊदी चढल्मानॊतय भाणूव कवा फेपाभ शोऊन 

ळेलटी त्माची त्मारा जागा दाखलरीच जाते, माच ेभभाबेदी लास्तल गचबत्रत झारेरे आशे.  तवेच ळेतकर माच ेझारेरे 

आशे.  उऩवा जरमवॊचनाभुऱे ळेतकर माॊच्मा जीलनात ननभााण झारेरे लैबल ळेतकर माॊना खाता आरे नाशी.  ऩैळाच्मा 

चढरेल्मा कैपाभुऱे अनेक ळेतकर माॊनी बाॊडलरदायाॊना खॊडाने ळेती हदल्मा.  त्माभुऱे ऩैवाशी गेरा अन ्ळेतीशी गेरी 

अळाप्रकायची ळेतकर माॊची वऩऱलणूक मा व्मलस्थेत झारेरी आशे.  माच ेवलदायक लास्तल ‘वाखयवम्राट‘ भधून आरेरे 

आशे. ऊवतोड भजूय आणण लाशतूक काभगाय माॊची वाखय कायखानमावाठी अवरेरी आलश्मकता अधोयेणखत कयताना 

एव.जी.मळॊदे मरहशतात, वाखय उद्मोगात ऊवाची तोडणी आणण लाशतूक शी एक भशत्त्लऩूणा प्रकमक मा आशे.  मा 

काभावाठी भोा मा प्रभाणालय भनुष्ट्मफऱाची आलश्मकता अवत.े  भशायाष्ट्र याज्मात वशकायी आणण खाजगी वाखय 

कायखानमाॊची वॊख्मा जवजळी लाढरी, तवतळी ऊवतोडणी आणण लाशतूक काभगायाॊची भागणी लाढून, वाखय 

कायखानमाची दषु्ट्काऱी बागातून शे काभगाय आणरे.(12) 

भोशन ऩाटीर माॊच्मा ‘वाखयपेया‘ मा कादॊफयीभध्मे अल्ऩबूधायक ळेतकयी ककळा खोताची ऐऩत नवताना ऊव रालरा 

अन ्शातातोंडारा आरेरा ऊव जऱून खाक शोतो.  ऩुनशा कजा काढून तुका भेंफयाभुऱे ऊव रालतो.  अन ्ऊवारा भाला 

ऩडरा म्शणून ऊवारा मभऱणाया लाढील दयशी मभऱत नाशी.  अळा गचॊताग्रस्त अलस्थेत त्मारा ऊवारा रागरेल्मा 

कुयतडणार मा ऩाॊढर मा उॊ दयाॊचीच स्लनेने ऩडतात.  अळा स्लनेनबॊगाच ेजीलन जगणाया अल्ऩबधूायक ळेतकयी ककळा खोत 

आणण वाखयवम्राटावलरुद्ध ऊवाच्मा दयावाठी आॊदोरन उबायणाया बानुमवॊग मा प्रानतननगधक ऩात्राॊच्मा भाध्मभातून 
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अल्ऩबूधायक ळेतकर माॊच्मा जीलनातीर वभस्माॊच ेलास्तल भाॊडरेरे आशे त ेअवे, बानुमवॊग फवल्मा जागेलरून म्शणारा, 

आॊदोरन चारू ठेलामचॊ.  शे आॊदोरन कुण्मा एका वाखयवम्राटावलरुद्ध नाशी.  रषात ठेला.  शे आॊदोरन बायतातल्मा 

वफॊध ऊवकयी ळेतकर माॊचॊ शाम.  आणण उवाचा शभी दय फाॊधून देणॊ शे वयकायचॊ काभ आशे.  तवे्शा अवॊ भनात आणू 

नका.  एकदा वयकायनॊ दय जाशीय केरा की, वगळमा कायखानमारा त े फॊधनकायक आशे.  आभचॊ बाॊडण आता 

वयकायळीच आशे.  वयकाय काम नन वाखयवम्राट काम, दोघे एकाच भाऱेच ेभणी.  वयकायरा पॎ क्टर मा चारलामच्मा 

अवतीर तय इथनॊ ऩुढॊ उवारा आम्शी म्शणतो त्मो दय द्मालाच रागॊरॊ.  आऩण कुणाफयोफय रढतोम त ेआधी धेनात 

घ्मा.(5)  मा देळात केलऱ ळेतकयीच अवा एक घटक आशे की, त्माच्मा भारारा लाढील दय ककॊ ला मोग्म दय 

मभऱण्मावाठी आॊदोरन कयाले रागत.े  ज्मारा बूईभुगाच्मा ळेंगा कुठे रागतात शेच भाशीत नवत ेतो बूईभुगाच्मा 

भाराचा बाल ठयलतो.  जनभारा घारामच ेएकाने अन ्नाभकयण कयामच ेदवुर माने, अळाप्रकायची अलस्था आऩल्मा 

देळाची आशे.  म्शणून ककळा खोतावायख्मा अल्ऩबूधायक ळेतकर माॊच्मा जीलनात वभस्माच ननभााण शोणाय,  मात ळॊका 

नाशी.  जोऩमांत मा व्मलस्थेत ऩरयलतान शोणाय नाशी, तोऩमांत ळेतकर माॊच े जीलन शे अॊधकायभमच याशणाय आशे.  

त्मारा आॊदोरनामळलाम ऩमाामच नाशी.  भोशन ऩाटराॊनी ‘वाखयपेया‘ भधून ळेतकर माॊच्मा जीलनाच े वलदायक लास्तल 

भाॊडरेरे आशे.   

मा व्मलस्थेत वाखयवम्राट आणण मा अनुऴॊगाने अजस्तत्लात अवरेरी वाखऱी तय ळेतकर माची वऩऱलणूक कयतेच; ऩण 

अल्ऩबूधायक ळेतकर माॊची वऩऱलणूक कयणार मा घटकाॊभध्मे कायखानमातीर अगधकायीलगा, लाशतूकदायलगा आणण ऊवतोड 

काभगाय आणण भुकादभशी ळेतकर माॊची वऩऱलणूक कयताना हदवतात.  माच े लास्तल ‘गालऩाॊढयीच्मा लाटेलय‘ मा 

कादॊफयीभधून आरेरे आशे.  त ेअवे, भी कुठॊ नशाम म्शणतुमा.  दोन कोंफड्मा आणण दारुच्मा दोन फाटल्मा देतो की.  

भग तय झारॊ.  ककती रुऩमॊ रागतीर वाॊग?   

तुम्शास्नी कऱत नशाम व्शम? 

तयीऩण... 

दोन आडीळे रुऩमॊ द्माचॊ आणण भोकऱॊ शुमाचॊ.  भाझ्माकडॊ फघत तो म्शणारा, भास्तय!  ह्मे अवॊच चारतॊमा चौकडॊ 

तयी आऩुण गाललारॊ म्शणून कभी.  नशाम तय चाय-ऩाचळे तयी खचा मेतो.(6)   आनेऩावाशेफ खोत माॊनी ‘गालऩाॊढयीच्मा 

लाटेलय‘ भधून अल्ऩबूधायक ळेतकर माॊच्मा जीलनातीर वभस्माॊच ेलास्तल गचबत्रत केरेरे आशे. अल्ऩबूधायक ळेतकर मारा 

मा व्मलस्थेत कुणीशी मालॊ अन ्हटकरी भारून जालॊ अळी त्माची अलस्था झारेरी आशे.  कायण, दमा ऩलाय माॊच्मा 

‘मळऱेखारी शात शोता तयी नाशी पोडरा शॊफयडा‘ मा काव्मातीर आळमावायखी झारेरी आशे.  शे नाकायता मेत नाशी.  
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कायण, त्माॊची ळेती ककॊ ला ळेतातीर उत्ऩादन शे एका घटकालय अलरॊफून नवत ेम्शणूनच, त्माॊच्मा जीलनात वभस्मा 

ननभााण शोतात अन ्तो ऩुयता बयडरा, वऩऱरा जातो.  मावॊदबाातीर द.मब.कुरकणी माॊच ेभतशी भशत्त्लाच ेआशे.  ते 

अवे, एका वाखय कायखानमात प्रबुणेरा नोकयी रागत.े  इथून कादॊफयी वुरू शोत ेआणण त्माच्मा याजीनाम्माने वॊऩत.े  

वॊऩूणा कादॊफयीबय प्रबुणेच आऩल्मा देखत अवतो.  प्रबुणे-बाऊ, प्रबुणे-फले, प्रबुणे-वऩग्भी, ळोबा इत्मादी प्रबुणे 

वॊदबाानेच कादॊफयी आऩल्मारा जाणलत.े  शा वॊफॊध केलऱ दोन-दोन भाणवातरा नवतो.  एक-अनेक भाणवातरा 

नवतो.  प्रबुणे ज्मा ऊव कायखानमाच्मा ऩरयवयातून आरेरा अवतो,  त्मा ऩरयवयाळीदेखीर प्रबुणेचा लैमळष्ट्ट्मऩूणा 

वॊदबा अवतो.(13) 

अल्ऩबूधायक ळेतकर माची वऩऱलणूक आस्भानी-वुल्तानी वॊकटाने तय शोतचे; ऩण जेव्शा ऊव तोडणीच ेकाभ वुरू शोते 

तवे्शा कायखानमातीर अगधकायीलगा लाशतूकदाय, भुकादभ आणण ऊवतोड काभगायशी त्माॊच्माकडून कोणत्मा ना कोणत्मा 

स्लरूऩात काशीतयी उकऱताना हदवतो.  माचे लास्तल प्रस्तुत कादॊफयीतून आरेरे आशे.   

अरूण जाखड ेमाॊच्मा ‘ऩाचरुट‘ भधून कादॊफयीकायाने अल्ऩबूधायक ळेतकयी कायबायी माच्मा जीलनात ऊवाची रागलड 

केल्माभुऱेच वभस्मा ननभााण झाल्मा.  ऊव रालल्माभुऱे वालकाय, कायखानमातीर अगधकायी, लाशतूकदाय, ऊवतोड भजूय 

माॊच्मावभोय राचाय तय व्शालचे रागरे; ऩण त्माची वऩऱलणूकशी शोऊ रागरी.  ज्मा आळा फाऱगून ऊवाच ेउत्ऩादन 

घेण्माचा ननणाम कायबायीने घेतरा शोता, त्मा आळेची स्लनेनाॊची याखयाॊगोऱी आस्भानी आणण वुल्तानी वॊकयाने झारी.  

अल्ऩबूधायक ळेतकर माच्मा वलदायक लास्तलाच ेदळान कायबायी मा प्रानतननगधक अल्ऩबूधायक ळेतकर माच्मा भाध्मभातून 

घडवलरेरे आशे.  त े अवे, ह्मा चअेयभनचा ऩूलीचा इनतशाव त्मारा भाशीत शोता.  यानातरे नाॊगयाच े पाऱ चोयरे 

म्शणून ह्माराच गालातल्मा भाणवाॊनी झाडारा फाॊधून लादीनॊ फडलरा व्शता!  ह्माचॊ खयॊ आडनाल ऩाटीर नव्शतॊ 

आणण नाशी.  तो काम लतनाचा ऩाटीर थोडाच शाम?...छे! 

दादागगयी, गुॊडगगयी, चोर मा, खोटी वालकायकी ह्माभुऱॊ त्मानॊ चाय ऩैवॊ कभलरॊ, दशा फोटाॊत अॊगा मा चढलल्मा.  ऩैळालय 

आणण गुॊडगगयीलय गाल नाचलू रागरा. 

नाचणाये नाचत शोत!े 

लाकणाये लाकत शोत!े 

ऩैवा आरा की, प्रनतष्ट्ठा मेत!े 

कायण नवताना रोक त्मारा ऩाटीर म्शणू रागरे. 
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...आणण कष्ट्टाची बाकय खाणाया कायबायी त्माच्माऩुढॊ राचाय झारा.  अवे ककतीतयी कायबायी... अवल्मा भाणवाच्मा 

वालरीनॊ आऩल्मारा वलटाऱ झारा आशे अवॊ कायबायीरा लाटरॊ. 

...ऩण ऩरयजस्थती भाणवारा शतफर फनलत!े 

कायबायी ऩुनशा घयी ऩयतरा. 

चअेयभन त्मारा नाशी म्शणारा नव्शता;  ऩण ‘शो‘ शी म्शणारा नव्शता.  त्माभुऱॊ आळा थोडी जजलॊत शोती; ऩण बयलवा 

नव्शता.(7)  प्रस्तुत कादॊफयीचा नामक गणऩत ऊपा  कायबायी शा एक अल्ऩबूधायक ळेतकयी नव्मानेच कुटुॊफ वलबक्त 

झाल्माभुऱे जीलनाची घडी व्मलजस्थत कयण्मावाठी धडऩडत आशे.  मा धडऩडीतूनच ळेतात अवरेरे ऩीक उद्ध्लस्त 

करून भोा मा आळेने तशेी कजा, ऊवनलायीच ेऩैवे घेऊन ऊव रालण्माचा ननणाम घेतो.  अनेक वॊकटाॊचा वाभना कयत 

कयत ऊव जोभाने लाढलतो; ऩण ऊव काशी लेऱेलय कायखानमारा जात नाशी.  त्माभुऱे त्माची वगऱीच स्लनेने 

उद्ध्लस्त शोतात.  शे जीलघेणे लास्तल कादॊफयीकायाने करात्भक ऩातऱीलरून भाॊडरेरे आशे.   

भोशन ऩाटीर माॊच्मा ‘वाखयपेया‘ भधीर ककळाफा आणण नाभा माॊच्मा वॊलादालरून अल्ऩबूधायक ळेतकर माच्मा 

जीलनातीर शे लास्तल आरेरे आशे.  वाभानम ळेतकर माॊच्मा जीलनात एखादे कौटुॊबफक वॊकट आरे की, तो ऩुयता फेशार 

शोतो.  नाभाच्मा भुरीच्मा फाऱॊतऩणाभुऱे त्माच्मा जीलनात शे वॊकट आरेरे आशे.  ऊव वलकावाच ेदशा शजाय रुऩमे 

मभऱारेत, ऩण फाऱॊतऩणारा शा ऩैवा खचा केरा तय ऊवाच्मा रागलडीवाठी ऩैवा कुठून आणणाय, मा वललॊचनेत 

अवरेरा नाभा ककळाफारा आऩल्मा भनातीर वर फोरून दाखलतो. मातून अल्ऩबूधायक ळेतकर माच्मा जीलनातीर 

दारयद्राची प्रगचती मेत ेती अळी, ‘ककळाफा, भाजॊ आलगड झारॊ.  भी लयनॊ लयनॊ शावतोम.  शळीलतोम, खयॊ भाज्मा 

काऱजात काटॊ बयल्मात.  भरा आता वन शुईना.‘ 

‘याॊडच्मा आदी नाटाक फॊद कय.  तुरा चढरीमा.‘ 

‘नशामी.  गळमाची ळऩत.्  भी खयॊ तचे वाॊगतूम.  भाज्मा जरभाचॊच नाटक चाल्रॊम.  भाजी ऩोय गुणाची शाम.  खयॊ 

नतचा दाल्रा उऩटवुॊब शाम.  तनेॊ गयलाय ऩोयीरा आणून म्शामायात ढकरून गेराम.‘ 

नाभाशी खारी फवरा.  म्शणारा, ‘उद्माच्मा उद्मा नतरा आडमभट करूमा.‘ 

‘भी म्शॊतो काम बानगड शी?  जय फैजलाय तयी कऱूदे की भरा-‘ ककळानॊ नाभारा वलचायताच नाभानॊ वाॊगगतरॊ- 

‘शेनॊ रालणीवाठी धा शजाय ऊववलकावचॊ घेतल्मात.  त ेठालॊ शामच तुरा.  आता शेची ऩोयगी फाऱॊतऩणारा वोडल्मा.  

तय डागदय म्शॊतोम वा शजायाचा खचा शाम.  आप्रीळन कयाम ऩामजे.  त्मो खचा शाम तय भग चाय उयत्मात त्मात 

रालण कळी कयामची?  शे कोडॊ ऩडरॊम त्मेरा.‘(8) वाभानम ळतेकर मारा अवे बूदांड वशन शोत नाशीत.  इथे नाभाराशी 
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ऩोयीच ेफाऱॊतऩण कवे कयामचे अन ्ऊवाची रागलड कळी कयाली मा वभस्मेने ग्रावरेरे आशे.  अल्ऩबूधायक ळेतकयी 

शा मा व्मलस्थेत ऩुयता वऩऱरा जातो, कायण अळा ळेतकर मारा दवुर माच्मा ळेतातशी काभ कयता मेत नाशी अन ्

आऩल्मा ळेतातशी कुटुॊफाची गुजयाण शोईर एलढे उत्ऩादन शोत नाशी.  अळा दशेुयी कचाट्मात अडकरेल्मा अल्ऩबूधायक 

ळेतकर माच्मा जीलनातीर शे वलदायक लास्तल कादॊफयीकायाने गचबत्रत केरेरे आशे. 

 

 

 

 

सरदर्भग्ररथ सआची 

1) ऩाटीर भोशन, ‘ग्राभीण वाहशत्म आणण वॊस्कृती‘, स्लरूऩ प्रकाळन, औयॊगाफाद, द्वलतीम आलतृ्ती, 
वुधारयत आलतृ्ती, 2002, ऩ.ृ 119-20. 

2) कुरकणी अळोक, ‘चअेयभन‘, ऩ.ृ 172-73. 

3) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 266-67 

4) लये वलराव, ‘वाखयवम्राट‘, ऩ.ृ 12-13 

5) ऩाटीर भोशन, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ136 

6) खोत अनेऩावाशेफ, ‘गालऩाॊढयीच्मा लाटेलय‘, ऩ.ृ 115-16 

7) जाखड ेअरुण, ‘ऩाचरुट‘, ऩ.ृ35-36 

8) तत्रलै, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ 143 

9) जाधल वयदाय, ‘कोमता‘, ऩ.ृ 63 

10) वऩटके ल.श., ‘मळदोयी‘, ऩ.ृ 3. 

11) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ50-51 

12) मळॊदे एव.जी., ‘लाणणज्म वलद्मा‘, जनार ऑप कॉभवा अ ॎण्ड भॎनेजभेंट थॉट एक-3, ऩ.ृ191. 

13) कुरकणी द.मब, ‘कादॊफयी : स्लरूऩ ल वभीषा‘, ऩद्भगॊधा प्रकाळन, ऩुणे, प्रथभ आलतृ्ती, 2003, ऩ.ृ 
58-59. 

14) तत्रलै, ‘मळदोयी‘, ऩ.ृ 63. 

15) शस्तक उऴा, ‘कादॊफयी आणण भयाठी कादॊफयी‘, वाहशत्म वेला प्रकाळन, औयॊगाफाद, प्रथभ आलतृ्ती, 
1993, ऩ.ृ 332. 

16) केवकय फा.ग., ‘कुणाच्मा खाॊद्मालय‘, ऩ.ृ32 



http://www.epitomejournals.com Vol. 4, Issue 4, April 2018, ISSN: 2395-6968 

 

73  Impact Factor = 4.153    Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief ©EIJMR All rights reserved. 

17) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 40. 

18) तत्रलै, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ 130. 

19) तत्रलै, ‘चअेयभन‘, ऩ.ृ 140. 

20) जोळी ळाॊता, ‘गव्शाणी‘, ऩ.ृ 105. 

21) तत्रलै, ‘चअेयभन‘, ऩ.ृ 300 

22) तत्रलै, ‘ऩाचरुट‘, ऩ.ृ 66-67. 

23) तत्रलै, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ 26. 

24) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 36. 

25) तत्रलै, ‘गालऩाॊढयीच्मा लाटेलय...‘, ऩ.ृ 55-56. 

26) तत्रलै, ‘वाखयवम्राट‘, ऩ.ृ 19 

27) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 11. 

28) तत्रलै, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ 66 

29) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 21 

30) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ40. 

31) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ133. 

32) तत्रलै, उनन, ऩ.ृ 136 

33) तत्रलै, ‘ऩाचरुट‘, ऩ.ृ 104. 

34) तत्रलै, ‘गालऩाॊढयीच्मा लाटेलय‘, ऩ.ृ26. 

35) तत्रलै, ‘ऩाचरुट‘, ऩ.ृ69. 

36) तत्रलै, ‘वाखयपेया‘, ऩ.ृ 162. 

37) तत्रलै, ‘वाखयवम्राट‘, ऩ.ृ 146. 

38) तत्रलै, ‘कोमता‘, ऩ.ृ47. 

39) तत्रलै, ‘कुणाच्मा खाॊद्मालय...‘, ऩ.ृ 48. 

40) तत्रलै, ‘चअेयभन‘, ऩ.ृ328. 

41) वाऱुॊखे न.आफावाशेफ, ‘ऊवळतेीची नली हदळा‘, तेजव प्रकाळन, कोल्शाऩूय, प्रथभ आलतृ्ती, 2012, 

(प्रस्तालना), ऩ.ृ03 

 

 


