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मला ्या कृषी उद्योगात फार मयोिे भवितव्य आहे, असे नेहमी िाटते. 
– डॉ.भिरलाल जैन
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भारतामध्े आणि जगातही शेती करण्ाच्ा 
वनरवनराळ्ा पद्धती आज रूढ झालेल्ा असून 
प्रत्ेकजि आपलीच पद्धती कशी श्ेष्ठ ि 
उप्युक्त आहे हे बेधडकपिे सषांगण्ाचा प्र्यत्न 
करीत आहे. त्ामुळे ्या पद्धतींची अिस्ा ‘एक 
हत्ी आणि सात आंधळे’ ्या गयोष्ीसारखी झाली 
आहे. हत्ीचा जयो अि्यि आपल्ा हाती लागला 
तसा तयो आहे असे आंधळे सषांगा्यचे. तशीच 
काहीशी अिस्ा नैसरगथिक शेती, सेंद्ी्य शेती, 
रासा्यवनक शेती, अरनिहयोत्र शेती, ऋषी शेती, 
झझरयो बजेट शेती ि अन्य प्रकारच्ा शेतींची 
झालेली आहे. ्या वनरवनराळ्ा पद्धतींचे तुकड्ा 
तुकड्ाने ि छयोट्ा छयोट्ा प्रमािािर केलेले 
प्र्ययोग ि त्ातून हाती आलेले वनष्कषथि सरसकट 
व्यापक प्रमािािरील शेती क्ेत्राला लागू करता 
्येत नाहीत. कारि कारि छयोट्ा तुकड्ाची 
शेती करताना देशाची ि जगाची लयोकसंख्ा, 
वतची अन्नधान्याची गरज ि भुकेची समस्ा 
्यषांचा व्यापक विचार समयोर असत नाही. तथापप 
देशाची अन्नधान्याची स्व्यंपूिथित: ि सुरसक्तता 
जेिढी महत्ाची असते तेिढीच शेतकऱ्याची 
आरथथिक उन्नतीही महत्ाची असते. ्या दयोन्ींचा 
समन्व्य साधिारी पपक पद्धती आणि शेती 
कसण्ाचे तंत्र ्यषांची पक्की सषांगड घालािी 
लागते. ही सषांगड वमश् शेती पद्धतीतूनच बसू 
शकते. सेंद्ी्य खते आणि माफक प्रमािात 
रासा्यवनक खते ्यषांचा संतुसलत िापर हयोत 
असलेली शेतीच उत्ादक ि आरथथिक दृष्टा 
पकफा्यतशीर हयोऊ शकते.

हजारो वर्षांपासून आपले पूव्वज शेती करीत आले आहेत. ही शेती परंपरागत होती, नैसरग्वक 
होती. बाहेरून कोणतेही खत टाकण्ाची वा और्ध मारण्ाची लोकांना माहहती नव्हती. खते-
और्धांचा वापरही होत नव्हता. त्ामुळे उत्ाहित होणाऱ्ा अन्नधान्ावर माणसांची वर््वभर 
व्यवस्थितपणे गुजराण होत नव्हती. अगिी भारताला स्ातंत्र्य ममळाल्ानंतर िेखील िेशापुढे 
सववात मोठा पहहला प्रश्न उभा राहहला होता तो अन्नधान् मनमम्वती व पुरवठ्ाचा. िेश १९४७ 
मध्े स्तंत्र झाला तेव्हा भारताची लोकसंख्ा ३७ कोटी होती आणण अन्नधान्ाचे उत्ािन 
५० िशलक्ष टन होते. पण ते पुरेसे पडत नव्हते. त्ातून िेशाची गरज भागत नव्हती. म्हणून 
१९५१ पासून म्हणजे पहहल्ा पंचवारर््वक ् ोजनेपासूनच आपण िेशात ‘अधधक धान् रपकवा’ ही 
मोहहम राबवा्ला सुरूवात केली. त्ातूनही गरज पूण्व होईना म्हणून १९६०-६५ पासून संकररत 
बी-मब्ाणे, रासा्मनक खते ्ांचा वापर सुरू करून हररतक्ांती ्शस्ी करण्ाचा प्र्त्न 
केला. पंजाब, हरर्ाना आणण उत्तर प्रिेशचा काही भाग ्ेथे गहू आणण तांिळू ्ा िोन रपकात 
हररतक्ांती ्शस्ी झाली. संपूण्व िेशात मात्र त्ावेळी हररतक्ांती होऊ शकली नाही. त्ामुळे 
अगिी २००४-०५ सालाप्यंत िेश म्हणून आपल्ाला अन्नधान्ात स््ंपूण्वत: व स्ावलंमबत्व 
प्राप्त करता आले नाही. 

मागील १० वर्षांपासून िेशात रासा्मनक शेती, सेंद्ी् शेती, नैसरग्वक शेती, झझरो बजेट 
शेती, शाश्वत शेती, ऑगगेमनक शेती, अरनिहोत्राची शेती, मंत्राची शेती, ऋर्ी शेती अशा मवमवध 
नावाने शेतीचे प्रकार पुढे आले आहेत. प्रत्ेक जण माझीच शेती कशी चांगली आणण इतरांची 
वांगली हे सांगण्ाचा प्र्त्न करतो्. संपूण्व िेशाची आणण जगाची लोकसंख्ा ज्ा गतीने व 
पद्धतीने वाढते आहे ते लक्षात घेता उत्ाहित होत असलेले अन्नधान् आजच जगाला अपुरे 
पडते आहे. जगातले धान्ाचे कोठार (फूड बाऊल) हे अमेररका, रशश्ा, ब्ाझील, ऑस्ट् ेशल्ा, 
भारत, चीन ्ा हाताच्ा बोटांवर मोजण्ाइतक्ा िेशातच मनमवाण होऊ शकते. मनव्वळ सेंद्ी् 
रकंवा नैसरग्वक पद्धतीने शेती करा्ची ठरमवले आणण कोणतेही रासा्मनक खत वा रासा्मनक 
और्ध आणण संकररत रकंवा बीटी मब्ाणे वापरा्चे नाही असे ठरमवले तर िेश आणण जगावर 
भुकेचे मोठे संकट कोसळणार आहे. मनव्वळ रासा्मनक रकंवा मनव्वळ सेंद्ी् अशा टोकाच्ा 
कल्पना मांडण्ामध्े काहीही शहाणपण नाही आणण त्ात कोणाचेही हहत नाही. िेश म्हणून 
आपल्ाला अन्नधान्ाची स््ंपूण्वतः कधीही सोडता ्ेणार नाही. कारण एवढ्ा मोठ्ा 
लोकसंख्ेला बाहेरून धान् आणून आपण त्ांची गरज भागवू शकणार नाही आणण एवढी 
आपली आधथ्वक उन्नतीही नाही.

झझरो बजेट ही संकल्पना तर अथ्वहीन आहे. शेतीत काहीच घातले नाही तर आपोआप कसे 
रपकेल? ्ोग्य त्ा प्रमाणात व कोणताही अमतरेक न करता खते, और्धे, पाणी ्ांचा वापर 
करा्ला हवा. अमतरेकी वापर झाला की त्ाचे िषु्पररणाम शेत जममनीवर तर होणारच पण 
त्ात उत्ाहित झालेल्ा वसुंचे जे सेवन करणार त्ांच्ाही जीवनावर होणार. म्हणून सव्व 
मनमवष्ांचा प्रमाणबद्ध व संतुशलत आणण आवश्यक तेवढाच वापर करण्ाकडे आपले लक्ष असले 
पाहहजे. आपल्ाला मवर्मुक्त माल मनमवाण करता आला पाहहजे. रासा्मनक खते व और्धांचे 
रेसेड्ू (व्रण) शेतीमालात उतरता कामा न्ेत ही काळजी आपल्ाला घ्ावीच लागेल. अन्था 
शेतीमालाच्ा मन्वातीवरही मवपरीत पररणाम झाल्ाशशवा् राहणार नाही. आजच जगातील 
काही स्पध्वक व प्रगत िेश म्वािेपेक्षा जास और्धे व संजीवकांचा वापर, रेसेड्ूचे प्रमाण 
अधधक, बंिी असलेल्ा और्धांचा वापर (डटटी डझन) अशी मनरमनराळी कारणे पुढे करून आपली 
मन्वात थोपमवण्ाचा वा मतला प्रमतबंध करण्ाचा प्र्त्न करीत आहेत. अशावेळी आपल्ाला 
खूप सजग व सावध राहून म्वािेच्ा चौकटीतच काम करावे लागेल. मनव्वळ नैसरग्वक शेतीवर 
शेतकरी जगू शकणार नाही. शेती रपकमवणारा जगून शेतीत रटकून राहहला पाहहजे ्ासाठी 
संतुशलत घटक व संममश्र शेतीचा प्राध्ान्ाने मवचार केला पाहहजे.

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षी्य

शेतीत वनविष्षांचा िापर प्रमािबद्धच हिा?
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महाराष्ट् ाला िारंिार दषु्काळ ि अिषथिि 
प्रििाचा जयो सामना करािा लागतयो त्ािर 
प्रभािीपिे मात करण्ासािी पािलयोट क्ेत्र 
विकासाचा का्यथिक्रम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने 
राबवििे जरूरीचे आहे. सामुदार्यक 
कष्ातून ि समाजाच्ा पैशातून राबविलेल्ा 
का्यथिक्रमातून जे पािी उपलब्ध हयोिार आहे 
त्ाचे सामासजक मूल् खूप मयोिे आहे. 
त्ाची जािीि िेिून विकसीत केलेल्ा 
पािलयोटातून जे पािी उपलब्ध हयोिार आहे 
त्ाचा काटकसरीने ि मयोजून मापून िापर 
झाला पाठहजे. ्यासािी ते पािी ठिबक 
ससचंन पद्धतीनेच िापरले पाठहजे आणि 
घनमापन पद्धतीने मयोजून पािी िापर 
सयोसा्यट्यषांच्ा ताब्ात ठदले पाठहजे अशी 
आग्रही भूवमका जैन इररगेशनचे संस्ापक 
डॉ. भिरलालजी जैन का्यम मषांडत राठहले. 
२५ िषषांपूिवी जेव्ा भाऊ हे विचार मषांडत हयोते 
तेव्ा ते कदाचचत क्रषांतीकारी असतील. पि 
आज हे विचार निीन नसले तरी अजूनही 
समाजाच्ा फारसे अंगिळिी पडले आहेत 
आणि त्ाचा सरयास सिथित्र िापर हयोतयो आहे 
असे चचत्र ठदसत नाही. त्ामुळे भाऊंच्ा 
विचारषांची उप्युक्तता ि महत् आजही 
का्यम असून ते प्रत्क्ात उतरविण्ाची 
गरज आहे. 

महाराष्ट् ातली शेती ही मुख्त्वे मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. हा पाऊस लहरी 
आहे. मनसगवाच्ा कृपेशी त्ाचा संबंध आहे. जून महहन्ात ्ा पावसाला सुरूवात होते आणण 
ऑक्ोबर प्यंत तो संपतो असे मागील अनुभवांवरून आपण म्हणत आलो. पुणे हवामान 
वेधशाळेकडे मागील जवळपास १५० वर्षांची पावसाची आकडेवारी उपलब्ध आहे त्ावरून 
हवामान तज्जांनी असा मनष्कर््व काढलेला आहे, की मोसमी पाऊस िरवर्टी हमखास ्ेतो. 
तो ्ेत नाही असे होतच नाही. पण तो मनशचित रकती तारखेला सुरू होईल म्हणजे केव्हा 
्ेईल आणण कुठे व रकती प्रमाणात पडेल हे ठामपणे सांगता ्ेत नाही. आजप्यंत आपण  
व शास्त्रज्ांनी अनुभव, अभ्ास व मनरीक्षणाच्ा आधाराने असे अनुमान काढले होते की, 
िरवर्टी साधारणपणे ७ जूनला पावसाळा सुरू होतो आणण १५ ऑक्ोबरला पावसाळा 
संपतो. शास्त्रज्ांनी ्ा पाऊस पडण्ाची जी वग्ववारी केली होती त्ात ८५ टके् पाऊस 
जून ते सप्ेंबर ्ा काळात नैऋत् मोसमी वाऱ्ामुळे पडतो; १० टके् पाऊस हा सप्ेंबर 
ते रडसेंबर ्ा काळात ईशान् मोसमी वाऱ्ामुळे पडतो आणण उव्वरीत ५ टके् पाऊस हा 
रडसेंबर नंतर पडतो. ्ाला अवकाळी पाऊस असेही आपण म्हणतो. हवामान शास्त्रज्ांचा 
पूवटीचा हा अभ्ास व ठोकताळा आता तंतोतंत बरोबर ठरताना व कृतीत उतरताना हिसत 
नाही. जागमतक तापमान वाढ (ग्ोबल वॉममयंग), माणसाने मनसग्व व प्वावरणावर केलेेले 

मातीशी नाळ जुळलेला उद्योजक

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपािक

संपादकषी्य
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आक्मण व मवज्ानाच्ा आधाराने मात करून मवज् ममळमवण्ाचा 
केलेला प्र्त्न ्ा व अन् काही कारणांमुळे परंपरेने चालत आलेले 
पाऊस व हवामानासंबंधीचे अंिाज व ठोकताळे धडाधड कोसळताना 
हिसत आहेत. ्ाला आपण मनसग्व मबघडला्, कोपला्, त्ाचा प्रकोप 
झाला्, तो सावत्र आई सारखा वागतो् अशा मनरमनराळ्ा उपमा िेतो. 
पण आपण क्षणभर हे मवसरतो की मनसग्व मानवाचा गुलाम नाही. आपण 
काही त्ाचे मालक नाही तेव्हा तो आपल्ा मनासारखा वागेल. पावसाचे 
मन ओळखून त्ाच्ा मताप्रमाणे वागणे व त्ाच्ा कलाकलाने घेणे 
ज्ांना जमते तेच पाण्ाशी खरी मैत्री करू शकतात. संथ वाहणारे पाणी 
जेव्हा रौद् रुप धारण करणे तेव्हा त्ाचा संबंध पडणाऱ्ा पावसाशी रकंवा 
नैसरग्वक आपत्ततींशी असतो. ्ा पाण्ाला समजून घेणे, त्ाच्ाशी मैत्री 
करणे, त्ाच्ा आवडी-मनवडी समजून घेऊन त्ा पुरमवणे आणण त्ाची 
शुद्धता का्म राखत त्ाचे ‘जीवन’ हे थिान आबाहित ठेवणे सगळ्ांना 
जमत नाही. बहुतेकांच्ा क्षमतेबाहेरची व मवचारांपशलकडील ही गोष् आहे. 
पण ज्ांना ते जमते, शक् होते तेच ‘पाणीिार’ होतात. अशा स्कतृ्वत्वाने 
‘पाणीिार’ झालेल्ा आणण पाण्ासारखेच शुद्ध, मनम्वळ, खळाळते व 
अखंड मनझ्वर झऱ्ासारखे आ्ुष्य जगलेल्ा जैन इररगेशनचे संथिापक 
भवरलालजी जैन उफ्व  मोठे भाऊ ्ांची २५ फेब्ुवारीला पाचवी पुण्मतथी 
आहे. त्ामुळे त्ांची पाण्ाशी मनरमनराळ्ा अंगांनी जी गाढ मैत्री होती 

त्ातल्ा पाणलोट मवकास ्ा मवर््ाला उजाळा िेऊन भाऊंच्ा 
स्ृतीला मवनम्र अधभवािन करण्ाचा प्र्त्न ्ा लेखात केला आहे.

पाणी भूगभभात मुरविण्ाचा अट्ाहास 
भूमीवर पडणाऱ्ा पावसाच्ा पाण्ाचा प्रत्ेक थेंब नस्  थेंब नुसता 

अडवून, साठवून, पकडून जमणार नाही. त्ाचे बाष्पीभवन होऊ द्ा्चे 
नसेल, प्रिस्र्ण टाळा्चे असेल आणण गुणवत्ता व शुद्धता जपा्ची 
असेल तर ते पाणी जासीत जास भूगभवात कसे मुरेल, जममनीच्ा 
आत पोटात कसे साठेल ्ावर भाऊंचा जोर व कटाक्ष होता. पाणी 
कुठल्ाही प्रकारच्ा जममनीत मुरणार नाही. अनुकुलता असेल तरच ते 
मुरते. अन्था उताराच्ा हिशेने ते वाहूनच जाणार हा मनसग्व मन्म आहे. 
पाणी आणण माती ्ांचे जीवाभावाचे सख् मनमवाण केल्ाशशवा् िोघेही 
एकमेकांना आपलेपणाने स्ीकारणार नाहीत आणण त्ांच्ात ममत्वही 
मनमवाण होणार नाही. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ‘माथा ते पा्था’ ्ा तत्वावरती 
(ररज टू बॉटम) पाणलोट क्षेत्र मवकासाचा का््वक्म राबमवल्ाशशवा् हे 
प्रेम, ममत्व व अंतरीचा धावा वाढीला लागणार नाही हे अचूक ओळखून 
भाऊंनी जळगावच्ा जैन हहल्सवर सव्व उपचार एकावेळी करीत 
चाकोरीबद्धररतीने पाणलोट मवकासाचा का््वक्म राबमवला. त्ामुळे 
माती आणण पाणी ्ांची गाढ मैत्री झाली.

भूगभवात पाणी मुरमवण्ाचा भाऊंचा अट्ाहास अथक प्र्त्नांनी व 
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कल्पकतेने राबमवलेल्ा उपक्मांमुळे पूण्वत्वाला गेला. ‘‘जैन हहल्सच्ा 
्ा उजाड टेकड्ा, डोंगर व माळरानावर पाण्ाचा एक थेंब सुद्धा साठू 
शकणार नाही,’’ असे ज्ा भूगभ्वतज्जांनी भाऊंना सांरगतले होते, त्ांच्ा 
ह्ातीतच भाऊंनी त्ांना ् ा जागेवर कोट्ावधी शलटर पाणी तर साठवून 
िाखमवलेच पण ्ा उजाळ माळरानाचे मनव्वळ नंिनवन केले नाही तर 
इथला प्रत्ेक खडक, िगड आणण मातीचा कण नी कण उत्ािक व 
सजीव बनमवला. मनाचा मनधवार व मवचारांची बैठक पक्ी असली आणण 
त्ाला भरीव कृतीची जोड असली तर माती व िगडाचा प्रत्ेक रोम अनस्  
रोम सवषांगाने बहरून ् ेतो आणण नवोन्ेर्ाची पहाट फुलते हे जैन हहल्सने 
िाखवून हिले. जळगावचा प्रिेश मुळात कमी पावसाचा. तोही पाऊस 
उशीरा ्ेणारा. पण भाऊंनी पावसावर, त्ातून ममळणाऱ्ा पाण्ावर 
मनापासून प्रेम तर केलेच पण त्ाला सुखाने व आनंिाने आपल्ा घरात 
राहता ् ावे ् ासाठी हिवसरात्र मेहनत करून तलाव, बंधारे, चर, नालाबंड, 

सीसीटी, वनीकरण, गवताळ कुरणांची मनमम्वती, फळबागांची लागवड, 
हहरवळीचे व गवताचे आच्ािन, टेरेशसगं, लूजबोल्डर, भूमीगत बंधारे, 
मवहहरी, बोअरवेल, कूपनशलका, हा्डट् ोफ्रॅ क्चरींग करून खडकांच्ा 
भेगा व छिदे् मवसृत करून ती एकमेकांना जोडणे असे मनरमनराळे 
उपक्म राबमवले. त्ातून पाणलोट मवकास पूण्वत्वाला गेला. ही सव्व कामे 
एकाचवेळी सुरू केली एवढेच नवे्ह तर कामाची गुणवत्ता व प्रत अमतश् 
उच्च िजवाची ठेवली. त्ात तसूभरच का् कणभरही तडजोड केली नाही. 
मनकृष्तेचा वारा ्ा कामांभोवती न रफरल्ामुळेच सव्व कामांचे ररझल्ट 
तातडीने बघा्ला ममळाले आणण शास्त्री् पद्धतीने अचूक काम केले तर 
पाणलोट हा ्शस्ीच होतो हे भाऊंनी शसद्ध करून िाखमवले. भूगभवात 
पाणी साठमवण्ाच्ा कठीण परीक्षेत ते पहहल्ा क्मांकाने उत्तीण्व झाले.

पाण्ाशशवा् शेती होऊ शकत नाही. मबनपाण्ाची शेती जगात तरी 
अजून कुणाला जमलेली नाही. आपण रकतीही कोरडवाहू शेती म्हटले 
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तरी ती पावसावर अवलंबून असते. पावसाचे जे पाणी जममनीला ममळते 
त्ावर रपके ्ेतात. म्हणजे जममनीतली ओल व आद््वता ्ांच्ा आधारावर 
रपक मनघते. प्रवाही पद्धतीने िेण्ाइतके पाणी आपल्ाकडे नाही हे 
अगोिरपासूनच माहहत असल्ामुळे भाऊंनी प्रवाही व पाटाने मुबलक 
पाणी रपकांना िेण्ाचा मवचारच कधी केला नाही. मनसगवातून ममळणाऱ्ा 
पाण्ावर आपल्ाला शसचंनाची गरज भागमवता आली पाहहजे ्ासाठी 
पावसाच्ा पाण्ाचा एक थेंबही वा्ा जाऊ द्ा्चा नाही आणण रपकांची, 
झाडांची, वृक्षवेलतींची पाण्ाची संपूण्व गरज हठबक शसचंनामधूनच 
भागवा्ची असा मनधवार व मनचि् करून त्ांनी सगळ्ा डोंगर-उतारावर 
हठबकच्ा नळ्ा अंथरल्ा. लाखो झाडे जैनहहल्सवर लावली. जममनीच्ा 
प्रत्ेक कानाकोपऱ्ाला हठबकने पाणी हिले. त्ामुळे डोंगर-माळरान 
हहरवेगार झाले. शजथे कच्च्ा मालाचे उत्ािन होते मतथेच त्ावर 
प्ररक््ा करणारी कारखानिारी उभी करून थिामनक मनुष्य मतथल्ा 

दसुऱ्ा ससचंन अहिालात 
भाऊंच्ा विचारांचे प्रवतवििं
आंतरराष्ट् ी् रकतटीचे जलतज्ज डॉ. माधवराव छचतळे 

्ांच्ा अध्क्षतेखाली १९९६ मध्े महाराष्ट्  सरकारने िसुरा 
जल व शसचंन आ्ोग नेमला होता. डॉ. भवरलाल जैन ्ांचीही 
सरकारने ्ा आ्ोगात तज्ज सिस्य म्हणून नेमणूक केली 
होती. आ्ोगातले बहुसंख् सिस्य हे पाटबंधारे मवभागात 
सछचव, मुख् अधभ्ंता ्ा पिावर काम केलेेले ज्ेष्ठ अनुभवी 
लोक होते. त्ा तुलनेत पाणलोट क्षेत्र मवकास, जलसंधारण व 
मृिसंधारण ्ा मवर््ात काम केलेल्ा सिस्यांची संख्ा कमी 
होती. अथवात ही उणीव भाऊंच्ा आग्रही भूममका व परखड 
मवचारांमुळे भरून मनघाली. पाणलोट मवकास हा मवर्् खूप 
गुंतागुंतीचा व क्लिष् असला तरीही तो मततकाच महत्वाचा 

आहे. त्ामुळे अहवालात 
पाणलोट व मवकास 
का््वक्मासंबंधी परखडपणे 
शलहहले पाहहजे आणण 
सरकारने पाटबंधाऱ्ाइतकेच 
महत्व व मनधी पाणलोट 
मवकास का््वक्माला 
हिला पाहहजे, असे भाऊ 
आग्रहीपणे प्रमतपािन करीत 
असत. महाराष्ट् ातील १८० 
लाख हेक्र शेतीला्क 

जममनीपैकी फक्त १९ लाख हेक्र जममनीला जर आपण 
बारमाही शसचंनाची सो् करू शकणार असू तर १६० लाख 
हेक्र जमीन ही पावसावर आणण पाणलोट क्षेत्र मवकास 
का््वक्मातून उपलब्ध होणाऱ्ा पाण्ावर अवलंबून असणार 
आहे. साहशजकच अशी शेती व शेतकऱ्ांची संख्ा तुलनेने 
प्रचंड असल्ामुळे पाणलोट मवकासाचा का््वक्म प्रत्ेक 
गावागावात सक्तीने राबमवला पाहहजे. लोकसहभाग ् ा कामात 
ममळाला तर उत्तमच आहे. नाही ममळाला तर सरकारने स्त: 
पुढाकार घेऊन शासकी् ् ंत्रणेमाफ्व त मशशनरीचा वापर करून 
ही कामे पूण्व केली पाहहजेत असे आग्रही मवचार भाऊ जेव्हा 
आ्ोगाच्ा बैठकीत मांडीत तेव्हा सारे जण त्ांच्ा मवचारांना 
पाहठंबा िेऊन त्ांचा पुरस्ार करीत. त्ामुळे आ्ोगाच्ा 
अहवालात पाणलोट मवकासासंबंधी भवरलालजतींचे जे मवचार 
होते त्ाचे प्रमतमबबं पडलेेले हिसते.
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मतथे रोजगारात सामावून घ्ा्चा आणण पोटाची खळगी भरण्ासाठी 
त्ाला शहराकडे जावे लागू न्े हे पाणलोट क्षेत्र मवकासाच्ा का््वक्माचे 
मूळ व अंमतम उरदिष् आहे. ते का्म समोर ठेवून प्रत्क्षात उरमवण्ाचा 
प्र्त्न भाऊंनी आ्ुष्यभर केला. त्ासाठी पाणलोट मवकास का््वक्मात 
खूप नवनवे प्र्ोग केले. एकेकाळी पाणलोट मवकासाच्ा कामात ्ंत्रे 
व मशशनरी वापरता कामा न्े. सव्व कामे मजूरांमाफ्व त हातानेच केली 
पाहहजेत असा सरकारी अट्ाहास होता. भाऊंनी त्ाला प्रखर मवरोध 
केला. ्ा कामात औरंगाबािच्ा मराठवाडा सहाय्यक मंडळाचे प्रमुख 
असलेले श्री. मवज् अण्ा बोराडे ्ांनी त्ांना साथ हिली. ्ंत्राच्ा 
सहाय्याने कामे केली तर कामे लवकर, अचूक आणण कमी खचवात होऊन 
उत्तम गुणवत्तेची होतील असे िोघांनीही सरकारला कृतीतून शसद्ध करून 
िाखमवले. पररणामी सरकारला खचवाचे मन्म व मनकर् बिलावे लागले.

पाण्ाची मुबलक उपलब्धता असलेले कोकण आणण पूव्व 
मविभवातील काही भाग सोडला तर उव्वररत महाराष्ट् ाला आणण मवशेर्त: 
मराठवाड्ाला पाण्ाची मोठी चणचण आहे. मतथल्ा शेतीचा चारमाही 
व आठमाही पाण्ाचा प्रश्न सोडवा्चा असेल तर पाणलोट क्षेत्र 
मवकासाच्ा का््वक्माशशवा् प्वा् नाही. तेव्हां हा का््वक्म महाराष्ट् ात 
प्रभावीपणे राबमवला पाहहजे ्ावर भाऊंचा ठाम मवश्वास व मनतांत श्रद्धा 
होती. म्हणून त्ांनी जळगावच्ा जैन हहल्सवर िोन हिवसांचे पाणलोट 

क्षेत्र मवकासासंबंधीचे एक चचवासत्र आ्ोशजत केले होते. ्ा चचवासत्राला 
पाणलोट मवकास आणण मृि व जल संधारण ्ा मवर््ात मोठे भरीव 
काम केलेल्ा श्री. आण्ा हजारे, मवज् बोराडे, डॉ. सु.धभ. वऱहाडे, पाणी 
पंचा्तीचे प्रवत्वक मवलासराव साळंुखे, वसंत गंगावणे, पाणी वापर 
सोसा्ट्ांचे प्रमुख भरत कावळे, खंडाळा मवकास प्रमतष्ठानचे अध्क्ष 
रामभाऊ चव्हाण, अफाम्वचे प्रमुख डॉ. मुकंुि घारे, हहवरे बाजारचे पोपट 
पवार, अरूण मनकम, प्रा. एच.एम.िेसरडा, मानवलोकचे डॉ. द्ारकाप्रसाि 
लोहह्ा, चंद्पूरचे तुकारामिािा गीताचा््व ्ांसारख्ा मान्वरांना 
बोलावून सवषांगीण चचवा घडवून आणली होती व ् ासंबंधीचे अभ्ासपूव्वक 
मनवेिन त्ार करून ते सरकारला सािर केले होते. ्ा सव्व मान्वरांचे 
अगोिरच लेख ममळवून त्ाची एक संिभ्व पुस्सका त्ार करून मतचेही 
चचवासत्रात वाटप केले होते. ्या चचयासत्राचा समारयोप भाऊंच्ाच 
भाषिाने झाला हयोता. त्ािेळी त्षांनी पािलयोट क्ेत्र विकासाचा 
का्यथिक्रम सातत्ाने ि िेगाने पुढे जाण्ासािी आपल्ा राज्ाला 
का्यम सजग ि सािध राहून प्र्यत्न करािे लागतील असे स्पष्पिे 
सषांरगतले हयोते. एिढेच नवे् तर ्या मागील भूवमका विषद करताना 
भिरलालजी म्हिाले हयोते ककी, पािलयोट विकास ही वनरंतर चालिारी 
प्रपक्र्या आहे. एकदा विकासाचे काम केले म्हिजे ते का्यमचे पररपूिथि 
झाले असे हयोत नाही. नैसरगथिक ि मानिी घटकषांचा ्या कामषांिरही 

विकसीत पाणलयोटातले पाणी ठििकने मयोजूनच िापरा!
पाणलोट मवकास व जलसंधारण ् ोजनेतील बरीच कामे ही रोजगार हमी ् ोजनेच्ा मनधीतून केली जातात. ् ामनधीत जमा होणारी 

रक्म ही प्रोफेशन टरॅक्स (व्यवसा् कर) मधून ्ेते.  म्हणजे सव्वसामान् कष्करी जनता व कामगारांच्ा मेहनतीचा हा पैसा असतो. 
समाजाचा हा पैसा उत्ािक व रोजगार मनमम्वती वाढमवणाऱ्ा कामांसाठीच खच्व झाला पाहहजे असा आग्रह धरणाऱ्ा भवरलालजतींनी 
पाणलोट मवकासाच्ा का््वक्मातून उपलब्ध होणारे पाणी हे मोलेमहागडे संसाधन आहे आणण ते समाजाच्ा कष् व पैशातून मनमवाण 
झालेले असल्ामुळे समाजातील अधधकाधधक नागररकांचा त्ा पाण्ावर व त्ातून मनमवाण होणाऱ्ा संपत्तीवर प्राधान्ाने हक् 
आहे. त्ामुळे पाणलोटातले पाणीवाटप हे न्ाय्यपद्धतीने व 
शक् झाले तर समन्ाय्यी पद्धतीनेच वाटले गेले पाहहजे. 
अत्ंत काटकसरीने व मोजून वापर पाण्ाचा वापर झाला 
पाहहजे. म्हणून पाणलोटातले पाणी हठबक व तुर्ार शसचंन 
पद्धतीनेच वापरले गेले पाहहजे असे भाऊ आवजू्वन सांगत. 
सोसा्ट्ांमाफ्व त घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी वापरणाऱ्ा 
अनेक संथिा माजी आमिार वसंतराव उपाध्े ्ांच्ा मवचार 
व माग्विश्वनाखाली नाशशक शजल्हातील ओझरच्ा पररसरात 
श्री. भरत कावळे व त्ांच्ा सहकाऱ्ांनी उभ्ा केल्ा होत्ा. 
्ा सोसा्ट्ांमुळे पाणी वापरात मोठी क्ांती होऊन पाण्ात 
तर बचत झालीच होती पण अधधकाधधक जमीन व शेतकऱ्ांना पाणी ममळून नवीन पीकपद्धती प्रथिारपत होण्ास हातभार लागला 
होता. ्ा प्र्ोगाचे भाऊंना मोठे कौतुक आणण अप्रूप होते. म्हणून जळगावच्ा जैन हहल्सवर पाणलोटासंबंधी भाऊंनी जे राज्व्यापी 
चचवासत्र आ्ोशजत केले होते त्ात आवजू्वन श्री. भरत कावळे ्ांचे सोसा्ट्ांमाफ्व त समन्ाय्यी पाणी वाटप ्ा मवर््ावर व्याख्ान 
ठेवले होते व त्ांचा ्ा कामाबदिलचे कौतुक म्हणून जाहीर सत्ारही केला होता.

8



फेब्रुवारी २०२१

पररिाम हयोत असतयो. चार-पाच िषयानंतर ही सिथि कामे मूळ पदािर ्येत 
असतात. त्ामुळे त्षांची देखभाल ि दरुुस्ी करिे अगत्ाचे हयोऊन 
बसते. रयोजगार हमी ्ययोजनेतून आपि आजप्ययंत कयोट्ािधी रुप्ये 
्या मृद ि जलसंधारिाच्ा आणि पािलयोट विकासाच्ा का्यथिक्रमषांिर 
खचथि केले पि ्या कामषांच्ा देखभाल-दरुुस्ीिर एक रुप्याही खचथि 
केला नाही. त्ामुळे काही िषषांनी ही कामे मूळ पदािर आली. सीसीटी 
गाळाने भरून गेली. त्ािर गित उगविले. त्ामुळे डोंगर-पिारािर 
पडिारा पािसाचा पठहला थेंब जवमनीत न मुरता सरळ उताराच्ा 
ठदशेेने िेगाने िाहात वनघाला. जाताना त्ाने आपल्ासयोबत मातीही 
नेली. त्ामुळे खालचे बंधारे गाळाने भरले आणि डोंगर उघडे बयोडके 
हयोऊन खडक ठदसा्यला लागले. इतकेच नवे् तर त्ाच्ािर झाडे 
झुडपी तर सयोडाच पि गितही उगवििे दरुापास् झाले. िास्विक 
जलसंधारि ि पािलयोट विकास का्यथिक्रमातला माती हा महत्ताचा 
घटक आहे. पि त्ाच्ाकडे आपि अजून पाठहजे वततके गषांभी्ययाने 
पाठहलेले नाही. िस्ुत: आपि ‘जी पािी अडिा-पािी सजरिा’ ही जी 
घयोषिा ठदलेली आहे वतच मुळात चुककीची आहे. िास्विक घयोषिा 
पाठहजे हयोती ‘माती अडिा- पािी सजरिा.’ माती ही सजीि आणि 
उत्ादनक्म असते. वतलाही घरच्ा मुलाप्रमािेच जपािे लागते. वतची 
व्यिस्स्तपिे वनगा राखािी लागते तरच वतची प्रकृती उत्म राहते. 
पि आपि मातीच्ा प्रकृतीकडे कधीच फारसे लक् देत नाही आणि 
वतने फक्त भरपूर उत्ादन द्ािे हाच सतत हव्यास धरत राहतयो. आपली 
स्वाथवी िृत्ी मातीची प्रकृती वबघडिते.

भाऊंचे समारोपातले हे परखड मवचार पाणलोट क्षेत्र मवकासाच्ा 
चळवळीत काम करणाऱ्ांच्ा डोळ्ात अंजन घालणारे होते. ्ाबाबत 
मवज् अण्ा बोराडे आणण भाऊ ्ांचे मवचार एकमेकांशी अगिी तंतोतंत 
जुळणारे होते. मातीचे सामर््व का् असते आणण ती रकती उपजावू व 
शजवंत असते हे थेंबाच्ा क्ांतीतून जैन हहल्सवर केलेल्ा अनेकमवध 
प्र्ोगांमधून भाऊंनी जगाला िाखवून हिले. पाण्ाचा एक थेंबही हळूहळू 
खडक व मुरुमाला कसा फोडतो आणण वृक्षवेलतींची व फळझाडांची मुळे 
नजाकतीने आतमध्े घुसवून खडकाची छिदे्, रंध्े व भेगा मोठ्ा करून 
आतमध्े पाणी मुरमवण्ाची व्यवथिा करतो हे सप्रमाण शसद्ध केले. म्हणजे 
एका अथवाने िगडालाही पाझर फुटतो हे भाऊंनी कृतीतून िाखवून हिले. 
आजप्यंत अनेक हठकाणी पाणलोट मवकासाची कामे झाली आहेत पण 
शास्त्रशुद्धररतीने व सव्व उपचार पूण्व केेलेला आणण मवकासाच्ा मूळ ध्े् 
व उरदिष्ाप्यंत पोहोचलेला जैन हहल्स हा एकमेव पाणलोट आहे. त्ामुळे 
जगातले लोक हा पाणलोट पाहा्ला आणण त्ाचा अभ्ास करा्ला 
्ेतात. इतकेच नवे्ह तर हा पाणलोट पाहहल्ावर आश्यच्वचरकत होतात 
आणण नकळतपणे मग भाऊंच्ा कल्पकतेकडे आणण कतृ्वत्वापुढे हात 
जोडले जातात. वासमवक भाऊ हे वाणणज् आणण का्िा ्ा मवर््ांचे 
पिवीधर होते. त्ांनी कृर्ी-अधभ्ांरत्रकीची पिवी घेतलेली नव्हती. पण 
अखेरच्ा श्वासाप्यंत मातीशी त्ांची नाळ जुळलेली होती. ्ा नाळेनेच 
त्ांच्ातला उद्ोजक घडमवला आणण हजारो कुटंुबांचे भाऊ पोशशिंा झाले. 

‘‘तू नोकरी करू नकोस. आपल्ा घरात आजप्यंत कुणी नोकरी केलेली 
नाही. हे घरात सात हजार रुप्े आहेत ते घे आणण एखािा व्यवसा् सुरु 
कर. लोकांना तू नोकरी िे,’’ आईचे हे शब्द भाऊंनी आ्ुष्यभर हृि्ात 
फुलासारखे जपले. त्ा शब्दांना आज्ा मानून मातीतून सोने मनमवाण केेले. 
काळ्ा आईची जी मनोभावे व शुद्ध अंत: करणापासून त्ांनी जी सेवा 
केली त्ामुळे जगभर जैन इररगेशनचे नाव झाले आणण िशहिशांना 
त्ांच्ा कतृ्वत्वाचा झेंडा फडकला व नावलौरकक िमुिमुला. त्ामुळे 
म्हणावेसे वाटते, ‘झाले बहू, होती बहू, परंतु ्ा समहा!’

संिाद अखेरप्यंत 
सजिंत ि टिटिीत

पाणलोट मवकासाच्ा का््वक्मातून भाऊंनी जैन हहल्सवर 
जो अप्रमतम मनसग्व प्रचंड मेहनतीतून व कल्पकतेमधून मनमवाण 
केला त्ाला डोळ्ात तेल घालून बारकाईने जपण्ाचाही प्र्त्न 
केला. आपण मनसगवाला सांभाळले तर मनसग्व आपल्ाला 
प्रमतभा आणण आनंि िेईल. मनसगवातल्ा भावभावना जाणता 
आल्ा की माणसातली नाती जपता ्ेतात. मनातला िषु्ावा 
नाहीसा होतो. सृष्ी सांभाळणे हे पुण्. सृष्ी स्ाथवासाठी 
राबमवणे हे पाप. हे जाणून जो मानवता जपतो त्ाला मवश्वात्मक 
िेव अनुभवता ्ेतो ्ावर भाऊंची गाढ श्रद्धा होती. वडाच्ा 
झाडाच्ा सावलीत मवसावणारा जीव भाऊंना स््ंप्रभू ज्ानाचे 
आकाश वाटत असे. पृथ्ीवर अवतरलेल्ा प्रत्ेक सजीवातले 
चैतन् ओळखण्ाचे सामर््व भाऊंमध्े होते. त्ामुळे कोणत्ा 
जागी कोणते झाड लावले पाहहजे. कोणती मूतटी वा शशल्प कुठे 
बसमवले पाहहजे ्ासंबंधीचा जबरिस सेन्स त्ांच्ाजवळ 
होता. मनसगवाच्ा सव्व रुपांना जाणत त्ांनी मवश्वाशी संवाि 
केला म्हणून तो अखेरप्यंत शजवंत व टवटवीत राहहला.
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सेंहद्् शेतीबदिल अलीकडे लोकांमध्े प्रचंड जागृती 
मनमवाण झालेली आहे. तथारप त्ात अनेक प्रणाली 
आहेत. ्ा सवषांतून काही संभ्रम मनमवाण झाले आहेत 
आणण त्ामुळे शेतकऱ्ाला अपेशक्षत ् श ममळणे शक् 
होत नाही. सेंहद्् शेतीचा मुख् हेतू शेती शाश्वत राहून 
मनुष्यासह इतर जीवमात्रांना पौरष्क, सकस व पोटभर 
अन्न ममळावे आणण प्वावरणाचे संतुलन 
चांगले राहावे व मनुष्य आणण प्वावरणातील सव्व 
घटकांचे परस्परांशी नाते रपढ्ानरपढ्ा चांगले 
रटकून राहावे हा आहे. ्ा गमतमान पद्धतीमध्े मनमवाण 
झालेले जे संभ्रम आहेत त्ाचे मनराकरण करणारा  
हा लेख.
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डॉ. बाळकृष्ण महादेि जमदरनि 
(मनवृत्त) प्रमुख शास्त्रज्

कडधान् सशंोधन प्रकल्प, म.फु.कृ.मव.राहुरी
मो.: ९४२२६८७७६८ 

email- jamadagnibmgmail.com
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१) सेंद्ी् शेतीची संकल्पना 
अशलकडच्ा काळात सेंद्ी् शेती ्ा मवर््ाचा बराच बोलबाला झाला 
आहे. लक्षणी् प्रमाणात ्ा तंत्राचा प्रचार आणण प्रसार होऊ लागला 
आहे. परंपरागत शेतीशी सुसंगत जैमवक मवमवधता रटकवून ठेवणारी, 
जममनीतील सूक्ष्म शजवाणूंच्ा रक््ा वाढवून मनसगवातील अन्नद्व्ये आणण 
जैमवक चके् अव्याहत चालू ठेवणारी अशी ही एक व्यवथिापन पद्धती 
असल्ाचे मानले जाते. 
मनसगवाकडून आपण जे घेतो ते मनसगवास परत 
िेणे म्हणजे नैसरग्वक शेती असेही काहीजण 
मानतात. 
लरॅम्परकन (१९९०) ् ांनी सेंद्ी् शेतीची 
व्याख्ा हिली आहे. “ज्ा शेतीमध्े 
खते, कीटकनाशके, प्राणणमात्रांचे 
खाद् अशा कोणत्ाही स्रुपात 
रासा्मनक पिाथ्व वापरले जात 
नाहीत, रपकांची फेरपालट, 
कडधान् रपकांची लागवड, 
रपकांच्ा अवशेर्ाचा वापर, 
हहरवळीची खते, प्राणणमात्रांचे मलमूत्र, 
जैमवक कीडमन्ंत्रण इ. गोष्तींवर भर 
िेऊन जममनीची सुपीकता रटकवून ठेवली 
जाते मतला सेंद्ी् शेती म्हणावे.”

अशा ्ा सेंद्ी् शेतीमध्े गांडूळ शेती, नैसरग्वक शेती, जैमवक शेती, 
शाश्वत शेती, शलसा शेती, बा्ोडा्नाममक शेती, कृरर्संजीवनी, शशव्ोग 
शेती, अरनिहोत्र शेती, ्ोरगक शेती आणण झीरो बजेट शेती अशा काही 
प्रणाली आहेत. 

२) सेंद्ी् शेतीचे काही कटाक्ष 
्ा सव्वच प्रणालतींमध्े काही समान संकेत आहेत. 

• सुधाररत रकंवा संकररत मब्ाणाऐवजी पारंपाररक 
वाणांचे मब्ाणे वापरावे. 

• शेतीतील काडीकचरा, मवशेर्तः िेशी 
गा्तींचे शेण व मूत्र ्ापासून केलेले 

सेंद्ी् खत वापरावे. 
• कुठल्ाही प्रकारचे रासा्मनक 
पिाथ्व, खते, और्धे, कीटकनाशके 
्ा स्रुपात वापरु न्ेत. 
• पीकसंवध्वन आणण 
संरक्षणासाठी िशपणटी, 
लधभत, पंचगव्य, गोमूत्र, ताक, 

शेणकुटाचे पाणी, सो्ाबीनचा 
अक्व , घा्पाताचा अक्व , फळांचे 

अक्व  ्ांचा वापर करावा. 
• टट्ट् रॅक्र अथवा मशीनऐवजी बैलांचा वापर 

करावा. 

 सेंद्ी् शेती ही एक उत्ािन पद्धती आहे. 
्ामध्े खते, कीटकनाशके, पशुंचे खाद् अशा कोणत्ाही 
स्रुपातील रासा्मनक पिाथषांच्ा वापरावर बंिी आहे. 
जासीत जास भर पारंपाररक मब्ाणे, रपकांचा 
फेरपालट, हद्िल रपकांचा अंतभवाव, हहरवळीची खते, काडी 
कचरा, जनावरांचे मलमत्र ्ापासून बनलेले सेंद्ी् खत 
आणण जैमवक कीड मन्ंत्रण पद्धती वापरून जममनीची 
सुरपकता व उत्ािन क्षमता वाढवावी.
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३) सेंद्ी् शेतीची मूलतत्े 
अ) आरयोग्ासािी सेंद्ी्य शेती 
मनुष्यासह सव्व जीवमात्रांना श्रेष्ठ गुणवत्तेचे सकस असे पुरेसे अन्न ममळावे. 
त्ांचे आरोग्य चांगले राहावे. भौमतक, सामाशजक, मानशसक ्ा सव्व 
घटकांसह पररसर मनराम् राहावा. कहठण पररस्थितीला तोंड िेण्ाची 
प्रमतकारशक्ती आणण जुळवून घेण्ाची लवछचकता लाभावी असा व्यापक 
मवचार आहे. 
ब) प्ययािरिाचे तत् 
मनुष्याचा जीवनकाल हा अनके प्रकारची रपके, प्राणी, जममनीतले आणण 
हवेतले सकू्ष्मजीव, प्वावरणांच े मवमवध घटक ्ांच्ाशी मनगरडत असतो. 

अशा सव्व घटकांचा नसैरग्वक ढाचा न बिलता जवैमवमवधता रटकवनू 
मनुष्यासह सव्व जीवमात्रांना अनुकूल पररस्थिती जोपासण ेहे िसुरे तत्व आहे. 
क) न्या्य समत्ाचे तत् 
सेंद्ी् शेती ्ा व्यवथिापन पद्धतीमध्े शेतकरी, शेतमजूर, प्ररक््ा 

करणारे लोक, कष्करी, कामगार, वाहतूकिार, व्यापारी आणण सववात 
महत्वाचा तो ग्राहक असे अनेक घटक सहभागी असतात. ् ा सवषांना ् ोग्य 
सन्ान आणण मवकासाची संधी ममळावी. मनसग्व आणण प्वावरणाच्ा 
घटकांचा अशा खुबीने वापर करावा की मनुष्य, पशू, पक्षी, रपके, वनस्पती 
्ा सवषांचे परस्परांना पूरक असे संबंध रपढ्ानस् रपढ्ा रटकून राहावेत. 
ड) घटकषांची जयोपासना 
सेंद्ी् शेती ही एक गमतमान सजीव संथिा आहे. ्ातल्ा प्रत्ेक 
घटकाच्ा गरजा वेगवेगळ्ा असतात. नैसरग्वक ढाचाला बाधा न आणता 
त्ांची पूत्वता व्हावी. पारंपाररक अनुभव आणण शहाणपण ्ाला सेंद्ी् 
शेतीत मवशेर् महत्व आहे. 

 मनुष्य आणण सव्व जीवमात्रांना श्रेष्ठ गुणवत्तेचे 

पुरेसे सकस अन्न ममळावे. सवषांचे आरोग्य चांगले राहावे. 

कठीण पररस्थितीवर मात करण्ासाठी प्रमतकारकता 

आणण लवछचकता ्ांचा समन्व् असावा. मानशसक, 

पाररवाररक, सामाशजक, भौमतक, जैमवक पररसर मनराम् 

असावा. हा आरोग्यमवर््क व्यापक मवचार आहे. तो 

लक्षात ठेवूनच शेती क्षेत्रामध्े वापरल्ा जाणाऱ्ा 

मनमवष्ठांची जाणीवपूव्वक मनवड केली जावी.
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४) पपकांची आिश्यक पयोषणद्व्े
सेंद्ी् खते म्हणजे जणु पोर्णद्व्यांचे भांडारच 
असते. वनस्पती ९० पेक्षा अधधक पोर्णद्व्ये 
जमीन, हवा आणण पाणी ्ातून शोर्ण करतात. 
पण ्ापैकी फक्त १६ मूलद्व्येच रपकांना 
आवश्यक असतात. म्हणून त्ांना आवश्यक 
मूलद्व्ये (essential elements) असे 
म्हणतात. 
ही पोर्णद्व्ये आवश्यक मानण्ाची तीन कारणे 
आहेत. 
१. ्ा मूलद्व्यांशशवा् वनस्पततींचा जीवनक्म 

पूण्व होऊ शकत नाही. 
२. वनस्पती शरीरातील अनेक जैवरासा्मनक 

रक््ांमध्े ्ांचा प्रत्क्ष सहभाग असतो. 
३. ्ा मूलद्व्यांना वनस्पती शरीररक््ा घडवून 

आणण्ामध्े प्वा् नसतो. 
वनस्पततींना हवेमधून (काब्वनडा्ऑक्साईडमधून) काब्वन आणण 
ऑक्क्सजन ममळतात. पाण्ातून हैडट् ोजन ममळतो. इतर १३ पोर्णद्व्ये 

जममनीतून ममळतात. ्ापैकी 
ना्टट् ोजन, फॉस्फरस, पोटरॅशश्म, 
करॅ लशश्म, मरॅनिेशश्म, सल्फर 
ही मूलद्व्ये १०० पीपीएमपेक्षा 
जास प्रमाणात लागतात, म्हणून 
त्ांना मुख् अन्नद्व्ये (मेजर रकंवा 
मरॅक्ो एलेमेंटसस्) म्हणतात. लोह, 
मँगनीज, झझकं, कॉपर, बोरॉन, 
लिोरीन ही अन्नद्व्ये सूक्ष्म अन्नद्व्ये 
(मा्क्ोन्ूरटट््ंटसस्) म्हणतात. 
्ा व्यमतररक्त कोबाल्ट, मनकेल, 
शसशलकॉन, सोरड्म, व्हरॅनेरड्न ही 
मूलद्व्ये काही वनस्पततींना काही 
पररस्थितीत फा्िेशीर असतात. 
्ांना बेनेरफशश्ल एलेमेंटसस् 

म्हणतात. पण ती ‘आवश्यक’ ्ा सिरात ्ेत नाहीत. 

५) सेंद्ी् खत 
वनस्पती अथवा प्राण्ांचे जीवनचक् पूण्व झाल्ावर त्ांचे अवशेर् सूक्ष्म 

 मनुष्याचा जीवनकाल हा अनेक जैमवक, 
भौमतक, रासा्मनक घटकांशी मनगरडत असतो. 
त्ा प्रत्ेकाची मनमम्वती आणण जडणघडणीची 
नैसरग्वक चके् असतात. ती अबाधधत ठेवावीत. 
सव्व घटकांचा कौशल्पूण्व वापर करावा. 
जैव व मवमवधता रटकून राहील असे वातावरण 
जोपासावे. सेंद्ी् शेतीची मुख् चार मूलतत्ते 
पुढील प्रमाणे सांगता ्ेतील.
१) आरोग्यासाठी सेंद्ी् शेती 
२) प्वावरणाचे तत्त 
३)मनष्पक्ष सन्ानाचे तत्त 
४) घटकांची जोपासना.
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शजवाणूद्ारा कुजतात व ते जममनीत ममसळतात. ्ालाच 
सेंद्ी् खत म्हणतात. सेंद्ी् खताची जाणीवपूव्वक मनमम्वती 
आणण वापर हा शेतीमवकासाचा एक महत्वाचा टप्ा आहे. शेती 
मवकास हा मानवी संसृ्ती आणण सभ्तेच्ा मवकासाशी 
मनगरडत असतो. 

६) हररतक्ांतीची पहाट आणण सेंद्ी्  
शेतीची चळिळ 

इ.स. १९६५ च्ा िरम्ानचा तो काळ 
होता. िेशाची लोकसंख्ा ५० कोटी 
तर धान् उत्ािन केवळ ७० 
ममशल्न (िशलक्ष) टन होते. ्ुद्ध 

आणण िषु्काळ अशी िोन्ी संकटे समोर उभी होती. िेशाचे 
पंतप्रधान स्. लालबहािरु शास्त्री ्ांनी िेशवाशस्ांना एक 
कळकळीचे आवाहन केले, “आठवड्ातून एक हिवस एका 
वेळचे तरी भोजन टाळा!!” आणण प्रमतकूल पररस्थितीत 
तग धरुन राहण्ासाठी एक चैतन्िा्क मंत्र हिला, “ज् 

जवान, ज् रकसान!!”
सी सुब्म्हण्, डॉ. आण्ासाहेब शशिें, डॉ. वसंतराव 

नाईक ्ांच्ासारखे संवेिनशील नेतृत्व, 
डॉ. एम.एसस्.स्ाममनाथन, ्ांच्ासारखे 

प्रगल्भ शास्त्रज् आणण िेशभरातील 
सूज् शेतकऱ्ांनी एक क्ांती घडमवली. 

कल्ाणसोना, सोनाशलका, शरबती 

वसंतराव नाईक एम. एस. स्ामीनाथन डॉ. अण्ासाहेब शशिें सी सुब्मण्न

15



फेब्रुवारी २०२१

सोनोरा असे गव्हाचे वाण आणण 
आ्.आर.८, ता्चुंग नेटीव-१, ज्ा, 
पद्ा, आरपी ४-१४ अशा बुटक्ा 
वाणांची भरघोस पीके शेतात डोलू 
लागली. इ.स. १९७० मध्े िेशाचे धान् 
उत्ािन १०४ ममशल्न (िशलक्ष) टन 
झाले. परिेशातून आ्ात केलेले मनकस 
किान्न खाण्ाचे भारती्ांचे हिवस 
पालटले. उत्तरोत्तर उत्ािन वाढत गेले. 
िेश स्ं्पूण्व झाला. तो मन्वातिारही 
झाला. नवीन, अधधक उत्ािन िेणारे, 
खतशसचंनास प्रमतसाि िेणारे वाण, 
सेंद्ी् आणण रासा्मनक खतांच्ा 
्ोग्य मात्रा आणण आवश्यकतेप्रमाणे 
कीटकनाशकांचा वापर हे भरघोस 
उत्ािनाचे गमक होते. शेतकऱ्ांनी 
नवतंत्राचा मनापासून उत्ाहाने 
स्ीकार केला. पण काही शेतकऱ्ांनी 
रासा्मनक खतांचा आणण पाण्ाचा 
अमतरेक केला. त्ाचे िषु्पररणाम 

अनुभवले. हेच सूत्र धरुन काही जागृत 
मंडळींनी हररतक्ांतीवर आपले आक्षेप 
नोंिमवले आणण सेंद्ी् चळवळ सुरु 
केली. 

७) हररतक्ांतीिरील आक्षेप 
“पारंपाररक वाणांचा ऱहास झाला. पाण्ाचा 
अंिाधुंि वापर आणण ्ांरत्रकीकरणामुळे 
जममनी नापीक झाल्ा. रासा्मनक 
खते आणण कीटकनाशके ्ामुळे अन्न 
मवर््ुक्त झाले. त्ाचे अंश पाण्ात 
उतरले. करॅ न्सरसारख्ा िधु्वर रोगाने लोक 
सतत त्रस झाले. मनसग्वचक्ात प्रचंड 
हसक्षेप झाला त्ामुळे प्वावरणाचा 
ऱहास झाला. शेतीखच्व भरमसाठ वाढला. 
त्ाप्रमाणात उत्ािन वाढले नाही. िेशी 
गा्ी िलु्व शक्षत झाल्ा. संकररत गा्तींचे 
िधू म्हणजे रोगास आमंत्रण. एकंिरीतच 
हररतक्ांतीमुळे िेशाचे मोठे नुकसान 
झाले.” 

 समान न्ा् हे सेंद्ी् शेतीचं मतसरे 
महत्ताचे तत्त आहे. सेंद्ी् शेती ही एक 
व्यवथिापन पद्धती आहे. शेतकरी, शेतमजूर, प्ररक््ा 
करणारे लोक, मवतरक, व्यापारी आणण सववात 
महत्ताचा ग्राहक हे घटक ्ात प्रामुख्ाने सहभागी 
असतात. ्ा सव्व घटकांना मवकासाची समान संधी 
आणण सन्ान ममळावा, अशी अपेक्षा असते. सव्व 
घटकांचे परस्परांशी 
आणण 
मनसगवाशी 
पूरक असे नाते 
रपढ्ान्पिढ्ा 
रटकून 
राहावे अशी 
ही अपेक्षा ्ात 
बाळगली जाते.
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माल्थस वबदंू
थॉमस रॉबट्व माल्थस (इ.स. १७९८)

• लोकसंख्ेची वाढ भूममती् श्रेणीने होते.

• अन्नधान् उत्ािन गणणती् श्रेणीने वाढते.

• एक हिवस असा ्ेईल की, इतर कोणत्ाही 

कारणाने मन्ंत्रण झाले नाही तर अन्नामवना 

लोक तडफडून मरतील.

भारतात माल्थस वबदं ूटळला
• भारतामध्े इ.स. १९७० मध्े माल्थस मबिं ू
उद्भवेल असे भाकीत शास्त्रज्ांनी केले होते; पण 
संवेिनशील नेतृत्व, प्रगल्भ शेती शास्त्रज् आणण 
शेतकऱ्ांचा चांगला प्रमतसाि ्ामुळे हररतक्ांती 
सुरू झाली. मोठ्ा प्रमाणावर संकररत बी-
मब्ाणे, रासा्मनक खते ्ांचा वापर सुरू झाला. 
शेतीसाठी शसचंनाच्ा सुमवधा मनमवाण करण्ावर 
भर िेण्ात आला. १९५१ सालापासूनच िेशात 
‘अधधक धान् रपकवा मोहहम’ सुरू झाली. १९६५ 
मध्े हररतक्ांती करण्ाचा मनण्व् घेऊन त्ा 
हिशेने पाऊले टाकली गेली. त्ामुळे उत्ािनात 
वाढ होऊन माल्थस मबिं ूटळला.

महादषु्काळाची भ्यानकता

• माझ्ाच पोटाला अन्न नाही!

  का् करू रे बाळांनो...?
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हररतक्रषांतीचा प्रभाि

भारतातील महादषु्काळ
दषु्काळाचे नाि िषथि (इ.स.) बळींची संख्ा

ग्रेट बंगाल फरॅ माईन १७७० १० लाख

चालीसा फरॅ माईन १७८२ ११ लाख

िौजी बारा फरॅ माईन १७८८-१७९४ ११ लाख

आ्ा फरॅ माईन १८३७-३८ ८० हजार

अप्र िोआब फरॅ माईन १८६७-६१ २० लाख

ओररसा फरॅ माईन १८६६ १० लाख

राजथिान फरॅ माईन १८६९ १५ लाख

मबहार फरॅ माईन १८७३-७४

साउथ इंरड्ा फरॅ माईन १८७६-७८ ६० लाख ते १ कोटी

इंरड्न फरॅ माईन १८९६-९७ ५० लाख

इंरड्न फरॅ माईन १८९९-१९०० ५० लाख

बेंगाल फरॅ माईन १९४३ २१ लाख
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८) आक्षेपांचा विचारविवनम्
वरील आक्षेपांचा परामश्व घेताना काही ढोबळ प्रश्नांची उत्तरे शोधणे 
आवश्यक आहे. 
१) वनस्पततींना सेंद्ी् खतांचीच गरज असते का? 
२) सेंद्ी् खत हेच सववोत्तम खत मानावे का? 
३)  सेंद्ी् खत ेमनुष्याला रकंवा रपकांना 

सववाथवान ेसरुशक्षत असतात का? 
४)  सेंद्ी् कीटक- नाशके मनुष्य 

रकंवा प्राण्ांना सुरशक्षत 
असतात का 

५)  सुधाररत/संकररत वाण, 
रासा्मनक खते आणण 
कीटकनाशके ्ातून 

रपकमवलेले धान् 
मवर््ुक्त असते का? 

६) सेंद्ी् आणण रासा्मनक 
खतातील नत्र, सु्फरि, 
पालाश, इ. अन्नद्व्यामध्े 
फरक असतो का? 

७) केवळ सेंद्ी् शेतीत सतत 
वाढत राहणाऱ्ा लोकसंख्ेला पुरेसे 
अन्नधान् ममळेल का? 

९) सेंद्ी् खते शेतात घातल्ािर  
पुढे का् हयोते? 

मातीमध्े भरपूर ऑक्क्सजन आणण शजवाणूंचे प्रमाण चांगले असेल 

तर सेंद्ी् पिाथषांवर शजवाणू आक्मण करतात. सेंद्ी् मध्े कब्व्ुक्त 
पिाथषांचे प्रमाण जास असते. शजवाणूंनी मनमवाण केलेल्ा मवकराद्ारे 
त्ांचे भस्ीकरण होते. ्ातून काब्वनडा्ऑक्साईड, पाणी आणण ऊजवा 
मनमम्वती होते. काब्वनडा्ऑक्साईड भूद्ावणातील पाण्ात ममसळतो. 

काबवोमनक अरॅशसड त्ार होते. जममनीच्ा सामूवर 
त्ाचा प्रभाव होतो. त्ामुळे इतर घटकांच्ा 

खमनजीकरणातून मनघालेली अन्नद्व्ये 
सहजपणे शोर्ली जातात. 

प्रोरटएज ्ा एनझाईममुळे 
प्रधथनांचे अपघटन होते व 

अममनो अरॅशसड त्ार होतात. 
फॉसे्फटेजमुळे फॉस्फरस 
तर सले्फटेजमुळे सल्फर 

त्ार होतात. सेल्ुलोज 
हेममसेल्ुलोज ्ांच्ा 

साखळ्ांचे मवघटन होते. 
शलरनिन हा घटक कहठण 

असतो. शेकडो फेनॉरॅशलक 
गट त्ात गुंफलेले असतात. 

सावकाशपणे रक््ा करुन ‘व्हाइट रॉट 
फंगस’ हे त्ाचे मवघटन करतात. शलरनिनच्ा 

काही कणावर शजवाणू आक्मण करुन ऊजवा, 
काब्वनडा् ऑक्साईड आणण पाणी त्ार करतात. शलर्ननचे 

काही कण अममनो अरॅशसडशी सं्ोग पावतात. ‘शलनिोप्रोटीन’ हा पिाथ्व 

 सेंद्ी् शेती ही एक गमतमान 
सजीव संथिा असून सव्व घटकांची 
जोपासना करण्ाकडे त्ात बारकाईने 
लक्ष द्ावे लागते. प्रत्ेक घटकाच्ा 
गरजा वेगवेगळ्ा असतात. अथवात 
नैसरग्वक ढाच्ाला बाधा न आणता 
त्ांची पूत्वता करण्ाकडे डोळ्ात 
तेल घालून पाहावे लागते. पारंपाररक 
शहाणपण आणण अनुभव ्ांचा उप्ोग 
करून नवतेचे टोक गाठाव्ाचे असते. 
नवा घटक रकतीही आकर््वक असला 
तरी पारखूनच घ्ावा लागतो.
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बनतो. त्ालाच ‘ह्मूस’ म्हणतात. पुढे 
ह्मूस व मातीचे कण एकमेकांशी गुंफले 
जाऊन ह्मुमक पिाथ्व बनतात. त्ापासून 
फुलमवक अरॅशसड, ह्मुमक अरॅशसड आणण 
ह्मुमन त्ार होते. 
शजवाणूद्ारा चाललेल्ा ्ा सव्व रक््ेला 
‘ममनरला्झेशन’ अथवा ‘खमनजीकरण’ 
असे म्हणतात. ही रक््ा सावकाश 
चालते. ्ाप्रमाणे पोर्णद्व्य मोकळी 
होतात ती रपकाला उपलब्ध होतात. 
अशा प्रकारे सेंद्ी्ापासून उपलब्ध 
झालेले नत्र, सु्फरि, पालाश इ. 

पोर्णद्व्ये आणण रासा्मनक खतातील 
पोर्णद्व्ये ्ांच्ा गुणधमवात कसलाही 
फरक नसतो. 
ह्मुसमुळे जममनीचा पोत सुधारतो. 
पोर्णद्व्यांचे शोर्ण चांगले होते. 

१०) पपकांना सेंद्ी् खतांचीच 
गरज असते का? 
सेंद्ी् घटकांचे शेतीला अपररममत फा्िे 
आहेत. ् ामुळे पोर्णद्व्ये मुळांच्ा जवळ 
आणली जातात. जलधारणाशक्ती वाढते. 
जममनीचा पोत सुधारतो. िीघ्वकाळाप्यंत 

	 पिकांसाठी	कोणती	िोषणद्रव्ये	आवश्यक	
आहयेत	 त्ांचा	 ववचार	 करून	 तीच	 उिलब्ध	 करून	
दिली	िादहजये.	सेंद्रीय	खतये	म्हणजये	िोषणद्रव्ांचये	जणू	
कोठार!	वनस्पती	९०	ियेक्ा	अधिक	मूलद्रव्ांचये	
शोषण	करतात.	यािैकी	कये वळ	१६	मूलद्रव्येच	त्ांना	
आवश्यक	असतात.	यांना	आवश्यक	मूलद्रव्ये	अथवा	
िोषणद्रव्ये	असये	म्हणतात.	िोषणद्रव्ये	
आवश्यक	 मानण्ाची	 तीन	 कारणये	 आहयेत.	 १)	 या	
मूलद्रव्ाशशवाय	 वनस्पतींचा	 जीवनक्रम	 िूण्ण	 होऊ	
शकत	 नाही.	 २)	 शरीर	 पक्रययेमध्ये	 यांचा	 प्रत्क्	
सहभाग	असतो.	३)	यांना	वनस्पती	शरीरपक्रया	घडून	
आणण्ामध्ये	िययाय	नसतो.

20



फेब्रुवारी २०२१

सावकाशपणे पोर्णद्व्यांचा पुरवठा होत राहतो. जैमवक घटक रक््ाशील 
राहतो. संजीवकांचेही स्ाव होतात. ते वाढीसाठी उप्ुक्त असतात. तथारप 
सेंद्ी् खताशशवा्सुद्धा वनस्पती उत्तम वाढतात. उिाहरणाथ्व कोकोरपट, 
वाळूचे माध्म, हा्डट् ोपोमनक्स इ. तंत्रांमध्े सेंद्ी् खते मबलकुल  
वापरत नाहीत. 

११)  सेंद्ी् खत हेच सिवोत्तम खत असते का? 
ज्ा खतामुळे जममनीचा पोत अबाधधत राहून रपकांच्ा 
संवेिनशील वाढीच्ा अवथिेत सव्व अत्ावश्यक 
अन्नद्व्ये पुरेशा प्रमाणात, सहजपणे उपलब्ध 
होतात ते खत सववोत्तम मानावे. 
सेंद्ी् अवशेर्ातील काही घटकांचे मवघटन 
जलि, काहतींचे मध्म गतीने तर काहतींचे 
सावकाश होत असते. त्ामुळे आवश्यक 
त्ा प्रकारची अन्नद्व्ये आवश्यक त्ा 
प्रमाणात, आवश्यक त्ावेळी ममळू शकत 
नाहीत. त्ामुळे सेंद्ी् खत हेच सववोत्तम खत 
मानता ्ेत नाही. 

१२) सि्वच सेंद्ी् खते आरयोग्ाच्ा दृष्ीने सुरसक्षत  
असतात का? 

जगामध्े १५०० पेक्षा जास वनस्पती कोणत्ा ना कोणत्ा तरी 
मवर्ाने ्ुक्त आहेत. अशांचे अवशेर् सेंद्ी् खतात आले तर ते खत 
मवर्ारी बनते. शशळे-सडलेले अन्न, फळे, अखाद् पेंडी, बेडकाची मवष्ा 

असे घटक कंपोस्मध्े आले तर त्ातून अरॅसेरटक अरॅशसड 
उद्भवते. िीघ्वकाळ साठवणीमुळे खाण्ास अ्ोग्य 

झालेले मका, गहू, ज्ारी, बाजरी, भुईमूग ्ामध्े 
नेफ्ोटॉक्झिन, रूबेटॉक्झिन, अरॅप्ोटॉक्झिन ही 

मवर्े  मनमवाण होतात. असे घटक कंपोस्मध्े 
आले तर ते मवर््ुक्त होते. 
सेंद्ी् हे जसे उप्ुक्त शजवाणूंचे खाद् आहे 
तसे ते काही रोगजंतूंचेही खाद् असते. 
त्ामुळे सेंद्ी्खतातून रोगाचा प्रािभुवावही 

होऊ शकतो. 
काही वनस्पततींचे मवशशष् स्ाव िसुऱ्ा 

वनस्पततींवर प्रमतकूल पररणाम करतात त्ांना 

21



फेब्रुवारी २०२१

अरॅलेलो केममकल्स म्हणतात. असे अवशेर् 
सेंद्ी्ामध्े आले तर ते मवपरीत ठरते. 
कोंबडीपालनामध्े रपले लाकडाच्ा भुशावर 
वाढवतात. ्ा लाकडी भुशामध्े अशललो 
केममकल्स असले तर कोंबडीखत सिोर् होते. 
ढीग टाकलेल्ा हठकाणी रपकाची वाढसुद्धा होत 
नाही. 
सेंद्ी्ामध्े जडधातूंचाही शशरकाव होऊ शकतो. औस्णिक 
मवद्ुत कें द्ातून िगडी कोळशापासून मनघालेल्ा फ्ा् अरॅशमध्े 
करॅ लशश्म, मरॅनिेशश्म, पोटरॅशश्म असे उप्ुक्त घटक असतात. त्ामुळे 
रपकांना खत म्हणून काहीजण वापरतात. पण ्ामध्े शशसे, शसलेमन्म, 
मनकेल, क्ोमम्म, सेरर्म, करॅ डमम्म मक्ु्वरी असे जड धातू काही 
प्रमाणात असतात. त्ांचा शशरकाव रपकामध्े, वैरणीमध्े, िधुामध्े, 
धान्ामध्े, पाण्ामध्े शोर्णाद्ारे झाला तर सूक्ष्म प्रमाणातही ते 
धोकािा्क ठरतात. ते मवर्ारीच असतात. सेंद्ी् खतात ्ांचा अंतभवाव 
म्हणजे कक्व रोग, मेंिचूे रोग, त्वचा, फुफुस, रकडनी, ्कृत, हृि् ्ांच्ा 
व्याधी जडतात. असे सेंद्ी् खत आरोग्यासाठी अ्ोग्यच. 

१३)  िनस्पतीजन्य कीटकनाशके मानि पकंिा पशूंना  
सुरसक्षत असतात का? 

रासा्मनक कीटकनाशके रकंवा जंतूनाशके ही मवर्ारी असतात ्ात 
िमुत असू शकत नाही. पण त्ांची मात्रा आणण रकती काळ त्ांचे अंश 
वनस्पतीमध्े राहावेत ्ांचा सखोल अभ्ास झालेला असतो. प्रतीक्षा 
कालावधी संपल्ानंतर ते धान् सेवनासाठी सुरशक्षत असते. सेंद्ी् 
प्रकारामध्े िशपणटी, लममत ्ांची शशफारस असते. 
 हे सगळे घटक अत्ंत मवर्ारी आहेत. त्ांच्ावर कीड रोग फारशी संभवत 
नाही. कारण त्ामध्े फा्टोअरॅलेक्झिनसस् असतात. वरील कुठल्ाही 
वनस्पतीच्ा पानांना गुरे तोंडसुद्धा लावत नाहीत. काही कारणाने सेवन 
केल्ास गंभीर व्याधी होतात. प्रसंगी प्राणी िगावतात. 
िशपणटीच्ा फवारणीनंतर त्ाचे मवर्ारी अंश रकती हिवस रपकामध्े 
राहतात त्ाचा तपशील नाही. अशी सेंद्ी् कीटकनाशके मानवी 
आरोग्याला असुरशक्षतच आहेत. 

१४) कीड वन्ंत्रणासािी उत्तम प्भा् 
म्हणजे जैविक कीटकनाशके 
टट् ा्कोग्रामा, छचलोनसस्, रडफा, एनपीव्ही, 
व्हरट्वशसशल्म, लरॅ केनी, मेटारा्झझ्म 

अरॅमनसोप्ी, टट् ा्कोडमवा, मबवे्हरर्ा, सुडोमोनास 
फ्ुरोसन्स, नोमुरर्ा ही जैमवक पीकसंरक्षके कृर्ी 

मवद्ापीठात वाजवी रकंमतीत ममळतात. रपकांची फेरपालट, ममश्ररपके, 
एकात्त्मक  कीडव्यवथिापन हे  सववोत्तम उपा् आहेत. 

रासा्यवनक औषधमुक्त शेती
मवर्ारी रसा्नांचा व और्धंाचा मानवी जीवनावर 

मवपरीत पररणाम होतो. शेतकरीही असंख् और्धे 
कीडी व रोगांच्ा मन्ंत्रणासाठी वापरीत राहतात ्ा 
और्धांचे व्रण (रेसेड्ू) रपकांवर राहतात पण अंश फळे, 
भाजीपाल्ात उतरतात. हे अंश माणसाच्ा जीवनाला 
हानीकारक असतात व अनेक रोग व आजार उिस् भवण्ास 
ते कारणीभूत ठरतात. कमी मवर्ारी व व्रण आणण अंश न 
राहणारी और्धे वापरण्ाकडे शेतकऱ्ाचा कल असला 
पाहहजे. आपल्ाला व ग्राहकांनाही अाता रासा्मनक 
और्धमुक्त शेतीमाल हवा आहे. त्ाच््ा तो शोधात आहे 
व त्ासाठी िोन पैसे जासतीचे िेण्ाचीही त्ाची त्ारी 
आहे. मनव्वळ नैसरग्वक शेतीमध्े रकंवा मनव्वळ सेंद्ी् 
शेतीत मालाचे उत्ािन घटते. अशा वेळी शेतकऱ्ाला 
ही शेती परवडा्ची असेल तर जासतीचा भाव सेंद्ी् 
मालाला ममळा्ला हवा. तो िेण्ाची ग्राहकांची त्ारी 
हवी. ग्राहकाच्ा खरेिीशकतीवरच ही रासा्मनक 
और्धमुकत शेती उभी राहू शकणार आहे.
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िनस्पतीचे नाि विषारी घटक 

कडुशलंबाची बी, पाने अरॅझारडरॉस्क्न, मनमंबन, रपरक्न

पप्ाची पाने सा्ानोजेमनक ग्ा्कोसाईड - रकडनी, हृि् 
्ांना घातक

शसताफळ पाने, साल अरॅनोनाइन, शलररओरडनाइन, रेरटलिुलाइन- 
परॅराशलशसस, डोळ्ांना घातक

बेशरम (आ्पोमम्ा) आ्पोममनॉल, रेशसव, करॅ थररटक, करॅ स्यापोमनस,

कणेर नेररओरडमनन, ओररओथंेसाइन

धोत्रा अरॅटट् ोपाइन

रुई करॅ लॉटट् ॉक्झिन, करॅ लरॅ स्क्न, शजजरॅरटन

एरंडी ररशसनस, हहमरॅग्ुरटमनम

घाणेरी लँरटरटडीन

पाथगेमन्म (पांढरफुली) सेरस्कटपगेन, लरॅक्ोनशसनस, हहमरॅग्ुरटमनज

तंबाकू मनकोटीन, पा्रीडाइन अल्ालॉइड

घा्पात हहमरॅटोटॉझिीन

दशपिवीमधील विषारी घटक
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१५)  रासा्वनक खते घातलेले अन्नधान्य विष्ुक्त असते 
का? त्ामुळे रयोग हयोऊन आ्ुष्य कमी हयोते का? 

हा एक फार मोठा गैरसमज आहे. ज्ा पिाथवाच्ा सेवनाने, स्पशवाने 
अथवा वास घेण्ाने प्राण्ाच्ा अव्वांना गंभीर हानी होते अथवा 
मृत्ू होतो त्ाला मवर् म्हणतात. रासा्मनक खते आणण सेंद्ी् खते 
्ातील नत्र, सु्फरि, पालाश, इ. पोर्णद्व्यांच्ा मुलभूत गुणधमवामध्े 
मुळीच फरक नसतो. रासा्मनक कीटकनाशके मात्र मवर्ारीच 
असतात. परंतू फवारणीनंतर काही हिवसांनी त्ातील मवर्ारी अंश 
ल् पावतात. हा प्रमतक्षा कालावधी संपल्ानंतर ते धान्, फळे 
सेवन करण्ात धोका नसतो. 
िसुरे असे की एखािा पिाथ्व रकतीही उप्ुक्त असला तरी त्ाची अमतरेकी 
मात्रा मवर्ारीच असते. ्ाउलट एखािा पिाथ्व मूळात जरी मवर्ारी असला 
तरी त्ाची ्ोग्य मात्रा संजीवक और्धासारखी ठरु शकते. 
रासा्मनक खतांच्ा अमतरेकी मात्रेतून ना्टट् ेटसस्, ना्टट् ाइट, फॉसे्फटसस्, 
सले्फटसस्, सल्फाइटसस् असे घटक घातक पातळीवर पोचतात व मवर्ारी 
होतात. म्हणून कृरर्मवद्ापीठातील शशफारशीप्रमाणेच रासा्मनक 
खतांच्ा मात्रा द्ाव्यात. त्ांच्ा सोबत एकरी २ ते ४ टन कंपोस्  
आवजू्वन द्ावे. 

	 पारंपाररक	वाण	नष्ट	झाले	का?
• प्रत्येक पिकाच्ा संशोधन कें द्ावर जास्तीत जास् जुन्ा 

आणि नव्ा वािांचा संग्रह जतन कये लयेला असतो; तयेच 
त्ा कें द्ाचये बलस्ान असतये. 
यांचा उियोग िुढील संशोधनासाठी होत असतो. 
याला त्ा पिकाचा जर्मप्ाझर म्हितात.

•  दयेशाततील सव्म पिकांच्ा जुन्ा-नव्ा वािांचये जतन, सतत 
रूल्यरािन करण्ासाठी भारत सरकारचये एन.बती.िती.जती.
आर. नावाचये स्वतंत्र संचालनालय ददल्ती ययेथये आहये.
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१६) सेंद्ी् खतांचा अवतरेकसुद्ा घातकच असतयो. 
संेंंद्ी् खते ही शेतातील पालापाचोळा, शेण, मूत्र, गावखत, सांडपाणी, 
िलिलीतील राड, अखाद् पेंडी, अध्ववट जळलेल्ा शेणी, लाकडे, खराब 
झालेले अन्नधान्, सडलेले पिाथ्व ्ापासून बनलेली असतात. काही 
मंडळी ्ात राख, मवशेर्तः फ्ा् अरॅशही ममसळतात. अशा प्रकारातून 
सूक्ष्म प्रमाणात जड धातूंचाही समावेश होतो. ह्मूसमुळे झालेल्ा 
अनुकूलतेने पोर्णद्व्याबरोबरच जडधातूंचाही रपकात शशरकाव होतो. 

सेंद्ी् खतांचे प्रमाण जेवढे जास तेवढे जड धातूंचे 
शोर्ण जास. शोर्ण झालेले जड धातू पानात, खोडात 

साठतात. त्ाची वैरण गुरे खातात. गुरांच्ा पोटातून ते 
िधुात व शेणांत उतरतात. िधुातून मानवी आहारात 

आणण शेणखतातून रपकात असे चक् चालू होते. 
मानवाच्ा रकंवा पशूंच्ा शरीरात जडधातू िीघ्वकाळ 

राहहल्ास पॉशलसा्क्लिक अरॅरोमरॅरटक हा्डट् ोकाब्वन्सस् 
(पीएएच) आणण पॉशललिोररनेटेड डा्बेनझी फ्ुरेन्स 

(पीसीडीएफ) असे मवर्ारी पिाथ्व (डा्ॉक्झिनस) त्ार होतात. 
त्ामुळे फुफुसे, रकडनी, शलव्हर, त्वचा ्ांचे करॅ न्सर होतात. हामवोन्सचे 

संतुलन मबघडते. वत्वनसुद्धा मबघडते. पण अज्ानाने नत्र, सु्फरि, पालाश 
इ. पोर्णद्व्यांनाच िोर् हिला जातो. 

 स्वपरागी पपकषांच्ा जाती...
•  गहू, हरभरा, भात, मूग, मटकी, चवळी, 

भुईमूग अशी काही स्परागी रपके आहेत. 
•  थिामनक वाणांचा संग्रह करून त्ातीलच 

उत्तम प्रकार मनवडून तो शेतकऱ्ांना िेणे ही 
संशोधनाची पहहली पा्री. पण एकाच वाणात सगळे 
चांगले गुण असत नाहीत.

• अनेक उत्तमोत्तम गुणांच्ा वाणाचा मन्ोजनबद्ध 
संकर करून त्ाच्ा पुढील सात 
रपढ्ातील प्रत्ेक रोपट्ाचा अभ्ास 
करून सव्वगुणसंपन्न प्रकाराच्ा पुढे 
तीन-चार वर्गे अनेक हठकाणी चाचण्ा 
घेऊन प्रचशलत वाणापेक्षा १५ ते 
२० टके् सरस असेल तरच तो 
सुधाररत वाण प्रसाररत होतो.

• असे मवचारपूव्वक कष्ाने 
मवकशसत केलेले वाण 
नाकारणे चांगले नवे्ह.
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१७) जडधातूंचा प्रिेश कसा थयोपिा्चा? 
फॉस्फरस, करॅ ल्शि्म आणण झझकं ही पोर्णद्व्ये जड धातूंचा रपकामधला 
प्रवेश रोखून धरतात. नत्र, मरॅनिेशश्म, सल्फर ही अन्नद्व्ये मातीच्ा 
कणावरील जागा अडवून धरतात. त्ामुळे जड धातूंना वनस्पतीमध्े 
प्रवेशासाठी अडथळा मनमवाण होतो. ्ा सववाचा ममतताथ्व असा की रपकांना 
केवळ रासा्मनक, अथवा केवळ सेंहद्् खते अमतरेकी प्रमाणात िेणे 
घातक असते. रासा्मनक आणण सेंद्ी् खते परस्परांना पूरक ठरतील 
अशा बेताने कृरर्मवद्ापीठातील शशफारशीप्रमाणेच द्ावीत. 

१८) हररतक्ांतीमुळे पारंपाररक िाण नष् झाले का? 
हा आणखी एक मोठा गैरसमज आहे. नवनवीन वाण शोधण्ासाठी 
सव्व नव्या जुन्ा वाणांचा संग्रह संशोधकांकडे असावा लागतो. त्ा त्ा  
रपकाच्ा संशोधनकें द्ावर तो जतन केलेला असतो तेच त्ा कें द्ाचे 
बलथिान असते. ्ाला त्ा रपकाचा जम्वप्ाझम असे म्हणतात. 
िेशातील सव्व रपकांच्ा जुन्ा नव्या वाणांचे जतन, संवध्वन आणण 
सतत मूल्मापन करण्ासाठी भारत सरकारने हिल्ी ्ेथे ‘नरॅशनल 
ब्ुरो ऑफ प्ँट जेनेरटक ररसोसगेस’ हे डा्रेक्ोरेट थिापन केले आहे. 
्ासाठी आवश्यक तो मनधी, स्ाफ व सुमवधा उपलब्ध केलेल्ा असतात. 
संशोधकांना हे वाण त्ांच्ा कामासाठी गरजेप्रमाणे उपलब्ध होत 

असतात. International Beuro of Plant Genetic Resources 
ही आंतरराष्ट् ी् संथिा जगातल्ा सव्व रपकांच्ा वाणांचे जतन करते. 

 १९) संकररत आणण सुधाररत िाणांिद्दल संभ्रम 
वनस्पततींच्ा प्रजनन प्ररक््ेमध्े परागीभवनाचे िोन प्रकार असतात. 
अ) परपरागीभवन (Cross Pollination) ब) स्परागीभवन (Self 
Pollination)
मका, बाजरी, कांिा, लसूण, सु््वफूल, ज्ारी, तूर, आंबा, पपई, द्ाक्षे, 
जांभूळ, पेरु, आवळा, सफरचंि, शलंबू अशी अनेक रपके परपरागी आहेत. 

िसुरीकडून आलेल्ा परागकणाशशवा् फळे लागत नाहीत. आवळ्ाचे 
एकटेच झाड फारसे लागत नाही. सोबत आणखी एखाि िसुरे झाड 
असले म्हणजे चांगले लागते. हापूस आंब्ाच्ा बागेत काही रा्वळ 
अथवा इतर जातीची कलमे लावली तर भरपूर फळे ्ेतात. ्ा सगळ्ा 
रपकांचा प्रत्ेक िाणा, प्रत्ेक फळ हे संकररतच असते. पण तो संकर 
कशाकशाचा आहे हे ठाऊक नसते. मग संकररत वाणाबदिल मतरस्ार 
का करावा? ती फळे, धान् मवर्ारी कसे असेल. 
संशोधक मात्र इष् गुणांच्ा वाणांचाच संकर घडवून आणतात. त्ाचे 
फा्िे शेतात हिसतात. 
गहू, भात, हरबरा, मूग, मटकी, चवळी, भुईमूग अशी काही रपके 
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स्परागी आहेत. ्ांचे थिामनक वाणांचे 
मूल्मापन करुन उत्तम प्रकार शेतकऱ्ांना 
िेणे ही संशोधनाची पहहली पा्री. पण 
एकाच वाणात सगळे चांगले गुण असत 
नाहीत. अनेक उत्तमोत्तम गुणांच्ा वाणांचा 
मन्ोजनबद्ध संकर करुन त्ापुढील सात 
रपढ्ातील प्रत्ेक रोपट्ाचा अभ्ास करुन 
सव्वगुणसंपन्न प्रकार मनवडतात. पुढे रकमान 
तीन वर्गे ्ाच्ा अनेक हठकाणी अनेक 
प्रकारच्ा चाचण्ा घेतात. प्रचशलत वाणापेक्षा 
१५ ते २० टके् अधधक उत्ािन, रोग व कीड 
प्रमतकारकता, गुणवत्ता असेल तर राज्सरी् 
आणण िेशसरी् तज्जसममती त्ाला मान्ता 
िेते नंतरच तो वाण शेतकऱ्ांसाठी प्रसाररत 
होतो. 
असे मवचारपूव्वक, कष्ाने मवकशसत केलेले 
सुधाररत वाण काही तरी ठपका ठेवून 
नाकारणे ही बाब संशोधकांना लिेशिा्क 
असते. 

२०)  राहुरीच्ा महात्ा फुले  
कृपषविद्ापीिातील प्र्योग 
इ.स. १९३३ ते १९४४ ्ा कालावधीत 
कोरडवाहू संशोधन कें द् सोलापूर ्ेथे डॉ. एन. 
व्ही. कामनटकर ्ांनी संशोधन करुन बाँबे 
डट् ा् फाममयंग ही आठ सूत्री पद्धत मवकशसत 
केली. 
तीन वर्षांतून एकिा खोल नांगरट आणण एकरी 
५ गाड्ा (२.५ टन) कंपोस् खत, कुळवाच्ा 
पाळ्ा, १८ इंच बा् ९ इंच अंतरावर मालिांडी 
३५-१ ्ा ज्ारी वाणाची पेरणी, हहरवळीच्ा 
रपकासाठी ताग गाडणे, कडधान्ांचा 
फेरपालट आणण वरचेवर कोळपण्ा अशा 
पद्धतीच्ा िेशातील रबी ज्ारी रपकमवणाऱ्ा 
भागात सलग ७ वर्गे चाचण्ा घेतल्ा. त्ाचे 
मनष्कर््व पुढीलप्रमाणे आहेत. 
्ातील बाँबे पद्धत ही आजच्ा सेंद्ी् शेतीशी 
समानधमम््व  आहे. पारंपाररक शेती ही आज 
अधभप्रेत असलेल्ा झीरो बजेट शेतीशी 
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समानधमम््व  आहे.  मब्ाणे पारंपाररक होते, 
रासा्मनक खते, कीटकनाशके नव्हती. 
भरपेट पाणी नव्हते. लोकसंख्ा ३६ कोटी 
होती. तेवढ्ांनासुद्धा अन्नधान् पुरत नव्हते. 
पाडेगाव, जेऊर, मोहिपुरम, धारवाड ्ेथेही 
असेच प्र्ोग झाले. पारंपाररक अथवा 
नैसरग्वक, सेंद्ी् ्ा पद्धतीने उत्ािन तुटपुंजे 
्ेते. मग लोकांची गुजराण कशी व्हावी? 
आणण गुरांचे का्? 

२१) माल्थसचा ससद्ांत  
इ.स. १७९८ मध्े माल्थस ्ा मब्रटश 
अथ्वशास्त्रज्ाने एक धक्ािा्क शसद्धांत 
मांडला. जगाची लोकसंख्ा भूममती् श्रेणीने 
(उिा. १, ३, ९, २७, ८१, इ. ) वाढते. तर अन्नधान् 
गणणती् श्रेणीने (उिा. ३,६,९,१२,१५,१८, 
इ.) वाढत असते. भमवष्यात एकवेळ अशी 
्ेईल की वाढलेल्ा लोकसंख्ेचे इतर 
कोणत्ाही कारणाने मन्ंत्रण झाले नाही 
तर लोक अन्नामवना तडफडून मरतील.” 
मालथसच्ा शसद्धांताची प्रछचती मब्रटशांच्ा 
राजवटीच्ा १२० वर्षांच्ा काळात अनेकिा 
आली. बारा महािषु्काळात कोट्ावधी 
लोक अन्नपाण्ामवना तडफडून मेले. त्ांची 
अंत्रक््ासुद्धा होत नव्हती. ग्रेट बेंगॉल 
फरॅ माइन (१७७०), चाशलसा फरॅ माइन (१७८२), 
िोजीवारा फरॅ माइन (१७८८ तेे १७९४), आग्रा 
फरॅ माइन (१८३७), अप्र िोआब फरॅ माइन 
(१८६०), ओररसा फरॅ माइन (१८६६), राजथिान 
फरॅ माइन (१८६९), मबहार फरॅ माइन (१८७३), 
साऊथ इंरड्ा फरॅ माइन (१८७६), इंरड्न 
फरॅ माइन (१८९६, १८९९) आणण बेंगाल फरॅ माइन 

(१९४३) ्ा महािषु्काळात िोन कोटीपेक्षा 
जास लोक आणण असंख् गुरे िगावली. 
भारतामध्े सतत वाढणाऱ्ा लोकसंख्ेचा 
मवचार करता इ.स. १९७० मध्े पुन्ा एकिा 
मालथस मबिं ू उद्भवेल असे शास्त्रज्ांनी 
भारकत केले होते. पण संवेिनशील नेतृत्व, 
प्रगल्भ शास्त्रज् आणण उत्ाही शेतकरी 
्ांच्ा एकात्त्मक सह्ोगाने हररतक्ांती 
घडली. इ.स. १९५१ मध्े आपली लोकसंख्ा 
केवळ ३६ कोटी आणण उत्ािन ५१ िशलक्ष 
टन होते. इ.स. १९६० ते १९६५ ्ा काळात 
पररस्थिती खूप मबकट होती. लोकसंख्ा ५० 
कोटी आणण उत्ािन फक्त ७२ िशलक्ष टन 
झाले. पुढे ते वाढतच गेले. कडधान्े, तेलमब्ा, 
नगिी रपके, ज्ारी-भात-गहू-बाजरीसारखी 
खाद्ान्ने ्ांचे उत्ािन पाच पटीने वाढले. हे 
घडले ते केवळ हररतक्ांतीमधल्ा सुधाररत 
वाण, खतशसचंन मन्ोजन आणण पीकसंरक्षण 
्ा रत्रसूत्रीमुळे. माणसाचे सरासरी आ्ुमवान 
४१ वर्गे (इ.स. १९६१) वरुन ६९ वर्गे (२०१८) 
इतके वाढले. हररतक्ांतीत मनमवाण झालेले 
अन्न मवर््ुक्त असते तर लोकांचे आ्ुमवान 
इतके वाढले असते का? 

२२) काही वििेकी उपक्म 
जगामधली हररतक्ांती ही केवळ नवे 
वाण, रासा्मनक खते, शसचंन, कीडनाशके 
्ांच्ामुळेच झाली असे नाही. ब्ाझीलमध्े 
डॉ. अरॅड्ुकोशलन मरॅलिंग, एडसन लोबरॅटो, 
अरॅशल्न पावनेली ्ांनी ऱहास पावलेल्ा 
जममनी सुधारण्ाचे ्शस्ी प्र्त्न केले. 
लाखो हेक्र क्षेत्रावर शाश्वत शेती मवकासाचे 

बाँबे डट् ा्य फावमयंग आणि पारंपाररक पद्धतीने वमळालेले ज्ारी आणि  
कडब्ाचे उत्ादन (पकलयो प्रवत एकर) सात िषषांची सरासरी

पद्धती खोल जमीन मध्म जमीन हलकी जमीन

धान् कडबा धान् कडबा धान् कडबा

बॉम्े पद्धती ११० २३३ ७७ १८५ ३२ २४९

पारंपाररक पद्धती ५० १४६ ३६ १३२ १५ ६०

संिभ्व - डॉ. अशजतकुमार िेशपांडे आणण इतर (२००७) सेंद्ी् शेती , संधी आणण आव्हाने. मवभागी् कृरर्संशोधन कें द् सोलापूर
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काम करुन शेतजममनी उत्ािनक्षम बनमवल्ा. ्ा मतघांना इ.स. 
२००६ चा जागमतक अन्न पुरस्ार िेण्ात आला. 
अशाच का्वासाठी डॉ. रतनलाल ्ा भारती् 
शास्त्रज्ांना इ.स. २०२० चा जागमतक अन्न पुरस्ार 
ममळाला. 
असेच का््व शशरोळ तालुक्ातील श्रीित्त सहकारी 
साखर कारखान्ाचे चेअरमन उद्ोग पंरडत श्री. 
गणपतराव पाटील ्ांनी आरंभले. पाणी आणण 

रासा्मनक खतांचा अमतरेक ्ामुळे ्ा तालुक्ातील हजारो एकर 
जमीन क्षारपड झाली. हताश शेतकरी काहीच करु शकत नव्हते. श्री. 
गणपतरावांना ्ाची सल वाटत होती. ते स्तः उद्ानपंरडत आहेत. शंभर 
एकरापेक्षा जास मोठे ग्रीनहाऊस स्तः पाहतात. रासा्मनक खते आणण 
पीकसंरक्षकांच्ा कणाकणाची त्ांना उत्तम माहहती आहे. ्ांचा उप्ोग 
करुन त्ांनी एकरी १४७ टन ऊस उत्ािन केले. पण क्षारपडमुक्तीसाठी 
सेंद्ी् तत्तांची आवश्यकता होती. शेकडो शेतकऱ्ांना मवश्वासात 
घेऊन मोहीम सुरु केली. शेतकऱ्ांनीच मनधी उभा केला. मनचरा प्रणाली 
प्रथिारपत करुन क्षार मनपटले. त्ा जममनीत ताग, धेंचा घेऊन सेंद्ी् कब्व 
वाढमवला. खपली गहू, ममरची, वाल, घेवडा, शाळू अशी रपके तेथे डोलू 
लागली. ऊस सुद्धा घेतला. सेंद्ी् उसाचे गाळपही केले. शेतकऱ्ांमध्े 
स््ंसू्फतटीने चैतन् आले. रासा्मनक सूत्र कोठे वापरा्चे, सेंद्ी् 

कोणत्ा पररस्थितीत घ्ा्चे, िोन्तींचे एकात्त्मक पररणाम कसे असतात 
्ांची जणु प्रात्शक्षके त्ांच्ाकडे पाहा्ला ममळतात. गोपालनावर 
आधाररत मनराम् शेती हा त्ांच्ा आवडीचा मवर्् आहे. 
मवट्ाजवळील कमलापूर ्ेथे आणण जत तालुक्ातील जाशलहाल ्ेथे 
नैसरग्वक मवमवधता जपण्ाचे आणण िषु्काळी पररस्थितीत िशलक्ष वृक्ष 
संवध्वनाचे का््व ्ेरळा प्रोजेक् सोसा्टी, सांगली करीत आहे. हाही एक 
हररतक्ांतीचाच प्रशंसनी् प्रकार आहे. 

२३) भविष्यातील आव्ाने 
आजममतीला भारताची लोकसंख्ा १३५ कोटी, अन्नधान् उत्ािन २९२ 
िशलक्ष टन आणण सरासरी आ्ुमवान ६९ वर्गे आहे. इ.स. २०५० मध्े 
आपली लोकसंख्ा १५० ते १७० कोटी होईल. त्ासाठी सुमारे ५०० 
िशलक्ष टन धान् उत्ािन करावे लागेल. शेतीचे क्षेत्र अथवा पाणीसाठा 

  आव्ान धान्य उत्ादन िाढीचे...?

• भारताची लोकसंख्ा २०५० साली साधारणपणे १५० कोटी झालेली असेल. 

त्ावेळी िेशाची अन्नधान्ाची गरज ही सुमारे ५०० िशलक्ष टनाच्ा आसपास 

असेल. १९४७ साली भारत िेश स्तंत्र झाला त्ावेळी िेशाची लोकसंख्ा 

३७ कोटी होती आणण िेशातील अन्नधान्ाचे उत्ािन ५० िशलक्ष टनांच्ा 

आसपास होते. मागील ७० वर्षांत आपण धान् उत्ािनवाढीसाठी असंख् 

प्र्त्न केले. त्ातून सध्ा आपण २९२ िशलक्ष टनांप्यंत जाऊन पोहोचलो 

आहोत. २०३० साली आपली अन्नधान्ाची गरज ही ३६० िशलक्ष टनांच्ा 

आसपास असेल आणण अन्नधान्ाची स््ंपूण्वता व स्ावलंमबत्व रटकवून 

ठेवा्चे असेल तर िेशाला आगामी ३० वर्षांत २०८ िशलक्ष टनाने उत्ािन 

वाढवावे लागेल. हे मोठे आव्हान आहे.

29



फेब्रुवारी २०२१

वाढणार नाही. नवे वाण, खते, पाणी ्ाबरोबरच 
हवेतील आद््वता, तापमान, सू््वप्रकाश ्ांचे 
कल्पकतेने मन्ोजन केल्ास उत्ािनाची 
मवक्मी उंची गाठता ्ेईल. ग्रीनहाऊस, 
पॉशलहाऊस, व्हरट्वकल फाममयंग, शेडनेटमध्े 
हेच तत्व आहे. प्रत्ेक रपकामध्े मवक्म 
करणारे अनेक शेतकरी आहेत. हे लोक 
पुढील वाटचालीसाठी जणू िीपसंभच 
आहेत. 

२४) जगापुढील आव्ान 
जगाची आजची लोकसंख्ा ७५० कोटी 
आहे. ्ातले ८० कोटी लोक िररोज 
उपाशीपोटीच झोपतात. इ.सन. २०५० 
मध्े जगाची लोकसंख्ा ९०० कोटी 
होईल. जगाच्ा पाठीवर कोणी उपाशी, 
अध्वपोटी, कुपोरर्त राहू न्े असा ध्ास डॉ. 
नॉम्वन बोरलॉग (इ.स. १९१४ ते २००९) ्ांना 
होता. गव्हाच्ा ‘नॉररन १०’ आणण भाताच्ा ‘डी जी 
वू जेन’ ्ा बुटक्ा वाणांच्ा जनुकामुळे हररतक्ांती 
झाली. त्ांना १९७० मध्े नोबेल प्राईझ ममळाले. ्ा आणण 

अशा अनेक पुरस्ारातून ममळालेल्ा रकमेतून 
त्ांनी ‘जागमतक अन्नपुरस्ार’ िेण्ाचा 

उपक्म सुरु केला. जगातील सव्व लोकांना 
पुरेसे सकस अन्न ममळावे, कोणीही 

अध्वपोटी, कुपोरर्त राहू न्े ्ा उिात्त 
ध्े्ाने का््वरत असणाऱ्ा द्ष्ठा 
धुररणांना हा पुरस्ार िरवर्टी िेण्ात 
्ेतो. इ.स. १९८७ मध्े पहहला 
जागमतक अन्न पुरस्ार डॉ. एम.एसस्. 
स्ाममनाथन ्ांना िेण्ात आला. 
भारती् उपखंडात हररतक्ांती 
घडमवण्ामध्े त्ांचे मोठे ्ोगिान 
आहे. इ.स. २०२० प्यंत ४९ जणांना 

हा पुरस्ार ममळाला आहे. त्ामध्े 
डॉ. कुरर्न वरग्वस (िधुाचा महापूर), 

डॉ. बहद्नारा्ण बारवाले (बीजउद्ोग), 
डॉ. गुरुिेव शसहं खुश (भाताचे अमतउच्च 

उत्ािन िेणारे वाण), डॉ. एम.मवज् गुप्ता 
(गोड्ा पाण्ातील मत्स्यशेती), डॉ. संज् 

राजाराम (िसुऱ्ा गहू क्ांतीचे जनक), डॉ. रतनलाल 
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(इ.स.२०२०) ्ा भारती्ांचा समावेश आहे. 
हररत क्ांतीला नाकारणे म्हणजे ्ा सव्व ज्ानी, तपस्ी, संशोधकांच्ा 
उिात्तपणे चाललेल्ा ्ोगिानाचीच अवहेलना. 
डॉ. नॉम्वन बोरलॉग ् ांनी एक संिेश हिला आहे, “भुकेने व्याकूळ, कुपोरर्त 
आणण िःुखी लोकांच्ा जगामध्े शांतता प्रथिारपत करता ्ेणार नाही; 
जगाचा मवनाश हा हररतक्ांतीतील तथाकधथत मवर््ुक्त अन्नामुळे नवे्ह 
तर ती नाकारल्ामुळे होणाऱ्ा अन्नाच्ा िधुभ्वक्षामुळे होईल; हररतक्ांतीचे 
महत्व समजून न घेता ती नाकारुन समाजामध्े गैरसमज आणण 
अस्थिता मनमवाण करणारे लोकच ्ा भूकबळींना जबाबिार असतील!” 
हि. २१ ऑगस् २०१९ रोजी भारत सरकारच्ा नरॅशनल अरॅकरॅ डमी ऑफ 

अरॅरग्रकल्चरल सा्न्सेस ्ा संथिेशी मनगडीत ६३ आंतरराष्ट् ी् रकतटीच्ा 
शास्त्रज्ांची हिल्ीमध्े मवचारमंथनाची बैठक झाली. त्ा चचगेचा आश् 
असा की चांगल्ा आकाराला आलेल्ा हररतक्ांतीला बळ िेण्ाऐवजी 
जुन्ा वाणांचा उिो उिो करुन शास्त्री् आधार नसलेल्ा ‘झीरो 
बजेट’, ‘नैसरग्वक शेती’ ्ा प्रकारामुळे िेशाचे अन्नधान् उत्ािन िपु्ट 
होण्ाऐवजी ते मनम्म्ाने घटले. म्हणून अशा प्रणालीचे सरकारसरावर 
समथ्वन करु न्े. 

२५) अन्न िहु कुिवीत तद ्व्रतम ॥
उपमनर्िातील एक कथा आहे. वरुण नावाच्ा मुनीचा मुलगा भृगू ्ाने 
सव्व अध््न पूण्व केले. वरडलांनी त्ाची पररक्षा घेतली. ‘ब्ह्म’ म्हणजे का् 

असे मवचारले. त्ाने पोथीतले वण्वन सांरगतले. वरडलांनी त्ाला २१ 
हिवस उपवास करा्ला लावून नंतर थोडे थोडे भोजन हिले आणण 
मवचारले, “ब्ह्म म्हणजे का्?” तो म्हणाला, “अन्नं इमत ब्ह्म ।” (अन्न 
हेच परब्ह्म आहे.) 
अन्नं न मनदं्ातस् । 
(अन्नाची  मनिंा करु न्े) 
अन्नं न पररचक्षीत । 
(अन्नाची अवहेलना करु न्े) 
अन्नं बहु कुिवीत तद्व्रतम । 
(मवपुल धान् रपकमवणे हेच खरे व्रत) 
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जैनच्ा 

ड्ीपरची
क्लिकपटफ 

 द्ाक्ष िागेतली क्ांती
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नाशिक शिल्हाच्ा चांदवड तालुक्ातील वडनेर भैरव या गावात 
श्ी. बालािी अिोक माळी (मो. ९४२२७६५३७४) यांची ६ एकर 

द्ाक्े आणि २ एकर कांदा आहे. दोन्ी पिके ठिबक शिचंनावर घेतली 
िातात. १९९५ िािून ते िैन इररगेिन कंिनीचा ठिबक िंच वािरीत 
आहेत. शिचंन िाठहत्ाचा दिजा व गुिवत्ा अततिय उत्म प्रतीचा 

अिल्ामुळे आणि दरवर्षी उत्ादनात वाढ होत अिल्ामुळे त्ांचा 
थेंबाच्ा क्ांतीवरचा तवश्ाि ठदविेंठदवि वृद्धींगत होत गेला आणि 

यावर्षी तर द्ाक्ाच्ा एकेका वेलीने ९३३ रूियांचे उत्न्न तमळवून 
ठदल्ामुळे ठिबक तंत्ावरचा तवश्ाि अत्ंत दृढ झाला. ही िगळी 

कमाल क्लिकपिफ नॉन शलकेि ड्ीिरने केली. या ड्ीिरची यिस्ी 
कहािी िैन इररगेिनच्ा िांगिारी श्ी. बालािी माळी यांची 

कृपर्तीथ्थ माशिकाचे िंिादक डॉ. िुधीर भोंगळे यांनी घेतलेली ही 
मुलाखत त्ांच्ाच िब्ात येथे देत आहोत.
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माझी जमीन हलकी चुनखडीची व 
चढ-उताराची आहे. फेब्ुवारी २०१८ मध्े 
३५ गुंठे क्षेत्रावर मी बेंगलोर डॉग्रीस हा 
रूटस्ॉक (खुंट) लावून सप्ेंबर १८ मध्े 
त्ावर एस.एस.एन. ्ा द्ाक्षाच्ा जातीचे 
कलम (ग्राफ्टगं) केले. ्ा द्ाक्ष बागेसाठी 
मी जैन इररगेशन कंपनीचा क्लिकरटफ 
नॉन शलकेज (सी.टी.एन.सी.) हा डट् ीपर 
बसमवला. ्ा डट् ीपरचे मुख् वैशशष्ट्य 
म्हणजे त्ातून सव्वत्र सारखे पाणी पडते. 
जममनीला ७ फुटाप्यंत रकतीही चढ-उतार 
असला तरी पाण्ाचा जो थेंब पडतो त्ात 
एकसारखेपणा असतो, समानता असते. 
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हठबक संच बंि केला तर पाणी नळीत का्म राहते. ते जेव्हा िाब (प्रेशर) 
ममळेल तेव्हांच बाहेर पडते. ्ा हठबक संचाला (डट् ीपरला) लिोशजगं आणण 
ओपमनगं प्रेशर आहे. ०.३ केजी िाबाला तो बंि होतो आणण ०.८ केजी 
िाबाला तो उघडला जातो. ्ा डट् ीपरमुळे पहहल्ा व शेवटच्ा झाडालाही 
सारखेच समान पाणी ममळते. प्रेशर ४ केजी प्यंत वाढमवले तरी जेवढ्ा 
क्षमतेचा डट् ीपर आहे तेवढेच पाणी पडते. ४ शलटरचे ३ डट् ीपर वापरले 
तर एकरी ३ हजार डट् ीपर लागतात आणण ८ शलटरचे डट् ीपर वापरले तर 
एकरी २ हजार डट् ीपर लागतात. ्ा डट् ीपरमुळे झाडांना पाण्ाबरोबरच 
सव्व खते व सूक्ष्म अन्नद्व्ये हठबक संचातून सोडल्ामुळे एकसारखी 
ममळतात. त्ामुळे सव्व झाडांची वाढ एकसमान होते. झाडाला लागणाऱ्ा 
मालाची गुणवत्ता तर श्रेष्ठ राहतेच पण आकार, चव, रंग, चकाकी, मब्क्स, 
गोलाई, जाडी, आकर््वकता, रसाचे प्रमाण ्ातही एकसारखेपणा ्ेतो. 
्ा अचूकतेमुळे मालाची मन्वात वाढते. परिेशी ग्राहकांकडून मोठ्ा 

प्रमाणावर मागणी ्ेते. मालाचा िजवा एकसारखा व उत्तम असल्ामुळे 
भावही चांगला जासीचा ममळतो. आता नव्याने तरुण मुले जी द्ाक्ष शेतीत 
उतरलेली आहेत त्ांचे अचूकता आणण नवीन तंत्रज्ान आत्मसात करून 
ते वापरण्ाकडे अधधक लक्ष आहे. ्ा तरुणांकडून जैनच्ा क्लिकरटफ 
नॉन शलकेज डट् ीपरला प्रचंड मागणी आहे.

सुरूवातीला म्हणजे १९९५ मध्े मी जैन कंपनीचीच मा्क्ोट्ूब 
वापरा्चो. आधी साधे डट् ीपर होते. पण त्ात काही उणीवा होत्ा मागील 
२५-३० वर्षांत हळूहळू तंत्रज्ानात खूप प्रगती झाली. नव्याने संशोधन 
मवकसीत होऊन ते वाढीला लागले. शसचंन साहहत्ाचा िजवा सुधारला. 
अँन्ीशलक डट् ीपर आले. क्लिकरटफने तर कमाल केली. २०१९ मध्े मी 
पहहल्ांिा द्ाक्ष वेलतींवर बहार धरला. त्ावर्टी ३५ गुंठ्ातून १० टन 
उत्ािन ममळाले. २०२०ला िसुरा बहार धरला २६ जानेवारी २०२१ला 
ही बाग ६० रू. रकलोने मवकून टाकली. ३० जानेवारी प्यंत म्हणजे पाच 
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हिवसात द्ाक्षाचे सव्व घड झाडावरून काढून झाले. ३५ गुंठे क्षेत्रातून १४ 
टन उत्ािन ममळाले. एस.एस.एन. ही व्हरा्टी सांगलीवरून आणून 
लावली. ८.५ बा् ५ फूटावर लागवड केली. एकरी १०२२ झाडे बसली. 
बागेला मवहहर व बोअरवेलचे पाणी िेतो. मात्र िरवर्टी माती आणण पाण्ाची 
गुणवत्ता नाशशकच्ा प्र्ोगशाळेतून तपासून घेतो व त्ावर सांगलीच्ा 
द्ाक्ष तज्जांचे माग्विश्वन घेतो. सुरूवातीला द्ाक्षमणी कच्च्ा अवथिेत 
असताना वाफसा स्थिती बघून तीन हिवसातून एकिा ४ ते ५ तास 
हठबक संच चालमवतो. माझी जमीन हलकी व चुनखडीची असल्ामुळे 
पाण्ाचा लगेच मनचरा होऊन जातो. ९० हिवसानंतर म्हणजे द्ाक्ष घडात 
पाणी उतरण्ाची स्थिती असताना ३ हिवसातून एकिा २ तास हठबक 
संच चालमवला.

्ावर्टी २६ जानेवारीला द्ाक्षे तुटली त्ा बागेची िाटणी २१ सप्ेंबरला 
केली होती. िाटणीनंतर १३-१४ हिवसात िोटी िोटी फळे हिसा्ला 
सुरूवात होते. पहहले ९ हिवस काही समजतच नाही. नंतर १६ हिवसांनी 
पाहहजे तेवढे मोजून बंच ठेवतो. एका काडीवर २ बंच ठेवले. द्ाक्षाच्ा 

एका वेलीवर ३० काड्ा मी ठेवतो. म्हणजे ६० घड सुरूवातीला एका 
वेलीवर ठेवले. ४० ते ४५ हिवसांनी व्यवस्थित सेटतींग झाल्ावर जे लहान 
व पूण्व वाढ न झालेले कमकुवत घड होते ते काढून टाकले आणण एका 
झाडावर मोजून ३५ घड ठेवले. द्ाक्ष घडातील प्रत्ेक मण्ाचा आकार 
१८ ते २० मम.मी.चा होता. प्रत्ेक घडाचे वजन साधारणपणे ६०० ते ८०० 
ग्ररॅमच्ा िरम्ान होते आणण प्रत्ेक द्ाक्षाची लांबी हाताच्ा बोटाची िोन 
पेरे एवढी होती. िाटणी पासून १२० हिवसांनी हा माल काढा्ला आला. 
प्रती झाड सरासरी २० रकलो उत्ािन ममळाले. ६० रूप्े रकलोने ही 
द्ाक्षे व्यापाऱ्ाला मवकली. म्हणजे एका झाडापासून सरासरी १२०० 
रूप्े उत्न्न ममळाले. ३५ गुंठे क्षेत्रातून एकूण १४ टन माल मनघाला आणण 
एकरी ८ लाख, ४० हजार रूप्ांचे उत्न्न झाले. म्हणजे प्रती गुंठा २४ 
हजार रुप्े आणण प्रती झाड ९३३ रू. उत्न्न ममळाले. १६ ते १८ मब्क्स 
असणारी ही द्ाक्ष खा्ला थोडी आंबटच होती पण गुणवत्ता व िजवा श्रेष्ठ 
असल्ामुळे त्ांनी बांगलािेशची बाजारपेठ पाहहली. आम्हालाही नवल 
वाटले की द्ाक्षे थोडी आंबट असूनही बांगला िेशातील ग्राहकांना मात्र ती 
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कशी का् आवडतात? पण आवडतात हे खरे!
एस.एस.एन. ्ा व्हरा्टीशशवा् ‘माणणक चमन’ ्ा जातीचीही द्ाक्षे 

मी ८.५ बा् ५ फूट अंतरावर लावली आहेत. ३० ऑक्ोबरला बागेची 
िाटणी केली असून प्रत्ेक वेलीवर ३५ ते ४० घड धरले आहेत. २० 
फेब्ुवारीला ही द्ाक्षे काढा्ला ्ेतील. प्रत्ेक घडाचे वजन सरासरी ५०० 
ते ७०० ग्ररॅम भरेल आणण प्रत्ेक द्ाक्षाचा मणी १८ ते २० मम.मी.चा होईल 
व एकूण उत्ािन एकरी २० टन ममळेल असा अंिाज आहे. ही सगळी 
रकम्ा त्ा क्लिकरटफ डट् ीपरची आहे.

तीन िेळा डीपपगं
द्ाक्ष मण्ांचा आकार मोठा व्हावा ्ासाठी तीन वेळा शजबररॅशलक 

ॲशसड िेतो. त्ात पहहल्ांिा हाताने जीएच्ा द्ावणात घड बुडमवणे 
आणण नंतर िोनिा इलेक्ट् ो स्ट् रॅटीक मशीनने टट् रॅक्रच्ा सहाय्याने 
फवारणी करतो. चीनमधील अनेक कंपन्ांनी जी.ए. बनमवला असून 
त्ाचा भारतात मोठ्ा प्रमाणावर वापर होतो. ३२५० ते ४००० रुप्े 
रकलोप्यंत जी.ए.चा भाव असतो. अनेकिा तुटवडा मनमवाण झाला तर 

निीन धयोरिषांचा द्ाक् 
वन्ययातीिर पररिाम

द्ाक्ष मन्वातीला प्रोत्ाहन ममळावे आणण भारतातील द्ाक्ष 
उत्ािक शेतकऱ्ांना परिेशी बाजारपेठेत इतर िेशातील द्ाक्ष 
उत्ािकांशी उिा. छचली, ि. आरफ्का. स्पधवा करता ्ावी म्हणून 
भारत सरकारच्ातफगे  प्रत्ेक कंटेनरमागे वाहतुकीसाठी िीड 
लाख रुप्ांचे अनुिान (सबशसडी) हिलेजात असे. आता ते अनुिान 
बंि करण्ात आले आहे. एवढेच नवे्ह तर आ्ात केल्ा जाणाऱ्ा  
हहरव्या रंगाच्ा द्ाक्षांवर बांगला िेश सरकारने रकलोमागे ५२ 
रु. तर काळ्ा रंगाच्ा द्ाक्षांवर ८० रु. प्रवेशकर बसमवला 
आहे. त्ामुळे एका कंटेनरमागे २ लाख रुप्े खच्व वाढला 
आहे. शेतकऱ्ांचा प्रती कंटेनरमागे असा एकूण साडेतीन लाख 
रुप्ांचा खच्व वाढला आहे. एका टट्कमध्े द्ाक्षाचे सुमारे १४०० 
के्ट बसतात आणण कंटेनरमध्े साधारणपणे २८०० के्ट बसतात. 
म्हणजे एका कंटेनरमध्े २८ टन माल जातो. द्ाक्ष बागा्तिार 
शेतकऱ्ांवर आता साडेतीन लाख रुप्ांचा बोजा नव्याने 
पडल्ामुळे त्ांचा मवक्ी खच्व वाढणार आहे. पररणामी उत्ािन 
खच्वही वाढणार आहे. त्ामुळे परिेशी द्ाक्ष उत्ािक शेतकऱ्ांशी 
स्पधवा करणे थोडे अवघड होईल व ्ाचा मवपरीत पररणाम द्ाक्ष 
मन्वातीवर झाल्ाशशवा् राहणार नाही. कें द् सरकारने द्ाक्ष 
मन्वातीसाठी अनुिान िेण्ाचे जुने धोरण पूव्ववत चालू ठेवले नाही  
तर महाराष्ट् ातील द्ाक्ष उत्ािक शेतकरी अडचणीत ्ेईल व  
मन्वातसुद्धां प्रसंगी बंि होईल. ते्हा सरकारने प्रोत्ाहन म्हणून 
मन्वातीसाठी अनुिान द्ावे अशी शेतकऱ्ांची अपेक्षा आहे
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नेदरलॅन्डच्ा ग्रीनहाऊसमध्ेही जैनच्ा  
ससचंन साठहत्ाला सियारधक मागिी

गुणवत्ता आणण सुगंध ्ांचा प्रचार करावा लागत नाही आणण त्ासाठी घसा फोडही करावी लागत नाही. वाऱ्ाच्ा 
वेगाप्रमाणे गुणवत्तेचा सुगंध चोहीकडे िरवळतो आणण िशहिशांना जातो. हे भाग्य जैन इररगेशनने मवकसीत केलेल्ा 
ग्रीनस्पीन क्लिकरटफ डट् ीपर मवथ लरॅ मब्न्थ सटेकला लाभले. सव्वत्र सारखे पाणी टाकण्ाच्ा गुणामुळे हा डट् ीपर  व  
ग्रीनस्पीन मा्क्ोस्प्कंलर जगातील अनेक िेशांमध्े प्रचंड लोकरप्र् झाला. त्ाला मोठी मागणी शेतकऱ्ांकडून 
्ेऊ लागली. मागणी पुरमवता पुरमवता कंपनीला नाकी िम आला. जगात ग्रीनहाऊस आणण ग्ासहाऊसच्ा 
क्षेत्रात नेिरलँन्ड हा िेश अग्रेसर मानला जातो. अत्ाधुमनक तंत्रज्ानात व उत्ािन आणण उत्ािकतेत प्रथम क्मांक 
असलेल्ा नेिरलरॅन्डमध्ेही बहुतांश ग्रीन व ग्ासहाऊसेस जैन कंपनीच्ाच क्लिकरटफ डट् ीपरला व ग्रीनस्पीन 
मा्क्ोस्प्कंलरला मागणी करतात आणण तोच वापरणे पसंत करतात. मतथल्ा प्रगत शेतकऱ्ाने समान एकसारखे 
पाणी पडण्ाचे जे महत्व ओळखले ते आता भारती् शेतकऱ्ांच्ाही लक्षात आले आहे. त्ामुळे तेही क्लिकरटफ व 
ग्रीनस्पीनच्ा वापरासाठी पुढे सरसावले तर नवल वाटा्ला नको.

38



फेब्रुवारी २०२१

ब्रॅकमाकगे टतींगही होते. एका घडात १०० ते १२५ मणी ठेवले तर द्ाक्षाची 
जाडी १८ ते २० मम.मम. सहज होते. शास्त्रज् व तज्जांची शशफारस एका 
घडात ३० मणी ठेवावेत अशी आहे. पण शेतकरी ४० ते ४५ मणी ठेवतात. 
त्ामुळे आकार वाढीवर म्वािा ्ेतात. हल्ी द्ाक्षांवर और्धांच्ा 
फवारण्ा खूप वाढल्ा आहेत. पहहले ४० हिवस रोज रकंवा हिवसाआड 
वातावरण बघून फवारणी करावी लागते. ्ंिा तर पाऊस भरपूर व बरेच 
हिवस होता. सप्ेंबरमध्े तर काही वेळा हिवसातून िोनिाही और्ध 
फवारणी करावी लागली. एम-४५ हे बुरशीनाशक २०० शलटर पाण्ात 
५०० ग्ररॅम ममसळून फवारावे लागते. ॲक्ॉबरॅट हे २०० शलटर पाण्ात २०० 
ग्ररॅम तर मेलोडीओ हे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक २०० शलटर पाण्ात ४०० 
ग्ररॅम ममसळून फवारले जाते. और्धांच्ामुळेही खच्व वाढतो आहे. जी.ए. 
व और्धांचा वापर कमी करण्ाच्ा दृष्ीने प्र्त्न होणे गरजेचे आहे. ्ा 
हिशेने शास्त्रज् व संशोधन संथिांनी काम करा्ला हवे अशी शेतकऱ्ांची 
अपेक्षा आहे.

िागेिर जाळी अंथरणे जास्त फा्द्ाचे
सू्वाच्ा प्रखर उणितेचा पररणाम द्ाक्ष घडातील मण्ांवर होऊ न्े 

म्हणून बागेचे तीनिा डीरपगं झाल्ावर म्हणजे ६० हिवसानंतर बागेवर 
५० मा्क्ॉनची जीएसएम जाळी अंथरली. त्ामुळे मण्ांचे सनबमनयंग 
होत नाही. २१ सप्ेंबरला बागेची िाटणी केल्ानंतर त्ाच्ापासून ६० 
हिवसांनी ही जाळी बागेवर अंथरा्ची आणण ती सुमारे एक ते सव्वा 
महहना ठेवा्ची. त्ानंतर घडांना व्यवस्थित सू््वप्रकाश ममळून चांगली 
साखर मण्ांमध्े त्ार होते. चार वर््व ही जाळी वापरता ्ेते. १०.५ फूट 
रंुिीच्ा व ५० मा्क्ॉनच्ा ्ा जाळीचा भाव १३५ रु. रकलो असतो. 

२५ ते २८ रकलोचा जाळीचा बंडल असतो. मला १० बंडल जाळी 
लागली. प्रती एकरी जाळीचा खच्व ३५ हजार रुप्े आला. शशवा् 
जाळी बागेवर अंथरल्ाचा आणखीन एक मोठा फा्िा होतो तो म्हणजे 
अवेळी गारपीट, पाऊस रकंवा धुके पडणार असेल रकंवा पडले तर 
जाळी वरून पसरता ्ेते. त्ामुळे नुकसान टळू शकते. काही शेतकरी 
जाळीऐवजी द्ाक्षाच्ा घडाला कागि (वत्वमान पत्राचा) लावतात. पण 

हे कागि लावणे जाळी टाकण्ापेक्षा 
जास खछच्वक आहे. पेपरचे एकरी ३० 
ते ४० बंडल लागतात. शशवा् हे कागि 
लावून से्पलर मारण्ासाठी जे मजूर 
लागतात त्ांना मजुरी द्ावी लागते. ्ा 
मजुरीची खच्व एकरी १० हजार आहे. 
शशवा् पेपर एक वर्वानंतर फेकून द्ावा 
लागतो. जाळी मनिान ३ ते ४ वर्गे तरी 
चालते. पेपर लावल्ानंतर हलकासा 
जरी पाऊस झाला तर द्ाक्ष घडांवर 
बुरशी चढते आणण मण्ांचे क्रॅ शसगं होते. 
घडांना पेपर लावल्ानंतर ममलीबगच्ा 
मन्ंत्रणासाठी और्धांचा फवारा 
िेता ्ेत नाही. त्ामुळे कागि घडांना 
लावण्ापेक्षा बागेवर जाळी अंथरणे हे 
शेतकऱ्ांसाठी जास फा्द्ाचे आहे.

बंठदस्त िातािरिात 
फळबागेची उभारिी

बागेवर जाळी अंथरून नैसरग्वक संकटांपासून शेतकरी 
मालाचे संरक्षण करण्ाचा प्र्त्न करतो. पण ्ापुढे 
शेतकऱ्ाने बंहिसत वातावरणात म्हणजे उिा. पॉशलहाऊस, 
शेडनेट, ग्रीनहाऊस रकंवा ग्ासहाऊसमध्े फळबाग उभी 
करण्ाचा प्र्त्न केला पाहहजे. ्ाचा िहेुरी फा्िा हाेऊ 
शकतो. नैसरग्वक संकटांपासून उिा. गारपीट, अवेळी पाऊस, 
अमतवृष्ी, धुके व ढगाळ हवामान रपकांचे संरक्षण तर होतेच 
पण रोग व कीडी ्ांचा प्रादृभवावही टाळता ्ेतो. जगात आता 
नव्याने बंहिसत वातावरणात आंबा, द्ाक्षे, केळी, सटट् ॉबेरी 
्ांच््ा बागा उभारल्ा जात आहेत. आपणही त्ा हिशेने 
मवचार करा्ला हवा. ्ा बंहिसत वातावरणातील फळबाग 
उभारणीचे संपूण्व तंत्रज्ान जैन इररगेशनकडे उपलब्ध असून 
त्ासाठी एस. एन. पाटील (मो. ९४२२२९२१०२) ्ांच्ाशी 
संपक्व  साधावा.
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हठबक शसचंन तंत्रज्ानाचा वापर केल्ाने केवळ पाण्ात बचत होते 
आणण उत्ािन व उत्ािकता वाढते असे नाही. हठबक संच शसचंनासाठी 
वापरल्ामुळे जो िजगेिार व गुणवत्तेचा शेतमाल त्ार होतो आणण 
त्ाला बाजारात जो जासीचा भाव ममळतो त्ातून शेतकऱ्ाची मोठी 
आधथ्वक उन्नती होते. शेती करण्ाच्ा मूळ उरदिष् व अंमतम ध्े्ाप्यंत 

पोहोचण्ासाठी हठबकचे तंत्रज्ान जे प्रभावीपणे सहाय्य करते त्ाचे 
वण्वन करा्ला शब्द अपुरे पडतात असा अनुभव घरगावचे एक प्रगतशील 
शेतकरी श्री. आनंि गाडेकर ्ांना आला आहे.

गेल्ा २९ वर्षांपासून म्हणजे १९९२ पासून श्री. गाडेकर हे जैन 
इररगेशनचा हठबक संच वापरीत आहेत. सुरुवातीला त्ांची जमीन फक्त 

जैन ठििकची कमाल।  
गाडेकरांची द्ाक्षे अटकेपार।  
कतृ्वत्ाच्ा झेंड्ािर रयोिले।  

थेंिाथेंिाचे वनशाण ।।

गेल्ा ३० िषषांपासून जैन ठििक संचाचा 
िापर करीत असलेल्ा अहमदनगर 
सजल्हाच्ा संगमनेर तालुक्ातील 
ियोरिन गािचे श्ी. आनंद नाथा 
गाडेकर (मयो. ९८६०१५९७१०) ्ा 
कृपषभूषण पुरसकार प्राप्त शेतकऱ्ान े
सांगगतलेली त्ांच्ा उत्कषभाची कहाणी.- रिी गाडीिान 

मवभागी् व्यवसथापक जैन इररगेशन
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४ एकर होती. पण मतलाही पाणी िेणे शक् होत नव्हते. कारण स्त:च्ा 
जममनीत पाणी नव्हते. शेजारच्ा शेतकऱ्ांकडून गरजेप्रमाणे पाणी 
मवकत घ्ावे लागत होते. स्त:कडे पुरेसे पाणी नाही आणण द्ाक्षबाग 
उभी करा्ची शजदि व स्प्न स्थि बसू िेत नव्हते. ्ातून काहीतरी 
माग्व काढा्चा म्हणून १९९२ मध्े हठबक शसचंन तंत्रज्ानाचा स्ीकार 
केला. जैन कंपनीचा हठबक संच सववोतृ्ष् व िजगेिार असतो असा इतर 
शेतकऱ्ांचा अनुभव व सल्ा लक्षात घेऊन श्री. गाडेकर ्ांनी िेखील 
द्ाक्षबागेला जैन कंपनीचाच हठबक संच लावला. कमीत कमी पाण्ात 
उतृ्स् ष् रपक काढा्चा जो ध्ास होता ताे ्ा हठबकच्ा तंत्रज्ानाने 
पूण्वत्वास नेला आणण सववोत्तम िजगेिार मालाबरोबरच सववाधधक भावही 
द्ाक्षांना ममळाला. वेगाने आधथ्वक उन्नती व्हा्ला हठबकचे तंत्रज्ान 
कारणीभूत झाले आणण बघता गाडेकरांची जमीन ४ एकरावरून ३० 

एकरावर केव्हा पोहोचली ते लक्षातच आले नाही.
अथवात ्ा उन्नतीला त्ांची प्रचंड मेहनत, अफाट कष्, ििु्वम् 

इच्ाशक्ती, प्रगतीची अनावर ओढ, काळ्ा आईवर मनतांत 
व गाढ श्रद्धा आणण जैनच्ा हठबक तंत्रज्ानावरचा मवश्वास 
सहाय्यभूत झाला आहे. आता गाडेकरांनी ६ एकर जममनीत 
जैन तंत्रज्ानाचा वापर करून जी-९ ्ा रटश्यूकल्चर केळींची 
लागवड केली आहे. ्ाशशवा् सीताफळ, आंबा, फणस, पेरू, 
नारळ, बांबू, छचकू ्ांचीही लागवड केली आहे.

जैन कंपनीचे हठबक शसचंनाचे साहहत् व मवक्ी्ोत्तर 
सेवा अत्ंत िजगेिार असते ्ाचा अनुभव मागील २९-३० 
वर्षांपासून आपण घेत असल्ाचे सांगून श्री. गाडेकर म्हणाले 

की, शेती शसचंनासाठी लागणाऱ्ा पाईप, हठबक, लरॅटरल, डट् ीपर, तुर्ार 
संच (स्प्कंलर), मवमवध प्रकारचे रफल्टस्व, व्हॉल्व, ॲटोमेशन, वेगवेगळ्ा 
प्रकारचे सुटे् भाग ्ा सवषांचे उत्ािन करणारी जैन इररगेशन ही िेशातली 
एकमेव कंपनी आहे. ते स्त: सव्व माल उत्ाहित करीत असल्ामुळे 
गुणवत्ता व िजवासाठी त्ांना इतरांवर अवलंबून राहण्ाची गरज पडत 
नाही. त्ामुळे उतृ्ष् िजगेिार माल पुरमवण्ाबरोबरच सेवा व माग्विश्वन 
्ा कामातही ते मागे राहात नाहीत. स्त: अखंड संशोधन व नवनवे 
प्र्ोग करून कंपनी स्त: बरोबरच शेतकऱ्ांच्ा उन्नतीचीही प्रचंड आस 
बाळगते. त्ामुळे शेतकऱ्ांना जैन कंपनी आपली स्त:ची, घरची वाटते. 
हा मवश्वास आणण एकमेकांवरील प्रेम, आपुलकी हेच िोघांचेही भांडवल 
आहे.

गेल्ा तीन िशकांपासून श्री. गाडेकर हे द्ाक्षांची मन्वात करीत 
असून कोरोना कोमवड-१९ च्ा साथीनंतर त्ांनी लगेचच ऑनलाईन 
फळे मवकण्ाचा व्यवसा् सुरू केला. लोकांच्ा घरोघरी फळ आणण 
िधू पोहचमवले. गावच्ा सरपंच पिाची जबाबिारी सांभाळत मवकासाचे 
मवमवध उपक्म राबमवले. शेतकऱ्ांना आधुमनक शेतीचे नवे तंत्रज्ान 
समाजावून सांरगतले. फळबागांमधून कसा मवकास होऊ शकतो ्ाचे 
मॉडेल त्ांनी शेतकऱ्ांपुढे उभे करून िाखमवले. हजारो शेतकऱ्ांनी 
त्ांच्ा फळबागांना भेटी हिल्ा. नवे तंत्र समजून घेतले. शेतकऱ्ांना 
माग्विश्वन करता करता गाडेकर ‘कृरर्भूर्ण’ झाले. 

जैन इररगेशन कंपनी, मतच्ात काम करणारे शास्त्रज्, तंत्रज् व 
सहकारी ्ांनी जो ्शाचा नवीन माग्व िाखमवला आणण त्ासाठी तंत्रज्ान 
रकती महत्वाचे असते ्ाची जाणीव करून हिली ्ाबदिल आम्ही सव्व 
शेतकरी का्म कंपनीच्ा ऋणात राहू आणण प्रगतीच्ा पुढील वाटा 
घुंडाळण्ासाठी जैन इररगेशनचा हात हातात अखंड ठेवून म्हणत राहू-

शेतकऱ्यषांच्ा उन्नतीचा ध्ास
हाच जैन इररगेशनचा श्ास
दजजेदार माल वनवमथितीचा धरून हव्यास
जागवतक बाजारपेिेत झेंडा रयोिू हमखास...
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िासरी िादनाने प्रारंभ
जैन इररगेशनचे संथिापक पद्श्री डॉ. भवरलालजी जैन ्ांच्ा १२  

रडसेंबर ज्ंतीच्ा अनुर्ंगाने ‘भाऊंना भावांजली’ वाहणारा पररवत्वन 
कला महोत्व’ भाऊंच्ा उद्ानातील ॲन्फिधथएटरमध्े पार पडला. गत 
चार वर्वापासून पररवत्वन जळगावतफगे  सुरू असलेल्ा ्ा भावांजली 
महोत्वात साहहत्, संगीत, नाट् कलांचा समावेश असतो. ्ावर्टी हा 
महोत्व १६ ते २० रडसेंबर २०२० िरम्ान करण्ात आला. महोत्वाची 
सुरवात ‘वेणुत्वाने’ झाली. कोमवड-१९ च्ा पाश्व्वभूमीवर सभागृहाच्ा 
बाहेर सरॅमनटा्झर टनेल, मास् उपलब्ध करून हिले होते. टेम्परेचर गनने 
तपमान मोजूनच प्रवेश हिला जात होता. ्ामुळे प्रेक्षकांनी समोरच्ा 
मैिानात लांब उभे राहून का््वक्माचा आस्ाि घेतला.

संशजवनी फाऊंडेशन संचशलत व पररवत्वन आ्ोशजत भाऊंना 

भावांजली पररवत्वन कला महोत्वाचे उिस्घाटन मान्वरांनी बासरी 
वाजवून अनोख्ा पद्धतीने केले. बासरी ऐका्ला भाऊंना खूप 
आवडा्ची. ते त्ांचं आवडतं वाद् होतं. म्हणून भाऊंना अधभवािन 
करण्ासाठी त्ांच्ा जन्हिनापासून सुरू होणा-्ा ्ा महोत्ाचा 
शुभारंभ वेणुत्व ने करण्ात आला. का््वक्माचे प्रमुख पाहुणे उद्ोजक 
श्रीराम पाटील, श्रीराम खटोड, नंि ूअडवाणी, नाट्कमटी संहिप घोरपडे, 
राहुल मनबंाळकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. पारंपररकररत्ा 
उिस्घाटन न करता मान्वरांनी बाजरीतू सूर काढून अनोख्ापद्धतीने 
पररवत्वन महोत्वाचे उिस्घाटन केले. 

महोत्व प्रमुख आनंि मल्ारा  ्ांनी का््वक्माचे प्रासामवक केले. 
रंगमंचावर महोत्वाचे प्रमुख अमर कुकरेजा, रकरण बच्ाव, नंिलाल 
गाहि्ा, नारा्ण बामवस्र, उपस्थित होते. 

पररित्वनतफफे  भाऊंना    भािांजली 

जैन इररगेशनचे संस्थापक भिरलालजी जैन ्यषांच्ा ज्यंतीवनवमत् 
१६ ते २० पडसेंबर २०२० ्या कालािधीत जळगािातील पररितथिन 
संस्थेने भाऊंच्ा उद्ानात ‘भाऊंना भािषांजली’ हा कलामहयोत्सि 
साजरा केला. ्या महयोत्सिाचा संसक्प्त िृत्षांत.

मजकूर लेखन - ज्ानेश्वर शेंडे, पकशयोर कुलकणवी, विज् जैन, हष्वल पाटील, डॉ. सुधीर भोंगळे
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वेणुत्वात संज् सोनवणे व २० बासरी कलावंतांनी भाऊंच्ा 
आवडीचे वैणिव जन, खमास राग, पहाडी धून, ना.धों महानोरांची गाणी, 
भैरवी सािर केली. बासरीच्ा सुरांनी भाऊंच्ा उद्ानातील वातावरण 
रमणी् झालं होतं. शास्त्री् व उपशास्त्री् सािरीकरणाबरोबर बासरीच्ा 

सुरातून गाणी ऐकतांना रशसक तल्ीन झाले होते. ्ा का््वक्मात तबला 
- प्रा सागर थोरात, रगटार - ररतेश धनराळे,ऑक्ोपरॅड - प्रबुद्ध भालेराव 
्ांच्ासह गणेश पवार, कुलपात पाटील, हिनेश मब-हाडे, हर््वल सोनवणे, 
गणेश पाटील, वैजनाथ, रप्ुर् मब-हाडे, अज् सोनवणे आिी कलावंत 
सहभागी होते. का््वक्माचे मनवेिन जेष्ठ अधभनेत्री मंजुर्ा धभडे ्ांनी केले. 
सुत्रसंचलन हर््वल पाटील ्ांनी केले

‘पालखी’ कादंिरीचे अभभिाचन
गुरूवारी १७ रडसेंबर रोजी पररवत्वन आ्ोशजत भाऊंना भावांजली 

महोत्वात िसुऱ्ा हिवशी हि. बा. मोकाशी शलझखत पालखी ् ा कािंबरीचे 
अधभवाचन करण्ात आले. ् ा कािंबरीचं नाट्रूपांतर शंभू पाटील ् ांनी 
केलं आहे. तर हिग्दश्वन मंजुर्ा धभडे ्ांचे आहे. 

पंढरपूरची वारी आणण वारकरी संप्रिा्ामवर््ी तमाम मराठी 
माणसांच्ा मनामध्े असलेलं अध्ात्त्मक आणण भावमनक नातं ्ांचा 
उलगडा ् ा अधभवाचनातून रशसकांना घेता आला. वारीचे अभंग, वारीतील 
गमतीजमती, हौसे नवसे गवसे ही त्र्ी प्रेक्षकांना अनुभवता आली. 
पालखीच्ा अधभवाचनातून पररवत्वनाच्ा कलावंतांनी वारीचं समग्र 
िश्वन तर घडवलं पण प्रेक्षकांना वारीचा अनुभव आपल्ा अधभवाचनातून, 
गा्नातून घडवून हिला. ्ात होररलशसगं राजपूत ्ांनी अनेक भूममका 
साकारत अधभवाचनात मजा आणली तर मंगेश कुलकणटी ्ांच्ा उत्तम 
वाचक अधभन्ातून वारीतील अनेक प्रसंग उत्टपणे रशसकांसमोर 
उभे राहहले. रश्ी कुरंभट्ी ्ांच्ा सहज अधभवाचनातून वारीतल्ा 
महहलांचे तसेच जगण्ातले अनुभव त्ांनी मांडले. ईशा वडोिकर ्ांनी 
पालखीतील मनवेिन व वेगवेगळे प्रसंग आणण त्ातील भूममका साकारत 

पररित्वनतफफे  भाऊंना    भािांजली 

मजकूर लेखन - ज्ानेश्वर शेंडे, पकशयोर कुलकणवी, विज् जैन, हष्वल पाटील, डॉ. सुधीर भोंगळे
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उत्तम पद्धतीने वारीतील अनुभंवाचे िश्वन घडमवले. हर््वल पाटील ्ांनी 
कांिबरीतील मनवेिकाची भूममका मांडत वारीचा शोध घेणाऱ्ा लेखकाचा 
मवचार अधभवाचनातून रशसकांना शजवंत अधभन्ाने करून हिला. सु्ोग 
गुरव ्ांनी सुमधुर आवाजात गा्लेल्ा अभंगांनी व मनीर् गुरव ्ांच्ा 
तबला वािनाने अधभवाचनात भक्तीचा रंग भरला. सुनीला भोलाने ्ांनी 
लेखकाची भूममका मांडली. प्रेक्षक मवठ्ठलाच्ा, वारीच्ा वातावरणात िंग 
होते. मवठ्ठल, ज्ानेश्वर, तुकाराम ्ांचे मनतीन पाटील ्ांनी काढलेल्ा 
अप्रमतम रेखाछचत्रांनी वारीची प्रत्क्ष अनुभूती हिली.

का््वक्माला मध्प्रिेश साहहत् अकािमीच्ा अध्क्षा पौणण्वमा 
हंुडीवाले, पल्वी म्ूर, मधुकर पाटील, शरि पांडे, ज्ानेश्वर बढेसर,  हे 
मान्वर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 

का््वक्माचे सुत्रसंचालन प्रमतक्षा कल्पराज ्ांनी केले. 

‘क्ा्ससस ि सांसृ्वतक जग’ चचभासत्र...
भावांजली महोत्वाच्ा मतसऱ्ा हिवशी शहरातील रोटरी भवन ्ेथे 

‘क्ा्शसस व सांसृ्मतक जग’ ही चचवा आ्ोशजत करण्ात आली होती.
चचवासंत्रा मधील मान्वरांचा सूर....
प्राचा््व एस. राणे, अरॅड. सुशील अत्रे, प्रा. अमनल डोंगरे, डॉ. अस्स्ता 

गुरव, मंजुर्ा धभडे ्ांनी चचगेत भाग घेतला. अमनल कांकरर्ा व सुहिपता 
सरकार हे का््वक्माच्ा अध्क्षथिानी होते.

अस्स्ता गुरव ह्ांनी क्ा्सेस हा माणसाच्ा सव्वच क्षेत्रांवर पररणाम 
करतो. आताच्ा कोमवडच्ा जागमतक महामारीने आपल्ाला सव्व 
सरावर पिाडले आहे. तर मंजुर्ा धभडे ्ांना सांसृ्मतक जग ही व्यापक 
संकल्पना आहे, केवळ कथा, कमवता, नाट्, संगीत, नृत् इतकी ्ाची 

म्वािा नाहीतर एकूणच जगण्ाचा पूण्व पट म्हणजे सांसृ्मतक जग हो्. 
्ा सांसृ्मतक मवश्वाची वाहक आहे ती म्हणजे स्त्री, आपल्ा संसृ्तीचा 
डोलारा हा स्तस्त्र्ांच्ा त्ागावर उभा आहे, असे सांरगतले.

सांसृ्मतक जग ही वेगळी गोष् नाहीतर ती आपल्ा जगण्ाचा 
भाग आहे. तुकोबा म्हणतात तसं तुज आहे तुज पाशी..असंच सांसृ्मतक 
जगाचं आहे. ्ामुळे क्ा्शसस चा पररणाम सांसृ्मतक जगावर होणारच 
आहे. उिा काश्ीर मधील पररस्थितीमुळे प््वटन संसृ्तीवर झाला. 
्ामुळे मतथल्ा आधथ्वक जगावर पररणाम झाला. ्ाचाच अथ्व Crisis 
आपल्ा जगण्ावर सवषांगीण पररणाम होतो. अशी मांडणी सुशील अत्रे 
्ांनी केली.

तर क्ा्सेस ही सापेक्ष बाब असून, एका संसृ्तीवर िसुऱ्ा 
संसृ्तीच आक्मण म्हणजे क्ा्शसस हो्. वै्रक्तक व सामूहहक अश्या 
सरावर क्ा्शसस मवमवध पररणाम घडवतो. सामाशजक लवछचकता व 
कौटंुमबक स्ातंत्र्य ्ावर होणारा पररणाम ्ाचा एकरत्रतपणे पररणाम 
हा सांसृ्मतक जगावर होतो. अशा वेळी सांसृ्मतक घटकांनी अधधक 
सक्षमपणे काम करा्ला हवं जे पररवत्वन जळगाव करत आहे. ्ाच 
कामाने आपण क्ा्सेस चा मुकाबला करू शकतो अशी मांडणी अमनल 
डोंगरे ्ांनी केली.

तर एस. एस. राणे ्ांनी क्ा्शसस मनमवाण होतो तेव्हा त्ा मधून 
मानवी कल्ाणाचा माग्व अधधक प्रशस होतो. बुद्ध, महावीर, ज्ानेश्वर, 
तुकाराम ्ांनी आलेल्ा crisis ला समोर जात. मानवी जगाला उन्नतीचा 
माग्व िाखवला आहे. सूत्रसंचालन ज्ानेश्वर शेंडे ् ांनी केले. ् ा चचवासत्राला 
अमर कुकरेजा, अमनर् शहा, नारा्ण बामवस्र, सुनीला भोलाने, रप्ुर् 
रावल, राम पाटील, नंिलाल गाहि्ा, शरि पांडे, हे मान्वर उपस्थित होते.
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Clarification, Verification and Glorification हे वत्वमानाचा 
कानोसा आणण धांडोळा घेतला तर अनेकिा कानावर ्ेणारे शब्द 
आहेत. संिभ्व-िाखल्ांसह स्पष्ीकरण, छचरकत्क तपासणी आणण 
उिात्तीकरण सामाशजक जीवनातील मनत्ाच्ा बाबी. पररवत्वनशील 
जगातही माणसाचे ‘माणूस’ म्हणून असणारे अस्सत्व पणाला लावणाऱ्ा 
बाबी. माणूस ्ा नात्ाने कोणताही भेिाभेि न करता प्रांजळपणे शोध 
घेता ्ा्ला हवा. ‘पररवत्वन’ संथिेद्ारा मनमम्वत ‘कुरुक्षेत्रानंतर...’ नाट् 
रचनेबाबत संवाि साधताना असे अनेक मवचार 
मनात ्ेत होते, ्ेत राहीले. मवचार करा्ला 
भाग पाडणे हे त्ा त्ा कलाकृतीचे फार मोठे 
्श म्हणावे लागेल. नवे काही समजल्ाची-
उमजल्ाची अनुभूती ही नाट्रचना, त्ातील 
सािरीकरण िेते. रशसकांची-अभ्ासकांची 
दृष्ी आणण त्ातून प्राप्त होणारा दृरष्कोन 
्ा नाट्रचनेबाबत शजज्ासापूव्वक जाणून 
घेण्ासारखे आहे. 

आ्ुष्याच्ा वाटचालीत अनेक 
बाबी दृरष्कोनावर अवलंबून असतात. 
कोणत्ाही घटना-प्रसंगाकडे, व्यक्ती-संथिा-
समूहाकडे आपण आपल्ा आजप्यंतच्ा 

संपाहित संछचताच्ा नजरेने पाहतो. आकलनाबाबतची सुस्पष्ता 
एकूणच ्ा प्ररक््ेमध्े महत्ताची भूममका बजावते. पौराणणक, 
ऐमतहाशसक कथामाशलकेतील सामाशजक, कौटंुमबक पाश्व्वभूमी,  
तत्व-सत्वाचे जागरण, पात्रांचे व्यरक्तमत्त, पात्रांची भार्ा, घटनाक्म, स्त्री-
पुरुर् नातं, नात्ातील ताणेबाणे-गुंतागुंत, आधथ्वक सरातली समानता-
मवर्मता, न्ा्-अन्ा्ाबाबतची भूममका, त्ा त्ा पात्रांच्ा मनण्व्क्षमतेचे 
कडे-कंगोरे, सभोवतालचे बिलते वातावरण हे सारेच काही शजज्ासूंच्ा 

अभ्ासाचे मवर्् आहेत. रशसकांच्ा साि-
प्रमतसािाचे हे सव्व आजही औत्ुक्पूण्व मवर्् 
आहेत. 

‘कुरूक्षेत्रानंतर...’ हे नाटक पाहहल्ावर 
बालपणापासून आजप्यंत रामा्ण-
महाभारतामवर््ी भारती् मानशसकतेबाबतची 
impressions उलगडली जातात. आपल्ा 
पारंपररक समज-गैरसमजाला स्च् करणारी 
ही कलाकृती आहे. ज्ानपीठ पुरस्ार मवजेत्ा 
महाश्वेता िेवी ्ांच्ा ‘कुरूक्षेत्रानंतर...’ ्ा 
बहुचछच्वत पुसकावर आधाररत हे नाट् 
रुपांतरण ज्ेष्ठ रंगकमटी-लेखक श्री. शंभू 
पाटील ्ांनी केले आहे.  आकाशवाणी-

कुरूक्षेत्रानंतर… 
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िरूिश्वनच्ा माध्मातून घराघरात पोहचलेल्ा महाभारतासारख्ा ्ा 
पौराणणक कथांचा प्रेक्षक आणण श्रोतृवग्व आजही संख्ेने मोजल्ास 
लाखों-कोटतींच्ा घरात आहे. 

राजसत्ता असो वा सामान् पररवार प्रत्ेकाला परंपरा आहेच. 
राजसत्तांच्ा घर-घराण्ाची परंपरा शलहहली जाते-सांरगतलीही 
जाते. आधथ्वकदृष्ट्या सामान् असणाऱ्ांच्ा घर-घराण्ाचा इमतहास 
कुणासाठीही वण्वनपर मवर्् नसतो. महाश्वेता िेवी मात्र पौराणणक 
कथेतील राजघराण्ातल्ा पात्रांच्ा सामान्त्ताचा आणण त्ांच्ा 
सभोवताली असलेल्ा अनेक समाजघटकांच्ा असामान्त्ताचा 
सूक्ष्मामतसूक्ष्म तपशीलांसह कथानक रुक्ष न करता शोध घेतात. नाट् 
रुपांतरण पाहतानाही आपल्ा अंत:थि जाणणवांच्ा फुलोऱ्ाचा प्रत्् 
्ेतो. अनेक मवस््कारक धागेिोरे गवसतात; अनेकिा पाळामुळांप्यंत 
प्रवास होतोच असे नाही परंतु आपल्ाला आपल्ातल्ा अिस् भुत जगाचे 
िश्वन होते. 

महाभारतातील ्ुद्धाचे शेवटच पव्व संपते, त्ानंतर जे घडते ते 
महाश्वेता िेवी ्ांच्ा कािंबरीचा आणण ्ा नाटकाचाही मवर्् आहे. 
कुरुक्षेत्रावर अमानुर् हहसंेचा रक्तपाट वाहहला. एकाच पररवारातील 
भावंडांनी सत्तेसाठी केलेला महाभ्ानक संघर््व एकमेकांच्ा मरणानेच 
संपणार होता. महत्ताकांक्षा, शजदि, मवजीगीर्ू वृत्ती भल्ा कामासाठी 

गुणसंपिा ठरते; सृजनाची पहाट ठरते. कुरुक्षेत्रावरील वासव मात्र अत्ंत 
कु्र होते. ज्ांच्ावर राज् करा्चे आहे त्ांची मानहानी आणण नंतर 
प्राणहानी करणं म्हणजे मवज्ाचा आनंि लुटणं हे खरं तर अशोभनी्, 
पूण्वपणे माणुसकीशून् वत्वन. शंभर असले तरी कौरव छचरंजीव नव्हते, 
मारले गेले. पांडवांचेही सव्व पुत्र मारले गेले, परंतु अजु्वनाची सून, 
चक्व्यूहात अडकून प्राण गमवावा लागलेल्ा अधभमन्ूची पत्नी उत्तरेच्ा 
पोटात वाढणारा गभ्व हा पांडवांचा आता एकमेव वारसिार उरला होता. 
कोमजलेल्ा सिाफुलीची कल्पनाही आपल्ा मनाला सहन होत नाही, 
सिाफुली का्म प्रसन्न, ताजी, टवटवीत पाहण्ाची आपल्ा दृष्ीला 
सव् असते. रंगभूमीवर उत्तरा आपण जेव्हाही पाहतो तेव्हा कोमजलेल्ा 
सिाफुलीचीच आठवण ्ेते. लहान व्ातच मवधवा होणे वै्रक्तक 
ि:ुखिा्ी आहेच मात्र राजवाड्ातील ि:ुखेही रकती जीवघेणी असतात हे 
उत्तरा संिभवात ्ा नाटकात पाहा्ला ममळते. 

कृर्ी संसृ्तीत राबराब राबणाऱ्ा पाच महहला नाटकाच्ा 
कथानकात वेगळेच रंग भरतात. कुरूक्षेत्रावर मरण पावलेल्ा पततींना 
शोधा्ला आलेल्ा जनपिातील पाच महहला उत्तरेच्ा आसपास 
असणारे परंतु मतला हिसू न शकणारे एक वेगळेच जग मतच्ासमोर घेऊन 
्ेतात. राजघराण्ाचे आणण कृर्ी संसृ्तीचे परस्पर मवरोधी मन्म आणण 
जगण्ाची पद्धत ्ा िोन धभन्न संसृ्तीतला मूलभूत फरक दृश्यात्मक 

46



फेब्रुवारी २०२१

होतो. राजवाड्ाने आजप्यंत राजवाड्ात ्ेणाऱ्ा िास्याच 
पाहहल्ा होत्ा परंतु ्ा पंचकन्ा मात्र राजवाड्ातून 
आपल्ा ग्रामसंसृ्तीत परत जातात आणण काही 
घेऊन जाण्ाऐवजी भेटवसू िेऊन जातात, कृर्ी 
संसृ्तीतल्ा माणसांच्ा मनाचा हा मोठेपणा 
संवेिनशील मनाला अस्थि करून जातो.

एक धक्ािा्क सत् ज्ाचा मवचारही 
आपण कधी केला नसतो ते समोर ्ेतं आणण 
आपल्ा जगण्ाच्ा मूल्ाचा पा्ा रकती 
हठसूळ आहे, आपल्ा नीमतच्ा कल्पना कशा 
वरवरच्ा आहेत हे कळल्ाने एक मवर्ण् भाव सतत 
मनात तरळत राहतो. मानवी समूहाचा व संसृ्तीचा एकांगी 
केलेला मवचार ्ाचे अत्ंत प्रखर िश्वन ्ा नाटकातून घडते. मुळात 
कािंबरीवरून एखािे नाटक मंचावर मंछचत करणे ही अत्ंत क्लिष् व 
अवघड प्ररक्ा आहे. हे केवळ माध्मांतर उरत नाही तर एक संपूण्व नव्या 
मनमम्वतीची प्ररक््ा आहे. कथा रकंवा कािंबरी मधला अम्वाि अवकाश व 
तपशीलाचे पसरटपण ्ा गोष्ी रंगभूमीवर अाणताना रंगभूमीच्ा काळ 
व अवकाशाच्ा म्वािा ्ांचा समतोल साधणे ही अत्ंत कठीण गोष् 
आहे. त्ातही पुनहा महाभारतकालीन कथानक रंगमंचावर आणताना तर 
खूपच अवघड प्ररक््ेला समोरे जावे लागते. महाभारतामधील पात्रे, ही 
कालखंड व महाल  व तत्म गोष्ी ्ांच्ा प्रमतमा आपल्ा मनात अत्ंत 
पकक्ा व गडि आहेत. अशा वेळी आपल्ा मनातील पकक्ा प्रमतमांशी 
जर समोरचे दृश्य जुळले नाही तर मनाच्ा पातळीवरती ही कलाकृती 
आपण स्ीकारीत नाही. ्ा हठकाणी साहहत् 
आणण सांसृ्मतक क्षेत्रातील जाणकार शंभू 
पाटील ्ांनी नेमकेपणाने सगळे तामझाम 
व नेपर् ्ा सगळ्ांना बाजूला करत एका 
काळ्ा कालखंडाला काळ्ा पडद्ावर 
साकारत मानवी भावभावनांचा एक 
मवलक्षण कोलाज ्ा नाटकांतून िाखमवला 
आहे. राजकारण,सत्ता, ्ुद्ध ्ांचे मानवी 
संसृ्तीत असलेले सथान हे अपररहा््व 
असले तरी त्ातून हाती काहीही लागत नाही. 
हहसंा ही मनरथ्वक गोष् आहे हे अधोरेझखत 
करीत हा प्र्ोग अनेक अंगांनी आपल्ाला 
समृद्ध करीत जातो. पंचकन्ांचा मोकळा 
वावर, राजवृत्तातले िेहबोलीतून उमटणारे 
आकसलेपण हे पात्रांच्ा हालचालीतूनच 
आपल्ाप्यंत पोहोचते. पंचकन्ांच्ा 
चेहऱ्ांवरचा आनंि व राजवृत्तातील लोकांच्ा 

चेहऱ्ावरील तणाव ्ामधून सव्व सत्री कलावंतानी जगण्ाचे 
िश्वन अत्ंत उत्टपणे िश्वमवले आहे. अनुर्ा महाजन 

हहचे गाणे ्ा नाटकाला अधधक समृद्ध करते. 
शारीररक हालचालतींचा वापर करीत हे नाटक 
दृश्य माध्मातून आपल्ाप्यंत पाेहोचते. 
भार्ेचा वापर ही आणखी एक महत्ताची गोष् 
्ा नाटकातील आहे. मंजुर्ा धभडे व प्रतीक्षा 
कल्पराज ्ांच्ा  अधभन्ासाठी हे नाटक नक्ी 

बघा्ला हवे राजवृत्त आणण लोकवृत्तांमधील 
जगण्ाचा फरक, िोन वेगळ्ा संसृ्तीचे आणण 

पाप-पुण्ाचे, क्षमा आणण सूडाचे पूण्वपणे वेगळे आ्ाम 
ह्ा नाटकातून समोर ्ेतात. ‘कुुरूक्षेत्रानंतर...’ नाटकातील 

पात्रांचा अधभन्, कृर्ीसंसृ्तीतील पेरलेली लोकगीते, सुख-ि:ुखाला 
वेचणारी भावस्पशटी शब्दकळा, आ्ुष्याच्ा ऊन-सावलीचा ममतताथ्व 
िश्ववणारी प्रमतकात्मक प्रकाश ्ोजना, कथानकाला साजेस संगीत हे 
खरं तर अत्ंत महत्तपूण्व मवर्् स्तंत्र अभ्ासाचे.

पद्मवभूर्ण तसेच ररॅमन मरॅगसेसे पुरस्ार प्राप्त महाश्वेता िेवी ्ा 
भारती् साहहत्ातल्ा महत्ताच्ा लेझखका आहेत. शांतीमनकेतनमध्े 
शशक्षण घेतलेल्ा महाश्वेता िेवी ्ांनी आहिवासतींना न्ा् ममळवून 
िेण्ासाठी संघर््व केला. सामान् माणसाचा रकंवा एकूणच सव्वसामान् 
समूहाचं जगणं आणण त्ांच्ा वेिनांचे सरप्रसर नेहमी त्ांच्ा आंतररक 
कळवळ्ाचा मवर््. After Kurukshtra ही त्ांची महत्तपूण्व साहहत् 
संपिा आहे. महाभारत ्ा भारती् महान खंडकाव्याला कें द्ाथिानी 

ठेऊन एका वेगळ्ा दृरष्कोनातून 
त्ांनी जनसामान्ांची ि:ुखं त्ांच्ा 
कथांमधून मांडली आहेत. ्ा कथांचा 
हा नाट्ानुभव म्हणजे महाश्वेता िेवी 
्ांनाही पररवत्वन संथिेच्ा माध्मातून 
जळगावकरांनी वाहहलेली श्रद्धांजली 
म्हणता ्ेईल.

मूळ इंग्रजी कािंबरी : महाश्वेता िेवी
हिग्दश्वक : शंभू पाटील
भूममका : मंजुर्ा धभडे, सोनाली 

पाटील, ज्श्री पाटील, प्रतीक्षा 
कल्पराज, मोना मनबंाळकर, अंजली 
पाटील, अनुर्ा महाजन, हर््विा पाटील, 
हर््वला कोल्टकर, पालवी जैन, 
जागृती धभडे.

प्रकाश्ोजना : राहुल मनबंाळकर
पाश्व्वसंगीत : मंगेश कुलकणटी
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मवचारवंत व तत्वज् असलेल्ा भवरलालजतींच्ा ज्ंतीमनममत्त 
‘पररवत्वन’ संथिेने पाच हिवसांचा जो महोत्व साजरा केला त्ाचा 
समारोप संत कमबरांच्ा कमवता, अभंग, िोहे ्ावर आधाररत असेलल्ा 
‘हंस अकेला’ ्ा शीर््वकाखालील का््वक्माने केला. अवीट आणण 
अमवस्रणी् व अत्ंत ्थोछचत असा हा का््वक्म होता. का््वक्माचे 
मनवेिन, मामम्वक पररचे्िांचे वाचन, कमबरांच्ा अभंग व िोह्ांची मनवड, 
त्ांचे मनरुपण, गा्कांचे आवाज व सांरगतीक चाल, मधूनच ्ेणारे नृत् 
व हावभाव आणण गीतांना साजेसे वािकांचे वािन ्ा साऱ्ा गोष्ी पूण्व 
मवचारांन्ी, अभ्ासपूण्व ररतीने सािर केल्ामुळे प्रशसधि नाट्कमटी  
श्री. शंभू पाटील आणण त्ांच्ा सव्व सहकाऱ्ांनी ्ा का््वक्मासाठी रकती 
मेहनत घेतली असेल, रर्ाज व ताशलम केल्ा असतील ्ाचा अंिाज 
बांधता ्ेतो. खरे तर संत कमबर आणण संत मीरा हे संत साहहत्ातले िोन 
‘चकवे’ मानले जातात. संत ज्ानेश्वरही ्ातच गणले जातात. ्ा मतघांच्ा 
रचनांचा शेकडो वर्षांपासून लाखो लोक अभ्ास करताहेत पण अजूनही 
रोज नवनवे अथ्व लावले जाताहेत. नव्याने संशोधन होते आहे. त्ामुळे 
कमबर, मीरा, ज्ानेश्वर ्ांच्ा साहहत्ाचे कुतूहल प्रत्ेकाच्ा मनात 
घर करून बसले आहे. त्ा पाश्व्वभूमीवर पररवत्वनच्ा ‘हंस अकेला’ची 

तपासणी आपण करू लागलो तर श्री. शंभू पाटील हे ही कबीरामधून 
नवे काही शोधून समाजापुढे ठेवण्ाचा प्र्त्न करताहेत हे लक्षात 
आल्ाशशवा् राहात नाही. का््वक्माची सुरुवातच मुळी ते 

मन लागो ्ा फरकरीमें,
मौला कबीर खडा बाजार में,
माँगत सबकी खैर,
ना रकसीसे िोसी,
ना रकसीसे बैर।
्ा कमवतेने करतात तेव्हा कमबराने साठेबाजी आणण संपत्तीचे 

प्रिश्वन करण्ाच्ा प्रवृत्तीची केलेली मनिंा आणण जगण्ाचा तरतमभाव 
व सव्वधम्वसमभाव ्ांचे कळत-नकळतपणे िश्वन झाल्ाशशवा् राहात 
नाही. इथे ज्ानेश्वरांचे पसा्िान आणण कबीरांचा िोहा हे एकरूप 
असल्ाचा आणण एकाच जाणीवेची िोन फळे असल्ाचा भास होतो. 
म्हणून का््वक्माच्ा मनरूपणामध्े कमबर आणण ज्ानेश्वर ्ांची जी 
वण्वने व तुलना सािर होते ती अभ्ासकांच्ा दृष्ीला नवा आ्ाम िेते. 
‘हंस अकेला’ हा नुसता गीतांचा का््वक्म नाही. जीवनाकडे व्यापकतेने 
बघण्ाची दृष्ी िेणारा आणण माणसांची मने मवशालच झाली पाहहजेत 

कविरांचा हृद्स्पशवी िेध ‘हंस अकेला’
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तरच शांती व समाधानाच्ा मागवावर काही पाऊले टाकता ्ेतात हे 
मनावर ठळकपणे मबबंमवणारा हा का््वक्म आहे. हीच ‘हंस अकेला’ची 
फलश्रृती आहे.

कबीर हा स्भावत:च बंडखोर असल्ामुळे, त्ाच्ा काव्यातील 
काही सांकेमतक टपप्ांकडे ‘पररवत्वन संथिेने’ मवशेर् लक्ष िेवून त्ा 
टपप्ांमधून उत्ट मवश्वास, श्रद्धा ्ांनी अनुभूतीची जी जागा घैतलेली 
आहे त्ाचे िश्वन घडमवले आहे. कबीर हे मनखळ व मनव्वळ अनुभूतीवािी 
होते. मुसलमान समाजात ते वाढल्ामुळे, प्रेम-भरक्तमागटी सूफी संतांनी 
शलहहलेली गाणी-भजने त्ांच्ा कानावरून गेली असण्ाची शक्ता 
आहे. कवी मंगेश पाडगावकर ् ांच्ा शब्दात सांगा्चे झाले तर ‘भटकंती 
मवद्ापीठा’तही सूफी पंथाचे साधक त्ांना भेटले असतील. आत्मा आणण 
परमात्मा ्ांना जोडणारा प्रेम आणण भक्ती हा माग्व सूफी संत स्ीकारतात. 
सूफी संत हे इस्ामी परंपरेत बंडखोर मानले जातात. ्ाचे कारण ते 
मनखळ अनूभूमतवािी असतात. आध्ात्त्मक अनुभव आणण ईश्वराचा 
अनुभव हा अंमतमत: व्यरक्तगत अनुभव आहे, तो संघरटत-सामूहहक 
स्रूपात डबाबंि रकंवा िेऊळबंि होत नाही असे ज्ाला वाटते, तो 
मनुष्य संघरटत धम्वपंथांनी आखून हिलेल्ा मागवावरून जाणे बंधनकारक 
आहे असे मानीत नाही. ही अनुभूती उत्टपणे व्यरक्तगत असल्ामुळे, 
प्राथ्वनांची आणण श्रद्धांची ठरवून हिलेली घोकंपट्ी तो मुळीच स्ीकारीत 
नाही. ईश्वराशी होणाऱ्ा मीलनासाठी त्ाला कुठल्ाही प्रेरर्ताची मध्थिी 
आवश्यक वाटत नाही. आपल्ा अंतरीच्ा प्रेमाच्ा उमटीतून तो ईश्वरतेला 

धभडत असतो. म्हणूनच तो स्ाभामवकपणे बंडखोर ठरतो. खरे तर ताे 
बंड करीत नसतो; तो प्रेम करीत असतो. पण धमवाने आखून हिलेल्ा 
चाकोरीबाहेर धम्व असूच शकत नाही असे मानणारी माणसे त्ाला द्ोही, 
बंडखोर मानतात. सूफी  संतांच्ा बाबतीत हा प्रकार झालेला हिसतो. 
म्हणून कबीरही त्ाला अपवाि नाहीत. आणण ्ोगा्ोगाची गोष् अशी 
आहे की ज्ांच्ा ज्ंतीला हा का््वक्म साजरा झाला ते भवरलालजी हे 
ही बंडखोर, परंपरागत जुनाट मवचारांना मतलांजली िेणारे आणण आधुमनक 
नव मवचारांची कास धरणारे मानले जातात. भाऊंना सूफी संतांच्ा आणण 
कमबरांच्ा मवचारांचे आकर््वण का असावे ्ाचे उत्तर ्ेथे ममळते.

सूफी संतांची कमवता रप्र्कर-प्रे्सीच्ा रुपकांतून व्यक्त होते. 
‘घूँघट के पट खोल रे’ ही कमबरांची कमवतेतली ओळ ऐकल्ावर ही 
मनखळ प्रेमकमवता आहे असे वाटण्ाचा संभव आहे. पण त्ातला खोल 
गधभ्वताथ्व लक्षात घेतल्ावर जीवनातील रकती महान तत्वांना कमबराने 
अगिी साध्ासाध्ा शब्दांतून स्पश्व केला आहे हे लक्षात आल्ाशशवा् 
राहात नाही. रुपक रचना कमबराच्ा कमवतेतही आढळते. सूफी काव्यात 
उत्ट ईश्वरप्रेमाचे नशेसारखे भारलेपण आहे. ‘‘आठ हँू पहर मतवाला 
लागी रहे’’ असे म्हणणाऱ्ा कमबराच्ा कमवतेतही ते उतरले आहे. एक 
गोष् खरी की ज्ानमाग्व आणण भरक्तमाग्व ्ा िोन्ी मागषांचा ममलाफ 
कमबरांच्ा काव्यात आढळतो. कबीर हा मनगु्वणी संत म्हणून मानला 
जातो. भरक्तमागटी संत हे सगुण रुपाची आराधना करणारे. रप्र्कर-
प्रे्सीच्ा रुपकांवर आश्र् करून कबीर जेव्हा आपली अनुभूती व्यक्त 
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करतो तेव्हा तो सगुणवािी आहे असे माना्चे का? अनुभूती, साक्षात्ार 
हे साधक म्हणून आणण कवी म्हणून कमबराच्ा व्यरक्तमत्वाचे कें द् आहे. 
असे व्यरक्तमत्व कुठल्ाही साच्ात रकंवा वािात बसू शकत नाही. ज्ा 
क्षणी जे उत्टपणे सांगावेसे वाटेल त्ाचा उिस् गार कमबराच्ा मुखातून 
मनघतो. मनगु्वणवाि, सगुणवाि, अदै्तवाि, ज्ानमाग्व, ्ोगमाग्व, भरक्तमाग्व 
अशा नावांनी ओळखल्ा जाणाऱ्ा कुठल्ाही साच्ात बसेल की 
नाही ्ाचा मवचार कबीर कधीच करताना हिसत नाही. कुठल्ाही धम्व 
वा पंथाचा प्रचार करण्ासाठी ते गात नाहीत आणण शलहहतही नाहीत. 
अनुभूतीचे प्रामाण् मानणारे मनभ्व्, संवेिनशील आणण प्रवाही व्यरक्तमत्व 
म्हणून त्ांच्ाकडे पाहहले जाते.

‘‘सकल हंस में राम मवराजे’’ रकंवा ‘‘रामना कोई गमे नही’’ 
्ासारख्ा काव्यपंक्ततींमध्े ‘राम’ रकंवा इतरत्र ‘हरी’, ‘मुकंुि’ हे शब्द 
कबीरांच्ा काव्यात ्ेतात म्हणून त्ांना वैणिववािी म्हणणे ही मवशशष् 
कल असलेल्ा मवचारवंतांची सो् होईल पण कमबरांवर तो अन्ा् 
होईल. मनगु्वणवाि, सगुणवाि असे वेगवेगळे िापे मारलेले साचे खांद्ावर 
घेऊन ममरवणे हा शुद्ध भ्रम आहे, असे स्त: कबीरच म्हणतो. त्ामुळे 
कोणत्ाही पंथाची, परंपरेची, घराण्ाची छचठ्ठी कबीराच्ा व्यरक्तमत्वाला 
व नावाला जोडण्ाचा ज्ांना मोह होतो त्ांनी कमबराची एक कमवता 
समोर आणावी. आध्ात्त्मक अनुभव, साक्षाकार ्ांचे रहस्य मवशशष् 
म्वािेप्यंत सांगता ्ेते. त्ापुढे सांगणे मावळते आणण शब्दातीत असणे 
उरते; मतथून वाचा परत मागे रफरते. कमबराचा अनुभव त्ाला कुठल्ाही 
साच्ात बसू िेत नाही. ही गोष् ‘हंस अकेला’ ्ा का््वक्मातून पररवत्वनने 
फार प्रभावीपणे मांडली आहे. शंभू पाटील ्ांनी कबीर जो अभ्ासला 
आहे, पचमवला आहे त्ाचे तटथि रुप त्ांनी का््वक्मातून मांडण्ाचा 
प्र्त्न केला आहे. त्ांना कमबर पूण्व समजला आहे असा माझा िावा नाही 
आणण त्ांचाही नसेल. पण समाजाच्ा आजच्ा आधुमनक बिलासाठी 
जो वारा अंगावरून जावा असे वाटते त्ासाठीचा शसलतींग रकंवा टेबल 
फरॅ न म्हणून पररवत्वनच्ा का््वक्माकडे पाहा्ला हरकत नाही.

स्त:ला जे हहिं ूरकंवा मुसलमान मानतात त्ांना कबीर भोंि ूम्हणतो 
आणण जागे होण्ाचे आवाहन करून स्पष्पणे बजावतो, की तुमच्ा 
हृि्ातून बोलणारा जो ईश्वर आहे तो हहिंहूी नाही आणण मुसलमानही 
नाही. हेच सत् शंभू पाटलांनी प्रभावीपणे का््वक्मातून सािर केले. कबीर 
‘राम’ आणण ‘रहमान’ हे शब्द वापरतो तेव्हा ते शब्द एकाच ईश्वराचे प्रमतक 
म्हणून तो वापरत असतो. तो हहिंूंचा ‘राम’ नसतो रकंवा ‘मुसलमानांचा 
‘रहहमान नसतो. ‘‘कहे कमबर, एक राम जपहुरे, हहिं,ू तुरक न कोई’ ्ा 
ओळींवरून ही गोष् अगिी स्पष् होईल. कमबराच्ा काव्यात जागोजागी 
उपरोधही हिसून ्ेतो. हा उपरोध मनरीक्षणातून जन्ाला आलेला असला 
तरी त्ाच्ा पाठीमागे मवचारांची मोठी बैठक आहे. ही बैठकही ‘हंस 
अकेला’ ्ा का््वक्मातून प्रभावीपणे आपल्ासमोर मांडली जाते.

पररवत्वन उत्तमोत्तम सांसृ्मतक का््वक्मांची मनमम्वती करून 

सांसृ्मतक क्षेत्रात जळगावचा नावलौरकक वाढमवत आहे. भाऊंच्ा 
उद्ानातील अरॅन्फिधथएटरचा उदेिश पररवत्वनने पूण्व केला असल्ाचे 
मत भावांजली महोत्वाच्ा समारोप समारंभात जैन उद्ोग समूहाचे 
संचालक अतुल जैन ्ांनी व्यक्त केले. महोत्वाचा समारोप संत 
कमबरांचा संगीतम् पद्धतीने शोध घेणाऱ्ा “हंस अकेला” ने करण्ात 
आला. ्ाप्रसंगी अतुल जैन, महापौर भारती सोनवणे, डॉ अमोल सेठ, 
्जुवगेि महाजन, रंगकमटी जगिीश नेवे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 
्ाप्रसंगी महोत्व प्रमुख नंिलाल गाहि्ा ्ांनी प्रासामवक केले. 

गा्कीच्ा अंगाने िेखील सुफी, कव्वाली, पारंपाररक कबीर, 
शासत्री् संगीताच्ा अंगाने कबीर ्ा सोबतच लोककला, लोकसंगीत, 
अशा मवमवध संगीताचा वापर करीत पररवत्वनच्ा कलावंताची ही 
मैफील एक संगीतम् मेजवानी आहे. सुहिप्ता सरकार ्ांच्ा घनगंभीर 
आवाज, श्रद्धा कुलकणटी ्ांच्ा आवाजातला गोडवा आणण स्रांची 
उत्तम समज तरुणरपढीला आकरर््वत करून घेणारी. पाशचिमात् सूर 
िेडणारी अनुर्ा महाजन तर अत्ंत कहठण जागा सहजपणे घेणारा 
अक्ष् गजधभ्े, त्ाची हामवोमन्मवर रफरणारी बोटं हा एक सुंिर अनुभव 
आहे. मवशाल कुलकणटी, मवनोि पाटील ्ांच्ा खड्ा आवाजात त्ांची 
गार्लेला कबीर हा आपल्ा  लोकपरंपरेची साक्ष िेणारा तर िोहे वाचून 
प्रेक्षकांची िाि ममळमवणारे नारा्ण बामवसकर, बगालीचा गाेडवा आणण 
बाऊलची आठवण करून िेणारा साक्षी पाटील हहचा मधाळ स्र, 
हर््विा कोल्टकर हहच्ा स्रातली नजाकत आणण खड्ा स्रातील 
प्रमतक्षा ्ांनी मवमवध रूपात कमबराचे िश्वन घडमवले. बासरीवरील ्ोगेश 
पाटील ्ांच्ा बासरीचे स्र मनात झझरपतात तर एकाच वेळेला तबला, 
ढोलकी, खंशजरी, झेंबे अशी अनेक तालवाद्ांची बाजू सांभाळणारा ममनर् 
गुरव ही सव्व टीम कोणत्ाही व्यावसार्क कलावंतांइतकीच सरस आहे. 
जळगाव शहरात अशा पधितीचे कलावंत असू शकतात ्ाचे मनोहरी 
िश्वन ्ा का््वक्माने झाले. आिरणी् मोठे भाऊ ्ांना गाव सुंिर व्हा्चे 
असेल तर ते सवषांगाणे झाले पाहहजे असे वाटत असे. कलेच्ा अंगाने हे 
गाव पररवत्वन समृद्ध करीत आहे म्हणून ही केवळ भाऊंना भावांजली 
उरत नाही तर भाऊंच्ा सवपनपूतटीकडे जाणारा हा पररवत्वनाचा  सुंिर 
प्रवास आहे.
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जैन क्लिक टिफ-एचडी टडरि पर हा इस्ायली तंत्रज्ानाने बनलेला एक बेमिसाल आमिष्ारच आहे.

	 हा	ड र्ि पर	प्रेशर	कॉम्रेनसरेडिगं	प्कारातील	असून,	संचातील	दाब	फरकाचा	कार्यक्षमतरेवर	पररणाम	न	होऊ	
दरेता	सव्यत्र	एकसारखरे	पाण्ाचरे	ववतरण	करतो.

	 ड र्ि परची	अंतग्यत	रचना	ववशशष्ट	असल्ामुळरे 	पाण्ाचरे	एकसमान	ववतरण	होतरे.

	 अन्नद्रव्य	आणण	खतांचरे	दरेखील	एकसमान	ववतरण	रामुळरे 	खतांची	मोठ्ा	प्माणात	बचत	होतरे.

	 जैन	क्लिक	डिफ	ड र्ि परचा	रंद	प्वाहमाग्य	चोक	होऊ	दरेत	नाही.

	 अत्ंत	कमी	दाबावर	दरेखील	चालतो.	(0.5	डक.ग्रॅ./चौ.सें.मी.)	रामुळरे 	वीज	खचचात	बचत	होतरे.

	 अवनरवमत	ववज	असल्ास	कमी	वरेळरेत	जास्त	क्षरेत्र	भिजवता	ररेतरे.

जैन क्लिक टिफ-एचडी तीन प्रकारात उपलब्ध आहे.

 प्रेशर कॉम्रेनसरेटिगं (PC) -	जवमनीच्ा	चढ	उतारावर	दरेखील	एक सारखे पाण्ाचे वितरण करतो.

 प्रेशर कॉम्रेनसरेटिगं नॉन लिकरे ज (PCNL) -  प्रेशर	कॉम्रेनसरेडिगं	बरोबरच	रात	पंप/व्ॉल्व्	बंद	
झाल्ावर	ड र्ि पर	मधून	गळणाररे	पाणी	ताब्तोब	बंद	होतरे.	सि्व टडरि पर एकाच िेळेस चालू ि बंद होतात.

 प्रेशर कॉम्रेनसरेटिगं अँिी सायफन (PCAS) -	ठिबक	शसचंनाचा	िूपृष्ांतग्यत	वापर	करण्ासािी	
बनववण्ात	आलरेला	हा	ड र्ि पर	आहरे.	त्ामुळे टडरि परमध्े माती आेढली जाण्ाची भिती नसते.

जैन क्लिक टिफ-एचडी मध्ये गूंतवणूक करा व आपला अधिक  
व ननरतंर फायदा सुननश्चित करा.

फोन	:	+91-	257-2258011;		Toll Free : 1800 599 5000
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