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आपल्या निर्ााण चे mentor श्री वििेक सािंत याांिी निर्ााण च्या विविध
कायाशाळाांर्ध्ये अिेक sessions घेतले. तसेच निर्ााण प्रक्रियेच्या विविध टप्प्याांिर
तयाांचे र्ोलाचे र्ार्ादशाि आणण सार्ाजिक प्रशिाांकडे बघण्याचा एक विलक्षण दृष्टीकोि
आपल्याला िेहर्ी मर्ळत असतो. यािरूि ‘वििेक विचार’ ही लेख-र्ाला तयार करण्यात
आली आहे. प्रतयेक भार् हा कुठल्यातरी एका विषयाच्या/ प्रशिाच्या सांदभाात असेल.

या सेशन्स र्धील तळर्ळ आणण िोर् कायर् राखण्याचा प्रयति केला आहे (तयार्ुळे
काही ठठकाणी प्रर्ाणभाषेबाबतच्या सांकेताांचे झालेले उल्लांघि ििरे आड करािे).

मुख्य-शब्द: संजीवक शेती, Climate-smart agriculture, सदा-हरित क्ांती, जैवववववधता,
Local living economies, भर्
ू ी-स्िराि, िल-स्िराि, ऊिाा-स्िराि, बीि-स्िराि, Tragedy of
commons, िैि-सार्ाजिक (Socio-Ecological) systems

प्रशि: आि भारतीय शेतीर्ध्ये अिेक िटील सर्स्या आहे त. आपण एका
आहोत. तांत्रज्ञाि हा

crisis सोडिू

Agrarian Crisis र्ध्ये

शकते का? भारतीय शेतीचे भविष्य काय आहे ? शेती-व्यिस्थेला

शाशित बििायचे असेल तर िेर्का कसा विचार केला पाठहिे?
या सांदभाात काही र्हतिाच्या र्ोष्टी पठहल्याांदा सर्िि
ू घेतल्या पाठहिेत. सिाप्रथर् आपण
‘Climate-smart agriculture’ या बाबत होणाऱ्या सांशोधिाविषयी आणण ततसर् पयाायी-सांशोधिाां विषयी
बोल.ू तम्
ु ही google िर सचा केलां तर तम्
ु हाला लक्षात येईल क्रक भारतार्ध्ये आणण एकांदरच िर्ार्ध्ये
या सांबांधी अिेक लोक कार् करत आहे त. याचे उत्तर् उदाहरण म्हणिे डॉ. अशोक बांर् याांचे ‘स्िािलांबी
ि सांिीिक शेतीिरील’ सांशोधि [१] (डॉ. अशोक बांर् हे डॉ. अभय बांर् याांचे बांधु आहे त). तयाांच्या
सहाय्यािे आम्ही दरू दशाि िर एक TV-series बिित आहोत ‘आम्ही बब घडलो, तुम्ही बब घडािा’ [२].
Climate-smart agriculture िरील सांशोधिाांर्ध्ये प्रार्ुख्यािे (खामलल) र्ोष्टीांचा सांदभा येतो: भूर्ीस्िराि (आर्ची शेत-भर्
ू ी आम्ही कोणाला दे णार िाही), िल-स्िराि (Agro-climatic झोि िुसार िेिढ
पाणी निसर्ातः मर्ळत, तयाला पूरक अशी शेती करू), ऊिाा-स्िराि, बीि-स्िराि इतयादी. म्हणिे
basically सिा प्रकारच्या resources प्रती स्िराि. आणण हे अविष्कार सेंठिय पद्धतीिे होतील. हे
एकसाथ करायचे असेल (सिा resources प्रती स्िराि + सेंठिय पद्धत) तर तयार्ार्चे (basically
climate smart agriculture च्या र्ार्चे) विज्ञाि सर्िूि घेतले पाठहिे; उदा. Biodiversity चे
(िैिविविधतेच)े विज्ञाि. विविध ििस्पतीांर्ध्ये परस्पर सांबांध काय असतात, तया परस्पर सांबांधाांची
िपणूक केली असता तुम्हाला बाहे रूि pesticides/ insecticides िापरािे लार्त िाही, biodiversity

च्या विज्ञािाचे असे तति िापरूि तुम्ही निसर्ा आणण पयाािरण स्िेही अशी शेती करू शकता. (िरील
िर्ूद केलेल्या DD िरील) Series च्या निमर्त्तािी र्ी स्ितः असे प्रयोर् करणाऱ्या शेतकऱ्याांिा भेटलो
आहे , तयाांच्या कुटुांबबयाांची अथिा र्ुराांची चाांर्ली झालेली तब्येत र्ी बनघतली आहे . तयाांच्या सर्ोरची एक
सर्स्या म्हणिे ििािरे (खास करूि रािटी) िसे िील-र्ाय, राि-डुक्कर, र्ाकड िैर्ेरे तयाांची शेती िष्ट
करतात. याचां कारण म्हणिे या सिा िीि-िातीांचे िे natural habitats आहे त िांर्लातले, ते आपण
िष्ट केलेत. यािर काही लोक शेताला ‘electric fencing’ चा उपाय सुचितात. खरे तर शेताला electric
fence करण्यापेक्षा िांर्लाांिा electric fence केली पाठहिेत; म्हणिे र्ाणसां िांर्लात िाश करायला
िाणार िाहीत ! (हास्य). असो! या सर्ळ्या र्धला र्ख्
ु य-विचार असा क्रक आपल्याला भारतार्ध्ये शेतीचे

पुिरुज्िीिि करायचे आहे . हररत-िाांती कडूि सदा-हररत िाांतीकडे, परािलांबी कडूि स्िािलांबी शेती कडे,
िीिघेण्या शेतीकडूि सांिीिक-शेती कडे िाण्याची र्रि आहे . आणण याला पयााय िाहीये, हे लक्षात घेतलां

पाठहिे. अिूिही लोकाांिा अस िाटतां क्रक या िषी काही शेतकऱ्याांिा आतर्हतया कराव्या लार्ल्या; पण
पुढच्या िषी ते होणार िाही. पण तसां होतािा ठदसत िाहीये. आपल्याला र्ाठहती आहे क्रक कोणतयाही

पक्षाचां सरकार िरी असलां तरी शेतकरी आतर्हतया होत आहे त. शेती बाबत आपल्याला एका पयाायी-

िीती ची आिशयकता आहे . ती िीती म्हणिे पयाािरण-स्िेही आणण ज्ञािाधधजष्ठत शेतीचा विचार करूि
तयाला अर्लात आणणे! तसे प्रयोर् करणे आणण तया प्रयोर्ाांचे extension करणे. आि भारतीय
शेतीर्ध्ये extension ची परां परा बांद झाली आहे . खर म्हणिे पूिी ‘Lab to land’ अशा प्रकारचां सांशोधि
व्हायचां, शेतकऱ्याांिा तयाांच्या पररभाषेत सर्िूि साांधर्तल्या िायचां, शेतकऱ्याांच्या सर्स्या सर्िूि घेऊि
तया ज्ञािाचां Customization व्हायचां, ही सर्ळी परां परा खांडडत झाली आहे . िरूि िि-उदारर्तिादी
व्यिस्था आली आहे ; ज्यार्ळ
ु े आता इथल्या धान्यापेक्षा आांतराष्रीय बािारपेठेत िर कर्ी दरात धान्य
उपलब्ध असेल तर ते आम्ही import करू ि इथल्या शेतकऱ्यािे आतर्हतया केली तरी चालेल! तयािे
आतर्हतया करू िये म्हणि
ू ‘packages’ दे त राहायचे! असल्या packages िरती आपली रािकीय
पोळी भािि
ू घ्यायची! तयाला दे शोधडीला लािायचां आणण र्र् तयाच्यासाठी रोिर्ार हर्ीच्या योििा
काढायच्या! बऱ्याचिेळा िरिरूि िाटणारा सर्ाििादी विचार हा ‘पठहले प्रशि निर्ााण करणे आणण र्र्
सोडित बसणे!’ अशा स्िरूपाचा असतो. िर साांधर्तल्याप्रर्ाणे ‘पयाािरण-स्िेही’ आणण ‘ज्ञािाधधजष्ठत’
शेती करण्याची र्रि आहे आणण तयार्ध्ये अिूि खूप लोकाांिी breakthroughs, inventions आणण
innovations करण्याची र्रि आहे आणण तयाचे extensions करण्याची र्रि आहे. Extensions साठी
television, E-learning, WhatsApp, OTT सर्ळां िापरलां पाठहिे.
आता आपण ‘Advanced Technology’ च्या सांदभाात येणारा एक दस
ु रा विचार सर्िूि घेऊ.
हल्ली Design table िर र्ला ज्या र्ोष्टी ठदसतात तया र्ध्ये प्रर्तिशील दे शाांसाठी ‘Agri-robot’
design होतािा ठदसतोय. भारतीय शेतीर्ध्ये सांघािे कार् करू शकतील असे Agri-robots १०,०००
INR पेक्षा कर्ी दारात उपलब्ध होतील अशी शक्यता आहे . शेतार्ध्ये शेत-र्िुराां ऐििी Agri-robot
िापरूि शेतकऱ्याला शेती-व्यिस्थापक होता येईल. आि शेतकऱ्याला िे खूप कष्ट पडतात, ते कदाधचत
robots िापरूि कर्ी होतील. आता यात योग्य/ अयोग्य काय?, ही technology िेर्की कशी िापरली
िाईल? याचे दष्ु पररणार् होतील का? असे अिेक प्रशि आहे त. पण ‘People-first policies’ च्या
अांतर्ात िर या technology ची अांर्लबिािणी केली, तर अिेक प्रशि सट
ु तािा ठदसतात. आता

‘People-first policies’ कधी येतात? िर लोकाांचां सांघटि असेल तर येतात. लोक divided असतील/
fragmented असतील तर येत िाही.
नतसरी र्हतिाची ठदशा म्हणिे: ‘Local living economies’ कडे आपल्याला िाटचाल करायची
आहे . िर्भरात Local आणण living economies कडे प्रिास आता हळूहळू सुरु होणार आहे . म्हणिे
उर्ाच परदे शातली तूर-डाळ भारतात येऊि विका! िैर्ेरे असे िे र्ोंधळ सुरु आहे त, ते आता बांद करािे
लार्तील. एकदा ‘People-first’ हे धोरण पक्क केलां क्रक र्र् economy ची ठदशा ठह अपोआप ‘local’

and ‘living’ कडे िाते. कुठल्याही वपकाला एक life-cycle असते. Market र्धली ‘demand’ आणण
ती ‘life-cycle’ याचां र्णणत कधीच सट
ु त िाही. या सांदभाात दोि र्ोष्टी लक्षात घ्यािा लार्तील. पठहली
र्ोष्ट म्हणिे शेतीर्ध्ये आपण basically सौर-उिाा (solar energy) harvest करीत आहोत. Solar
energy is a very diluted form of energy. तयार्ुळे ती एका र्ोठ्ठठ्ठया area िर harvest करािी
लार्ते. शेतीर्ध्ये िे प्रकाशसांशलेषण (Photosynthesis) घडतां, तयाला र्ोठ्ठठा area लार्तो. एक भाकरी
खाल्ल्यार्ळ
ु े िेिढी ऊिाा मर्ळते, तयासाठी ‘काही र्ठ
ुां े (!)’ िमर्िीिर photosynthesis व्हािे लार्ते.
दस
ू निघणारी प्रतयेक र्ोष्ट ठह perishable आहे . तयाला highly constrained
ु री र्ोष्ट म्हणिे शेतीर्धि
अशी ‘life-cycle’ असते. शेतकऱ्याला पूणप
ा णे market िर अिलांबूि राहािां लार्तां. तयाचा र्ाल perish
व्हायच्या आत तयाला धर्हााइक भेटलां पाठहिे. आणण म्हणूि भाि पडतात! शेतर्ालाचां ‘storage’, तयाचां
‘आयुर्ााि’ िाढिणे यासाठी िी तांत्रज्ञािे उपलब्ध आहे त ती आि तरी खूप र्हार् आहे त आणण तयाची
उपलब्धता कर्ी आहे . तयाच्या शाशिततेिर (sustainability) प्रशि आहे त. आिच्या एकांदर व्यिस्थेर्ध्ये

केिळ technology चा उपयोर् करूि प्रशि सुटतील हा एक भ्रर् आहे . तयार्ुळे खर काय केलां पाठहिे?
शेतकऱ्याांच्या छोट्या आणण स्थानिक स्िरूपाच्या communities ची एक (विमशष्ठ) ‘economy’ र्ठीत
केली पाठहिे. ठह विमशष्ठ economy कशी असेल: एका given community च्या आतर्धला सांबांध/

व्यिहार हा ‘material/ energy exchange’ च्या स्िरूपात असेल. पण विविध communities र्धील
परस्पर सांबध
ां / व्यिहार हा केिळ ‘knowledge/ information exchange’ च्या स्िरूपात असेल (पुढच्या

पािािर आकृती-१ पहािी). आपल्या economy ची/ व्यिहाराांची ठदशा िोपयंत िरील प्रर्ाणे होत िाही,
तोपयंत शेतकऱ्याांच्या शाशिततेचे प्रशि सुटणार िाहीयेत आणण आपल्या व्यिस्थाांिा, सांस्थाांिा या र्ोष्टीचां
भािच येत िाहीये! आि सर्ळीकडूि शेतकऱ्याांिा ‘अधधक उतपादि करा!’ हाच सांदेश िातो. या
विषयािरील बहुताांश research र्ध्ये ‘अधधक उतपादि’ हे च ठदसेल. िाठहरातीांर्ध्ये सुद्धा ‘अधधक
उतपादि!’ अधधक उतपादि करूि तयाच धचखल होत!, अधधक उतपादि करूि ultimately शेतीचां आणण

शेतकऱ्याचां सिााथाािे िुकसाि होत तयाचां काय! खरा प्रशि आहे क्रक ‘उतपादिाचां उतपन्िात रूपाांतर कसां
करायचां?’ ‘Local living economies’ च्या अथाशास्त्रीय सांरचिेर्ध्ये उतपादिाचे उतपन्िात रूपाांतर

होण्याच्या शक्यता िाढतात. आणण तेिढ्या प्रर्ाणात natural resources पण conserve होतात. िेव्हा
दरू च्या भूभार्ातूि तुम्ही धान्य import करता, तेव्हा नतथले resources आणण नतथली िर्ीि तुम्ही
िैराण करत असता हे लक्षात ठे िा. एक क्रकलो र्हू import करणे म्हणिे ३००० मलटर पाणी import

करण्यासारखे आहे . शेिटी ‘Planet as a whole’ म्हणूि आपल्याला शाशित अशा प्रर्त अिस्थेला

पोचायचां आहे . तयासाठी सांघषा केला पाठहिे, आांदोलिे केली पाठहिेत, प्रयोर्ातूि ििीि ज्ञािाची निमर्ाती

केली पाठहिे. हे र्ोठ्ठठ क्षेत्र आहे . इथे सिािशील कार् करण्याची र्रि आहे आणण सोबतच अिेक सांधी
दे खील आहे त.

आकृती-१: Local living economies चा िार्नतक परस्परसांबांध (प्रानतनिधधक आकृती)

सारांश आणि काही मुदयांचा विस्तार:
भारतीय शेतीचे खऱ्या अथाािे पुिरुज्िीिि करायचे असेल तर शेती व्यिस्थेला पयाािरण-स्िेही आणण
ज्ञािाधधजष्ठत बििणे र्रिेचे आहे . शेतकऱ्याांकडे असलेले बहुआयार्ी असे पारां पाररक ज्ञाि,
िैिविविधतेचे आणण ततसर् इतर ज्ञािशाखाांर्धले आधनु िक विज्ञाि याांचा एकाजतर्क विचार करूि
सिािशील प्रयोर् करणे, ििीि ज्ञािाची निमर्ाती करणे आणण तया ज्ञािाचे contextual extension
करणे ही आता ठदशा असायला हिी. शेती-व्यिस्थेचा (आणण तया सांबांधी इतर घटकाांचा) Isolation
र्ध्ये विचार करूि चालणार िाही. शेती-व्यिस्था ही पथ्
ृ िीच्या Biosphere (आणण इतर geo-

spheres) च्या पररसांस्थेत अपररहायापणे रुिलेली आहे . तयार्ुळे शेती आणण पथ्ृ िीिरील िैसधर्ाक
प्रणालीांचा (िसे क्रक Nutrient cycles, स्थानिक ecology, Agro-climatic zone etc.) एकर्ेकाांशी
परस्परसांबांध कसा आहे , हे िाणूि घेणे अनििाया आहे . Basically शेती-व्यिस्थेला केिळ एक
‘सार्ाजिक (आणण बहुताांश िेळा ‘र्ाििकेन्िी’) व्यिस्था’ म्हणूि ि बघता एक ‘िैि-सार्ाजिक
व्यिस्था’ म्हणूि बघायला हिे. िर्भरात आता िैि-सार्ाजिक प्रणालीांिर (Socio-ecological

systems [४.अ]) िर सांशोधि सुरु आहे . Socio-Ecological systems ची एक प्रानतनिधधक आकृती
सांदभा [४.ब] र्ध्ये बघायला मर्ळे ल. Socio-Ecological systems र्ध्ये योग्य adaptation
झाल्यास सर्ाि-ठहत आणण िैि-सांिधाि (ecological conservation) हे दोन्ही एकाचिेळी शक्य
आहे हे आता मसद्ध झालय.
आधुनिक तांत्रज्ञािाचा योग्य उपयोर् हा ‘people-first’ धोरणाांच्या अांतर्ात केला असता शेतकऱ्याला
शेती-व्यिस्थापक होता येईल. People-first policies विकमसत करायच्या असतील तर लोक सांघटीत
असायला हिेत. विभाजित (Divided) आणण खांडडत (fragmented) सर्ािार्ध्ये ते शक्य िाही.
Local living economies च्या ठदशेिे आता िर्भरात प्रिास सुरु होणार आहे . शाशिततेच्या

कोड्याची उत्तरे तयात दडलेली आहे त. ‘Local living economies’ म्हणिे िार्नतकीकरणाला विरोध

आहे असे र्ुळीच िाही. क्रकां बहुिा Material and energy resources चे स्थानिकीकरण (Local

living economy) आणण र्ाठहती/ ज्ञािाचे िार्नतकीकरण (Global knowledge economy) अशी
तयाची रचिा आहे [आकृती-१]. Dr Elinor Ostrom (ज्याांिा २००९ चा अथाशास्त्राचा िोबेल पुरस्कार

मर्ळाला) याांिी िर्भरातील अिेक case studies आणण काही सैद्धाांनतक tools िापरूि असे
दाखिूि ठदले क्रक Tragedy of commons (िैसधर्ाक सांपत्तीांची शोकाांनतका अपररहाया असते!) ठह
कल्पिा पूणप
ा णे खरी िाही. ‘Tragedy of commons’ ही अथाशास्त्रीय धोरणाांची पि
ू -ा अट असण्याची
र्रि िाही. Local community ची economy ही living (self-sustainable या अथाािे) आणण
स्िायत्त (autonomous) असू शकते [३ अ,ब].
या article र्धील शक्यताांिा िर ‘युर्धर्ा’ र्ािले, तर तया शक्यताांिा प्रतयक्ष अांर्लात आणण्याची
िबाबदारी प्रतयेक निर्ााणी िर आहे . आपापल्या स्िभाि-स्िधर्ाा िस
ु ार कोणाला सांघषा करािा लार्ेल,
कोणाला ििीि ज्ञािाची निमर्ाती करािी लार्ेल, कोणाला ज्ञािाचे/ तांत्रज्ञािाचे customization,
कोणाला advocacy करािी लार्ेल इतयादी. थोडक्यात या क्षेत्रार्ध्ये खूप सिािशील कार् करण्याची
र्रि आणण पयाायािे तशा career च्या सांधी आहे त.

संदभभ:
[१] संजीिक शेती आणण डॉ. अशोक बांर् याांच्या ‘चेतना विकास’ या सांस्थेविषयी दोि र्ुख्य सांदभा:
[अ] https://nirman.mkcl.org/doc/downloads/articles/Sanjeevak_Sheti_Chetana_Vikas.pdf
[ब] https://www.chetanavikas.org/

[२] ‘आम्ही बि घडलो’; MKCL निमर्ात ही TV series या YouTube-playlist िर बघता येईल.

[३] ‘Elinor Ostrom’ याांच्या ‘Tragedy of commons’ िरील कार्ाच्या सांदभाात इथे िाचता येईल:
[अ] https://evonomics.com/tragedy-of-the-commons-elinor-ostrom/
[ब] https://sustainingthecommons.org/

[४] िैि-सार्ाजिक प्रणाली (Socio-ecological systems) विषयी काही सांदभा:
[अ] Short documentary on Socio-ecological systems
[ब] खामलल आकृती चा र्ूळ-सांदभा

“ आम्ही बब घडलो तम्
ु ही बब घडािा!, आम्ही बब घडलो, तुम्ही बब घडािा!
भास्कराच्या सांर्े थेंि बब घडला, थेंब बब घडला ..... पजभन्य धच झाला!
ज्ञािज्योती सांर्े िात बब घडली, िात बब घडली ..... प्रकावित झाली!
कीतािाच्या सांर्े टाळ बब घडले, टाळ बब घडले ..... नादब्रह्म झाले!
कास्तकारा सांर्े जन बब घडले, िि बब घडले ..... संजीिक झाले!
आम्ही बब घडलो तुम्ही बब घडािा!, आम्ही बब घडलो, तुम्ही बब घडािा!

---- (MKCL निमर्ात ‘आम्ही बि घडलो’ या TV series चे शीषाक-र्ीत)

