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प्रस्तावना 
भारतीय अर्थव्यवस्र्ा शेतीवर अवलंबून आहे. शतेी हा इर्ला मुख्य व्यवसाय आहे. 

देशाला समदृ्ध करण्यासाठी आजही शतेी हाच आधार मानला जातो मात्र काळ बदला, 
औद्दोगीकरण व शहराकड ेधाव यातून शतेी व्यवसाय मागे पडत चालल्याने चचत्र पहावयास 
ममळते. 

 शतेीत कष्ट करणे आता फारसे प्रततष्ठेच े राहहले नाही. याची जाणीव नव्या पपहिला 
झाल्याने तयांनी शतेी पेक्षा इतर व्यवसायाकड े धाव घेतल्याच े हदसते, शतेी हा व्यवसाय 
आतबट्टय्ाचा  ठरत असल्याने शतेी कसायला कोणी धजावत नाही. तनसगाथचा लहरीपणा, 
उतपन्नाचा बेभरवसा, उतपन्न व भाव यांचा ताळमेळ न बसने तयातून कजथबाजारी होणे व पुिे 
आतमहतये  पयतं मजल जाने ही शतेकऱयांची आजची शोकांततका आहे. 

 शतेी व शतेकरी मोडकडीसं आल्याचे चचत्र गावो-गावी पहावयास ममळते. मातीत 
कसताना जगण्याचीच माती होते हे वास्तव आज कुणीच नाकारू शकत नाही. बळीराजाच्या 
डोक्यावरचा मुकुट हा काटेरी आहे. सुखा पेक्षा दखुःच अचधक वाटयला देणारा आहे. काटेरी 
मुकुटाची वास्तपवकता कवी शंकर बिे यांनी ‘ मुगुट’ या काव्यसंग्रहातून  व्यक्त केली आहे. 
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भूममका :- स्व. शंकर बिे हे पवदभाथतील यवतमाळ जजल््यातील वऱहाडी कवी. यवतमाळ 
जजल्हा हा शतेकऱयांच्या आतमहतयेचा जजल्हा म्हणून  ओळखला जातो. याच जजल््याच ेशंकर 
बिे असल्याने तयांच्या ‘मुगुट’ काव्यसंग्रहातील   कपवतेतनू तयांनी मांडलेला शतेकऱयांच्या 
जीवघेण्या व्यर्ा व तया व्यरे्मागची कारणे म्हणूनच महततवाची वाटतात स्व. बियानी काटेरी 
मुकुट घातलेल्या बळीराजाच्या व्यरे्चा व तया मागच्या कारणांना कपवतेतनू व्यक्त केले आहे. 
तया व्यरे्चा व कारणांना शोधण्याचा प्रयतन प्रस्तुत शोध तनबंधातून केला आहे.  

‘ तन कािा फन कािा 
घाम गये माहा 

पपका असो पपकी नसो तरी खेती वाह || पषृ्ठ.२२ मुगुट 

 आज शतेी व शतेकऱयाची अवस्र्ा अशी झाली आहे की असून अडचण अन नसून 
खोळंबा. घरची शतेी पडीकहह ठेवता येत नाही. दरसाल आशनेे पेरावे अन तनराशचे े पपक 
घ्यावे. या दृष्टचक्रात अडकलेला शतेकरी म्हणजे चचखलात फसलेली गाय. शतेी हा  
आतबटयांचा व्यवसाय का झाला? या पवषयी ग्रामीण साहहतयाच ेभाष्यकार डॉ. श्रीराम गुंदेकर 
मलहहतात, “शतेीवरचा भाडंवली खचथ वािला आहे. सामन्य शतेकऱयांना शतेी परवडत नाही. ती 
सोडताही येत नाही. कसताहह येत नाही. शतेी पवकावी तर काय करावे? हा प्रश्न आहे. बी, 
खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्र,े यांच े कारखानदार आणण व्यापारी भरमसाठ ककमती 
आकारून शतेकऱयांची लुट करतात. 

 शतेमालाच्या भावाची परवड, बँकां आणण खाजगी सावकाराच े कजथ व्याज, व्याजावर 
वािते व्याज ...... शतेकऱयांना कोणी वाली नाही “१  

 डॉ. गुंदेकरांच ेशतेी पवषयी च े हे चचतंन वास्तवाधारीत आहे. कमी- अचधक प्रमाणात 
याच अनुभूतीतून शतेकरी जातोय, नव्हे होरपळला जातोय.  

कवी शंकर बिे म्हणतात – 
“ अजथ राहो कजथ राहो 

वझ ंर्ोड ंठेवा 
आमी घेतो हेलपाटे ते खातीन मेवा|| प.ृ २२. 
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 अजथ असो वा कजथ पैसे हदल्यामशवाय कोणतीच योजना शतेकऱयांच्या पदरात पडत 
नाही. अगदी शतेकऱयांच्या घरातली मुलं अचधकारी झालीत मात्र शतेकऱयांची पपळवणूक मात्र 
र्ांबायला तयार नाही. याची खतं व्यक्त करतांना कवी म्हणतात, 

‘ आपलच ंआपल्याले 

भोगा लागे इर् ंसारं 

आपल्याच डांगीच ंरे 

बेइमान होते वारं “  प ृ२६. 
 आधतुनकतेच ेवारे आले, शतेीसाठी यंत्र ेआलीत, एकरी दामदपु्पट पपक घेण्याच्या बी- 
बबयाणाच्या फसव्या जाहहराती आल्यात मात्र वास्तवात तया कधी उतरल्याच नाहीत. 
कागदावरच ंपपक अन जाहहरातीतला समदृ्ध शतेकरी अजून तरी सापडला नाही. उलट आपल्या 
हाडांची काड करून, कापूस पपकवणारा शतेकरी मात्र –  

“ केले हाडाच ेगा काड् | ज्या बापान याच्या साठी 
नाई तुकड्याची सोय | धोतराले पड ेगाठी ||  प.ृ ३६. 

 असा उघडा – वाघडांच आहे. 
 तनसगाथवर आधाररत शतेी आणण तनसगाथचा लहरीपणाने मातीत पेरल्या पपकांची घरी 
येई पयतं शाश्वती देता येत नाही. मातीत पैसे पेरणारा जगातला एकमेव हहम्मतबहाद्दर जर 
कोण असेल तर तो फक्त शतेकरी. हाती येणाऱया पपकाची शाश्वती नाही मात्र दरवषी तो हा 
जुगार खेळतो, नशीब डावावर मांडतो, आणण फासे मात्र उलटे पडतात, 

अस्या पावसाच पाणी| नाका तोंडात जाते ना 
आला हाताला घास | कसा विून नेते ना || प ृ३८ 

  अलीकड े या व्यवसायात उतरायला आजची तरुण पपिी पुिे येतांना हदसत नाही. 
कदाचचत बापाच्या जगण्याची झालेली माती तयांना इकड ेयेण्यास परावतृत करीत असावी काय 
? खडकाला धडका मारत राणी-वणी राबणाऱया बापाच्या खस्ता अन पायाच्या भेगा तयाला 
इकड ेयेऊ देत नसाव्यात का ? 

‘ कसं सांगू राजा तुले 
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ककती करा ताणातून 

आखरीले लागते ना 
पयसाले पानं तीन – प ृ३२ 

 शतेकऱयाला ‘बळीराजा’ म्हणतात. आज तयाच्याच घरी रात्रीला जेवणाचे वांधे आहेत. 
एके काळी उततम शतेी, मध्यम व्यापार व कतनष्ठ नौकरी ही म्हण प्रचमलत होती. एविेच 
काय ‘नसेल मागता येत मभक तर मास्तरकी मशक’ असे उपहासान े म्हटले जायच े परंत ु
अवघ्या ४०-५० वषाथत मात्र ही तऱहाच उलटी झाली. समाजात शतेकऱयांची पत पार खालावली. 
तयाला उधार उसनवार द्यायला लोक मागे-पुिे करतात. करण काय तर परतफेडीचा भरवसा 
नाही. ही बापाची अवस्र्ा आजचा तरुण पाहतोय आणण म्हणूनच तो शेती कसायला नाही 
म्हणतो. कवी म्हणतात. 

 

‘परवाच्या हदसी 
म्या मा्या पोट्टय्ाले म्हणलं 
बाबू मी र्कलो रे आता 

ये हा मुगुट तु्या डोक्स्यावर ठुतो 
तो म्हणे, अजाबात नायी 

मले सतीच ंवान घ्याच नायी 
राजाभोज व्हाच ंनायी 
पोट्टच् वेताळ झालं 

सापडन मा्या हातात? 

सापडन......................... –प ृ११० 

 एके काळी गावाचा राजा, लाखाचा पोमशदंा असलेला शतेकरी गावजेवण घालायचा, सन-
उतसवात भरभरून खचथ करायचा, अलुते- बलुते याच ंपोट भरणारा, दारावरल्या उपलान्याला 
शरे-पसा वािणारा आज लोकांच्या दारात उसण्या-पासण्याला कफरतो याला जबाबदार कोण? 
कवी म्हणतात – 

“म्हशी वांझोटया तनघाल्या 
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झाले गरभार हले 

घाम गायनारे इर् ं

दखु सवतीच ंझलेे – प.ृ४३. 
 शतेकऱयाने शतेात राबावं, पपकं कािावीत मात्र दलाल- व्यापाऱयांनी तयांच्या मालाची 
ककंमत लावावी ही व्यवस्र्ा शतेकऱयाच्या या अवनतीस अचधक जबबदार असल्याच ेम्हणता 
येईल, शतेकऱयांच्या हालाखीस हीच व्यवस्र्ा कशी जबाबदार आहे यावर भाष्य करतांना 
ग्रामीण साहहतयाच े अभ्यासक आनंद यादव म्हणतात, “स्वातंत्र्योतर काळात बऱयाचश्या 
सरकारी योजना मुळे सहकारी सोसायटयांमुळे, साखर कारखान्यामुळे खेड्याची अर्थव्यवस्र्ा 
बदलत असली तरी अजून पपकांच्या ककमती ठरवून हदल्या जात नाहीत. तसेच तेर्ील 
अर्थव्यवस्र्ा प्रामुख्याने बागायतदार, मोठे शतेकरी, साखर कारखानदार आणण नव्याने पुिे येत 
असलेला ग्रामीण व्यापारी वगथ यांच्या ताब्यात गेली आहे.” २  

 जो तनमाथण करतो तयाला वस्तूची ककमत ठरपवण्याचा अचधकार आहे. बहुतांश 
व्यवसायाच्या बाबतीत  मालक तया वस्तूची ककंमत ठरपवतो मात्र जगात शतेकरी हाच असा 
वगथ आहे कक तयाच्या मालाची ककमत ठरपवण्याचा अचधकार तयाला  नाही. प्रतयक्ष कष्ट 
करणारा, घाम गाळून पपकपवणारा आज दीनवाणा आहे. संताप आणण मनस्ताप आणणारी ही 
व्यवस्र्ा आहे. कवी या पवषयी म्हणतात. – 

“नाई कदर कष्टाची 
रगताले घाम बोले 

तनढ्याच्या कमाईले 

खरडून कोण सोले ? प ृ४४ 

 शतेी पपकत नाही, शतेमालाला योग्य भाव नाही, महागाईत कौटंुबबक गरजाही भागत 
नाहीत. रोजच े जगने दरुापास्त झाले आहे. चचल्या – पील्यांच्या मुलभतू गरजाही शतेीतून 
भागवता येत नाही,ही खतं कवी व्यक्त करतात. 

‘ चड्डी साठी आज पोट्ट 

वाट पाहयत असनं 
नया घालीन फराक 
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पोट्टी झोपली नसनं “ प ृ६४ 

 मुला – बाळांच्या गरजा पूणथ करता येत नाही तेव्हा मात्र शतेकरी बाप खचतो या पेक्षा 
बळीराजाची आणखी कोणती वाईट अवस्र्ा व्हावी ? 

वांझोटया स्वप्नाच्या मागे लागणे म्हणजे शतेी करणे होऊन बसले. 

शवेटी कवी उपहासाने म्हणतात – 

‘मी शायेत जाले लागलो 
आन मले नईनच ंशोध लागला 

पायता काय राजे हो 
आमच ेहहवसे गुजीच म्हणत ना 
आपला देश कृषीप्रधान देश आहे 

आणण या देशाचा शतेकरी राजा आहे” – प ृ१०७ 

ननष्ट्कर्ष :-  

कृषीप्रधान देशाने शकेऱयांची चालवलेली भयंकर र्ट्टा स्वं. कवी शंकर बिे यांनी आपल्या ‘ 
मुगुट’ या काव्यसंग्रहात कधी गंभीरपणे तर  कधी प्रश्नार्थकतेणे तर कधी उपहासाने मांडून 
शतेकऱयांच्या जीवनाची जीवघेणी व्यर्ा व तया व्यर्ेची कारणे मांडलीत. ती आजच्या 
शतेकऱयांच्या जीवनाशी शंभर टक्के जुळतात. नव्हे त ेसतय मांडतात. वऱहाडी बोलीत असलेला 
हा काव्यसंग्रह अनुभव प्रकाशन यवतमाळ ने २००९ मध्ये प्रकामशत केला आहे. कवी स्व. 
शंकर बिेआज नाहीत मात्र तयांचा हा मुगुट शतेकऱयाच्या डोक्यावर अगदी पक्का बसला आहे. 
कधीच न उतरण्यासाठी. 
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(1)’ग्रामीण साहहतय प्रेरणा आणण प्रयोजन, डॉ श्रीराम गुंदेकर, हदलीपराज प्रकाशन पुणे, प्र आ 
१९९९.प ृ ३७. 
(२)ग्रामीनता : साहहतय आणण वास्तव, आनंद यादव, मेहता पजब्लमशगं हौउस पुणे, प्र आ. 
१९८१, प्र ३४  

सुंदभष ग्रुंथ :- 
(1) शतेकऱयांचा असूड, संपा. डॉ वासुदेव मुलाटे. 
(२) साहहतय: ग्रामीण आणण दमलत, संपा, डॉ ईश्वर नंदापुरे.

  

 


