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कार, टी.व्ही., मोबाईलप्रमाणे पृथ्वीच ेनव ेमॉडेल 

आणता येणार नाही. 

प्रसारमाध्यमाांमध्ये काही गावाांतील शेतकरी शेतीतून 

महहन्याभरात २० हकां वा ४० लाखाांचे उत्पन्न कसे 

हमळवतात व थोड्याच काळात बांगले बाांधून 

आहलशान कार घेतात याचे रसभरीत वर्णन केले 

जाते. 

मात्र हे कौतकुास्पद नाही. 

हे शेतकरी नगदी हपकावर पैसा कमावतात. 

त्या हपकाला म्हर्जे उदा. डाळींबाला भाव देर्ारा 

ग्राहक औद्योहगक - शहरी असतो. तो 

पथृ्वीपातळीवर हवनाश घडवर्ाऱ्या, काबणन उत्सजणन 

करर्ाऱ् या व पथृ्वीवरील हतरतरव्य य नट क करर्ाऱ् या 

प्रहियेतून हे पैसे हमळवतो. त्याला ही गावे पोसतात. 

हवनाश करण्यासाठी बळ देतात. 

जेय हा अजनाळेसारखी गावे एय हढे पैसे हमळवतात, 

तेय हा तीदेखील औद्योहगक - शहरी य यवस्थेचा भाग 

बनतात. सवण जीवजातींना जगवर्ार ेअन्न कसलाही 

मोबदला न घेता देर्ाऱ्या पथृ्वीला हवनाशाकडे 

नेर्ारी जीवनहवरोधी औद्योहगक उत्पादने, वस्त ु

उदा. मोटार इ. हवकत घेतात.ही गावे 'पार्ी' ही 

हनसगाणची हवनाशलु्क उपलब्ध होर्ारी देर्गी 

वापरतात. ती तळी राखण्याची बधु्दीमत्ता तर 

भारतीय गावाांकडे हजारो वरे्ष होती. परांत ुत्यापढुील 

शाश्वत हटकर्ार ेशहार्पर् त्याांच्याजवळ होते. ते या 

मुांबई, न्यूया  ॅकण ला आदशण मानर्ाऱ्या गावाांकडे 

नाही. 

ते शहार्पर् होते साधेपर्ाचे. यांत्राला नकार 

देर्ाऱ्या, चलनाचे प्रस्थ माजू न देर्ाऱ्या व म्हरू्नच 

हजारो वरे्ष हचरांतन अहस्तत्व राखर्ाऱ्या, लोप न 

पावलेल्या भारतीय सांस्कृतीचे ते शहार्पर् या 

गावाांकडे नाही. 

इहतहासात प्रचांड हपर हमड बाांधर्ारी इहजप्तची , 

का  ॅलोहियम बाांधर्ारी रोम, अडीचशे फूट उांचीची 

बाांधकामे करर्ारी अमेतरकेतील माया - इांका, तसेच 

क तरहबअन बेटाांवरील शे- सय वाशे फूट उांच पतुळे 

उभारर्ारी अशा सवण सांस्कृत्या समुार े सहाशे ते 

बाराशे वर्षाांत नामशेर्ष िाल्या. तेय हा यांत्र नसूनही हे 

घडले. *आता तर यांत्र आले आहे. त्यामळेु 

हवनाशाला पथृ्वीय यापी पतरमार् हमळाले आहे. ते 

काबणन व इतर उष्र्ता वाढवर्ाऱ्या रव्य याांचे आहे. 

डोंगर जांगल नदी सागरातील हतरतरव्य य नट क होण्याचे 

आहे*. *मानवजात व जीवसटृ कीचे या शतकात 

पथृ्वीवरून उच्चाटन करर्ारी ही प्रहिया आहे.* 

भारतीय सांस्कृती हफरती व हमश्र हपके घेऊन 

शेतातच काड व इतर पालापाचोळा कुजवून मातीचा 

कस वाढता ठेवून शेती करत राहहली. हतने 

स्वयांचहलत यांत्राचा मागण नाकारला.हवकें रव्ीकरर् 

करून चरखा व हातमागावर वस्त्र बनवले. पूर्ण पनु्हा 

चिीकरर् होर्ाऱ् या माती व कुडाच्या घरात राहरे् 

पसांत केले. म्हरू्न भारतीय सांस्कृतीचा प्रवाह दहा 

हजार वरे्ष वाहता राहहला. 

गेली ५०- ६० वरे्ष भारत आपले भारतीयत्व 

गमावून बसला आहे. तो पाश्चात्याांच्या 

औद्योहगकरर्ाचे व शहरीकरर्ाचे अनकुरर् 

करत आहे. त्यातील एक हचत्र शेतकऱ्याांना 

उत्पादनखचण न भागल्याने आत्महत्या 

करण्याचे तर दसुर े शेतकऱ्याांनी आहलशान 

कार घेण्याचे आहे. 

सवाांनी तापमानवाढीचे भीर्षर् सांकट समजनु 

घेण्याची गरज आहे. उथळ प्रसारमाध्यमाांनी 

खपु मोलाची वरे्ष तापमानवाढीची चेट का 

करण्यात फुकट घालवली. रासायहनक 

शेतीची भलावर् करून शेतकऱ्याांना व 

देशाला मतृ्यपुांथाला नेले. आता उलट 

हफरून शेतकऱ्याांना पनु्हा बहकावत आहेत. 

आज आपल्याला जीवन देर्ाऱ्या पथृ्वीचे सरासरी 

तापमान दरवर्षी एक पांचमाांश अांश सेहल्सअस या 

अभूतपूवण गतीने वाढत आहे. फक्त येत्या चार वर्षाणत 'प तरस 

करार' अयशस्वी ठरत आहे. मानवजात वाचहवण्यासाठी 

त्याने ठेवलेले सन १७५० च्या तलुनेत २°से ची वाढ 

रोखण्याचे उद्दीट क मोडले जार्ार आहे. अशावेळी काबणन 

उत्सजणन करर्ार े , हतरतरव्य याचा नाश करर्ार,े डोंगर 

तोडर्ार,े नद्या - सागराना भ्रट क करर्ार,े कार, सीमेंट, 

स्टील अगदी वीजेसह यच्चयावत भौहतक वस्तुांचे 

उत्पादन तात्काळ थाांबवायला हवे. न्यूया  ॅकण , लांडन, 

प तरस शाांघाय, मुांबईची उपभोगवादी शहरी मार्से मोटार, 

टीय ही, सांगर्क, मोबाईल इ.चे नवे मा  ॅडेल वरचेवर घेत 

राहहली. जनेु फेकत राहहली. *परांत ु हे हवसरली की तसे 

पथृ्वीचे *नाही. पथृ्वी एकमेव आहे. हतचे नवे मा  ॅडेल 

आर्ता येर्ार नाही. 

सवण जगाने, यात शहर ेही आली, फक्त हवा, पार्ी अन्नच 

सवण जीवाांना जगवते हे सत्य समजनु, ते देर्ारी पथृ्वीची 

क्षमता हटकवण्यासाठी ऊजाणहवरहहत जीवनपध्दती 

स्वीकारली तरच आपर् वाचण्याची शक्यता 

आहे.नैसहगणक, सेंरव्ीय, परांपरागत शेती, चरखा हातमागावर 

वस्त्र व कुडाची, मातीची घर ेही शाश्वत जीवनशैली हवी. 

*जरा लहान बालकाांच्या डोळ्यात पहा. त्याांना जगायचांय. 

त्याांना जीवन हवे आहे. ते त्याांच्यापासनु हहरावून घेऊ 

नका. म्हरू्न आपली जीवनहवरोधी बांगला, कारकें रव्ी 

जीवनशैली सोडा. साधेपर्ा घ्या. भरघोस हपके देर्ाऱ्या 

मातीचा तोच सांदेश आहे.* 
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