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अष्टमः अध्यायः 

 

ग्र मीणके्षते्र  

आजीविक ः    

 

 

 

 

प्रथम ेपाठे अस्माभ ः स्वजीवन े भवद्यमानानाम ्अनकेासाां भवभवधतानाम ्उपरि दृभष्टपातः 

कृतः। अस्माभ ः एतभस्मन ् भवषये अभप भवचारितां यत ् भवभ न्नषे ु क्षेत्रषे ु वासकािणात ्

तत्रत्यानाां जनानाां कायेष ु व्यवसायेष ु च कथां प्र ावः जायते । तत्र भवद्यमानाः पादपाः 

तत्रत्याभन सस्याभन अन्याभन वस्तभून च कथां  तेषाां कृते महत्त्वपणूााभन  वभन्त । अभस्मन ्पाठे 

वयां इदां द्रक्ष्यामः यत ्ग्राम ेजनाः कन ः भवभ न्ननः उपायनः स्वाजीभवकाः चालयभन्त । गतद्वय ः 

पाठय ः इव अत्राभप वयम ्एतस्य भनिीक्षणां करिष्यामः यत ्भकां  जनानाां पार्श्व ेआजीभवकायाः 

चालनस्य समानाः अवसिाः उपलबधाः सभन्त अथवा न सभन्त। तेषाां जीवनस्य परिभस्थतयः 

पिस्पिां भकयतीं साम्यताां  जन्ते अभप च ते कासाां समस्यानाां सम्मखुीकिणां कुवाभन्त 

एतभस्मन ्भवषये अभप वयां ज्ञास्यामः । 

 उपरिप्रदत्तभचत्रषे ुजनाः यत ्कायं कुवान्तः दृश्यन्ते, तस्य कायास्य वणानां कुवान्त ु। 

 कृभषसम्बद्धकायााभण पथृक् कुवान्त ुअभप च याभन कायााभण कृभषसम्बद्धाभन सभन्त तेषाां पथृक् सचूीं कुवान्त ु। 

  वभभः ग्रामीणक्षेत्रषे ुजनाः अनकेभवधाभन कायााभण कुवान्तः दृष्टाः। तेष ुकेषाभचचत ्जनानाां भचत्रां भनमााय तेषाां 

भवषये भलखन्त ु। 
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कलपटु्ट-ग्र मः 

तभमल-नाडु-प्रान्ते समदु्रतटस्य समीपे कभित ् ग्रामः 

अभस्त कलपट्टः । अत्र जनाः बहटभवधाभन कायााभण 

कुवाभन्त । अपिेषाां ग्रामाणाम ् इव अत्र अभप कृभषम ्

अभतरिच्य  अन्याभन बहूभन कायााभण  वभन्त यथा 

कण्ड ल-पात्र- -घट-इभष्टका-शकटादीनाां भनमााणम ्। 

कलपट्टग्रामे केचन जनाः परिचारिका-भशक्षक-िजक-

तन्तवुाय-नाभपत-भद्वचभिकायाभन्त्रकाभद-रूपेण 

स्वसेवाः यच्छभन्त । अत्र केचन आपभणकाः 

व्यापारिणः च अभप सभन्त । या मखु्यवीभथः अभस्त 

सा भवपभणवत ् दृश्यते । तत्र  वन्तः भवभ न्नान ्

लघ्वापणान ्  द्रक्ष्यभन्त यथा चाय-शाक-वस्त्रापणाः 

अभप च आपणद्वयां बीज वािकय  अभस्त । 

आपणचतषु्टयां चायस्य अथाात ्उष्णपेयस्य सभन्त यत्र 

च “भटभिन’ अथाात ् पाथेयपात्र-  जनम ् अभप  

लभ्यते । अत्र पाथेयपात्रस्य अभ प्रायः अभस्त 

खाद्यस्य वस्तभून यथा प्रातः इडली-द सः उपमा वा 

लभ्यते अभप च साांयकालस्य खादे्य बडा-बौंडा-

मनसिूपाकाः ल न्ते । चायापणस्य समीपे एकभस्मन ्

क णे कस्यभचत ् लौहकािस्य परिवािः भनवसभत । 

तस्य गहृ े एव लौहस्य वस्तनूाां भनमााणकायं  कायं 

 वभत । पार्श्वे एव समीकिणस्य कभित ् आपणः 

अभस्त । तत्र भद्वचभिका  ाटकेन अभप लभ्यत े। ग्रामे 

िजकस्य परिवािद्वयां वस्त्रप्रक्षालनस्य कायं कृत्वा 

स्वाजीभवकाः चालयभत । केचन जनाः पार्श्वास्थां नगिां 

गत्वा गहृभनमााणस्य याभत्रवाहन-चालनस्य च कायं 

कुवाभन्त । 

 ग्रामः लघ्वीभ ः उपत्यकाभ ः आवतृ्तः अभस्त । 

भसांभचत मूौ मखु्यतः धान्यस्य कृभषः  वभत । 

अभधकाः परिवािाः कृभषकमाणा स्व-आजीभवकाः 

अजायभन्त । अत्र आम्रस्य नारिकेलस्य च बहवः 

वकृ्षाः सभन्त । कापाास-इक्ष-ुकदलीसस्याभन  

प्रि ह्यन्ते । आगच्छन्त ुकन भित ्जननः सह भमलामः ये 

कलपट् ः के्षत्रेष ुकायं कुवाभन्त अभप च पश्यामः यत ्

वयां तेषाम ्आजीभवकायाः भवषये 

भकां  भशभक्षतुां शक्नमुः । 

तुलसी 

वयं सवे अत्र रामलिङ्गमस्य भमूौ 

कायं कुममः । तस्य पररवारस्य पार्श्व े

किपटु्टग्रामे लवंशलतः 

एकडपररलमतं धान्यस्य क्षेत्रालि 

सलन्त । लववाहात ्पवूमम ् अलप अह ं

स्वमातःु गहृ े धान्यस्य के्षत्रेष ु एव 

श्रमं करोलम स्म । अत्र अह ंप्रातः 

८.३०तः सायं साधमचतवुामदनं 

यावत ् कायं  करोलम । 

रामलिङ्गमस्य पत्नी करुथम्मा 

कायमस्य लनरीक्षिं करोलत । धान्यस्य रोपिं श्रमसाध्यं कायं भवलत । 
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वषे  केचन एव अवसराः भवलन्त यदा अह ं

लनयलमत-रूपेि पाररश्रलमकं प्राप्नोलम । अयम ्

अवसरः तेष ुअवसरेष ुकश्चन अलस्त । अह ंधानस्य 

रोपिं करोलम । यदा धान्यस्य सस्यं लकलचचत ्

वलधमष्यते तलहम रामलिंगमः अस्मान ् सस्यानाम ्

अवालचित-तिृ-चयनाय (लनराई) अलप च पश्चात ्

सस्य-कतमनाय आह्वास्यलत । 

यदा अहम ् अल्पवया आसम ् तदा कृषेः कायं 

सरितया करोलम स्म । परन्त ुअधनुा यथा यथा वयः 

वधमते अह ंनमनं कृत्वा कायमकरिेनअलप च लचरकािं 

यावत ्जिे पादयोः  लनमज्जनेन कष्टम ्अनभुवालम । 

रामलिंगमः एकस्य लदनस्य ४०रुप्यकालि 

पाररश्रलमकं ददालत । मम ग्रामस्य पाररश्रलमकस्य 

अपेक्षया एतद ्लकलचचत ्न्यनूम ्अलस्त । पनुरलप अह ं

श्रमाथमम ् अत्र आगच्िालम । रामलिंगमे अह ं

लवर्श्वलसलम यत ् काये आपलतते सलत सः माम ् एव 

आह्वास्यलत । अन्येषां जनानाम ् इव सः अल्प-

पाररश्रम-श्रलमकान ्समीपस्थेष ुग्रामेष ुन अन्वेष्यलत ।  

मम पलतः रमनः अलप कलश्चत ् श्रलमकः  

अलस्त । अस्माकं पारे्श्व कालचदलप भलूमः नालस्त । 

वषमस्य एतेष ु मासेष ु सः के्षत्रेष ु कीटानाम ् उपरर 

औषध-प्रोक्षिं करोलत । यदा क्षेत्रेष ुलकमलप कायं न 

िभते तदा सः पार्श्वमस्थे आकरे पाषािवहनस्य 

अथवा नदीतः सैकतवहनस्य कायं प्राप्नोलत । एते 

पाषािाः सैकतालन च पार्श्वमस्थेष ुनगरेष ुगहृलनमामिाय 

भारवाहकयानेन नीयन्त े। के्षत्रे कृलषकायमम ्अलतररच्य 

अह ंगहृस्य सम्पिूं कायं करोलम । अह ंगहृ ेसवेषां 

कृते भोजनं पचालम वस्त्रालि प्रक्षाियालम अलप च 

स्वच्ितां करोलम । अन्यालभः मलहिालभः सह गत्वा 

वनात ् काष्ठालन अलप आनयालम । ग्रामात ् प्रायः 

११लकिोमीटरदरेू (कूपः) बोरवेि इलत अलस्त यतः 

जिम ्आनीय आगच्िालम । मम पलतः गहृवस्तनूां 

यथा शाकादीनां क्रयिे मम साहाय्यं करोलत ।  

 अस्माकं द्व े पतु्र्यौ एव अस्माकं जीवनस्य 

प्रसन्नतारूपे स्तः । द्व ेएव लवद्याियं गच्ितः । गतवषे 

एका  रुग्िा जाता आसीत ् तलहम सा नगरीय-

लचलकत्साियं नीता ।  अस्मालभः तस्य उपचाराथं 

राम लिङ्गात ् रूप्यकालि रिरूपेि स्वीकृतालन 

आसन ्तथा च तस्य रिस्य नैष्कृत्यथमम ्वयं स्वगां 

लवके्रतुं  बाध्याः जाताः ।  

यथा  वभभः तलु्स्याः कथायाां पभठतां 

ग्रामीणके्षत्रेष ु भनधानपरिवािाणाां सम्पणूाः कालः 

जलस्य काष्ठानाां पशचुािणस्य च आनयने गच्छभत । 

एतनः काययः कभित ् धनला ः न  वभत,पिन्त ु

भनधानपरिवािेष ु एताभन कायााभण बहटमहत्त्व-पणूााभन 

 वभन्त । ते श्रमेण अल्पां धनम ्अजायभन्त तेन भनवााहः 

न  वभत । गहृव्यवस्थायन तथा च जीभवतुां एताभन 

कायााभण किणीयाभन  वभन्त । 

लकं तिुस्यै आवष ंधनाजमनस्य अवसराः िभन्ते? उपरर 

प्रदत-लचत्रस्य आधारेि ज्ञापयन्त ु 
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अस्माकां  दशेे ग्रामीण-परिवािेष ु प्रायः ४० 

प्रभतशतां सस्यकतानकाले अन्येषाां लघकृुषकाणाां 

सभन्त । केषाभचचत ् पारे्श्व  खूण्डाः सभन्त अन्ये 

तलुसीवत ्  भूमहीनाः सभन्त । कदाभचत ् यदा ते 

आवषं कायं न प्राप्नवुभन्त तदा बाध्यतावशात ् तनः 

कायाान्वेषणाय सदुिूके्षत्राभण गन्तव्याभन  वभन्त । 

एतादृशां पलायनां केषभुचत ्भवभशष्ट-वाताविणेष ु एव 

 वभत ।  

शेखरः 

अस्माभ ः एतत ् धान्यां स्वगहृां नेतव्यम ् 

अभस्त । मम परिवािेण अधनुा एव  सस्यकतानां 

समाप्तम ् । अस्माकां  पारे्श्व केवलम ् एकड-द्वय-

परिभमता  भूमः अभस्त । वयां स्वके्षत्रस्य सम्पणू ंकायं 

स्वयमेव कुमाः । अहां सस्यकतानकाले अन्येषाां 

लघकृुषकाणाां साहाय्यां स्वीकि भम अभप च भवभनमये 

तेषाां के्षत्रे सस्यकतानकायं काियाभम । 

व्यापािी मह्यम ्ऋणरूपेण बीजाभन उवािकां  च 

यच्छभत । तां ऋणां प्रत्यावभतातुां मया अल्पमलू्येन तत ्

धान्यां भविेतव्यां  वभत । यभद अहां तत ् धान्यां  

भवपण्याां भविीणीयाां तभहा अभधकां  धनम ्  अजाभयतुां 

शक्नयुाम ् । पिन्त ु मया ऋणस्य प्रत्यावतानम ् अभप 

किणीयम ्। व्यापािी कृषकान ्स्मािभयतुां स्वप्रभतभनभधां 

पे्रभषतवान ्अभस्त यत ्ये कृषकाः 

तस्मात ् ऋणां स्वीकृतवन्तः ते  

तम ् एव  व्यापारिणां धान्यां 

भविीणीिन ्। अहां स्वके्षत्रात ्६० 

ग णीधान्यां प्राप्स्याभम । अधेन 

अहां  गहृीतां ऋणां प्रत्यावभताष्ये 

अभप च अवभशष्टां गहृस्य 

उपय गाय  भवष्यभत  भवष्यभत । 

पिन्त ु मम  ाग तूां यत ् धान्यां 

 वभत तत ्केवलम ्अष्टौ  मासान ्

यावत ् एव   कु्ां   वभत अतः 

मया अभधकां  धनम ् अजानीयां 

 वभत । एतस्मात ्कािणात ्अहां 

1. त ुलस्याः कय्यस् वििरणं ्च्छन्तु । इद ं

रमणस् कय्ययत् कथ ंपृथक् अवसत ? 

2. तुलसी सिकय्यस् न््ूनं पयररश्रवमकं 

प्रयप्नोवत। तितयं व्न्तनस् अनुसयरं क्षेत्रेषु ्े 

श्रवमकयाः कय्ं कुियवन्त ते न््ून ेपयररश्रवमके 

कय्ं कतु ंकथं बयध्याः सवन्त ? 

3. तितयं क्षेत्रे अथिय समीपसथषेु ग्रयमेषु कयवन 

कयवन सस्यवन प्ररोह्यन्त े? तत्र 

कृषकश्रवमकयाः कीदशंृ कय्ं कुियवन्त ? 

4. ्दद तुलस्याः पयर्श्वे कृवष्ोग््तूवमाः स्यत् 

तर्हि तस् अर्यनस् अथिय आर्ीविकय्याः 

उपय्याः कथं पृथक् अतविष््त् ? ््यं 

कुियन्तु । 



89 
 

िामभलङ्गमस्य तण्डुल द्य गे कायं कि भम । तत्र अहां 

पार्श्वास्थेभ्यः कृषकेभ्यः धान्यसांग्रहणाय तस्य 

साहाय्यां कि भम । अस्माकां  पारे्श्व काभचत ्

सङ्किप्रजात्याः धेनःु अभप अभस्त तस्याः दगु्धां वयां 

समीपस्थ-सहकारि-सभमभतां भविीणीमह े । एतस्मात ्

दननभन्दन-व्ययस्य कृते भकभचचत ्धनां लभ्यत े। 

ऋणे स्िीकृते सवत 

यथा  वभभः उपरि पभठतां कदाभचत ् शेखिसदृशाः 

कृषकाः आवश्यकाभन वस्तभून िेतुां  ऋणरूपेण धनां 

स्वीकुवाभन्त । प्रायः एतत ् धनां बीज-कृभमनाशक-

उवािकान ्िेतुां धनपतेः ऋणरूपेण स्वीभियते । 

 शेखिस्य परिवािः भकां  कायं कि भत?  वताां 

भवचािेण शेखिः अन्यश्रभमकान ्स्वके्षत्रीये काये 

भकमथं न भनय जयभत ?  

 शेखिः नगिीय-भवपण्याां स्वधान्यां भकमथं न 

भविेतुां पाियभत ? 

 शेखिस्य  भगनी मीना अभप 

व्यापारितः ऋणां स्वीकृतवती 

आसीत ्पिन्त ुसा स्वधान्यां तां 

न भविेतमु ् इच्छभत । सा 

व्यापारिणः प्रभतभनभधम ्

उक्वती यत ् तस्य धनां 

प्रत्यपाभयष्यभत । मीनायाः 

व्यापारिप्रभतभनधेः च मध्ये 

एतम ् भवषयम ् अभधकृत्य का 

वाताा जाता स्यात ् ? द्वय ः 

तका य ः लेखनां कुवान्त ु। 

 तलुसी-शेखिय ः जीवने काः 

समानताः सभन्त तथा च काः 

भ न्नताः सभन्त ?  वताम ्

उत्तिस्य भनम्नभलभखताधािाः   भवतुां शक्नवुभन्त- 

तय ः पारे्श्व भकयती  भूमः अभस्त तनः ऋणां भकमथं 

स्वीकिणीयां  वभत, तय ः अजानस्य साधनाभन 

तलुसी-शखेिय ः भवविणां पनुः पठन्त ु। ते 

उन्नतकृषकस्य िामभलङ्गमस्य भवषये भकां  

कथयभन्त ? अनने सहनव  वभभः यत ्

िामभलङ्गमस्य भवषये पभठतम,् तत ्मनभस 

भनधाय भनम्नभलभखतप्रश्नानाम ्उत्तिाभण 

यच्छन्त-ु 

 तस्य पार्श्व ेभकयती  भूमः अभस्त ? 

 स्व मूौ उत्पन्न-धान्येन सः भकां  कि भत ? 

 कृभषम ्अभतरिच्य तस्य अजानस्य 

अन्याभन काभन काभन साधनाभन सभन्त ? 

रामलिंगमस्य २०एकडपररलमते भागे आरोलपतं धान्यस्य सस्यम-् 

तिुस्याः अन्येषां च कृषकािां कलिनश्रमस्य पररिामः अलस्त । 
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काभन काभन सभन्त अभप च अन्येषाां  मूौ 

कायाकिणस्य आवश्यकता तेषाां कृते भकमथाम ्

अभस्त । 

 

यभद बीजाभन उत्तमाभन न  वभन्त अथवा 

सस्याभन कीटािान्ताभन स्यःु तभहा सम्पणूं सस्यां 

नष्टी भवतुां अहाभत । वषृ्टःे अ ावात ्सस्यां नष्टी भवतुां 

अहाभत । एतादृश्याां भस्थतौ कृषकाः गहृीतणं न 

प्रत्यावताभयतुां पाियभन्त । बहटधा तनः परिवािस्य 

 िणाय प षणाय च इत ऽभप धनम ् ऋणरूपेण 

स्वीकिणीयां  वभत । 

शीघ्रमेव ऋणम ्एतावत ्वधाते कृषकः भकयदभप 

अजायेत ् सः तत ् ऋणां न प्रत्यावभतातुां पाियभत । 

एतादृश्याां भस्थतौ उच्यते यत ् कृषकः ऋण ािेण 

 भूमसात ्जातः । गतेष ुकेषभुचत ्वषेष ुइदां कृषकाणाां 

भवपत्तेः मलूकािणम ् अ वत ् । केषभुचत ् के्षत्रेष ु

कृषकाः ऋण-कष्ट-कािणात ्आत्महत्याां कृतवन्तः । 

र मवलङ्गमः कुथर््म  च  

 भूमम ् अभतरिच्य िामभलांगमस्य परिवािस्य पारे्श्व 

किन तण्डुल द्य गः अभस्त बीज वािकय ः अभप 

कायाम ्आसीत ्। ते कलपट् ः पार्श्वास्थेभ्यः ग्रामेभ्यः 

एव धान्यां िीणभन्त । उद्य गस्य तण्डुलाः पार्श्वास्थ-

व्यापारिभ्यः भविीयन्ते एतस्मात ् तेषाम ् अजानां 

सम्यक्  वभत । 

भ रतस्य  कृषक-श्रवमक ः कृषक ः च  

कलपट्टग्रामे तलुस्याः तलु्याः एव अन्ये अभप 

कृभषकाये सांलग्नाः श्रभमकाः सभन्त  अभप च 

िामभलांगमसदृशाः महान्तः कृषकाः सभन्त ।  ाित े

प्रत्येकां  ग्रामीण-परिवािेष ुप्रायः परिवािद्वयां कृभषकाये 

सांलग्नानाां श्रभमकाणाम ् अभस्त । एतादृशाः सवे 

परिवािाः स्व-अजानाथाम ्अन्येषाम ् के्षत्राणाम ्उपरि 

आभश्रताः  वभन्त । एतेष ु केचन  भूमहीनाः  सभन्त 

अभप च केषाभचचत ्पारे्श्व  मूेः लघखुण्डाः सभन्त । 

शेखिसदृशानाां कृषकाणाां भवषये भचन्तयामः 

तभहा तेषाम ् आवश्यकतायाः अनगुणुां के्षत्राभण बहट-

न्यनूाभन सभन्त ।  ाितस्य ८०प्रभतशतां कृषकाणाां 

 
न ग लैंडस्य सोप न क र कृवषः 

अयां कभित ्ग्रामः अभस्त यस्य नाम भचजामी अभस्त । 

अयां नागालैंडप्रदशेस्य िेकजनपद े अभस्त । अस्य  

ग्रामस्य ग्रामवाभसनः चखेसांग-समदुायस्य सभन्त । ते 

स पानाकािाां कृभषां कुवाभन्त । एतस्य अभ प्रायः अभस्त 

यत ् उपत्यकायाः नत भूमः लघषु ु लघषु ु समतल-

 ागेष ु भव ज्यते अभप च सा  भूमः स पानाकािा 

भियते । प्रत्येकां  समतल- खूण्डस्य प्रान्त ागः उपरि 

उत्थाप्यते यतः जलां तत्र परूितां  स्यात ्इदां तण्डुलकृषःे 

कृते सवोत्तमम ्अभस्त । 

भचजामी-जनानाां पार्श्व े स्वस्य स्वस्य क्षेत्राभण सभन्त 

पिन्त ु ते सम् यू पिस्पिां क्षेत्रेष ु व्यभतकुवाभन्त। ते षड् 

अष्टौ वा जनानाां समहूां िचभयत्वा सम् यू च पवातस्य 

एकभस्मन ्  ागे अनावश्यक-तणृाभन अपसाियभन्त । 

यदा दननभन्दनां कायं समाप्तां  वभत तदा समहूः सम् यू 

  जनां कि भत । इत्थां बहूभन भदनाभन यावत ् चलभत 

यावत्पयान्तां कायास्य समाभप्तः न  वभत । 
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भस्थभतः एतादृशी एव अभस्त ।  ाित ेकेवलां 

२०प्रभतशतां कृषकाः िामभलङ्गम-

सदृशानाां महताां कृषकाणाां शे्रण्याां गण्यन्ते । 

एतादृशाः कृषकाः ग्रामस्य  मूौ कायं 

कुवाभन्त तेषाम ्उत्पादनस्य अभधकः  ागः 

भवपण्याां भविीयते । बहटभ ः उन्नतकृषकन ः 

अन्याभन कायााभण अभप प्रािबधाभन सभन्त 

यथा आपभणक-कायाम,् व्याजस्य उपरि 

धनदानां लघदू्य गानाां सचचालनाभदकां  च । 

उपरि प्रदत्ताङ्कान ् दृष््टवा भकां   वन्तः वकु्ां  

शक्नवुभन्त यत ्  ाितस्य अभधकतिाः 

कृषकाः भनधानाः सभन्त?  वताां दृष््टया एताां भस्थभतां 

परिवभतातुां भकां  कतुं शक्यते? 

अस्माभ ः कलपट्टग्रामे यत ्कृभषकायं  वभत 

तभस्मन ् भवषये पभठतम ् । ग्रामीणके्षत्रेष ु कृष्या साध ं

जनाः वन त्पादानाां पशनूाम ् उपरि च आभश्रताः 

 वभन्त । उदाहिणाथं मध्य ाितस्य केषभुचत ्ग्रामेष ु

कृषेः वनस्य उत्पादानाम ् उपरि च आभश्रताः  

 वभन्त । द्वयमेव आजीभवकायाः साधनम ्अभस्त । 

मधदुु्रमस्य चयनां तेंदवूकृ्षस्य पत्राणाम ् एकत्रीकिणां 

मधनुः भनष्पीडनां च आयस्य  अभतरिक्साधनाभन 

सभन्त । अनेन एव प्रकािेण सहकारिसभमतये अथवा 

पार्श्वास्थ-नागरिकेभ्यः दगु्धभवियणम ् अभप बहूनाां 

जनानाां कृते आयस्य मखु्यसाधनम ्अभस्त । 

समदु्र-तटीय-के्षत्रेष ुवयां पश्यामः यत ्अशेषाः  ग्रामाः 

मत्स्यग्रहणस्य काये सांलग्नाः सभन्त ।आगच्छन्त ु

अरुणा-पारिवेलनय ः जीवनभवषये पभठत्वा मत्स्य-

ग्राभहणः कस्यभचत ् परिवािस्य भवषये भकभचचत ्

इत ऽभप जानीयाम । अयां परिवािः कलपट्टग्रामस्य 

पारे्श्व पदुपेुटनामके ग्रामे भनवसभत । 

 

अुथण  प ररिेलनः च  

पदुपेुटः कलपट्टतः नाभतदिेू वताते । अत्र जनाः 

मत्स्य-ग्रहणेन स्वाजीभवकाां  चालयभन्त । तेषाां गहृाभण 

समदु्रस्य पारे्श्व  वभन्त अभप च तत्र परितः जलस्य 

कन टामिननस्य (मत्स्यपालकानाां भवभशष्टप्रकािकस्य 

नौः) च पङ्क्यः दृश्यन्ते । प्रातः काले सप्तवादने 

समदु्रतटे बहटव्यस्तता दृश्यते । एतभस्मन ्काले सव े

धीविाः मत्स्यान ्गहृीत्वा प्रत्यागच्छभन्त । मत्स्यान ्

िेतुां भविेतुां च बह्वव्यः मभहलाः समवेताः  वभन्त । 

मम पभतः पारिवेलनः मम भ्राता अभप च मम 

आवतु्तः अद्य बहट भबलम्बेन प्रत्यागतवन्तः । अहां बहट 

उभद्वग्ना आसम ्।  एते अस्माकां  कन टामिनन इत्यभस्मन ्

सम् यू एव समदु्रां गच्छभन्त ते ज्ञाभपतवन्तः यत ् ते 

अद्य सामभुद्रक-झचझावाते बद्धाः जाताः । 

अद्य ये मत्स्याः गहृीताः तेभ्यः परिवािस्य 

उपय गाय केचन मत्स्याः मया भचत्वा एकभस्मन ्पके्ष 

स्थाभपताः । अन्यान ्अहां भविेष्ये । अनेन भवियणेन  

यद ् धनां लप्स्यते तत ् चतुाष ु  ागेष ु भव ज्यते । 
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 ागत्रयां तेष ु भत्रष ुजनेष ु भव ज्यते ये मत्स्यग्रहणाथं 

गच्छभन्त अवभशष्टः  ागः तस्मन दीयते यस्य नौ-

जालाभदकां  च  वभत यत  भह जालां कन टामिननः तस्य 

उजाकः इांजन इभत च अस्माकम ्एव अभस्त तभहा सः 

 ागः अभप अस्मदीयः एव  भवष्यभत ।  अस्माभ ः 

भवत्तक शतः ऋणां स्वीकृत्य उजाकः िीतः अभस्त यः 

कन टिामिनने य भजतः अभस्त । अनेन एते जनाः समदु्र े

दिूां यावत ् गन्तुां शक्नवुभन्त अभप च अभधक्येन 

मत्स्यान ्प्राप्तुां शक्नवुभन्त ।  

लीलामय-भवियेण याः मभहलाः इतः 

मत्स्यान ् िीणभन्त ताः कण्ड लेष ु मत्स्यान ् परूित्वा 

पार्श्वास्थेष ु ग्रामेष ु भवियणाथं नयभन्त । केचन 

व्यापारिणः अभप सभन्त ये नगिीयापणानाां कृते 

मत्स्यान ्िीणभन्त । अहां मध्याहे्न द्वादशवादनां यावत ्

एव मत्स्यभवियणस्य  

कायं समापयाभम । सायांकाले मम पभतः अन्ये च 

सम्बभन्धनः भमभलत्वा जालस्य समीकिणां कुवाभन्त 

अभप च तस्य परिष्कािां कुवाभन्त । र्श्वः प्रातःकाले 

भद्ववादने एव ते समदु्रां प्रभत गच्छभन्त । प्रभतवषं 

 अरुणा-शखेिय ः परिवािः ऋणां स्वीकतुं भकमथं 

बाध्यः अभस्त ?  वन्तः तय माध्ये काां समानताां  

काां च पथृक्ाां पश्यभन्त । 

 भकां   वन्तः सनुामीभवषये श्रतुवन्तः ? इयां का 

 वभत? अनया अरुणासदृशाः परिवािाः काां 

हाभनां प्राप्तवन्तः स्यःु ? 

स्थानीयापण ेमत्स्यान ्भविीणन्त्यः धीवयाः 
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वषााकाले ते मासचतषु्टयां यावत ् समदु्रां न गन्तुां 

पाियभन्त । 

यत भह एषः मत्स्यानाां प्रजननकालः  वभत । 

एष ु भदनेष ु वयां व्यापारितः ऋणां स्वीकृत्य 

स्वजीवनभनवाहणां कुमाः । एतस्मात ् कािणात ्

अस्माभ ः बाध्यतावशात ् व्यापरिणे मत्स्याः 

भविेतव्याः  वभन्त अभप च वयां मकु्तया लीलामयां 

भवियणां न कतुं  पाियामः ।  ते कायािभहताः मासाः 

काभठन्येन याप्यन्ते । गतवषे सनुामीकािणात ्

अस्माकां  महती क्षभतः जाता । 

ग्र मीणके्षते्रषु आजीविक य ः स धन वन 

ग्रामीण के्षत्रेष ु जनाः स्व-आजीभवकाां 

भवभ न्ननः उपायनः चालयभन्त । केचन कृभषकायं 

कुवाभन्त अभप च केचन अन्याभन कायााभण कृत्वा स्व-

आजीभवकाां चालयभन्त । के्षत्रेष ुबहटभवधाभन कायााभण 

सभम्मभलताभन सभन्त यथा के्षत्रस्य बीजात ् पवू ं

सज्जीकिणम ् ि पणां बीजवपनां कतानां अनावश्यक-

तणृभनःसािणां च । सस्यम ् प्र तूां स्यात ्तभन्नभमत्तां वयां 

वषृ्टःे उपरि आभश्रताः स्मः । अनेन प्रकािेण जीवनम ्

ऋतषु ुएव आभश्रतम ्अभस्त । बीजवपनस्य कतानस्य 

च काले जनाः बहटव्यस्ताः  वभन्त । अभप च 

अन्यभस्मन ्काले कायास्य  ािः न्यनूः  वभत । देशस्य 

पथृक्-पथृक्-के्षत्रेष ु ग्रामीणाः जनाः पथृक्-

पथृक्सस्याभन प्रि हभन्त । पनुिभप वयां तेषाां जीवनस्य 

परिभस्थभतष ुअभप च समस्यास ुआभधक्येन समानताः 

पश्यामः । 

जनाः कथां जीवनभनवाहणां कुवाभन्त अभप च 

भकयत ् अजाभयतुां पाियभन्त इदम ् एतभस्मन ् तथ्ये 

आभश्रतां  वभत यत ्ये यस्याां  मूौ कृभषां कुवाभन्त सा 

कीदृशी अभस्त । केचन जनाः तस्याां  मूौ श्रभमकाणाां 

रूपेण आभश्रताः सभन्त । अभधकाः कृषकाः 

स्वावश्यकतानाां पतू्याथाम ्अभप च भवपण्याां भविेतमु ्

अभप सस्याभन प्रि हभन्त ।  

कन भित ्कृषकन ः स्वसस्यां तेभ्यः व्यापारिभ्यः 

भविेतव्यां  वभत येभ्यः ते धनां ऋणरूपेण  

स्वीकुवाभन्त । जीवनभनवाहणाय बहटभ ः परिवािनः 

ऋणरूपेण धनां स्वीकिणीयां  वभत यदा तेषाां पारे्श्व 

भकभचचत ्अभप कायं न  वभत । ग्रामीणके्षत्रेष ुकेचन 

एतादृशाः परिवािाः सभन्त ये  मूीनाां व्यापािस्य 

अन्यकायााणाां च कािणात ् समदृ्धाः जायन्ते पनुिभप 

बहवः जनाः यथा कृषकाः कृषकश्रभमकाः 

मत्स्यग्राभहणः ग्रामे हस्तभशभल्पनः च आवषं वभृत्तां न 

प्राप्नवुभन्त ।

 

अभ्य सः 

1.  वभभः सम् वतः  एतभस्मन ्भवषये ध्यातां स्यात ्यत ्कलपट्टग्रामस्य जनाः कृभषम ्अभतरिच्य अन्याभन 

अभप बहूभन कायााभण कुवाभन्त । तेष ुपचच कायााणाां सचूीं कुवान्त ु। 

2. कलपट्टग्रामे भवभ न्न-समहू-जनाः कृभषकाये आभश्रताः सभन्त । तेषाां काभचचत ्सचूीं कुवान्त ुतेष ुभनधानतमः 

कः अभस्त अभप च भकमथाम ्अभस्त ? 
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3. कल्पयन्त ुयत ् वन्तः कस्यभचत ्मत्स्यग्राभहपरिवािस्य सदस्याः सभन्त ।  वताां परिवािः इमाां चचां कि भत 

यत ्उजाकस्य कृते भवत्तक शतः ऋणां गहृ्णीयाम उत न ।  वती भकां  वभदष्यभत ? 

4. तलुसीसदृशानाां भनधान-ग्रामीण-श्रभमकाणाां पारे्श्व प्रायः सभुशक्षा स्वास्थ्यसौभवध्याभन  अभप च अन्य-

साधनानाम ्अ ावः  वभत ।  वभभः एतस्य पसु्तकस्य प्रथमे   अङ्के असमानतायाः भवषये पभठतम ्। 

तलुसीिामभलङ्गमय ः मध्ये  यद ् अन्तिम ् अभस्त तत ् एकभवधसमानतायाः रूपम ् अभस्त । भकां  एषा 

काभचत ्उभचता भस्थभतः अभस्त?  वताां भवचािेण एतस्य कृते भकां  कतुं शक्यते? कक्षायाां चचायन्त ु। 

5.  वताम ् अनसुािां सवाकािः शेखिसदृशान ् कृषकान ् कि-व्यवस्थातः म चभयतुां कथां साहाय्यां कतुं 

शक्न भत? चचायन्त ु। 

6. अधः प्रदत्तताभलकाां पिूयन ्शेखि-िामभलङ्गय ः भस्थतीनाां त लनाां कुवान्त ु–  

 शेखिः िामभलङ्गमः 

कभषाता  भूमः   

श्रभमकाणम ्आवश्यकता   

ऋणस्य आवश्यकता   

सस्यस्य ियणम ्   

तनः कृतम ्अन्यत ्कायाम ्   

 

इवत अष्टमोऽध्य यः 

  


