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तावना :  

 आजवर अनेक सािह य कार व सािह य वाह उदयास आले आिण काळानु प यात अनेक थ यंतरे  ही घडत 

गेली. यात ामु याने ामीण जीवनावर आधािरत ामीण सािह य हा वा मय कार ाच आधुिनक काळात मराठीत 

साकारला गेला. ते हा ा सािह याचा िन मती मागील ेरणा लाभली आहे ते पाहणे आव यक ठरेल. खालील तािवत 

मु ां ारे ामीण सािह याचा संि तपणे आढावा घेतलेला आहे. 
ामिन ठ जािणवा य त करणे :  

  कोण याही सािह य वाहाचा पथृकपणा समजनू घे यासाठी या यासािह य वाहात य त होणा या 

जािणवांचे व प पाहणे आव यक असते. ामीण सािह याचा पथृकपणा यातील ' ामीणले' या जािणवेम ये आहे. ामीण 

भागातील िशकले या िपढीत १९६० या आगेमागे सां कृितक भान आले 'आपण अनभुवलेले, अनभुवीत असलेले खेडे आिण 

जीवन सािह याचा िवषय होऊ शकतो. आपण वाचतो ते थािपत मराठी सािह य सम  मराठी जीवनाचे िच ण करीत नाही. 

खरे तर, खे ात राहणारी माणसे आिण शेती, िनसग, पशधुन, ऋतचु , िपके जिमनीचा कार, जलसंधारण यांचा अतटू संबंध 

असतो. यांचे सण, उ सव, ज ा, पजूा, िवधी, धातिु या, रीतीिरवाज, आहार, पाहुणचार, वेशभषूा यांचा वरील घटकांशी अतटू 

संबंध असतो. शेतकरी, शेतमजरू, बलतेुदार, आलतेुदार यांचा पर परावलंबी अतटू संबंध असतो. आंतरजातीय कवा 

आंतरधम य संबंध आिण जाती अंतगत संबंध व धम तगत संबंध सलो याचेच असतील कवा ेषाचेच असतील असेही न हे, 

य तपर वे हे संबंध िन चत होत असतात. ामीण माणसाचे, या या काळीआईवरील, िपकांवरील झाडांवरील, 

पशधुनावरील घिन ठ ेम आिण िज हाळा ल णीय असतो. शेतकरी आिण शेतमजरू यांचे िहतसंबंधा याबाबतीत िवरोधाचे 

संबंध असले, तरी यांचे शेलावर, पशधुनावर सारखेच घिन ठ ेम असते. याचा बारका याने शोध घेणे ही ामीण  सािह याची  
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ेरणा आहे. ामीण रीितिरवाजांम ये आिदम कृती- वृ ी या खुणा आढळतात. 

 ामीण जीवन काबाडक टांचे हालअपे टांचे असते, हे खरे पण या जीवनातही आनंदाचे ण असतात. सखुा या 

मतृी असतात. स दय थळेही असतात. पावसा याची सु वात, मगृातील पिह या सरीचा मृ ध, िबयांतनू तरारणारे क ब, 

अंकुरांचा जोमदारपणा. तेज आिण कोव या पानांची न ी व रंगछटा, सगुीचे िदवस, कामांची धांदल, ज ा आिण इतरही 

ासंिगक काय मांतील लेिझम, िटप या, कु या, भजने, भा डे, स गे, लोककलावंतांचे खेळ यामळेु क टमय जीवनात 

आनंद, उ साह, ज लोष आिण चैत य िनम ण होते. ामीण या तर क टाचीच ितमा आहेत. घरकाम, शेतीकाम आिण 

सासरुवास यातनू या सोिशक, सहनशील, संयमी आिण अबोल कवा िमतभाषी होतात. यामळेुच यांची भाषा अथवाही, 

अथघन आिण नेमकेपणाने आशय य त करणारी असते. िशवाय यांचे आप या कुटंुबीयावर असीम ेम असते. दधुा या 

सायीपासनू शेणा या पोवटी यांचे भावसंबंध गुंतलेले असतात. ितकूल पिर थतीतही जग याचे िचवट बळ यांनी आ मसात 

केलेले असते. ाचीन काळी शेतीचा शोध यांनी लावला आिण यां याच क टावर शेती तरली आहे. वतः सजन म 

असलेली ी, कृषी या सजनि येत सहभाग घेते आिण कला ांतात ितने वेश केला तर तेथेही सजनशीलतेचा 

सहजािव कार उ कटतेने घडिवते. या सव िठकाणी ' ामीणता' आहे या ामीणतेचा शोध घेणे ही ामीण सािह याची ेरणा 

आहे. 

कृिषिन ठ सं कृतीचा कला मक आिव कार घडिवणे : 
 ' ामीणता' ही यापक सं ा आहे. कृिष यवसाय ामीणतेत समािव ट होतो. शेतकरी, शेतमजरू, बलतेु आलतेु यांचे 

पर पर संबंध शेतीमळेु पर परांशी घ  आवळलेले आहेत. यांि कीकरणा या रे ामळेु जुनी गावगाडा प ती मोडकळीस 

आली आहे. पण संपणू झाली नाही, शेती, िपके, उ पादन प ती, अितवृ टी, अनावृ टीचा ामीण जीवनावर होणारा पिरणाम 

यामळेु रंकाचा राव आिण रावाचा रंक होतो. ामीण जीवनातले हे चढ-उतार पाहणे अितशय मह वाचे असते. ामीणतेचा 

ामीण माणसांचा िवचार शेती आिण यांचे पशधुन जनावरे वगळून करता येत नाही. शेती आिण जनावरांची कोण याही 

कारणाने परवड होऊ लागली, शेतक यांना अ न गोड लागत नाही. त डातील घास घशाखाली उतरत नाही. ही शेतीिन ठा 

बदल या काळात बदलत आहे. शहराजवळील खे ातील शेतकरी शेतीचे लॉट ग क न िवकत आहेत. शेती िवकणा या 

शेतक यां या मनातील ताणतणाव, यांची आ थक थती यांचा शोध घेणे ामीण सािह याची ेरणा आहे. शेती आिण शेतीवर 

िनव ह करणारा संबंध समाज ामीण सािह याची ेरणा आहे. शेती आिण शेतीवर िनव ह करणारा संबंध समाज ामीण 

सािह याचा िवषय आहे. यांचे जगणे, हषखेद, सखु दखेु मराठी सािह यात अ सलपणे आली पािहजेत. मराठी भािषक समाजात 

ामीण समाज हा बहुसं य आहे. पण याचे जीवन, याची बोलीभाषा उ च  ूसािह यकांनी टगलीचा, हेटाळणीचा, थ ेचा, 

कुचे टेचा िवषय केला होता. कृिषिन ठ जीवन जगणारे भिूमपु  आिण भिूमक या या मराठी सािह यात नायक-नाियका झाले 

पािहजेत, यासाठी यां या जीवनवा तवाचा शोधघेत घेत यां या यथा-वेदनांचा हंुकार सािह यातनू आिव कृत करणे, ही 

ामीण सािह याची ेरणा आहे.  

ामीण माणसू आिण िनसग यां या संबंधाचा शोध घेणे :  

 ामीण माणसांचा आिण िनसग चा अतटू संबंध आहे. ामीण माणसे िनसग चीच लेकरे आहेत. ती  िनसग या  



www.irjhis.com                 ©2021 IRJHIS | Volume 2 Issue 7 July 2021 | ISSN 2582-8568 | Impact Factor 5.71 

IRJHIS2107014 |    International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (IRJHIS) | 78  

अंगाखां ावर खेळतात. िनसगही यांचे लाड, कोडकौतुक करतो, कधी डोळे वटारतो. शेतीचा िवशाल पट, िपकांची समृ ी, 

आकाशाची गढू िनळाई, प यांची अ ात बोली, ऊन-साव यांचा खेळ, पावसां या सरी, िनझराचे संगीत, ढगांची िच े,        

चं -तारकांची शोभा बैलां या ग यातील घुंगरुमाळांचा मधुर नाद, जा यांची घरघर, रान जनावरांचे आवाज, ऋतचू ाचे स दय, 

या या ऋततूील िपके आिण वृ व ली, यां या पानांची, फुलांची शोभा, औत, नांगर, खरुपण या कामांची लय, मगीते, 

भलरी गीते यांची बेहोषी िनसग अशी रस, प, रंग, पश आिण ग ांची अमय द उधळण करतो. खे ाचा आिण शेताचा लळा 

असले या माणसांना शहरात करमत नाही, याचे मह वाचे हे कारण आहे. िनसग शी सहकाय, िनसग चे सहकाय अशा मै ी या 

संबंधा माणे िवरोधाचे ही संबंध असतात. अनावृ टी,अितवृ टी, गारपीट, िपकांवरील अनावर कीड यांसार या िनसग-कोपाला 

ामीण माणसे धैय ने त ड देतात. िनसग शी संघष करताना ामीण माणसू कधी कधी पार कोसळून, उ मळून पडतो. िनसग 

आिण ामीण माणसां या या संबंधाचा शोध घेणे ही ामीण सािह याची ेरणा आहे. अलीकडे िनसग या मात व व पात 

बदल झाले आहेत. पाऊस काळ नाही. वाहणारे िनझर नाहीत. आरवणारे क बडे गेले. आयाबाया या जा याबरोबर िहतगजु 

करीत हो या ते िजवाभावाचा सखा असलेले जाते गेले. वनसंप ीचा नाश होत आहे. हिरण, ससे, मोर यांसारखे साजरे गोजरे 

ाणी शेतात िदसत नाहीत. यं ां या आगमनामळेु बैल आिण यां या झलुी, घुंगरुमाळा, यां या चौरे-ग डे यांचा साजही गेला. 

गे याचे दःुख नाही, पण जे नवे येत आहे, याचे तरी वागत कसे होत आहे ? या येणा या न याचे पिरणाम ामजीवनावर कसे 

होत आहेत ? हे समजनू घेणे, याचा अिव कार करणे ही ामीण सािह यिन मतीची ेरणा आहे, यं ा या सा न यात ामीण 

माणसे काम करतात. यामळेु यां यातही पणा, कोरडेपणा, यापारी वृ ी, वाथ वाढत आहे आिण याचा अितरेक होत 

आहे. एकीकडे कोरडी धरणे, कोर ा िविहरी आिण दसुरीकडे अफाट ामीण जनसमदुाय ही सं ा येथे यापक अविन घेणे 

उिचत ठरेल. कारण आिदवासी, दिलत, शेतमजरू, ामीण या, ामीण भागातनू शहरात आलेले चाकरमाने आिण कामगार 

यांचाही समावेश ामीणाम ये होतो. ामीण भागातनू शहरात थलांतिरत झाले या जनसमहूाची मानिसकता दभंुगलेली आहे. 

ते खे ापासनू तटुतात आिण शहरे यांना सामावनू घेत नाहीत. या संघष त ते जगत असतात. या मानिसकतेचा आिव कार 

करणे ही देखील ामीण सािह याची ेरणा आहे. 

ामीण समाजाची यािम ता समजनू घेणे : 

 मराठी भािषक ामीण समाज बहुिवध आहे. अनेक धम, जाती, वंश, सं दाय तेथे एक  राहतात. यांचे सं कारिभ न 

असतात. जीवनात मानिसकतेची जडण-घडणही िभ न त हेने होत असते. अमकु समाज शरू िभ ा, सु ट-दु ट, क टाळू-

आळशी, दयाळू-कर, पुरोगामी ितगामी असे ढोबळ मानाने मानले जाते. तेही फार खरे नसते, ामीण सािह याला िविश ट 

त व ानाचे अिध ठान नाही, असे िवधान केले जाते. तेही फार खरे नसते. अशा यािम , बहुिवध अफाट असले या, दरूवर 

पसरले या आिण िनर र असले या सवच समाजाला कोणा एकाच महा याचे त व ान वीकाराह कसे वाटेल ? ाचीन 

काळापासनू ही बहुिवध सं कृतीची माणसे येथे एक  नांदत आली. 

 वाद-संवाद, संघष समेट होत आले. वेश आिण पजूा प ती यांत देवाण-घेवाण झाली, वण, जाती, धम, सं दाय यात 

सकर झाले. पण आपापला वेगळेपणा जप याचा आटािपटा चालचू रािहला. भाऊबंदांची भाऊबंदकी, मारामा या खनू ामीण 

सािह य ये होतात. कोटकचे याही होतात. संघष आिण सलोखा हे मानवी वभावाचे वैिश  आहे. हैदराबाद मु ती सं मात 
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अनेक हदनूी मसुलमानाना आप या घरात लपवनू जीवनदान िदले. हदू या घरात मसुलमान लपिव याची कुणकुण लागली 

ते हा हदू या घरा या झड या घेत या गे या. यावेळी मसुलमान ी-पु षांना कंुकू आिण गंध लावनू हदनुीच यांचे ाण 

वाचिवले ही क णा वृ ी माणसात असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठा या नामांतरासार या 

जाितसंघष या ल ात सवण नी दिलतांवर ह ले केले आिण काही काही सवण नीच ह लेखोरांना रोखले देखील हा फार जुना 

इितहास नाही. एवढेच न हे तर अनेक सवण माणसे या लढयात ठामपणे दिलतां या या य बाजनेू उभी रािहली. झाशी या राणी 

आिण सातार या ताराबाई यां यासार या शौय गाजिवणा या या आजही आहेत. हैदराबाद मु तीसं ामात बदकू घेऊन 

लढ या आहेत. यां यासार या काही यांनी भिूमगत यो ांना श ा े पुरिवणे, श ा ांची ने-आणे करणे, बॉब तयार 

कर यासाठी मदत करणे इ. मद नी कामे केली आहेत. यांनी मद नी गाजिवली तसेच दबु या शेतक यांनी ला ा-का ा, 

कु हाडी, गोफणी आिण म यांनी िनजाम रझाकारांशी सामने केले आहेत. अशी बहादरुी गाजिवणारा ामीण समाज, िच लर 

पुढारी आिण ु  सरकारी कमचा यांसमोर लाचार होऊन का उभा राहतो. याचा शोध घे याची ामीण सािह याची ेरणा 

आहे.हा अफाट, सवदरू पसरलेला, असंघिटत असलेला यािम  ामीण समाज पिरवतनाला स मखु करावयाचा आहे. यांना 

म. जोितबा फुले, राजष  शाहू महाराज, महष  िव ल रामजी शदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अ णाभाऊ यांचे िवचार आिण 

काय सांगावे लागेल. तसेच या ाळू समाजाला म. गौतम बु , म. कबीर, ानदेव, नामदेव, चोखा, सावता, सेना, गोरोबा, 

रोहीदास, तकुाराम, एकनाथ यांचेही िववेकिन ठ िवचार समजावनू सांगावे लागतील, ही परंपरा संत तकुडोजी, गाडगे 

महाराजांपयत बहुजनां या उ ारासाठी झटत होती. काळा या मय दा ल ात घेऊन यांचे कालबा  िवचार सोडून, जे िवचार 

आजही मह वाचे आहेत. ते भािवक समाजापुढे आणणे आव यक आहे. मराठी मनावर बारकरी सं दायाचा फार मोठा भाव 

आहे. मराठी मनावर वारकरी सं दायाचा फार मोठा भाव आहे. यािम  आिण बहुिवध समाजाला एकसंघ करणे, ही ामीण 

सािह याची ेरणा आहे. 

बदल या खे ाचा वेध घेणे :  

 'खेडी बदलत आहेत' याचाही अथ नीट समजनू घे याची गरज आहे. खे ात क या प या सडका, शाळा, 

दवाखाने, ामपंचायती, सहकारी सं थां या इमारती, काही सरकारी काय लये यांची आधुिनक प तीची कॉ ीट िगला याची 

बांधकामे, गावात एस. टी. बस सेवा, क, ॅ टर, जीप गा ांची वाहतकू, रेिडओ, वृ प े, दरूदशन, टेिलफोन, वीज, िवजेवर 

चालणारी यं े, शहरी पोशाख, राहणीमान एवढाच हा वरवरचा बदल नाही. शेतीत आधुिनक अवजारे, यं े गेली. बी-िबयाणे, 

रासायिनक खते, आहार प ती, चैन, सखु, करमणकू, ऐ वय यािवषयीही शहरी जािणवा खे ात पोहोच या आहेत. 

वाभािवकपणे ामीण भाषेवरही शहरी मराठी आिण इं जीचे आ मण होत आहे. ामीण माणसाची मानिसकता या 

वळणाची बनत आहे. खे ात हॉटेल, परिमट म, िबअरबार, हडीओ-शो, पानप ा आहेत. दरूदशन आिण हडीओ-शो 

मम ये हसक, लिगक, भडक काय म त ण वग आिण सवचजण एकजात पाहत आहेत. 

 खे ात वीज पोहोच यापासनू शेतीवरचा खच वाढला आहे. सामा य शेतक यांना शेती परवडत नाही. ती सोडताही  

येत नाही. कसताही येत नाही. शेती िवकावी तर काय करावे ? हा न आहे. बी, खते, कीटकनाशके, अवजारे, यं े यांचे 

ख ात वीज पोहोच यापासनू शेतीवरचा खच वाढला आहे. सामा य शेतक यांना शेती परवडत नाही. ती सोडताही 
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कारखानदार आिण यापारी भरमसाट िकमती आका न शेतक यांची लटू करतात. यातही मालात भेसळ, अ ामािणक 

याज, राजकारणाचे गु हेगारीकरण आिण गु हेगारांना राजकीय ित ठा ा ती ! शेतक यांचा कोणी वाली नाही. पुढारी आिण 

अिधकारी-कमचारी शेतक यांनाच लटुीत आहेत. ामीण योजना हडप होतात. ामीण लोकांना रोजगार व त धा य 

दकुानातनू धा य, िप याचे पाणी िमळत नाही. याय करणारेच अ याय करतात. तेथे त ार कोणाकडे करायची ? “बदलते खेडे, 

जग यामर याचे कोडे' अशी थती झाली आहे. 

 बदल या खे ाची दसुरीही िवधायक बाज ूआहे. आधुिनक शेती अवजारे , वीज , यं े यामळेु कमी दजदार शेतीकामे 

होतात. अनेक ामीण कुटंुबांतील िशि तांना िनरिनरा या े ांत नोक या िमळा या आहेत. यामळेु बदल या खे ाची 

दसुरीही िवधायक बाज ूआहे. आधुिनक शेती अवजारे, वीज, यं े यामळेु कमी क टात जा त आिण कायम उ प नांची सोय 

झाली. यां यामळेु इतरांना िश णा या संधी िनम ण झा या. क याणकारी धोरणामळेु रोजगार हमी. जवाहर योजना, इंिदरा 

आवास योजना आिण अनदुान योजना आहेत. यांचाही काही माणात ामीण जनतेला लाभ झालेला आहे. तरीही पुढारी 

अिधकारी यां या सलगीने चालणारा टाचार, लोकांम ये जागतृीचा अभाव,असंघिटतपणा, आ थक दबुलता आिण 

परावलंिब व यामळेु फार मोठा ामीण समाज या लाभांपासून खपू दरू आहे. या सव अनकूुल- ितकूल बदलांचा पिरणाम 

ामीण माणसांवर होत आहे. वैफ य, िनराशा, लाचारी वाढत आहे. िवफल शेतकरी आ मह या करीत आहेत. तसेच िव ोह 

होत आहेत. ही बदलती मानिसकता ामीण सािह यात ित बिबत कर याची ेरणा ामीण सािह याची आहे. 

ामीण समाज आिण सारमा यमे यांचा संबंध: 

 सारमा यमे ही आधुिनक समाज जीवनाचा अिवभा य भाग बनलेली आहेत. सव कारची सारमा यमे खे ापयत 

पोहोचली आहेत. लहान खे ांचे मो ा गावात मो ा गावांचे लहान शहरात पांतर होत आहे. शेती, नोकरी, म तेदारी, 

यवसाय, यापार यां ारे खे ाकडेही पैसा जात आहे. खे ातील सधन घरात ीज, िम सर, ाइंडरसह डाय नग 

टेबलासार या सव सिुवधा उपल ध आहेत. वतःची गाडी, टू-इन-वन, दरूदशन, टेिलफोन असतो. भाषा, वेश, आहार, चैन, 

मनोरंजन याबाबतीत खेडे आिण शहर यांतील अंतर कमी होत आहे. वृ प े, आकाशवाणी, दरूदशन, जािहराती फोन यांमळेु 

अंतर कमी होत आहे. िनर र आजी-आजोबा अनेक इं जी श द आिण ांिथक श द आप या भाषेत वापरतात. 

सारमा यमांतनू अनेक बदल होत आहेत. एक कारचे हे सां कृितक आ मण आहे. ही लादलेली, थोपवली जात असलेली 

आधुिनकता आहे. ते पिरवतन न हे फॅड आहे. यांतनू अ सल देशीपणा, व व न ट हो याची भीती आहे. या अधपतनापासनू 

ामीण समाज वाचवावा अशी धडपडही काही मंडळी, सं था, संघटना करतात. हे सव सखोलपणे, सू मपणे समजनू घेऊन 

सािह यातनू आिव कृत कर याची ामीण सािह याची ेरणा आहे. 

सम  समाजवा तवा या संदभ त ामीण सािह याचा िवचार करणे :  

 ामीण समाज हा सम  समाजाचा एक भाग आहे. तो सव त मोठा हणनू मह वाचा भाग आहे. ामीण समाज 

हणजेच सम  समाज आहे. तसेच ामीण समाज हणजे काही वतं  अिल त समाज न हे. यामळेु ामीण समाजाचा िवचार 

सम  भारतीयते या संदभ तच करावा लागतो. भारता या अ मतेतच ामीण समाजाची अ मता आिण भारता या िहतातच 

ामीण समाजाचे िहत सामावलेले आहे. भारतीय िवशाल समाजात अनेक धम, जाती, सं दाय, भाषा, सीमा, लगभेद आहेत, 
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यां यात अमय द बंदी आहे. या या समाजा या िनरिनरा या जािणवा आहेत. यांचा मु तपणा वतं  आिव कार हावा 

हणनू िनरिनरा या सािह य वाहांची अपिरहायता आहे. ामीण समाजाचे वा तव ित बब ामीण सािह य वाहातच उमटेल, 

हे वाभािवक आहे. अंितमतः समता, वातं य, बंधुता, याय, लोकशाही, समाजवाद, धमिनरपे ता, िव ानिन ठा, भयमु त, 

शोषणिवरिहत समाजिन मती हावी अशीच आकां ा ामीण सािह याची आहे. यामळेु सव समिवचारी प , संघटना, 

सािह य वाह, सां कृितक सं था यां याशी ामीण सािह याचे भावंडपणाचे नाते आहे. ामीण माणसू सव समाज, िव व मानव 

यािवषयी काय िवचार करतो, हे आकलन करणे ही एक ेरणा आहे.  

संघष या पिव यात असले या ामीण समाजाची मानिसकता समजनू घेणे :  

 धा मक पातळीवर बवुाबाजी आिण ठकबाजी, राजकीय ने यांचे गु हे आिण वाथ धता, सामािजक कायक यांचे ढ ग 

वाढत आहे. यामळेु समाजापुढे नैितकता, चािर य, शील, याग, देशभ ती, रा ेम, समाजिहताची िन ठा यांिवषयीचे महान 

आदश नाहीत. काही स माननीय अपवादा मक आदश आहेत; पण यांचा भाव काही सवदरू पडत नाही. बोफोस, 

शेअरघोटाळे, हवालाकांड, भखंूड, वासनाकांड, दंगे, बला कार, अ याचार नेहमीचेच झाले आहेत. थािनक पातळीवर वरील 

घटनांसार या लहान-मो ा घटना घडतात. यामळेु ामीण समाजातील असंतोष, चीड, िव ोह वाढत आहे. या घटनांचा 

ितकार कर यासाठी समाजाची धडपड आहे. पुढारी, अिधकारी यां याकडे स ा, संप ी एकवटत आहे. यातनू यांचा 

म तवालपणा, मजुोरपणा, उमटपणा वाढत आहे. आम या िजवावर यांची स ा, संप ी आिण ऐ वय वाढत आहे, ही जाणीव 

ामीण समाजात वाढते. िशवाय िच लर पुढारी अिधकारी आम यापुढे बाब करतात आिण यां या आ यदा यां या पायांवर 

लाचारपणे लोटांगणे घेतात, ही व तु थती ते पाहतात. आपले नागरी ह क सिम या, ामीण िवकास संघटना, संघष सिमती, 

कृितसिमती थापन होत आहेत. यांची या ती, गाव, तालुका यापलीकडे अशी वाढत आहे. शेतकरी आंदोलने, यवुक 

चळवळी, ी-संघटना, दिलत-मु ती लढे, शेतमजरू संघटना ही काही उदाहरणे आहेत. िनराशा, िबघडले या पिर थतीत काही 

िवधायक कामे यश वीपणे चाल ूआहेत. अ णा हजारे यांचा राळेगणिस ी येथील योग, िवलास साळंुखे यांची पाणी पंचायत, 

मोहन धािरया यांची वनराई चळवळ इ यादी. 

 िवधायक आिण रचना मक काय माणेच नागनाथ अ णा नाईकवाडी, भारत पाटणकर, गो वदराव पानसरे, मधुकर 

पातळीवरचे काय म समाजाचा आशावाद जागवीत आहेत. संघष चा हा पिव ा, या संगीच मानिसक, बौि क उलघाल 

वाहणे ही  ामीण सािह याची ेरणा आहे. 
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