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‘सेपियन्स’ या िुस्तकाचा लेखक युवाल हारारी म्हणतो आिल्यािैकी प्रत्येक जण एका काल्िनिक 
आज्ञेला (imaginary order) धरूि जगत असतो. यात काय चूक ककिं वा बरोबर हे ि शोधता त्याशशवाय 
दसुरा काही ियााय िाही हे मान्य आिण करू. त्यामळेुच आिल्यािैकी प्रत्येक जण कुठल्या िा कुठल्या 
ििंथात मोडतो : आस्स्तक, िास्स्तक, पवकासवादी, ियाावरणप्रेमी, पववेकवादी, तत्ववादी, स्रीमुस्ततवादी 
इत्यादी. असा कुठलाही ििंथ मान्य िसणारेदेखील असतात. िण तोदेखील एक ििंथच की ! कसे तयार 
होतात हे ििंथ ? तर आिल्या जिुकािंमुळे, तसेच लहाििणािासूि आिण कुठल्या वातावरणात वाढतो, 
काय शशकतो याप्रमाणे, आणण आिल्या जगण्याचिं उद्ददष्ट ककिं वा मागा आिण काय ठरवतो याप्रमाणे. 
असो, तर याच्या खोलात शशरायला िको. िुद्दा असा आिे की या आ्लया काल्ननक आज्ञावलीिुळे 
आ्ले ककांवा आ्लया ्ुढच्या प्ढयाांचे ककां वा इतर सषृ्टीचे कािी भले िोते आिे की नुकसान ? गोची 
अशी आहे की एका ििंथाच्या दृष्टीिे असणारे भले हे दसुऱ्या ििंथाच्या दृष्टीिे िुकसािही असू शकते. 
मग यावर तोडगा काय ? सध्या राज्यात, देशात जे िदी सुधार प्रकल्िािंचिं लोण आलिंय 
त्याबाबतीतदेखील हाच कूटप्रश्ि ददसतो. िदी सुधार म्हणजे ितकी काय, याकरता प्रत्येक ििंथाची 
वेगवेगळी धारणा आहे. आणण या साऱ्या ्ांथाांव्यनतररक्त ‘िानवेतर जीवाांचा’ एक ्ांथ ककां वा भागधारक 
म्िणून आ्ण पवचार करणार का ?  

पवपवध पवचारधारािंचे पवपवध ििंथ :  

िदी ही सगळयािंचीच आहे त्यामुळे कोणी एका ििंथािे यावर निणाय घेऊि उिाययोजिा करावी हे योग्य 
वाटत िाही. शासि जरी असले तरी ते राबवणारे अधधकारीदेखील कुठल्या िा कुठल्या ििंथाचेच 
असतात. िदी ही नतची स्वतःचीदेखील आहे यावर शवेटी चचाा करू. िरिंतु ततूाास निदाि नतच्यावर सवा 
ििंथािंचा समाि हतक आहे हे तरी मान्य करूि िुढे जाऊ. या ििंथािंिा ककिं वा भागधारकािंिा मूल्यािंची जाण 
आहे अस े गहृीत धरले आहे. या लेखाचे प्रयोजि एवढेच की यातूि आिण सवासमावशेक, एकािंगी 
पवचार िसललेा, असा मागा काढू शकतो काय ? ज्यामध्ये सवा ििंथािंिी एकर येऊि चचाा करण्याशशवाय 
ियााय िाही. िरिंतु शासिाला ककिंवा सवाांिाच नतथवर िेण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्ि करावे लागणार. हा 
लेखही त्यातलाच एक प्रयत्ि. 

सवासामान्य िागररकािंची अिेक्षा :  

सवासामान्य िागरीकािंची मागणी एवढीच की िदी स्वच्छ, सुिंदर ददसावी. इथे सवासामान्य िागररक 
म्हणजे सवाात मोठा गट. रोजच्या आयुष्यातली चाकोरी एका पवशशष्ठ मागाािे जगणारे. त्यािंिी िदीचा 



‘अभ्यास’ असा केलेला िाही. त्यामुळे िदी स्वच्छ सुिंदर करण्यासाठी वेगवेगळे ियााय अस ूशकतात, 
िदीचे िैसधगाक सौंदया काय हे त्यािंिा ठाऊक िाही. शशक्षणिद्धती बघता ते ठाऊक असणिं अिेक्षक्षतही 
िाही. स्वाभापवकिणे ते ही जबाबदारी शासिावर सोडतात. िरिंतु लोकप्रनतनिधी िागरीकािंमधूिच आलेले 
असल्यािे त्यािंची भूशमकादेखील साधारण अशीच. यािंच्यातल्या धाशमाक लोकािंची मागणी अशी की त्यािंिा 
िदीियांत जाऊि धाशमाक पवधी करता येतील अशी केवळ सोय असावी. योजिािंबाबतीत ते काहीस े
तटस्थ ददसतात. िदीची आिण माता / आई म्हणूि जरूर िूजा करतो िरिंतु ही भाविा आचरणात 
आलेली ददसत िाही. उलट आिण िदी एक शसिंक म्हणूि, म्हणजेच सािंडिाणी/कचरा टाकण्याची एक 
जागा म्हणूि वािरत आलो आहोत. िदीत जाणारे सत्तर त ेऐिंशी टतके सािंडिाणी हे घरगुती वािरातूि 
तयार होते. नतच्या प्रदषूणात भर िडते आहे ती आिल्याचमुळे ! हे आिल्याला ठाऊक आहे काय? 
त्याचे दषु्िररणाम माणसाला घातक आहेत. पवषमज्वर, जुलाब, अनतसार, कॉलरा इत्यादी अिेक रोग 
अशा दपूषत िाण्यामुळे होतात. हे ठाऊक असल्यास यावर काय उिाययोजिा करायला हवी असा काही 
पवचार आिल्याकडूि होतो का? ही जबाबदारी शासिािे घेतली असली तरी शासि ते योग्यप्रकारे करते 
का हे आिण तिासतो का?  

शासि याकडे कसे बघते :  

शासि चालते पवपवध अधधकाऱ्यािंच्या जोरावर. हे अधधकारी, त्यािंच्या औिचाररक शशक्षणाबरोबर, 
वैयस्ततक आयुष्यात अिुभवातूि काय शशकले, त्यािंच्या प्रेरणा कोणत्या, त्यािंची मूल्ये कोणती इत्यादी 
गोष्टीिंवर अिेक निणाय अवलिंबूि असतात. सवासाधारण ददशा बघता बरेचसे अधधकारी हे पवकास 
म्हणजे शहरीकरण, बािंधकामे इत्यादी िायाभतू सुपवधा (infrastructure) आणण त्यातली भव्यता वाढवत 
ठेवण्यात यश मािणारे आहेत. मग या ओघात अिेकवळेा ‘रोग होऊ िये म्हणूि उिचार ि करता रोग 
झाल्यावर उिाय योजिा’ करण्याची िद्धत ददसते. रहदारी वाढली की मग रस्ते वाढवायचे िरिंतु 
रहदारी वाढू िये याकरता उिाय योजिा करण्यावर मार भर ददला जात िाही. िदीतील प्रदषूण 
आवातयाबाहेर गेलिं की सािंडिाणी शुद्धीकरण प्रकल्ि उभारायचे िरिंतु सािंडिाणी थेट िदीत जाणार िाही 
ककिं वा सािंडिाण्यातले घातक घटक कमी करण्यासाठी उिाययोजिा केल्या जात िाहीत. आता ह्या अशा 
प्रकारच्या रोग-िश्चात उिाय योजिािंची प्रथा कशी आली तर सतत वाढत असलेल्या शहरीकरणामुळे. 
लोकसिंख्या मयााददत होती तोवर फारशा उिाययोजिा कराव्या लागत िव्हत्या. िूवी जे काय सािंडिाणी 
िदीत जात होतिं ते शुद्ध करण्याची िदीत क्षमता  होती, त्यामुळे ती अडचण आहे असिं कुणाला 
वाटलिं िसणिं स्वाभापवक आहे. अथाात तेंव्हा सािंडिाण्याचे घटकही वेगळे होत े हे लक्षात घ्यायला हवे. 
उदाहरणाथा, आिल्याच कुटुिंबातील दोि पिढयािंिूवी असणारा शाम्िूचा वािर आणण आत्ताचा वािर यात 
फरक आहे. तेंव्हाच्या आज्ज्या केवळ शशकेकाई-ररठा वािरत असत िरिंतु आत्ताच्या काही आज्ज्या 
आणण िुढच्या सवाच पिढया केवळ शाम्िूच वािरतािा ददसतात. जीविशैलीतील बदलामुळे केवळ 
िदीतील प्रदषूण वाढत आहे याची सवासामान्य िागररकािंिा जाणीव आहे का? िसलीच तर प्रश्िच 
िाही! आणण असली तरी अजूिही ते सगळी जबाबदारी शासिावरच टाकू इस्च्छतात की काही प्रमाणात 
स्वतः त्याकरता उिाययोजिा करू इस्च्छतात, हे िरत एकदा ििंथाप्रमाणे बदलणार. यात शासिाचा 



कायाभाग काय तर ही बदललेली िररस्स्थती उलगडूि जितेला सािंगणे आणण केवळ जितेच्याच हातात 
असणाऱ्या गोष्टीिंची जबाबदारी जितेवरच टाकणे ककिं वा प्रत्येक भागधारकाची जबाबदारी ज्याची 
त्यालाच देणे. उदाहरणाथा जरी जितेला िटलिं की शाम्िू वािरणिं िदीकरता धोकादायक आहे तरी ती 
रोग-िश्चात उिाय योजिाच होते. शाम्िू तयार करणाऱ्या कारखािदारीला आिण थािंबवणार का ? 
शासि हे का करत िाही कारण ते चालवणारे एका पवशशष्ठ आणण व्यािक आज्ञेचे िालक आहेत असिं 
ते माितात. काय आहे ही सवोच्च आज्ञा तर – अथाव्यवस्था ! आणण अथाव्यवस्थेच िररमाण – GDP 

म्हणजेच सकल राष्रीय उत्िन्ि. हे वाढवत ठेवणिं म्हणजेच देशाची प्रगती, असिं मािणारा ििंथ सबिंध 
िथृ्वीवर व्यािूि आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची कारखािदारी थािंबवणे म्हणजे ह्या प्रगतीवर घाला 
असल्यािे शासि हे करत िाही. आणण ही आज्ञा स्जला मान्य िाही ती व्यतती अथाातच नतथे काम 
करू शकत िाही. काही व्यतती तरीही काम करतािा ददसतात. त्या खूि मोठ्या प्रमाणावर बदल घडव ू
शकत िाहीत िण छोटे छोटे बदल घडवत राहतात. आणण बरचसे आज्ञा मान्य करणारे काय करतािा 
ददसतात तर ज्यात ‘भव्यता’ आहे, ‘झकिक’ आहे, ‘खचा’ आहे असे ‘मोठाल’े प्रकल्ि उभारणे. िरदेशात 
ददसते तश्शी स्वच्छ आणण सुिंदर िदी यािंिा हवी आहे. कमी खचाात िदी सुधार यािंिा फारसा मान्य 
ददसत िाही ककिं वा असे उिाय सािंगणारे लोक त्यािंच्याियांत िोहोचू शकत िाहीत. आता िुढचा मुद्दा 
असा येतो की यात अयोग्य ते काय? आणण कुणासाठी अयोग्य? या आज्ञेचे िालि करणाऱ्यािंिा तर हे 
योग्यच वाटते. मग अयोग्य कुणाला वाटते तर काही ििंथािंिा. िदीचा पवचार करता इतर ििंथ कोणत े
तर ियाावरणवादी,  धमावादी, सजग िागररक, सजग अशभयिंते ककिं वा स्थाित्यकार इत्यादी.  

ियाावरणवाद्यािंची भूशमका :  

ियाावरणवादी म्हणजे जे ियाावरण या पवषयात शशक्षण घेऊि ियाावरण सिंवधािाची भूशमका मािंडत 
आहेत असे. यातले बरेचसे औिचाररक शशक्षण ि घेता ियाावरणकरता काम करणारेदेखील आहेत यािंिा 
ियाावरणप्रमेी म्हणूयात. िण एकिं दर या ियाावरणवाल्यािंिा माणसाचा केवळ भौनतक पवकास काही 
फारसा मान्य िाही. म्हणजेच शासि आणण, सवोच्च आज्ञा – अथाव्यवस्थेच्या, पवरोधातली ही भूशमका. 
आणण त्यातूि हा पवकास जर निसगााला पिळूि काढणारा असले तर निस्श्चतच मान्य िाही. त्यामळेु 
शासि पवरुद्ध ियाावरणवादी हा झगडा सतत राहतो. िरत ियाावरणवाद्यािंमध्ये काही जहाल मतवादी 
आहेत तर काही मवाळ. म्हणजेच पवरोध करण्यावर भर असणारे आणण काही आिािल्यािरीिे काम 
करणारे आणण जो ऐकेल अशाच व्यततीला सल्ला देणारे. यातल्या जहाल गटािासूि दरू राहण ेशासि 
िसिंत करते तर मवाळ गट आिणहूि शासिािासूि दरू राहतो. थोडतयात काय ियाावरणवाद्यािंची 
भूशमका शासिाला कळावी अशी सोयच आिल्या समाजात िाही. आिला आवाज शासिािे ऐकावा 
याकरता त्यािंिा खूि प्रयत्ि करावे लागतात. तर ियाावरणवाद्यािंची िदीबाबतली भूशमका काय तर 
प्रस्तापवत िदी सुधार प्रकल्ि होऊ िये हा आग्रह. का होऊ िये तर यात िदीचा िररसिंस्था म्हणूि 
पवचारच िाही. नदी शिरातून वाित नािी; तर ‘आ्ण’ नदीच्याकाठी वस्ती केली आिे, हे आिण 
पवसरलो आहोत. ियाावरणशास्रािुसार िदीचा पवकास म्हणजे िदीचिं िार, नतचे काठ, नतच्यातल ेअिेक 
आसरे, पवपवध भौनतक (physical) आणण जैपवक बाबी आणण या सगळयाशी वषाािुवषा घट्ट िातिं 



सािंगणाऱ्या जवैपवपवधतेचा पवकास. आणण िेमतया ह्याच गोष्टी शासिािे िदी सुधार प्रकल्िातूि 
वगळलेल्या ददसतात. आणण िदीच्या िैसधगाकिणाच रुिािंतर कृत्ररमिणात करण्याकडे कल आहे. आता 
हे इथे निस्श्चत मान्य करायला हविं की सध्याची िदीची स्स्थती काही फार बरी िाही. नतच्यात काही 
काळािूवीचा िैसधगाकिणा रादहललेा िाही. हा िैसधगाकिणा शहरिासूि जरा दरूवर मार ददसतो. 
िुण्याच्या ककिं वा कुठल्याही एखाद्या शहराच्या बाहेर िदी जशी सुिंदर स्वच्छ ददसते तशी शहरात ददसत 
िाही. (कुठल्याही िदी सुधार प्रकल्िाशशवाय िदी सुिंदर आणण काहीअिंशी स्वच्छ असत)े तर शहरात 
मार नतचिं रुिडिं खूिच बदललेलिं ददसतिं. त्यामुळे ती फारशी िैसधगाक रादहलेली िाही. मुख्य म्हणजे 
नतचे काठच बदलल ेआहेत. अिेक शहरात िदीला शभिंती बािंधूि िालाकरण (channelization) केल ेआहे. 
यामुळे अिेक िैसधगाक प्रकिया (ecological processes) बदलल्या. यामुळे नतच्या िैसधगाक सौंदयाात 
बाधा आलीच, बरोबरीिे नतची कायांदेखील थािंबली. ही कायां खरिंतर माणसाला अमूल्य ियाावरणीय सवेा 
िुरवण्याचिं काम करत असतात. तर आता या बदललेल्या रुिाला बदलण्याची घाई अिेक जणािंिा आहे. 
त्यातलेच एक म्हणजे सवा मािवी वस्त्या िीट िेटके करणारे वास्तू-पवशारद (architects) ककिं वा 
पवकसक (developers). हा आिला िुढचा ििंथ. 

नियोजिकार आणण पवकसकािंची भूशमका :  

वास्तू-पवशारद ककिं वा पवकसक िदीकरता चोख अशभयािंत्ररकी उिाययोजिा सुचवत आहेत. याकडे सौंदया 
दृष्टीिे बघण्याची कला अथाातच यािंच्याकडे आहे. मुख्य म्हणजे ही मिंडळी िा जहाल आहेत िा मवाळ. 
यातली बरीचशी मिंडळी सवोच्च आज्ञेचे िालि करणारी आहेत आणण त्यामुळेच शासिाशी जुळवूि 
घेणारी आहेत. यािंिी िदी स्वच्छ सुिंदर करण्याकरता अचूक गणणतिं मािंडली आहेत. सािंडिाणी िदीत 
जाऊ िये म्हणूि िाईिच्या सहायािे त े एका दठकाणी गोळा करूि त्यावर प्रकिया करूि िदीत 
सोडण्याचे योस्जले आहे. िालीकरण (channelization) उिंच करूि िदीला दोि शभिंतीतूि वाहूि िेण्याची 
योजिा आहे. ही सवासाधारण कल्ििा अिेक देशात राबवली जाते. एरवी िाणी िसरूि वाहतिं त े
बिंददस्त केलिं की भरिूर ददसतिं. भूजल-अशभयिंतेदेखील या योजिािंचा भाग असतात. त्यामुळे िरुासारख्या 
घटिािंमध्ये िदीत येणाऱ्या िाण्याचिं गणणत मािंडूि योजिा केली जाते. ती अचूक असावी असिं मान्य 
करायला फार हरकत िाही. या गटातले उत्तम बाग-रचिा करणारे आकका टेतट (landscape architect) ही 
सगळीच रचिा झाडिं लावूि सुिंदर कशी करता येईल याची योजिा करत आहेत. त्यामुळे ह्या भव्य 
बािंधकामावर थोडीतरी दहरवाई निमााण करण्याची सोय आहे. बरोबरीिे ही सगळीच योजिा मुख्यतः 
शहरात राहणाऱ्या ‘िागररकािंकरता’ आहे. त्यामुळे इथे दठकदठकाणी बसण्याची सोय, कट्टे, दहरवळी, 
कॅफे, मॉल्स, िदीकाठच्या देवळािंिा लागूि असलेल्या घाटािंचिं िुिरुज्जीवि इत्यादी मिोरिंजक आणण 
आरामदायक गोष्टीिंची रेलचेल असले.  

िैसधगाक सौंदया की कृत्ररम सौंदया ? 

या योजिेत अिेक ििंथािंिा अडचण वाटत िाही कारण सगळेच जण िदीकडे एक सिंसाधि म्हणूि 
बघत आहेत. ती आिण आिल्याला हवी तशी बदलू शकतो ही एक धारणा आहे. ह्या धारणेचे लोक 



िदी स्वच्छ-सुिंदर करू इस्च्छतात िरिंत ुही सौंदयादृष्टी जरा वेगळी आहे. ही मािवनिशमात सुिंदरता आहे. 
िदीच्या मूळ िैसधगाक सौंदयााकडूि नतला कृत्ररम सौंदयााकडे िेण्याची ही योजिा आहे. शहराबाहेरील 
मािवी हस्तके्षिािासूि दरू असलेली िदी सुिंदर िसत ेकाय? नतथे बसायला जागा िसतात काय? नतथे 
सुिंदर ककिं वा सावलीची झाडे िसतात काय? नतथे मिोरिंजिाची सोय िसते काय? तर निस्श्चतच असते 
हे कुठलाही िागररक मान्य करेल. कदाधचत हा अिुभव निसगाप्रेमीिंिा अधधक भावेल िरिंत ुहा अिुभव 
महत्वाचा िाही काय? शहरात एरवी सवारच मिोरिंजक आणण सोयीसुपवधािंिी युतत गोष्टी असतात. 
असायलाच हव्यात. िरिंतु िदी या िैसधगाक सिंस्थेकडे आिण वेगळया दृष्टीकोिातूि बघू शकतो काय? 
ददैुवािे याचे उत्तर िाही असे आहे कारण िदीकडे िदी म्हणूि बघणे आिल्याला कोणीही शशकवल े
िाही. यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आराखडे बिवणारे वास्तू-पवशारद, अशभयिंते इत्यादी  नियोजिकार 
(planners) आणण ते राबवणारे शासि ककिं वा पवकसक यािंच्या हातात आहेत. यािंच्यातल्या कुणीही 
त्यािंच्या अभ्यासिमात िदी ककिं वा कुठल्याही िरीसिंस्थेचा पवचार आराखड्यात अिंतभूात ‘का’ करायचा 
आणण ‘कसा’ करायचा हे शशकलेले िाहीत. िररणामी िदीसारख्या िैसधगाक िरीसिंस्थेलादेखील 
कृत्ररमतेकडे िेण्याचा आग्रह ददसतो. हा िूणातः मािवकेन्री दृष्टीकोि होतो. मािवकेन्री दृष्टीकोि 
असायला हरकत िाही फतत त्याचा आग्रह कुठे आणण ककती धरायचा हा पववेक आिण शशकणार का? 
िदी केवळ शहरातूि वाहते म्हणूि नतला लगेच सखु-सोयी-मिोरिंजियुतत करणे हे शास्रीयदृष्ट्या 
ककतित योग्य? िदीकडे िदी म्हणूि बघणे का गरजेचे हेदेखील समजूि घ्यायला हवे. आणण हे केवळ 
िदीकरता िसूि आिल्याच भपवष्यासाठी आहे हे आिण जाणतो का?  

िदीकडे वस्तुनिष्ठिणे िादहल्यास ... 
िदी ही एक िैसधगाक सिंस्था आहे. वेगवेगळया ििंथािंची नतच्याकडे बघण्याची दृष्टी जरी वेगवेगळी 
असली तरी ‘िैसधगाक सिंस्था’ म्हणूि असललेिं नतचिं स्थाि कुणी अमान्य करू िये. शास्रीयदृष्ट्या 
नतच्या शहरातूि वाहणाऱ्या तकुड्याकडे वेगळिं बघता येत िाही. उगमािासूि मुखाियांत म्हणजेच 
डोंगरािासूि समुराियांत असा नतचा प्रवास असतो. या दरम्याि ती पवपवध भूरुिािंमधूि वाहते. ककिं बहुिा 
हा भूरुिािंच्या घडणीमध्ये नतचा मोठा वाटा असल्यािे या प्रत्येक भूरुिाचिं आणण नतचिं घट्ट िातिं तयार 
होतिं. मुख्य म्हणजे नतचा िावसाच्या िाण्याव्यनतररतत ककमाि प्रवाह (base flow) हा या भूरुिातूि येतो 
ज्यावर िदीतले सगळे जैपवक घटक अवलिंबूि असतात. िाणलोट के्षराच्या जमीि वािरािुसार (land 

use) तसेच नतथे असणाऱ्या जिंगलाच्या, पवपवधतेच्या स्स्थतीिुसार िदीची गुणवत्ता ठरते. प्रवाि, ्ूर, 
्ूर-के्षते्र, नागिोडी्णा, काठ, काठाांवरची दाट जांगल े(riparian zone), ्ात्रातलया आसऱ्याची पवपवधता 
(habitat diversity), आणण सांलग्न जैवपवपवधता म्िणजचे नदी ! केवळ दोि काठामधूि वाहणारे िाणी 
म्हणजे िदी िव्हे. यातले सगळे घटक हे कमी अधधक प्रमाणात वेगवेगळया कालमािात िैसधगाकिणे 
बदलत असतात.  

आणण या सगळया िाररस्स्थतीकीमुळे (Ecology) माणसाला तसेच इतर जीवािंिा पिण्यायोग्य आणण 
वािरासाठी िाणी शमळते. मािवाकरता ही िदीची मुख्य सेवा आहे. आणण ती फुकट आहे! बरोबरीिे 



इतरही काही सवेा िदी देत असत ेजस ेकी िूर नियिंरण, िाण्याचिं शुद्धीकरण, िदीकाठी शतेीयोग्य 
सुिीक जागा आणण माती उिलब्ध करूि देणे, मिोरिंजि इत्यादी. अथाात या सवा सवेा िदी िैसधगाक 
स्स्थतीत असले आणण नतचा वािर करणारी लोकसिंख्या मयााददत असले तर अधधक लाभदायक ठरतात. 
उदाहरणाथा िूर नियिंरण िररणामकारक तेंव्हाच ठरेल जेंव्हा िदीचे काठ, िरू-के्षरे, काठावरचिं जिंगल, 
नतच्या काठच्या िाणथळजागा शाबतू असतील. आणण ही िैसधगाक स्स्थती राखली तर ही सवेा धचरिंति 
उिभोगण्याची सिंधी मािवाला असते. याकरता आिल्याला या िररसिंस्थेला िसैे द्यावे लागत िाहीत. 
अशी कुठलीही सवेा फुकट तयार करण्याची मािवाची सध्यातरी क्षमता िाही. अशी सेवा कृत्ररमररत्या 
तयार करणे अशतय वाटते. आणण ही सवेा िदी वषाािुवषे, पिढयािपिढया आणण अखिंड देत आहे. इथे 
कुठेही देखभालीचा खचा िाही.  

िदी सुधार योजिा या सवा गोष्टीिंिा ियााय उिलब्ध करूि देणार आहे का? ही प्रस्तापवत सुधारणा 
आणण सौंदया देखभाल ि करता ककती काळ दटकणार? िदीच्या  सेवा घडण्यासाठीदेखील िदीला लाखो 
ते करोडो वषे लागली आहेत. हा कालखिंड बघता या सेवा जिण ेआणण िदी शतय नततकी िैसधगाक 
ठेवणे मािव जातीच्या दहताचे वाटते.  

िदीच्या कुठल्या भागात आिली वस्ती आहे हे ओळखूि त्याप्रमाणे आिला जमीि वािर आणण वताि 
ठरवणे गरजेचे वाटते. िूवीचा मािव जसा या निसगाावर थेट प्रत्यक्ष अवलिंबूि होता तसा आताचा 
आधुनिक मािव िाही, िरिंतु अप्रत्यक्षरीत्या याच निसगाावर अवलिंबूि आहे याची जाणीव आिल्यािैकी 
अिेक जणािंिा िाही. मुद्दा असा आहे की ही वस्तुस्स्थती आणण जाणीव िसरणार कशी? ककमाि 
शासि हे लक्षात घेऊि काही हालचाल करणार का? वस्तुनिष्ठ (objective) निसगााला व्यस्ततनिष्ठ 
(subjective) बिवण्याचा प्रयत्ि करूि आिण मोठाच धोका ित्करत आहोत. निसगााच्या फार पवरोधात 
जाणे धोतयाचे आहे याची घिंटा हवामाि बदल, पवपवध रोग, वाढते खचा इत्यादीिंिी वाजवलीच आहे. ती 
ऐकू ि येण्याइतका कोणताही ििंथ बदहरा िाही. थोडतयात काय तर, िदीसाठी ककिंवा कुठल्याही एका 
िैसधगाक सिंस्थेसाठी सवा ििंथािंिी शमळूि ‘शाश्वत िूलयाधाररत उ्ाययोजना’ करण्याशशवाय दसुरा ियााय 
ददसत िाही... ककिं बहुिा अशी योजिा करावी, ही सददच्छा. याकरता सवा ििंथािंिी एकर येऊि आिािल्या 
मूल्यािंची चचाा करणे हीच िदहली िायरी असू शकेल. 

… िदीची बाजू मािंडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्ि !    
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गेली १६ वषे ियाावरण िुिरुज्जीवि, जैवपवपवधता सिंवधाि आणण निसगा शशक्षण या के्षरात कायारत. 
ऑयकॉस या ियाावरणीय सेवा देणाऱ्या किं ििीच्या सिंचाशलका.  

इकॉलॉस्जकल सोसायटी या सिंस्थेच्या पवश्वस्त.  

 


