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मिात्मा फु ले तलतखत शेतकर्याचा ा ूड (१८८३) िे पुस्तक िे प्रतातिकारमुक्तूिे.िे पुस्तकतवनामल्य
वाचा नाडाठीूिे.त्यावरडवाांचा ाकायदेशीरअतिकारूिे.िे पुस्तकजास्तीतजास्तलोकाांनावाटण्याचा े
अतिकारवजबाबदारीूम्िीूपल्याक े देतूिोत.
ईडातित्यप्रततष्ठानिे नवीनलेखककवननाजास्तीतजास्तवाचा काांपयांतपोिोचा ण्याचा े डािनूिे.तडेचा 
डुमारे  डव्वा दोन लाख वाचा काांडाठी दजेदार डातित्य तवनामल्य तनयतमतपणे तमळण्याचा े डािन ूिे.
डुमारे  डव्वा दोन लाख मराठी वाचा क ई मेल द्वारे  व वेबडाईट्द्द्वारे  ई डातित्य प्रततष्ठानच्या पुस्तकाांचा ा
ूस्वादघेतअडतात.
मनोरां जककथा,कादांबर्याकतवताांचा ीपुस्तके तरदेतातचा .पणभावाथथ ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, छत्रपती
तशवाजी, शांभराजे, स्वा. तववेकानांद, स्वा. डावरकर, डाने गुरुजी ूदद लेखकाांचा ीवत्याांच्या तवचा ाराांचा ी
पुस्तकां तरूणमराठीमुलामुलनपयांतूणण्याचा ां कामईडातित्यप्रततष्ठानकरतां.दरूठवड्यालानवनवीन
पुस्तकां  प्रकातशत करणायाथ ई डातित्य प्रततष्ठानला ूपल्या डिकायाथचा ी गरज ूिे. कृ पया ूपल्यापयांत
पोिोचा लेलांईडातित्यप्रततष्ठानचा ांपुस्तकदकमानदिातरीमराठीवाचा कापयांतपोिोचा वा.
नव्यालेखनाडाठी.नवीनवाचा काांडाठी.नवीनलेखकाांडाठी.
पुन्िाएकदामराठीलानवीनतिततजाांशीनेण्याडाठी.
पुन्िाएकदाभीमथ ीच्यातट्ाांनाअटके पारनेण्याडाठी!
ूपल्या ओळखीच्या दिा मराठी डािराांचा े ई मेल पत्ते esahity@gmail.com
या पत्त्यावर कळवा.
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मिात्माजोतीरावगोववदरावफु ले
( १८२७– २८नोव्िेंबर१८९०)
--

मिाराष्ट्रातील डमाजडुिारकाांच्या पतिल्या तपढीतील श्रेष्ठ डमाजडुिारक ूतण तवशेषतः
डमाजातील श्रमजीवी वगाथच्या शोषणाचा ी व डामातजक दास्याचा ी मीमाांडा करणारा क्ाां ततकारक
तवचा ारवांत.डावतामाळीडमाजातीलगोववदरावशेटटबाफु लेूतणतचा मणाबाईयादाांपत्याचा ेजोतीराविे
दुडरे  अपत्य. मळचा े गोऱ्िे िे उपनाव बदलन फु लाांच्या िांद्यामुळे फु ले िे नाव प ले. जोतीरावाांच्या
लिानपणीचा  त्याांच्या ूईचा े तनिन झाले. त्याांच्या पालनपोषणाचा ा डवथ भार वत लाांवरचा  प ला.
जोतीरावाांनाइांग्रजीतशिणाचा ावेिलागलािोता.त्यातअनेकअ चा णीूल्या, तरीशालान्तपरीिेइतके 
इांग्रजी तशिण त्याांनी पुरे के ले. इांग्रजीतील उच्च दजाथचा े ग्रांथ डमजण्याचा ी पात्रता तडेचा  इांग्रजीत लेखन
करण्याचा ीिमतािीत्याांनीप्राप्तकरूनघेतली.बौतिकतशिणाबरोबरचा शरीरतशिणिीघेतले.लहूजीबुवा
माांग याांच्यापाशी दाां पट्ा तशकले, मल्लतवद्या डांपादन के ली. तशिण पुरे के ल्यावर १८४० मध्ये
जोतीरावाांचा ातववािडातारातजल्यातीलतशरवळपाडन५दकमी.वरअडलेल्यानायगावयेथीलखां ोजी
नेवडे पाटील याांचा ी कन्या डातवत्री तिच्याशी झाला. डातवत्रीबाईचा े तशिण जोतीरावाांनीचा  पुरे के ले. त्या
स्वयांस्फतीने जोतीरावाांच्या डमाजडुिारणेच्या ूतण लोकतशिणाच्या कायाथत जन्मभर डिभागी झाल्या.
शालेय तशिण चा ाल अडताना जोतीरावाांनी अनेक तमत्र तमळतवले. डदातशव बल्लाळ गोवां े, डखाराम
यशवांत पराांजपे, मोरोपांत तवठ्ठल वाळवेकर इ. तमत्र शेवटपयांत जोतीरावाांना डामातजक डुिारणेच्या
चा ळवळीतिी डिकारी म्िणन तचा कटन रातिले. जगाचा ा, पतिमी देशाांचा ा व तवशेषतः भारताचा ा प्राचा ीन,
अवाथचा ीन इततिाड त्याांनी इांग्रजीमिन वाचा ला ूतण डखोलपणे त्यावर मनन के ले. अमेटरकन
राज्यक्ाांतीच्या इततिाडाचा ी त्याांच्या मनावर खोल छाप प ली. द राइट्ड ऑफ मॅन (१७९१-९२) या
टॉमड पेन (१७३७-१८०९) याच्या ग्रांथाचा ी त्याांनी अनेक पारायणे के ली; मानवी डमतेचा ा ूतण
स्वातांत्र्याचा ा ध्येयवाद ूत्मडात के ला. या तत्त्वाांच्या ूिारे ते भारतीय डमाजाचा े, तवशेषतः विद
डमाजाचा े, उत्कृ ष्टवचा तनकरूशकले.डांस्कृ तग्रांथिीत्याांनीवाचा ले.वेद, स्मृती, पुराणे याांच्यातीलकथाांचा ा
अभ्याड के ला. अश्वघोषाच्या नावावर प्रतडि अडलेले वज्रडचा ी िे उपतनषद त्याांना फार ूव ले. त्यात
अनेकब्राह्मणऋतषमुननचा े कळिे ब्राह्मणनव्िते अडे डाांतगतले ूिे.जाततभेदिाखोटाूिे, िे तत्त्वस्पष्ट
रीतीने माां ले ूिे.कबीराच्याबीजकग्रांथातील‘तवप्रमतत’ याप्रकरणाचा ात्याांच्यातवचा ारडरणीवरप्रभाव
प ला.त्याांनीएकाटठकाणीस्वतःचा ा‘कबीरडािच्यापांथाचा ा’ अडातनदेशके लाूिे.अशावचा तनमननाने
त्याांचा ी भारतीयडमाजक्ाांतीचा ी तवचा ारडरणी तयार झाली. जगातील क्ाांततकारकाांच्या नेत्याांमध्ये शोतषत
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डमाजातन पुढे ूलेले याांच्याडारखे नेते फार थो े, कालथ मार्कडथ, लेतनन इ. मध्यमवगीय नेते
कामगारक्ाांतीचा ेपुरस्कतेझाले.फु ले, ूांबे करिेशोतषतडमाजातनतनमाथणझाले.िेत्याांचा ेवैतशष्ट्यिोय.

जोतीरावाांनी ूपल्या तवचा ाराांचा ा एक डुबोि व डुांदर, डत्रबि डाराांश डाांतगतला ूिे -
‘‘तवद्येतवनामततगेली; मतीतवनानीततगेली; नीतीतवनागततगेली!गतीतवनातवत्तगेले; तवत्तातवनाशद्र
खचा ले; इतके  अनथथ एका अतवद्येने के ले.’’ त्याांनी िा तनष्ट्कषथ शेतकऱ्याचा ा ूड  (१८८३) मध्ये प्रारां भी
डाांतगतलाूिे.त्याांच्याडगळ्याडत्यशोिकचा ळवळीचा ाभावाथथयातूलाूिे.प्रचा तलतविदिमथडांस्था,
त्यावर ूिारलेली विदचा 
ां ी डमाजरचा ना व तब्रटटशाांचा ी शाडनडांस्था व डवाांचा ा डमुतच्चत पटरणाम म्िणजे
शद्र शेतकऱ्याांचा े ूतण दतलताांचा े डध्या ददडणारे  अपार दैन्य िोय; या दैन्यावस्थेतन बािेर प ण्याकटरता
त्याांनी लोकतशिण िाचा  मुख्य उपाय िोय, अडे ठरतवले. अज्ञानग्रस्त शद्र, अततशद्र जडे ब्राह्मणादीवटरष्ठ
वगाथच्या दास्यात तखतपत प ले ूिेत त्याचा प्रमाणे स्त्री जातदेखील पुरूष वगाथच्या दास्यात युगानुयुगे
डाप लीूिे; िे लिातघेऊनजोतीरावाांनीमुलनडाठीएकशाळास्थापनके ली(१८४८).त्याांच्यापत्नी
डातवत्रीबाई याांनी याचा  शाळे त अध्यापनाचा े कायथ डुरू के ले. ब्राह्मण डमाजाडि डवथचा  डमाज स्त्री
तशिणाच्या तवरोिी िोता. जाततभेदाचा ी ूतण पतवत्र रूढनचा ी बांिने अांिश्रिेने पाळीत िोता. त्याड फार
थो े अपवाद िोते. डुिारकाांना स्वतःचा े कु टुांब, स्वतःचा ी जात-जमात ूतण एकां दरीत डवथ डमाज तवरोि
करीतूतणवाळीतटाकीत.जाततबतिष्ट्काराचा ेअडिायअडेद पणदक्यावानडुिारकाांनाडोडावेलागले;
तजवलगनातेवाईकाांचा ातवरोििोतअडे.उदा., जोतीरावाांचा े व ीलगोववदरावयाांनीमुलगावडनयाांना
घराबािेर काढले ूतण खुद्द माळी डमाजाने नाना प्रकारे  अविेलना चा ाल के ली. या डवथ प्रततकल
पटरतस्थतीलािैयाथने तों देऊनजोतीराववडातवत्रीबाईयाांचा ीडमाजडुिारणेच्यािेत्रातूगेकचा डुरूचा 
रातिली. नांतर रास्ता पेठेत व वेताळ पेठेत ूणखी दोन शाळा काढल्या (१८५१). अस्पृशयाांडाठी शाळा
काढली. या त्याांच्या प्रयत्ाांना तत्कालीन मोठमोठ्या तवचा ारवांतडमाजडुिारकाांचा ाूतणराज्यकत्याांचा ािी
पाठठबा तमळत रातिला. १८५२ मध्ये डरकारी तवद्या खात्याक न मेजर कँ ी याांच्या अध्यितेखाली
जोतीरावाांच्यातशिणकायाथबद्दलत्याांचा ाजािीरडत्कारकरण्यातूला.
त्यावेळचा े डवथचा  भारतीय डमाजडुिारक िे तस्त्रयाांचा ी दास्यातन ूतण दुःतस्थतीतन
डो वणक करण्याकरता प्रयत्शील झाले िोते. विदच्ां या उच्च जातनमध्ये तविवातववाि तनतषि मानला
िोता.बालपणीूतणवारां वारउद्भवणाऱ्याप्राणघातकडाथनच्यारोगाांमुळेपतततनिनिोऊनतरूणपणीचा 
वैिव्य ूलेल्याांचा ी डांख्या मोठी िोती. के शवपन के ल्यातशवाय तविवा िी अपतवत्र मानली जात िोती.
डमाजाचा ी ूतण कु टुांबाचा ी त्याांच्यावर कर ी नजर अडे. बाल व तरुण तविवाांचा ा प्रश्न डो तवण्याकटरता
पुनर्वववािाचा ी चा ळवळ डुिारकाांनी डुरू के ली. या चा ळवळीला जोतीरावाांचा ा पणथ डदक्य पाठठबा िोता.
तारुण्यकाली स्वाभातवकपणे वाडनेला बळी प लेल्या तविवाांचा ी फार तवटांबना िोत िोती. गभथपाताचा े
प्रयत् िोत, जन्मलेल्या बालकाांचा ी ित्यािी िोई. त्याांना डांरिण देण्याडाठी फु ल्याांनी बालित्या प्रततबांिक
गृिाचा ीस्थापनाके ली(१८६३).यागृिातअशातस्त्रयाांच्याबाळां तपणाचा ीिीडोयके लीिोती.जोतीरावाांनी
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पुढे जोयशवांतनावाचा ामुलगादत्तकम्िणनघेतलातोकाशीबाईनावाच्याब्राह्मणतविवेचा ामुलगािोता.
तविवाांच्याके शवपनाचा ीचा ालबांदव्िावीम्िणनत्याांनीचा ळवळउभीके लीवत्याकरतान्िाव्याांचा ाडांपिी
घ वनूणला.

अस्पृशय व दतलताांच्या प्रश्नालािी त्याांनी तततर्कयाचा  मनस्वीपणे चा ालना ददली.
अस्पृशयाांच्यातपण्याच्यापाण्याचा ाप्रश्निीएकअत्यांतगांभीरअशीकायमचा ीडमस्यालिातघेऊनूपल्या
वाड्यातीलपाण्याचा ािौदत्याांनीअस्पृशयाांडाठीखुलाके ला.

मिाराष्ट्रातील तत्कालीन तभन्न मताांच्या व तवचा ारडरणनच्या डमाजडुिारकाांच्या तवतवि
कायथक्माांमध्ये जोतीरावाांचा ा डिभाग नेिमीचा  अडे. उदा., ूयथ डमाजाचा े डांस्थापक स्वामी दयानांद
डरस्वती (१८२४-८३) याांचा ी पुणे येथे मिादेव गोववद रान े (१८४२-१९१०) प्रभृती डुिारकाांनी
तमरवणककाढली.त्याचा े पुढारीपणजोतीरावाांनीके ले.उलटजीणथ मतवादीरूढीतनष्ठाांनीयातमरवणुकीचा ी
थट्ावतव ब
ां नकरण्याकटरतागदथभानांदाांचा ीदद ीडुरूके ली(१८७५).
फु ले िे १८७६-८२ या कालाविीत पुणे नगरपातलके चा े डदस्य िोते. डमाजाच्या मौतलक
पटरवतथनाकटरता डमाजरचा नेतील िमथभेदमलक तवद्वेष, जाततभेदमलक उच्च-नीचा  भाव, स्त्रीदास्य, विद
िमथडांस्थेतील मर्वतपजा, डांस्कृ त भाषेतील कमथकाां इ.गोष्टनचा े उच्चाटन करून डमताप्रिान डमाज तनमाथण
करण्याकटरता वअांिश्रिेचा े तनमथलनकरून वैचा ाटरकक्ाांती करण्याकटरता डत्यशोिक डमाजाचा ी स्थापना
१८७३ मध्ये फु ले याांनी के ली. या डत्यशोिक डमाजाचा े डवथ िमाांचा े व जातनचा े नागटरक डदस्य व्िावेत,
अशीयोजनाके लीिोती.फु ले याांनीमौतलकूतणप्राडांतगकअडे दोन्िीप्रकारचा े लेखनकरूनपुस्तके ूतण
पुतस्तका प्रतडि के ल्या. त्यावेळच्या मिाराष्ट्राच्या ग्रामीण व नागरी अशा दोन्िी प्रकारच्या डामातजक
जीवनातब्राह्मणाांचा े िार्वमकूतणप्रशाडकीयवचा थस्विोते.िार्वमकूतणप्रशाडकीयवचा थस्वाच्या मागाथने
बहुजन डमाजाचा ी तपळवणक चा ालली िोती. परां परागत विद िमाथच्या चा ौकटीच्या पक ीत डवथ डमाज
डाप ला िोता. या विद िमाथच्या पारलौदकक तवचा ारडरणीचा ा प्रवतथक वडमथथक वगथ म्िणजे ब्राह्मण वगथ
िोय.बहुजनडमाजावरब्राह्मणाांनीलादलेलीिीमानतडकगुलामतगरीस्पष्टकरण्याकटरताब्राह्मणाांचा ेकडब
(१८६९), गुलामतगरी (१८७३), डत्डार (अांक १ व २, १८८५) इ. तनबांि तलतिले. या तनबांिाांमिन
पुराणातील अवताराांच्या कथाांचा ा ऐततिातडक दृष्टीने उलग ा करण्याचा ा प्रयत् के ला ूिे. ूयथ ब्राह्मण िे
मळचा े इराणचा े, त्याांनी भारत वजकला ूतण येथल्या तथाकतथत शद्राततशद्र शर जमातनना वजकन त्याांना
िार्वमक कमथकाां ाच्या जाळ्यात अ कवन त्याांचा े डामातजक व ूर्वथक शोषण के ले व ते ूतापयांत चा ाल
रातिले, अडाभावाथथ काढलाूिे.श्रतमकबहुजनडमाजाच्याूर्वथकअवनतीचा े उत्कृ ष्टतचा त्रशेतकऱ्याचा ा
ूड यातवस्तृततनबांिामध्ये फु ले याांनीरे खाटले ूिे.िीशेतीच्या ूर्वथकदुरवस्थेचा ीडमस्याअजनिी
स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर ३२ वषे िोऊन गेली तरी डुटलेली नािी. या वनबिामध्ये भारतीय ग्रामोद्योग दकवा
कु टटरोद्योग तब्रटटश डाम्राज्यशािीच्या ूर्वथक िोरणाने कडे ढाडळले ूिेत, याचा ेिी हृदयतवदारक वणथन
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के लेलेूिे.शेतीचा ािांदाूिुतनकतांत्रतवज्ञानावरउभारावाूतणग्रामीणउद्योगाांनाूिुतनकतांत्रतवद्येचा ा
ूिारद्यावा, अशीउपाययोजनाफु ले याांनीयातनबांिातडुचा तवलीूिे.डुमारे  १००वषाांपवीतलतिलेला
िातवचा ारूजच्याग्रामीणअथथव्यवस्थेलािीबऱ्याचा प्रमाणातलागप तो, िीगोष्टध्यानातघेण्याडारखी
ूिे.

डावथजतनक डत्यिमथ पुस्तक या वनबिात (मृत्यनांतर प्रतडि, १८९१) फु ले याांनी ूपल्या
डमग्रतवचा ाराांचा े डारअडलेल्यातवश्वकु टुांबवादाचा ीडुडांगतमाां णीके लीूिे.िातनबांितलिीतअडताना
त्याांनापिाघातझालािोता.अशातवकलाांगअवस्थेतत्याांनीिातनबांितलहूनपुराके ला.यातस्वातांत्र्य,
डमतावबांिुभावयामुलभतमानवीमल्याांच्याूिारावरडमाजरचा नाकशीअडावी, िे डाांतगतले ूिे.
ज्यातत्त्वाांच्याूिारावरअमेटरकनराज्यक्ाांतीवफ्रेंचा राज्यक्ाांतीझालीतीचा तत्त्वे यापुस्तकातभारतीय
डमाजरचा नेच्या डांदभाथत माां ली ूिेत. यात डाांतगतलेला डत्यिमथ िा ‘यटोतपया’चा  िोय. जगातल्या
मोठमोठ्याडामातजकवराजकीयक्ाांत्यायुटोतपयनध्येयवादाने प्रेटरतझालेल्याददडतात.फु ले म्िणतात‘‘स्त्री अथवा पुरूष जे एकां दर डवथ गावच्या, प्राांताच्या, देशाच्या व खां ाच्या डांबांिाने अथवा कोणत्यािी
िमाथतील मताच्या डांबांिाने कोणत्याचा  प्रकारचा ी ूव  तनव  न करणारे , या डवथ स्री पुरूषाांनी या
भगोलावर ूपले एक कु टुांब डमजन एकमताने, एकजुटीने एकमेकाांशी डत्य वतथन करून वागावे. इतके चा 
काय, एकाचा घरातबौििमीबायको, तिस्तिमीनवरा, इस्लामिमीकन्यावडावथजतनकडत्यिमीपुत्र
याांना प्रेमाने नाांदायला लावील तोचा  खरा िमथ.’’ यात ूर्वथक डमता डतचा त के ली ूिे ूतण डवथिमी
डमभावस्वच्छरीतीनेमाां लेलाूिे.

फु ले याांनीअखां ाददकाव्यरचा ना(१८६९)के लीूिे ूतणकािीकाव्यरचा नाडावथजतनक
डत्यिमथ पुस्तकामध्येिी अखेरीड घातली ूिे. यात तनमाथत्याने के लेल्या तवश्वरचा नेबद्दल तजव्िाळा प्रकट
झालाूिे.शब्दकळारडाळूिे.

जोतीराव फु ले याांना त्याांच्या पत्ी डातवत्रीबाई ( १८३१-९७) याांनी अनन्यभावाने
ूयुष्ट्यभरडिकायथ ददले.स्त्रीमुतक्तूांदोलनाचा ीमिाराष्ट्रातीलपतिलीअग्रणीम्िणनमिाराष्ट्राचा ाूिुतनक
इततिाड त्याांचा ी दखल जरूर घेईल. जोतीरावाांचा ी डगळी तवचा ारडरणी त्याांनी ूत्मडात के ली िोती,
जोतीरावाांच्या तनिनानांतरिी डत्यशोिक डमाजाच्या ूांदोलनाचा ी िुरा त्याांनी वातिली. त्याांनी
काव्यरचा नािीके लीूिे.काव्यफु ले (१८५४), मातुश्रीडातवत्रीबाईभाषणे वगाणी(१८९१), बावनकशी
डुबोिरत्ाकर(१८९२), जोततबाांचा ीभाषणे(१ते४-डांपा.)इ.त्याचा ेउपलब्िडातित्यूिे.
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जोतीरावाांचा े इतरवाङ् मयपुढीलप्रमाणेूिे:छत्रपतततशवाजीराजेभोडलेयाांचा ापवा ा
(१८६९), िांटर-तशिणूयोगापुढेडादरके लेलेतनवेदन(मळइांग्रजी-१८८२), इशारा(१८८५).

डांदभथ : 1. Keer, Dhananjay, Mahatma Jotirao Phooley : Father of our
Social Revolution,
Bombay, 1974.
२.कीर, िनांजय, मिात्माज्योतीरावफु ले, मुांबई, १९६८.
३.कीर, िनांजय; मालशे, ड.गां.डांपा.मिात्माफु ले:डमग्रवाङ् मय, मुांबई, १९६९.
४.जोशी, लक्ष्मणशास्री, ज्योतततनबांि, वाई, १९४७.
५.माळी, मा.गो.क्ाांततज्योतीडातवत्रीबाईजोतीरावफु ले, गारगोटी, १९८०.
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तवद्येतवनामततगेली;
मतीतवनानीततगेली;
नीतीतवनागततगेली!
गतीतवनातवत्तगेल;े
तवत्तातवनाशद्रखचा ले;
इतके अनथथएकाअतवद्येनेके ले.
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शेतकर्याचा ाूड १

डरकारी डवथ खात्याांनन ब्राह्मण कामगाराांचा ें प्राबल्य अडल्यामुळें त्याांचा े स्वजातीय स्वाथी
भटब्राह्मण ूपले मतलबी िमाथचा े तमषानें अज्ञानी शेतकर्याांड इतकें  नात तात क , त्याांड ूपली लिान
तचा टकु लन मुलें शाळें त पाठतवण्याचा न डािनें रिात नािनत व एकाद्याड तडें डािन अडल्याड याांच्या
दुरूपदेशानेंतशीइच्छािोतनािन.
ूताां पतिले प्रकारचा े अिरशन्य शेतकर्याांड भटब्राह्मण िमथतमषानें इतकें  नात तात क ,
त्याांजतवषय़नयाजगाांतदुडराकोठें  यामाडल्याचा ाप ोडाडाांप णें फारकठीण.पवीच्याितथ ूयथ ब्राह्मण
ग्रांथकाराांननूपलेमतलबीिमाथचा ेंतलगा शेतकर्याांचा ेमागेंइतकें डफाईनेंलावलेंूिेकी, शेतकरीजन्माड
येण्याचा े पवीचा त्याचा े ूईडज्यावेळेडऋतु प्राप्तिोतो, तेव्िाां ततच्यागभाथिानाददडांस्कारापाडनतोिा
मरे पयथतदकत्येकगोष्टनननलुटलाजातो, इतकें चा नव्िेतरिामेलातरीयाच्यामुलाडश्रािेंवगैरेच्यातमषानें
िमाांचा ें ओझे डोडावें लागतें. कारण शेतकर्याांचा ें तस्त्याांड ऋतु प्राप्त िोताांचा  भटब्राह्मण जपानुष्ठान व
डदरचा न, ब्राह्मणभोजनें घेतव
े ेळन भटब्राह्मण ूपले ूप्तडोयरे  व इष्टतमत्ाांडि तपपोळयाांचा ी व दतिणेचा ी
इतकी िाांदल उ तवतात क , त्याांच्या उरल्या डुरल्या अन्नापैक  त्या तबचा ार्या अज्ञान शेतकर्याांड पोटभर
ूमटीपोळीतमळण्याचा ीडुिाां मारामारप ते.ऋतुशाांतीतनतमत्तानें भटब्राह्मणाांचा ीउदरशाांतीिोऊनत्याांचा े
िातावर दतिणा प ताांचा  ते शेतकर्याड ूतशवाथद ददल्यानांतर त्याड त्याांचा े तस्त्याांनन शतनवार अथवा
चा तुथीचा नव्रतेंिरावीम्िणोनउपदेशकरूनघरोघरचा ालतेिोतात.पुढेंभटब्राह्मणदरशतनवारनवचा तुथीड
शेतकर्याांचा े तस्त्याांक न रुईचा े पानाांच्या माळा मारुतीचा े गळयाांत घालवन वगवताच्या जु या गणपतीचा े
माथ्यावररचा नतशिेदतिणा ूपणघेतातवपुढें किन किनडांिानडािल्याडडदरचा ीव्रतें उजतवण्याचा ी
थाप देऊन शेतकर्याांपाडन लिानमोठी ब्राह्मणभोजनें घेतात. इतर्कयाांत शेतकरणी बाया डृतष्टक्माप्रमाणें
गरोदर झाल्याड, भटब्राह्मणाांनी शेतकर्याांक न मुांज्याांचा े ब्राह्मण घालतवण्याचा े लटके  पवी के लेले नवड
शेतकर्याांशन डिज बोलताां बोलताां बािेर काढावयाचा े व शेतकर्याांच्या तस्त्या प्रडन िोण्याच्या पवी
भटजीबुवाशेतकर्याांचा े घरनरात्ांददवडख या(फै र्या)घातलतातवत्याांच्याशीमोठीला ीगो ीलावन
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त्याांच्याशन यजमानपणाचा न नातन लाऊन त्याांजपाडन त्या नवडाांचा ी फे  करून घेतात. पुढें शेतकर्याांचा े
तस्त्याांडपुत्झाले क , भटब्राह्मणाांचा ीिनरेषाउपटते.तीअशीक , प्रथममुख्यउपाध्ये शेतकर्याांचा े घरन
जातातवत्याांचा ेघराांतीलवाववकाडर्याांननवेळमोजणार्याअज्ञानीतस्त्याांडमुलाांचा े जन्मकाळतवचा ारून,
ज्या ज्या राशीड जास्त अतनष्ट ग्रि जुळत अडतील, तडल्या राशी मुकरर करून त्याांच्या अभथकाांच्या
जन्मपतत्काअशारीतीनेंतयारकटरतातक , अज्ञानीशेतकर्याांचा ेपुत्जन्मानेंजिालेल्याडवथूनांदाांतमाती
कालवनत्याडघाबरे कटरतातवदुडरे ददवशनत्याजक नवप नतीलवलगापुढेंूपलेभाऊबांद, डोयरे -िायरे
व इष्टतभत्ाांपैक  भटब्राह्मणाड मोलानें जपानुष्ठानाड बडतवतात व त्याांपैक  कोणाांड शेतकर्यापाडन
उपोषणाचा े तनतमत्तानें फलािारापुरते पैडे देवतवतात. उन्िाळा अडल्याड पांखे देवतवतात, पावडाळा
अडल्याडछत्न्याूतणविवाळाअडल्याडपाांढर्यािाबळयादेवतवतात.खेरीजउपाध्याचा ािातचा ालल्याड
तो शेतकर्यापाडन पुजेच्या तनतमत्तानें तेल, ताांदळ, नारळ, खारका,डुपार्या, तप, डाखर, फळफळावळ
वगैरेपदाथथउपटावयाडकमीकरीतनािनत.शेतकर्याांचा ेमनावरमर्वतपजेचा ाजास्तीप्रेमभावठडावाम्िणन
कािन भट तपानुष्ठान डांपेपावेतों ूपल्या दाढया ोया वाढतवतात, काांिन फलािारावर राितात. अशा
नानाप्रकारच्यालोणकढयाथापादेवनजपानुष्ठानडांमेपावेतोंभटब्राह्मण, शेतकर्याांचा ें बरें चा द्रव्यउपटतात.
शेवटन डमातप्त करतवतेवेळन भटब्राह्मण अज्ञान शेतकर्यापाडन ब्राह्मणभोजनाडतित यथाडाांग दतिणा
घेण्यातवषयनकडकणीचा ांगळउ तवतातिेंडवथूपणाांडमािीतअडेलचा .
ूयथ भटब्राह्मणूपल्याडांस्कृ ततवद्यालयाांतशद्रशेतकर्याांचा े मुलाडघेतनािनतपरांतु ते
ूपल्या प्राकृ त मराठी शाळाांत कामापुरती शद्र शेतकर्याांचा ी मुलें घेतात व त्याांजपाडन दरमिाचा े
पगारातशवाय दर अमावस्येड व पौर्वणमेड फडर्कया, दकत्येक डणाांड तशिा, दतिणा व मुलाांनन शाळें त
खाण्याकटरताां ूतणलेल्या चा तबन्यामिन चा ौथाई घेऊन त्याांड िुळािर, अांकगतणत, मो ी कागदवाचा न,
भाक पुराणडांबांिन प्राकृ त श्र्लोक व भपाळया तशकवन त्याांड कलगी अथवा तुर्याच्या पिाच्या लावण्या
तशकन तत्डांबांिन झग े घालण्यापुरते तवद्वान करून डोत तात. त्याांड ूपल्या घरचा ी तिशेबाचा ी टाांचा णें
ठे वण्यापुरतेंदख
े ीलज्ञान देतनािनत. मगत्याांचा ा मामलेदार कचा ेर्याांत प्रवेश िोऊनकारकु नीचा ें कामकरणें
कठीणचा .
शेतकर्याांचा े मुलाच्या मागणीच्या वेळन ब्राह्मण जोशी िाताांत पांचा ाांगें घेऊन त्याांचा े घरन
जातात. व ूपल्यापुढें राशीचा क्ें  माां न त्याांड मुलीमुलाांचा न नाांवे तववारून मनाांत स्वतित डांकल्प िरून
मोठया ौलानें ूांगठयाांचा न अग्रें बोटाांचा े काां यावर नाचा वन भलता एकादा अतनष्ट ग्रि त्याांचा े राशीला
जुळवन, त्या ग्रिाचा े शमनाथथ जपानुष्ठानाच्या स्थापने-कटरताां व त्याांचा े डाांगतेकटरताां काांिन द्रव्या
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शेतकर्यापाडनघेतात.नांतरशेतकर्याांच्यामुलाचा ातततथतनियकरतेवेळननवरीचा े घरनवस्त्ाचा े चा ौघ ीवर
ताांदळ
ु ाचा े राांगोळयाांननचा ौकोनीचा ौकतयारकरूनत्यावरमुलीच्यावमुलाच्यातपत्याडबडवनत्याांचा ेपुढें
खोबरें , खारका व िळकुां ाचा े लिान लिान ढीग माां तात, िळदकुां क व अिता मागवन मुलीचा ें व मुलाचा ें
वय, वणथ, गुण वगैरे याांचा ा का ीमात् तवचा ार न कटरताां कामापुरत्या डुपार्याांत गणपतीचा ी प्राणप्रततष्ठा
करूनडमपथयामीचा े िाांदलनतशेतकर्यापाडनडण्याांननपैडे उपटनकागदाचा े तचा ठोर्यावरनेमलेल्याततथीचा ें
टटप्पण कटरतात व त्यावर िळदकुां काचा े माखण करून ते उभयताांचा े िातन देतात. नांतर तेथील
डामानपैशाडतितचा ौकाचा े ताांदळूपले पदरनूवळनगणपतीडिीघरनफो नखाण्याकटरताां क ोडरीड
लावन तनघन जातात. लग्नाचा े पवी मारुतीचा े देवळाांत विक ील पोषाक नवरे मुलाड देतेवेळन भटब्राह्मण
ूणा दोन ूणे क ोडरीड लावन पानतव े पागोटयाांत खोवतात. नांतरविचा े माां वाांत नवरा मुलगा
गेल्यानांतर बोिल्याडमोर त्या उभयताांड उभे रािण्याकटरताां पायपाटयामध्यें थो थ
े ो े गहूां भरवन त्यावर
डमोराडमोरउभे कटरतात.पुढें विवराांचा े मामाचा े िातननागव्यातरवारीदेऊनत्याडपाठीराखे कटरतात.
व तेथें जमलेल्या मां ळीपैक  भलत्या कोणाचा न तरी अांगवस्त्े घेऊन त्यावर िळदकुां काचा े ू वे तत वे पट्े
ओढनत्याविवराांमध्यें अांतरपाटिरूनपाळीपाळीनें कोणीकल्याणरागाांतवकोणीभैरवीरागाांतश्र्लोक
वूयाांडतितशुभमांगलम्िणनते अज्ञानीशेतकर्याांचा े मुलाबाळाांचा नलग्नें लावतात.दकत्येकडिनमाळया
कु णब्याांचा े लग्नाांतत्याांचा े भाऊबांद, डोयरे िायरे ववर्िा ीयाांचा ीपवाथ नकरताां, अगाांतुकब्राह्मणदतिणेडाठी
माां ीवरशालजो याघेऊनमोठयाझोकानें लो ाशनलो ाशनटेकनबडनमाां वाांतइतकीिाांदलकटरतात
क , विवराांच्याबापाांननूमांत्णकरूनूणलेल्यागृिस्ां थाांचा ें ूगतस्वागतकरूनत्याांडपानतव े देण्याचा ी
पुरती फु रडद िोऊां देत नािनत. अडले तनःडांग दाां गे तभकारी दुडर्या एखाद्या देशाांत अथवा जातनत
डाांप तील काय ?’ इतर्कयाांत लग्न लावणारे  भटजी विवराांड खालन डमोराडमोर बडवन त्याांचा ेपुढें
नानाप्रकारचा े तवति कटरताांना, वेळोवेळन "दतिणाां डमपथयातम" म्िणताां म्िणताां शेवटन थो याशा
का वाडु या गोळा करून त्याांड अतग्न लावन त्याांत तप वगैरे पदाथथ टाकन विुवराांड लज्जािोमाच्या
तनतमत्तानें चा रचा रीतिर्यादेऊनत्याांचा े अज्ञानीतपत्याांपाडनअखेरचा े भले मोठे  तशिे वदतिणाघेऊनघरन
जातात. डा याचा े ददवशन एकदोन िेक  शेतकर्याांड िातन िरून विुवराांचा े तपत्यापाडन मन मानेल तशा
रकमा ू वन घेतात व त्याचा प्रमाणें माां व खां ण्याबद्दल द्रव्य त्याजपाडन उपटटतात. त्याांतन दकत्येक
डिनशेतकर्याांडकणां वगैरे दानशराांच्याउपमादेऊनत्याचा ेपुढें नानाप्रकारचा े गों चा ाळे  करूनत्याांडइतके 
पेटवतातक , लग्नाचा े अखेरीडत्याांचा े घरनमोठमोठयाडभाकरूनत्याांतएकां दरवैददक, शास्त्ी, पुरातणक,
कयेकरी व तभिुक भटब्राह्मणाांचा ी वगाथवगी न कटरताां त्याांजपाडन दतिणा उपटन ूपाूपले घरन जाताां
जाताां त्याांजपैक दकत्येकगुलिौशीभटब्राह्मणरात्नमाां वाांतनाचा अडल्यातवषयनतपाडठे वन ोचा र्कयावर
तपटकु ल्यापागुटयावमाां ीवरतचा टकु ल्याशालजो याठे वन, ूमांत्णकरूनूणलेल्यागृिस्थाांचा े माां ीशी
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माां ी तभ वन, लो ाशन टेकन डवथ रात्भर नाकाच्या जो नळयाांत तपदकरीचा े वायबार ठाडताां ठाडताां
ूडपाडतपदकरीचा ािरळाउ वनखुशालनायदकणनचा नगाणनऐकतबडतात.
पुढें शेतकरी लोक वयपरत्वें मरण पावताांचा  त्याांचा न मुलें डांडार करूां लागल्यापाडनत्याांचा े
मरणकाळपावेतों त्याांड भटब्राह्मण िमाथचा े भुलथापीनें कडें व दकती नागतवतात, त्याबद्दल एथें थो ाडा
खुलाडाकटरतों.
शेतकर्याांचा नमुलेंूपलननवनघरें बाांितेवेळनशद्रतबगारीभरउन्िाचा ेतापाांतउरापोटावर
मलमा वगैरेचा न टोपलन विातात. गवां ी व डुतार उां चा  गगनचा ुांतबत पिा ावर माक ाचा े परी चा ढन वभती
रचा न, लाक ाांच्याकळाशाजो नघरें  तयारकटरतात.यामुळें त्याांचा ीदयायेऊनत्याबापु याकामगाराांड
गृिप्रवेश करतेवेळन तपपोळयाांचा ी जेवणें देऊां, म्िणन घराचा े मालक कबल करीत अडतात व तन जेवणें
शेतकरीकामगाराांड देण्यापवी भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरोघर रात्ांददवड तघरटया घालन त्याड नानाप्रकारच्यािमथडांबांिनभुलथापादेऊन, दकत्येकब्राह्मणअांमलदाराांच्याूललटपतशफारशीतभ वन, त्याांच्या
नव्या घराांत िोमतविी करून घरच्या वळचा णीला ूगोजाग वचा ध्याांचा न तनशाणें फटकावन, प्रथम ूपण
ूपल्यातस्त्यामुलाांबाळाांडतिततपपोळयाांचा ीयथाडाांगभोजने डारून, उरलेंडुरलें तशळें पाकें अन्नभोळया
भातवक अज्ञानी घरिन्याड त्याच्या मुलाबाळाांडतित कामगाराांड गुळवण्याबरोबर खाण्याकटरताां ठे वन
पानतव े खाताांचा  ऊडाांतील इमानी कोल्िेभुकीदाखल ूतशवाथद देऊन शेतकर्याां-पाडन दतिणा गुां ाळन
पोटावर िात दफरवीत घरोघर जातात व एकदोन मतलबी डाि भटब्राह्मण दकत्येक अल्पवयी अल्ल 
शेतकर्याांचा े जवलगग ीबननत्याांडनाांवलौदककाचा े शिाडगुांतवनत्याांजक नलिानमोठयाडभाकरवन
त्याांमध्यें काांिन भटब्राह्मणाांड शालजो या देववन बाकी डवाांना दतिणा देवतवतात. शेतकर्याांनन नवीन
बाांिलेले शेतखाने खेरीजकरून त्याांनन नवों देवळें , पार वगैरे इमारती तयार के ल्या क , तेथें त्याांजपाडन
उद्यापनाचा ेतनतमतानेंब्राह्मणभोजनवदतिणाघेतातचा .
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शेतकर्याचा ाूड २

दर चा ैत्माडन वषथप्रततपदेड भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरोघर वषथफळ वाचा न त्याांजपाडन
दतिणा घेतात. तडेंचा  रामनवमी व िनुमांतजयांतीचा े तनतमत्तानें भटब्राह्मण ूपले ूळनत एकादा डिन
शेतकरीअडल्याडत्याजपाडनअगरगरीबचा डवथ अडल्याडत्याांजपाडनूळीपाळीनें वगथण्याजमाकरून
तपपोळयाांचा ीब्राह्मणभोजनेंघेतात.
जेजुरीचा े य़ात्ेंतशेतकरीूपल्यामुलाांबाळाांडितळें  वगैरे टठकाणनअांचा ोळीकटरते-वेळन
भटब्राह्मण तेथें डांकल्प म्िणन त्या डवाांपाडन एके क तशवराई दतिणा घेतात. िी यात्ा डुमारें  पाऊण
लाखाचा े खालन नडते ; व त्याांपैक  दकत्येक अल्ल  डिन शेतकर्याांचा े माां ीवर खल्ल  मुरळया बडताांचा 
त्याांजपाडन देवब्राह्मण डुवातडनीचा े तनतमत्तानें तप-पोळयापुते द्रव्य उपटतात. तशवाय शेतकर्याांचा ें
भां ारखोबरें , खां ोबा देवापुढें उिळण्या-कटरताां खरे दी कटरतेवेळन, भटब्राह्मण वाण्याबरोबर ूांतन पाती
ठे वनत्याडबरें चा नात तात.
दर ूषाढमाडन एकाद्शीड भटब्राह्मण तशिे देण्याचा ी ऐपत नडणार्या कां गाल
शेतकर्यापाडनडुिाांतनदानएकपैडातरीदतिणाघेतात.
पांढरपुरन एकां दर डवथ शेतकरी ूपल्या तस्त्या व मुलेंबाळें  याांडतित चा ेद्रभागेंत स्नान
कटरतेवेळनभटब्राह्मणनदीचा ेदकनार्यावरउभेंराहून, डांकल्पम्िणनत्याडवाांपाडनएके कतशवराईदतिणा
घेतात.िीयात्ाडुमारें एकलिाचा ेखालननडते; वत्यापैक काांिनशेतकर्याांपाडनदिाडुवातडनीब्राह्मणाांड
व काांिन शेतकर्याांपाडन तनदान एक डुवतडनीब्राह्मणाड तपपोळयाांचा े भोजन देण्यापुरत्या रकमा उपटन
माजघराांत ूपले घरचा ी मां ळी पात्ावर बडतवलेली अडते, तेथें प्रत्येक शेतकर्याड तनरतनराळें  नेऊन
म्िणतात क , "िे पिा तुमच्या डुवातडनीब्राह्मण जेवावयाड बडत ूिेत. त्याांड काांिन, दतिणा देण्याचा ी
मजीअडल्याडद्या, नािनतरत्याांडदुरूननमस्कारकरूनबािेरचा लाम्िणजे ते देवाड(तवठोबाड)नैवेद्य
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पाठवन जेवावयाड बडतील." अडे प्रामातणक िांदे करून पांढरपुराांतील शेंक ों ब्राह्मण ब वे श्रीमान झाले
ूिेत.
दर श्रावणमाडी नागपांचा मीड तबळात तशरणार्या मर्वतमांत नागाच्या टोपल्या बगलेत
मारून शेतकर्याांचा े ूळोूळीने, नागक दि तपलाव, "नागदतिणाां डमपथयातम" म्िणन पैडा गोळा करीत
दफरण्याचा ी भटब्राह्मणाांचा ी वत लोपार्वजत वृतत्त, वैद व गारो याांनन बळकातवली अडता त्याजवर ते
नुकडानीबद्दलदफयाथदनकटरता, के वळदग ाच्यादकवातचा खलाच्याके लेल्यानागाांच्यापुजाकरूनअज्ञानी
शेतकर्यापाडनदतिणाघेतात.
पौर्वणमेड श्रावणीच्या तनतमताने मिाराच्या गळयाांतील काळया दोर्याांचा ी खबर न घेता
दकत्येक ाम ौली कु णब्याांचा े गळयाांत पाांढर्या दोर्याचा ी गागाभटी १ जानवन घालताना तशिादतिणेवर
घा  घातलतात. एकां दर डवथ शेतकर्याांचा े िातात राख्याांचा े २ गां े बाांिन त्याांजपाडन एके क पैडा दतिणा
घेतात.
वद्यप्रततपदेड भटब्राह्मण बहुतेक डिन शेतकर्याड डप्तािाचा ा नाद लावन त्याांचा े गळयाांत
तवणे घालन त्याांचा े इष्टतमत्ाांचा े िाताांत टाळ देऊन त्या डवाथड मृदग
ां ाचा े नादात पाळीपाळीने रात्ांददवड
पोपटाडारखी गाणी गाऊन नाचा ता नाचा ता टणटणा उ य
ां ा मारावयाड लावन ूपण त्याांचा ेडमोर मोठया
ौलाने लो ाशी टेकन त्याांच्या गमती थो ा वेळ पाहून, दररोज फराळाचा े तनतमत्ताने त्याजपाडन पैडे
उपटन गोकळ अष्टमीचा े रात्न िटरतवजयातील ततडरा अध्याय वाचा न यशोदेचा े बाळां तपणाबद्दल
चा ु ब
े ाांग याांचा ी डबय न डाांगता, शेतकर्यापाडन दतिणा उपटतात. प्रातःकाळन पारण्याचा े तनतमत्तानें
शेतकर्याांचा े खचा ाथने करतवलेलन तुपपोळयाांचा ी जेवणें ूपण प्रथम डारून उरलेले तशळे पाके  अन्न
शेतकर्याडतितटाळकु टेमृदग
ां ेवगैर्याांडठे वनघरीतनघनजातात.
शेवटी श्रावण मतिन्याांतील डरते डोमवारी भटब्राह्मण बहुतेक देवभोळया अज्ञानी
शेतकर्यापाडन तपपोळयाांचा ी तनदान एकतरी डुवातडनीब्राह्मणभोजन घालण्याचा े तनतमत्ताने यथाडाांग
तशिेडामार्या घेऊन, प्रथम ूपण ूपल्या तस्त्या मुलाांबाळाांडतित जेवन गार झाल्यावर प्रडादादाखल
एकदोनपुरणपोळयावभाताचा ीमदभलत्याडलांत्याइस्तर्यावरघालन, दुरूनशेतकर्याांचा े पदरातटाकन,
त्याांच्याडमजुतीकादढतात.
१शद्रलोकाांतजानवनघालण्याचा ाप्रथमप्रचा ारनव्िता.गागाभटयानेतशवाजीराजापाडन
डुवणथतुलादानघेऊनत्याडजानवेंघातले, तेव्िापाडनिीचा ालप लीूिे.
२याराख्याडुताच्याअडनएकपैशाडडुमारें २५तमळतात.
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दर भाद्रपदमाडन भटब्राह्मण िरतातलके चा े तमषानें अबालबृि शेतकरणीपाडन एके क,
दोनदोनपैडेलुबात तात.
गणेशचा तुथीड शेतकर्याांचा े घराांत गणपतीपुढें टाळया वाजवन ूरत्या म्िणण्याबद्दल
त्याांजपाडन काांिन दतिणा घेतात. ऋतषपांचा मीड राां मुां शेतकरणी तस्त्याांड पाण्याचा े बकाांत बुचा कळया
मारावयाड लावन भटब्राह्मण, शेतकर्याांचा े तजवावर गणपतीचा े डांबांिानें ददवडा मोदकाांडि तपपोळयाांचा न
भोजनें डारून वरकाांतत कीतथनें श्रवण करण्याचा े भाव दाखवन ूांतन अिोरात् नामाांदकत कडतवणाांच्या
डुरतीक े मांगळध्यानलावनत्याांचा नडुस्वरगाणनऐकण्याांतचा रझाल्यामुळे, शेतकर्याांचा े घराांतीलकुां भारी
गौरीच्यामुखाक े ढु ांकनडुिाांपिातनािनत.
चा तुदश
थ ीडअनांताचा े तनतमत्तानें शेतकर्याांपाडनतशिेदतिणाघेतात.तपतृपिाांतभट-ब्राह्मण
एकां दर डवथ शेतकरी लोकाांत पेंढारगदी उ वन त्याांच्यामागें इतके  िात िुवन लागतात क , त्याांच्याांतील
मोलमजुरी करणार्या दीनदुबळया तनरातश्रत राां मुां  शेतकरणनपाडनिी त्याांच्या गणपतीच्या नाांवानें
त्याांजपाडन तनदान तडिे, दतिणा व भोपळयाच्या फाांका घेऊन ूपल्या पायाांवर ोचा क  ठे वल्यातशवाय
त्याांच्याडुटकाकरीतनािनत.मगतेथेंभोंडले, गायकवा , वशदेूतणिोळकरयाांचा ीकायकथा?
तशाांत कतपलषष्ठीचा ा योग ूला क , भटब्राह्मण दकत्येक डिन शेतकर्याांड वाई, नातशक
वगैरे तीथाांचा े टठकाणननेऊन त्याांजपाडन दानिमाथचा े तमषानें बरें चा  द्रव्य िरण कटरतात वबाकी उरलेल्या
एकां दरडवथदीनदुबळयाशेतकर्याांपाडनस्नानकरतेवेळनतनदानएकएकपैडातरीदतिणाघेतात.
शेवटन अमावास्येड भटब्राह्मण तशिेदतिणाांचा े लालचा ीनें शेतकर्याांचा े बैलाांच्या पायाच्या
पुजाकरतवतात.
तवजयादशमीडघो े वूपटयाांचा नझा ें पजनाचा े डांबांिानें शेतकर्याांपाडनदतिणाघेऊन
कोजातगरीडत्याांचा ािातचा ालल्याडशेतकर्याचा ेदुिावरडपाटामाटरतात.
अमावास्येड लक्ष्मीपजन व या पजनाचा े डांबांिानें शेतकर्यापाडन लाया बत्ताशाांडि
दतिणाघेतात.
दर कार्वतकमाडन बतलप्रततपदेड भटब्राह्मण माांगामिाराप्रमाणें िाताांत पांचा ात्याथ घेऊन
शेतकर्याडओवाळताांओवाळताां"इ ातप ाजावोूतणबळीचा ेंराज्ययेवो"िामळचा ाखराअतशवाथददेऊन
शेतकर्याांच्या ओवाळण्या न मागताां, िातावर शालजो या घेऊन त्याांड यजमानाचा न नातन लावन
शेतकर्याांचा ेघरोघरमालीमागतदफरतात.
ूळां दीचा े यात्ेंतशेतकरीूपल्याकु टुांबाडिइांद्रायणनतस्नानें करीतअडताां भटब्राह्मणत्या
डवाांपुढें डांकल्पम्िणनत्याांजपाडनएके कपैडादतिणाघेतात.िीयात्राडुमारें  पाऊणलिाचा े खालननडते.
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नांतर द्वादशीड देवब्राह्मणडुवातडनीचा े तनतमत्ताने दकत्येक देवभोळया शेतकर्याांपाडन तपपोळयाांचा न व
त्याांतनकोणीफारचा दटरद्रीअडल्याडत्याजपाडनडािातडिाघेऊनूपापलेकु टुांबाडिभोजनेंकरूनत्या
डवथअज्ञानीभातवकाांडतों ीपोकळअतशवाथदमात्देतात.
तशवाय भोंवर गाांवातील अज्ञानी शेतकर्याड पांिरव याचा े वारीचा े नादन लावन त्या
डवाांपाडन बारा मतिने दर द्वादशीड पाळीपाळीनें तपपोळयाांचा न ब्राह्मणभोजनें कादढतात. इतकें चा  नव्िे
परां तु दकत्येक परतजल्याांतील डिन शेतकर्याांड चा ढी पेटवन त्याांपाडन तपपोळयाांचा न डिस्रभोजनें
घालतवतात.शेवटनपरगाांवचा े शेतकर्याांचा े पांचा ाांनीअदावतीनें गुन्िेगारठरवनपाठतवलेल्याशेतकर्याांचा ें िौर
करवनत्याांडप्रायतित्ताचा ेतनतमत्तानेंथो ें कानागतवतात?
वद्यद्वादशीडभटब्राह्मणशेतकर्याांचा े ूांगणाांतीलतुळशीवृांदावनाडमोरिोत्राचा ाअांतरपाट
िरूनमांगलाष्टकाचा े ऐवजनदोनचा ारश्र्लोकवूयाथ म्िणनतुळशनचा नलग्ने लावनशेतकर्यापाडनूरतीचा े
पैशाडिओटीपैक काांिनडामानिातनलागल्याडगोळाकरूनजातात.
दर पौषमाडन मकरडांक्ाांतीड भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरन डांक्ाांतफळ वाचा न त्याांजपाडन
दतिणाघेतातवदकत्येकअिरशन्यदेवभोळयाशेतकर्याांडअगािपुण्यप्राप्तीचा ीलालचा दाखवनत्याांजक न
मोठयाउल्िाडानेंत्याांचा नउडाांचा नस्थळें भटब्राह्मणाांक नलुटतवतात.
दर माघमाडन मिातशवरात्ीड भटब्राह्मण दकत्येक शेतकर्याांचा े ूळनतील देवळाांनन
तशवलीलामृताच्या अवृत्त्या करून डयोदयाचा े पवी डमातप्त करतेवेळन त्याांजपाडन ग्रांथ वाचा ण्याबद्दल
तशिेदतिणाउपटननेतात.
दरफाल्गुनमाडनिोळीपजाकटरताांचा , शेतकर्याजवळचा ें द्रव्यउ ालें यास्तवम्िणा, अगर
विदिमाथचा े नाांवानें ठणाणा बोंबा माटरतात, तरी िे भटजीबुवा त्याांजपाडन काांिन दतिणा घेतल्यातवना
त्याांडूपापल्या ोचा र्कयाांतिळमातीघालण्याकटरताांमोकळीकदेतनािनत.
डदरनतलतिलेल्याप्रततवषीयेणार्याडणाांतशवायमिनमिनचा ांद्रग्रिण, डयथग्रिणवग्रिाांचा े
उलटापालटीचा े डांबांिानें शेतकर्यापाडन भटब्राह्मण नानाप्रकारचा न दानें घेऊन एकां दर डवथ पवथण्या
पाळीपाळीनेंबगलेंतमारून, व्यततपातभाऊबळानेंशेतकर्याांचा ेूळोूळीनेंभीकमागतदफरतात.तशवाय
शेतकर्याांचा ेमनावरविदुिमाथचा ेंमजबतवजनबडनत्याांननतनःडांगिोऊनूपलेनादनलागावेम्िणन, डिन
शेतकर्याांचा े घरोघर रात्न भटब्राह्मण किन किन पाां वप्रताप वगैरे भाक  पुराणाांचा ी पारायणें करून
त्याांजपाडन पागोटयािोत्ाडि द्रव्यावर घाला घालन, दकत्येक तनमकिरामी भटब्राह्मण ूपल्या शेतकरी
यजमानाच्या डुनाबाळाांड नादन लावन त्याांड कु कचा क करावयाड तशकतवतात. त्याांतन अिनमिन डांिान
डािल्याड शेतकर्याांचा े घरन भटब्राह्मण डत्यनारायणाच्या पजा करवन प्रथम शेतकर्याांचा े के ळाांत डव्वा
शेराांचा े मानानें तनमथळरवा, तनरडें दि, लोणकढें तप, विुवाडाखरघालनतयारकरतवलेले प्रडादघशाांत
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डो ननांतरूपल्यामुलाांबाळाांडतिततपपोळयाांचा नभोजनेंडारून, त्याांजपाडनयथाडाांगदतिणाबुचा ा न,
उलटेंशेतकर्याांचा ेिातनकां ददलदेऊनघरोघरजातात.
इतर्कयाांतनशेतकर्याांपैक काांिनदुबळे  स्त्ी-पुरुषचा ुकनरातिल्याडभटपुरातणकत्याडवाांड
भलत्या एकाद्या देवळाांत दररोज रात्न जमा करून त्याांड रािाकृ ष्ट्णाचा ी लीला बगैरेडांबांिन पुराणें श्रवण
करण्याचा ेनादनलावतात.डमाप्तीचा ेडमयनत्याडवाांडचा ढा-ओढनत
पेटवन त्याांजपाडन तबकाांत भल्या मोठया मिादतिणा जमा के ल्यानांतर, शेवटन त्याांच्या
तनराळयावगथणीच्याखचा ाथनेंूपणमोठयाथाटानेंपालख्याांतबडनएकां दरडवथश्रोतेमां ळीडमागेंपुढेंघेऊन
तमरवततमरवतबरोबरजातात.
दकत्येक अिरशत्ु भटब्राह्मणाांड पांचा ाांगावर पोट भरण्याचा ी अक्कल नडल्यामुळें ते
ूपल्यापैक एखाद्याबेवकबठोंब्याडढवळयाबुवाबनवनत्याचा े पायाांतख ावावगळयाांततवणाघालन
त्याजवर एकाद्या शद्राक न भली मोठी छत्ी िरवन बाकी डवथ त्याचा ेमागें झाांज्या, ढोलके  ठोकीत "जे जे
राम, जेजेराम"नामाचा ाघोषकरीतअज्ञानीशेतकर्याांचा ेूळोूळीनेंप्रतततष्ठतभीकमागतदफरतात.
दकत्येक भटब्राह्मण मोठमोठया देवळाांतील तवस्तीणथ डभामां पाांत ूपल्यापैक  एखाद्या
देखण्या ज्वानाड कवळे बुवा वनवन त्याचा े िाताांत तचा पळयातवणा देऊन बाकी डवथ त्याचा ेमागें ओळीनें
तालमृदग
ांु ाचा े तालाांतमोठयाप्रेमानें "रािाकृ ष्ट्णरािा"म्िणताांम्िणताां नाच्यापोराडारखेिावभावकरून
दशथनाड येणार्या जाणार्या डिन राां मुां ीड ूपले नादन लावन ूपलन पोटे भरून मोठया मौजा
माटरतात.
दकत्येक मततमांद भटब्राह्मणाांड भटपणाचा ा िांदा करून चा ैना मारण्यापुरती अक्कल
नडल्यामुळें ते ूपल्यापैक  एखाद्या भोळडर कारकु नाड देवमिालकरी बनवन बाकीचा े ब्राह्मण गाांवोगाांव
जाऊनअज्ञानीशेतकर्याांपाडनदेवमिालकर्याडनवडकरवनत्याडत्याडांबांिानेंबरें चा खोरीडूतणतात.
दकत्येक भटब्राह्मणाड वेदशास्त्ाांचा े अध्ययन करून प्रततष्ठेनें तनवाथि करण्याचा ी ताकद
नडल्यामुळें ते ूपल्यापैक  एखाद्या अिथवे या भाांयायाड बागलकोटचा े स्वामी बनवन बाकीचा े भटब्राह्मण
गाांवोगाांव जाऊन " स्वामी डवाांचा े मनाांतील वाडना मनकव या-डारख्या जाणन त्याांपैक  काांिन पणथ
िोण्यातवषयनअन्यमागाथनें बोलनदाखतवतात."अशानानाप्रकारच्यालोणकढयाथापाअज्ञानीशेत कर्याांड
देऊनत्याांडस्वामीचा ेदशथनाडनेऊनतेथेंत्याांचा ेंद्रव्यिरणकटरतात.
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शेतकर्याचा ाूड ३

डदरन तलतिलेल्या एकां दर डवथ भटब्राह्मणाांच्या िमथरूमी चा रकाांतन शेतकर्याांचा ी मस्ती
तजरलीनािन, तरभटब्राह्मणबदरीके दारवगैरे तीथथयात्ेचा े नादनलावनशेवटनत्याांडकशीप्रयागाडनेऊन
तेथें त्याडिजारोंरुपयाडनागवनत्याांच्यादाढयातमशाबो नत्याांड’ त्याांचा े घरीूणनपोिोचा तवतात.व
शेवटी त्याजपाडन माांवद्याचा े तनतमत्ताने मोठमोठाली ब्राह्मणभोजने घेतात. अखेर शेतकर्याचा े मरणानांतर
भटब्राह्मणस्मशानीकारटयाांचा ीडोंगेघेऊनत्याांचा े पुत्ाक नदररोजनानाप्रकारचा े तवतिकरवनत्याचा े घरन
दररोज गरु पुराणे वाचा न, दिावे ददवशी िनकव ी वगैरे त पोवरील वतनदार कागभटजीड कॉव कॉ
म्िणन, वप प्रयोजनाचा ा मानपान देऊन त्याजपाडन गरु पुराणाचा े मजुरीडतित तनदान ताांबे, तपतळया,
छत्न्या, काठया, गाद्यावजो े दानघेतात.पुढेशेतकर्याांचा ीएकां दरडवथमुलेमरे पावेतोत्याजपाडनमयताचा े
श्रािपिाड वप दाने करतवतेवेळी त्याचा े ऐपतीवे, मानाने तशिे व दतिणाांचा ी वषाथडने घेण्याचा ी वतिवाट
त्याांनन ठे तवली ूिे. ती िी क , शेतकरी यजमानाड मोठी ला ीगो ी लावन कोणाड कारभारी, कोणाड
पाटील, कोणाडदेशमुखवगैरे तों ापुरत्यापोकळपदव्यादेऊन, त्याांजपाडनभटब्राह्मणूपले मुलामुलनचा े
लग्नवगैरे डमयनके ळीच्यापानाांडिभाजीपाले फु कटउपटन, त्याांजवरूपलीछापठे वण्याकटरताां शेवटन
एखादे प्रयोजनाांतत्याडवाांडूमांत्णें करूनमाां वाांतूणनबडतवतातवप्रथमूपणूपले जातवाल्या
स्त्ीपुरुषाांडि भोजनें डारून उठल्यानांतर तेथील डवथ एकां दर पात्ाांवरील खरकटयाचा ी नीटनेटकी प्रतावर
तनव करूनत्याांडूपलेशदचा ाकराांचा े पांक्तीडबडवनतनडवथखरकटनमोठयाकाव्या- ाव्यानेंनानातर्िचा 
े े
डोंवळे चा ाव करून दुरूनचा  वादढतात; परां तु बाजारबडव्या का यामिालाांतील शेतकर्याांच्या िांगामी
वेडवाराां ाांच्या मुखाड चा ुांबनतुांब या लावन त्याांच्या मुखरडाचा े िु के  घेण्याचा ा का ीमात् तवतितनषेि न
करताां, ते ूपले यजमानशेतकर्याांडइतके नीचा मातनतातक , ते ूपल्याअांगणाांतीलिौदाडवू ाड
शेतकर्यालास्पशथडुिाांकरूांदेतनािनत; मगत्याांच्याशनरोटीवबेटीव्यविारकोणकटरतो?
एकां दर डवथ डदरचा े िदकगतीवरून कोणी अशी शांका घेतील क , शेतकरी लोक ूज
ददवडपावेतोंइतके अज्ञानीराहूनभटब्राह्मणाांक नकडेलुटलेजातात? याडमाझेंउत्तरअडेंूिेक , पवी
मळच्य ूयथ भटब्राह्मणाांचा ा या देशाांत अम्मल चा ाल िोताांचा  त्याांनन ूपल्या िस्तगत झालेल्या शद्र
शेतकर्याड तवद्या देण्याचा ी अटोकाट बांदी करून, त्याड िजारों वषे मन मानेल तडा त्ाड देऊन लुटन
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खाल्लें, यातवषयन त्याांच्या मनुडांतितेडारखे मतलबी ग्रांथाांत लेख डाांप तात. पुढें काांिन काळानें चा ार
तनःपिपाती पतवत् तवद्वानाांड ब्रयकपटातवषयन बरें  न वाटन त्याांनन बौि िमाथचा ी स्थापना करून, ूयथ
ब्राह्मणाांच्या कृ तत्मी िमाथचा ा बोजांवार करून या गाांजलेल्या अज्ञानी शद्र शेतकर्याांड ूयथभटाांचा े पाशाांतन
मुक्तकरण्याचा ाझपाटाचा ालतवलािोता.इतर्कयाांतूयथ मुगुटमण्याांतीलमिाितथ शांकराचा ायाांननबौििमी
डज्जनाांबरोबर नानाप्रकारचा े तवतां वाद घालन त्याांचा ा विदुस्थानाांत मो  करण्यातवषयन दीघथ प्रयत् के ला.
तथातपबौििमाथच्याचा ाांगुलपणालाततलप्रायिोकानबडताांउलटीत्यािमाथचा ीददवडेंददवडजास्तवढती
िोत चा ालली. तेव्िाां अखेरीड शांकराचा ायाांनें तुकी लोकाांड मराठयाांत डामील करून घेऊन त्याांजक न
तरवारीचा ेजोरानेंयेथीलबौिलोकाांचा ामो के ला.पुढें ूयथभटजनडगोमाांडवमद्यतपण्याचा ीबांदीकरून,
अज्ञानीशेतकरीलोकाांचा ेमनावरवेदमांत्जादडतितभटब्राह्मणाांचा ादराराबडतवला.
त्यावर काांिन काळ लोटल्यानांतर िजरत मिमद पैगांबराचा े जिामदथ तशष्ट्य , ूयथ भटाांचा े
कृ तत्तमिमाथडतितडोरटीडोमनाथाडारख्यामतीचा ातरवारीचा े प्रिाराांननतवध्वांडकरून, शदशेतकर्याांड
ूयाांचा े ब्रयकपटाांतन मुक्तकरूां लागल्यामुळें, भटब्राह्मणाांतील मुकुांदराज वज्ञानोबाांनी भागवतबखरनतील
काांिन कतल्पत भागउचा लनत्याांचा े प्राकृ त भाषेंत तववेकवडिु वज्ञानेश्र्वरी यानाांवाचा े ावपेचा ी ग्रांथकरून
शेतकर्याांचा नमनें इतकीमिषतमष्टके लन.क , ते कु राणाडतितमिमदीलोकाांडनीचा माननत्याांचा ाउलटाद्वेष
करूां लागले. नांतर थो ा काळ लोटल्यावर तुकाराम या नाांवाचा ा डािु शेतकर्याांमध्यें तनमाथण झाला. तो
शेतकर्याांतीलतशवाजीराजाडबोिकरूनत्याचा े िातनभटब्राह्मणाांच्याकृ तत्मीिमाथचा ीउचा लबाांग ीकरून
शेतकर्याड त्याांच्या पाशाांतन डो वील, या भयास्तव भटब्राह्मणाांतील अट्ल वेदाांती रामदाडस्वामननन
मिाितथ गागाभटाचा े डांगन्मत्तानें अिरशन्यतशवाजीचा े कानफुां कण्याचा ें डट्लठरवन, अज्ञानीतशवाजीचा ाव
तनस्पृि तुकारामबुवाांचा ा पुरता स्नेिभाव वाढ ददला नािन. पुढें तशवाजी राजाचा े पाठीमागें त्याच्या मुख्य
भटपेशव्या डेवकानें तशवाजीचा े औरड वारडाड डातारचा े ग ावर अटकें त ठे तवलें. पेशव्याचा े अखेरीचा े
कारकीदीत त्याांनन गाजररताळाांचा ी वरू व चा टणीभाकरीवर गुजारा करणार्या रकटयालांगोटया
शेतकर्यापाडन वडल के लेल्या पट्ीच्या द्रव्याांतन, त्याांच्या शेतीड पाण्याचा ा पुरवठा व्िावा म्िणन िरणें
वगैरे बाांिकामाक े एक छदाम खचा थ न घालताां, पवथतीचा े रमण्याांत वीडवीड पांचा वीडपांचा वीड िजार
भटब्राह्मणाांड मात् शालजो या वगैरे बतिडें देण्याचा ाभत मार उठतवला विमेशा पेंढार्याांनन लुटन फस्त
के लेल्याशेतकर्याांपाडनडक्तीनें वडलके लेल्याजामदारखान्याांतनअज्ञानीशेतकर्याांडतनदानप्राकृ ततवद्या
देण्याकटरताांिीदम ीच्याकव याखचा ीनघालताां, ब्राह्मणाांचा नउ वन, पवथतीचा े रमण्याांतीलकों वा याांत
मात्एकां दरओगराळयाांननमोिरापुतळयाांचा ीतखचा  ीवाटतनािन.कारणरावबाजीिेअस्डलूयथजातीचा े
ब्राह्मण िोते. डबव तडल्या पिपाती दानशरानें पवथतीडारख्या एखाद्या डांस्थानाांत शेतकर्याां पैक  काांिन
अनाथराां मुां नचा ीवतनरातश्रतपोरर्कयामुलीमुलाांचा ीडोयके लीनािन, फक्तूपल्याजातनतीलभटब्राह्मण,
गवईपुजारीवचा ारपाांचा तिमायतीअगाांतुकभटब्राह्मणाांडदररोजप्रातःकाळनअांघोळीडऊनपाणीवदोन
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वेळाां प्रततददवशन पतिल्या प्रतीचा न भोजनें तमळण्याचा ी डोय करून, िरएक तनरशनाड दि पेढे वगैरे
फराळाचा ी ूतण पारण्याांड व एकां दर डवथ डणावाराांड त्याांचा े इच्छेप्रमाणें पक्वान्नाांचा ी रे लचा ेल उ वन त्या
डवाांड अष्टोप्रिर चा ौघ याडतित गवयाांचा न गाणनबजावणन ऐकत बडवन मौजा मारण्याचा ी यथातस्थत
व्यवस्थालावनठे वलीूिे.
या वतिवाटीूमचा ें भेक  इांग्रजडरकारजशाच्या तशाचा  ूज ददवडपावेतो चा ालठे वन
त्याप्रीत्यथथ कष्टाळशद्राददअततशद्रशेतकर्याांचा े तनढळाचा ेघामाचा े पट्ीचा े द्रव्याांतनिजारोंरुपये डालदरडाल
खचा ीघालते.
डाांप्रत दकत्येक शद्रादद अततशद्र शेतकरी तितस्त िमथ स्वीकारून मनुष्ट्यपदाड पावल्यानें,
भटब्राह्मणाांचा ेंमित्त्वकमीिोऊनत्याांनास्वतःमोलमजुरीचा नकामेंकरूनपोटेंभरण्याचा ेप्रडांगगुदरतचा ालले
ूिेत, िें पाहून दकत्येक ितथ भटब्राह्मण खुळया विदुिमाथड पाठीशन घालन नानाप्रकारचा े नवे डमाज
उपतस्थत करून त्याांमध्यें अपरोि टरतीनें मिमदी व तखतस्त िमाथच्या नालस्त्या करून त्याांतवषयन
शेतकर्याांचा न मनें मिषष्टकरीत ूिेत. अडो. परांतु पुरातन मर्वतपजोतेजक ब्रयवृांदाांतील काका वडावथजतनक
डभेचा े पुढारी जोशीबुवा याांनन विदुिमाांतील जातीभेदाच्या दुरतभमानाचा ें पटल ूपल्या ोळयाांवरून
एकीक े काढन शेतकरी लोकाांचा ी तस्थतत पातिली अडती तर, त्याांच्यानें एकपिीय िमाथच्या प्रततबांिानें
ना लेल्या तबचा ार्या दुदव
वी ी शेतकर्याांड अज्ञानी म्िणण्याड िजवलें नडतें; व जर ते ूमच्या इांग्रज
डरकाराड शेतकर्याांवर िोणार्या िमाथच्या जुलमाचा ी यथातथ्य मातिती करून देते, तर कदातचा त त्याड
दयेचा ापाझरकु टनतें भदेवभटब्राह्मणकामगाराांचा ीशद्राडतवद्यादेण्याच्याकामाांतमडलतनघेताां, त्याांड
तीदेण्याकटरताांतनराळे उपाययोतजतें.
डाराांश, तपढीजात अज्ञानी शेतकर्याांचा े द्रव्याचा ी व वेळेचा ी भटब्राह्मणाांक न इतकी िातन
िोते क , त्याांजला ूपलन लिान मुलेंडुिाां शाळें त पाठतवण्याचा ें त्ाण उरत नािन व यातशवाय
ूयथभटॠषननन फार पुरातन काळापाडन " शद्र शेतकर्याड ज्ञान देऊां नये " म्िणन डुरूां के लेल्या
वतिवाटीचा ी अज्ञानी शेतकर्याांचा े मनावर जशीचा ी तशीचा  िास्ती अडल्यामुळे त्याांना ूपलन मुलें शाळें त
पाठतवण्याचा ातिय्यािोतनािनूतणिल्लनचा े ूमचा े दयाळगव्िनांरजनरलडािेबाांननपाताळचा े अमेटरकन
लोकडत्तात्मकराज्याांतीलमिाप्रतापीजॉजथ वावशगटनताताचा ादकत्ताघेऊन, येथीलब्राह्मणडाांगतीलतो
िमथ ूतण इांग्रज करतील ते कायदे मानणार्या अज्ञानी शद्रादद अततशद्राांड, तवद्वान भटब्राह्मणाांप्रमाणेंचा 
म्युतनतडपातलटनतूपले वतीनें मुखत्यारतनव नदेण्याचा ाअतिकारददलाूिे खरा, परां तु याप्रकरणाांत
भटब्राह्मणूपलेतवद्येचा ेमदाांतडोवळयाओवळयाच्यातोर्याांननअज्ञानीशद्राददअततशद्रलोकाांशनछक्केपांजे
करून त्याांना पुढे ठकवां लागल्याड ूमचा े दयाळ गव्िनथर जनरलडािेबाांचा े माथ्यावर कदातचा त् अपयशाचा े
खापरनफु टो, म्िणजेभटब्राह्मणाांचा ेंगांगेंतघो े नािले, अडेूम्िीडमज.
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शेतकर्याचा ाूड ४

डरकारी गोरे  अतिकारी िे बहुतकरून ऐषूरामाांत गुांग अडल्यामुळें त्याांना शेतकर्याां चा े
वास्ततवकतस्थतीबद्दलमातितीकरूनघेण्यापरतीडव िोतनािनवयात्याांच्यागाफीलपणानेंएकां दरडवथ
डरकारी खात्याांत ब्राह्मण कामगाराांचा ें प्राबल्य अडतें. या दोन्िी कारणाांमुळे शेतकरी लोक इतके  लुटले
जातातक , त्याांडपोटभरभाकरवअांगभरवस्त्िीतमळतनािी.
एकां दर डवथ विदुस्थानाांत पवी काांिन परदेशस्थ व यवनी बादशािा व दकत्येक स्वदेशीय
राजेरजवा े या डवाांजवळ शद्र शेतकर्याांपैकी लिावति डरदार, मानकरी, तशलेदार, बारगीर, पायदल,
गोलांदाज माहूत, ऊांटवाले व अततशद्र शेतकर्याांपैकी मोतद्दार चा ाकरीड अडल्यामुळे, लिावति शद्रादद
अततशद्र शेतकरी लोकाांचा े कु टुांबाड शेतडारा देण्याचा ी फारशी अ चा ण प त नडे. कारण बहुतेक
शेतकर्याच्याकु टुांबाांतीलतनदानएखाद्यामनुष्ट्याडतरीलिानमोठीडरकारीचा ाकरीअडावयाचा ीचा .परां तु
िल्लन डदरचा े बादशिा, राजेरजवा े वगैरे लांपाड गेल्यामुळें डुमारें पांचा वीड लिाचा ें वर शद्रादद अततशद्र
शेतकरीवगैरेलोकबेकारझाल्यामुळेत्याडवाांचा ाबोजाशेतकीकरणाराांवरप लाूिे.
ूमच्याजिामदथ इांग्रजडरकारच्याकारस्थानानें एकां दरडवथविदुस्थानाांतिमेशालढायाांचा े
िुमाळयाांत मनुष्ट्यप्राण्याांचा ा वि िोण्याचा ें बांद प ल्यामुळे चा हूांक े शाांतता झाली खरी, परां तु या देशाांत
स्वार्या, तशकारी बांद प ल्यामुळें एकां दरडवथ लोकाांचा ें शौयथ वजिामदी लयाड जाऊन राजेरजवा े "भाग
बाया " डारखे ददवडा डोवळें  नेडन देवपजा करण्याचा े नादाांत गुांग िोऊन रात्न तनरथथक उत्पतत्त
वाढतवण्याचा े छांदाांत लांपट झाल्यामुळें, येथील चा घळ खानेडुमारी मात् फार वाढली. यामुळें डवथ
शेतकर्याांमध्यें भाऊतिस्डे इतके  वाढले क , दकत्येकाांड ूठाूठ, दिा दिा पाभारीचा े पेर्यावर गुजारा
करावालागतो, अडाप्रडांगगुजरलाूिे.वअशाूठूठ, दिादिापाभरीचा े पेर्याकटरताां त्याांनाएकदोन
बैलजवळबाळगण्याचा ीऐपतनडल्यामुळेंतेूपलनशेतेंशेजार्यापाजार्याडअिेलीनेंअथवाखां ानेंदेऊन,
ूपलनमुलेंमाणडेबरोबरघेऊनकोठें तरीपरगाांवनमोलमजुरीकरूनपोटभरण्याडजातात.
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पवी ज्या शेतकर्याजवळ फारचा  थो न शेतें अडत व ज्याचा ा ूपले शेतीवर तनवाथि िोत
नडे, ते ूडपाडचा े ोंगरावरील. दर्याखोर्याांतीलजांगलाांतन ऊांबर, जाांभळ वगैरे झा ाांचा न फळें  खाऊन व
पळड, मोिा इत्यादी झा ाांचा न फु लें, पानें ूतण जांगलाांतन तो न ूणलेल्या लाक फाटयाां तवकन,
पेट्ीपाडो ीपुरतापैडाजमाकरीतवगाांवचा े गायरानाचा े तभस्तीवरूपल्याजवळएकदोनदोनगायाव
दोनचा ार शेर या पाळन त्याांच्यावर जेमतेम गुजारा करून मोठया ूनांदानें ूपूपल्या गावनचा  रिात
अडत.परां तुूमचा ेमायबापडरकारचा ेकारस्थानीयुरोतपयनकामगाराांननूपलीतवलायतीअष्टपैलअक्कल
डवथखचा ीघालनभलें मोठे  टोलेजांगजांगलखातें नवीनचा उपतस्थतकरून, त्यामध्यें एकां दरडवथपवथत, ोंगर,
टेक या दरनखोरन व त्याचा े भरीड पत त जतमनी व गायरानें घालन फारे स्टखातें तशखराड नेल्यामुळें
दीनदुबळयापांगुशेतकर्याचा ेशेर ाकर ाांडयापृथ्वीचा ेपाठीवररानचा ावाराडुिाांखाण्यापुरतीजागाउरली
नािन. त्याांनन ूताां डाळी, कोष्टी, डणगर, लोिार, डुतार वगैरे कडबी लोकाांच्या कारखान्याांत त्याांचा े
िाताखालन दकरकोळ कामें करून ूपलन पोटें भरावनत, तर इांयालां ाांतीलकारागीरलोकाांनन रुतचा रुचा ीच्या
दारु-बाटल्या, पाव, तबस्कु टें, िलवे, लोणचा न, लिानमोठया डुया, दाभण, चा ाक, कातर्या, तशवणाचा न यांत्े,
भाते, शेग या, रां गीबेरांगी तबलोरी डामान डत, दोरे , काप , शाली, िातमोजे, पायमोजे, टोप्या, काठया
छत्न्या, तपतळ, ताांबें लोखां ीपत्े, कु लपें, दकल्ल्या, ाांबरीकोळडे, तर्ित
े र्िच्े यागा या, िारतनडे, खोगरें ,
लगामशेवटनपायपोडयांत्द्वारे  तेथें तयारकरून, येथें ूणनस्वस्ततवकलागल्यामुळें, येथीलएकां दरडवथ
मालाडमांदीप ल्या-कारणानें येथीलकोष्टी, डाळी, जुलयी, मोमीनइतके कां गालझाले ूिेतक , त्याांपैक 
दकत्येकतवणकरलोकअततशयमांदीचा े ददवडाांतउपाशीमरूांलागल्यामुळें अब्रस्तवकिनकिनचा ोरूनछपन
ूपला तनवाथि ाळीच्या चा ुणीवर, दकत्येक ताांदळाच्या व गव्िाच्या कों यावर व दकत्येक अांब्याांच्या
कोयाांवर कटरतात. दकत्येक पद्यडाळी, घराांतील दाताांशन दाांत लावन बडलेल्या बायकापोराांचा ी तस्थतत
पिावेनाशी झाली म्िणजे, डांध्याकाळन तनःडांग िोऊन दोनचा ार पैशाांचा ी उिार वशदी तपऊन बेशुि
झाल्याबरोबर, घराांत जाऊन मुद्याथडारखे प तात. दकत्येक पद्यडाळी गुजरमारवा याांक न मजुरीनें वस्त्ें
तवणावयाडूणलेलें रे शीमवकलाबतयेईलत्यादकमतीडतवकनूपल्यामुलाांबाळाांचा ागुजाराकरूण,
गुजरमारवा याांचा े िातनतुरीदेऊनरातोरातपरगाांवनपळनूतात.अशापोटाडाठनलागलेल्याबुभुतित
कडबीलोकाांननटरकाम्याशेतकर्याांडमदतकशीवकोणतीद्यावी?
दुडरें  अडें क , शद्रादद अततशद्राांवर पुरातनकाळन ूपले वा वत लाांनन मित्प्रयाडाांनी व
कपाटाांनन तमळतवलेलें वचा थस्व तचा रकाळ चा ालावें व त्याांनन के वळ घो ा, बैल वगैरे जनावराांडारखे बडन
ूपणाांडडौख्यद्यावें, अथवातनजीवशेतें िोऊनूपणाडाठनजरूरीचा े वऐषरामाचा े पदाथथ त्याांननउत्पन्न
करावेत, याइराद्यानें ूटकनदीचा े पलीक ड
े विदु लोकाांपैक कोणीजाऊांनये, गेले अडताां तोमिषष्टिोतो
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अशी बाब ब्राह्मण लोकाांनी विदु िमाांत घुड ली. यापाडन ब्राह्मण लोकाांचा ा इष्ट िेत तडतिड गेला; परां तु
इतरलोकाांचा ें फारचा नुकडानझालें.परकीयलोकाांच्याचा ालचा लणुकीचा ात्याांडप ोडानतमळाल्यामुळेचा ते
खरोखरूपणाडमानवीप्राणीनडमजताां, के वळजनावरे  डमजां लागले ूिेत.इतरदेशाांतीललोकाांशन
व्यापारिांदाअगदननािनडाझाल्याने ते कां गालिोऊनबडले; इतकें चा नािनपरां तु "ूपले देशाांतडुिारणा
करा. ूपले देशाांत डुिारणा करा, " अशी जी डुिारलेले ब्राह्मण लोक तनदान बायत्कारी िल्लन िकाटी
तपटीत ूिेत, त्याांड कारण त्याांचा ी िी वर जाणतवलेली िमाथचा ी वाव कारण झाली अडावी, िें अगदन
तनर्वववाद ूिे. या कृ तत्मी बाबनमुळें डाळी, डुतात वगैरे कारागीर कोकाांचा ें तर अततशय नुकडान झाले.
ूतण त्याांड ती पुढे दकती भयांकर तस्थतीड पोिोंचा वील, याचा ा अदमाड खर्याां देशकल्याणेच्छु खेरीज
कोणाडिीलागणारनािन.
ूताां कोणी अशी शांका घेतील क , गरीब शेतकर्याांनन, ज्या शेतकर्याांजवळ भरपर शेतें
अडतील, त्याचा ेिाताखालनमोलमजुरीकरूनूपलातनवाथिकरावा, तरएकां दरडवथटठकाणनडांतततजास्त
वाढल्यामुळें काांिन वषे पाळीपाळीनें शेतें पत क टाकण्यापुरतन भरपर शेतें शेतकर्याांजवळ उरलन नािनत,
तेणेंकरूनशेताांडतवडाांवानतमळताां तनएकां दरडवथ नापीकझालन.त्याांतपवीप्रमाणें तपके देण्यापुरतें डत्त्व
तशल्लकरातिलें नािन.त्याांनाूपल्याकु टुांबाचा ाचा तनवाथिकटरताां नाक दमयेतात, तेव्िाां त्याांननूपल्या
गरीब शेतकरी बाांिवाांड मोलमजुरी देऊन पोडावें, अडें कडें, िोईल बरें  ? अशा चा ोिोंक न अ चा णनत
प लेल्या बहुतेक शेतकर्याांड ूपली उघ न नाग न मुलें शाळें त पाठतवण्याचा ी डव  िोत नािन व िें डवथ
ूमच्या दरदृष्टी डरकारी कामगाराांड पक्केपणन मािीत अडन ते डवथ अज्ञानी मुर्कया शेतकर्याड तवद्या
देण्याच्या तमषानें डरडकटीनें लाखों रुपये लोकलफां  गोळा कटरतात व त्याांपैक  एक तृततयाांश रक्कम
नाांवालातवद्याखातनखचा ीघालनकोठें  कोठें  तुरळकतुरळकशाळाघातल्याूिेत.त्याशाळें तथो ीबहुत
शेतकरी ूपलन मुलें पाठतवतात. परां तु त्याांचा े मुलाांड तशकतवणारे  तशिक स्वतः शेतकरी नडल्यानें त्याांड
अडाबीतशीूस्थाअडतेकाय? जेलोकूपल्यामतलबीिमाथच्याबत वारामुळेंशेतकर्याडनीचा मानन
डवथकाळ स्नानडांध्या व डोंवळे चा ाव करणारे , त्याांजपाडन शेतकर्याचा े मुलाांड यथाकाळी योयाय तशिण न
तमळताां, ते जडेचा े तडेचा ठोंबे रिातात, यातनवलनािन.कारणूजपावेतोंशेतकर्याांपाडनवडलके लेल्या
लोकलफां ाचा े मानानें शेतकर्याांपैकी काांिी डरकारी कामगार झाले ूिेत काय ? व तडें घ न ूलें
अडल्याडते कोणकोणत्याखात्याांतकोणकोणत्याहुद्याांचा नकामें करीतूिेत, यातवषयनूमचा े वाकबगार
शाळाखात्याांतील त रे र्कटरडािेबाांनन नाांवतनशीवार पत्क तयार करून डरकारी यायातझटाांत छापन प्रतडि
के ल्याड, शेतकरी ूपले मायबाप डरकाराड मोठया उल्िाडानें जेव्िाां दुवा देतील, तेव्िाां डरकारी
यायातझटटयर मायबापाांचा े ोळे  उघ तील. कारण खे यापा याांतन जेवढे म्िणन तशिक अडतात, ते डवथ
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बहुतकरून ब्राह्मण जातीचा ेचा  अडतात. त्याांचा ा पगार ूठबारा रुपयाांचा े वरतन नडते, अडले पोटाथी
अतवद्वान ब्राह्मण तशिक, ूपला मतलबी िमथ व कृ तत्मी जात्यातभमान मनाांत दृढ िरून, शेतकर्याांचा े
मुलाांडशाळें ततशकवताां तशकवताां उघ टरतीनें उपदेशकटरतातक , "तुम्िाांलातवद्यातशकनकारकु नाांच्या
जागानतमळाल्याडूम्िाडारखनपांचा ाांगेंिातनघेऊनघरोघरतभिाकामागावयाच्याूिेत?"
अशा अज्ञानी शेतकर्याांच्या शेताांचा ी दर तीड वषाांनी पैमाष कटरताांना, ूमचा े िमथशील
डरकारचा े ोळे  झाकन प्राथथना करणारे युरोपीयन कामगार, शेतकर्याांचा े बो र्कयावर थो ीतरी पट्ी
वाढतवल्यातशवाय शेवटी ’ ूमेन ’ चा ी ूरती म्िणन ूपल्या कां बरा डो ीत नािीत. परां तु डदाचा ें काम
चा ाल अडताां तशकारीचा े शोकी युरोपीयन कामगार ऐषूराम व ख्यालीखुशालनत गुांग अडल्यामुळें त्याांचा े
िाताखालेचा े ितथ व्रायण कामगार अज्ञानी शेतकर्याड थो े का नागतवतात ? व युरोपीयन कामगार
त्याांजवरबारीकनजरठे तवतातकाय?
जेव्िाां अज्ञाांनीवमढशेतकर्याांतूपडाांतशेताच्याबाांिाबद्दलदकवाडमाईकतवतिरीवर
अडलेल्या भाऊबांदीच्या पाणपाळीडांबांिन थो ीशी कु रबुर िोऊन मारामारन झालन क , कळीचा े नारद
भटकु ळकरणीयाांननदोन्िनपिाांतीलशेतकर्याांचा े ूळननीजाऊनत्याांडतनरतनराळे  प्रकारचा े उपदेशकरून,
दुडरे  ददवशन त्यापैक  एक पिाड भर देऊन त्याांचा े नाांवाचा ा अजथ तयार करून त्याड मामलेदाराक े
पाठतवतात. पुढे प्रततवादी व डािीदार िे, डमन्ड घेऊन ूलेल्या पट्ेवाल्याड बरोबर घेऊन ूपूपलन
डमन्डें रुज करण्याकटरताां कु ळकरण्याांचा े वा याांत येतात व त्याांचा न डमन्डे रुजां करून तशपायाड
दरवाज्याबािेर घालतवताांचा  दोन्िी पिकाराांड पृथक पृथक एके  बाजला नेऊन डाांगावयाचा ें क , " तुम्िी
अमर्कयावतुम्िीतमर्कयावेळनमलाएकाांतनयेऊनभेटा, म्िणजेत्यातवषयनएखादीउत्तमतो काढां"नांतर
नेमलेल्यावेळनवादीवत्याचा े पिकारघरनूल्यावरत्याडअडें डाांगावयाचा ें क , " तुम्िीफारतरकाय
परां तु अमुक रकमेपयांत मन मोठें  कराल, तर मामलेदारडािेबाांचा े फ नतवडाांड डाांगन तुमचा े प्रततवादीड
काांिननाकाांिनतरीडजादेवतवतों.कारणते के वळफ नतवडाचा े िाताांतूिेत.मीबोलल्याप्रमाणें काांिनचा 
घ न न ूणल्याड, मी तुमचा ी रक्कम त्याजपाडन परत घेऊन तुम्िाड देईन व माझे श्रमाांबद्दल बतिरोबा
तुम्िाडजीबुतिदेईलतेंचा द्यादकवाकािनचा ददलें नािनतरीवचा तानािन.माझीकािनत्यातवषयनतक्ार
नािन.तुम्िाांलायशूलें म्िणजे ूम्िीडवथ तमळतवलें."नांतरप्रततवादीचा े पिकाराक नवादीचा े दुपटीनें व
ूपले श्रमाांबद्दल काांिन तमळन रक्कम घेऊन त्याजबरोबर अडा करार करावयाचा ा क ," मी डाांगतों तशी
तुम्िीतकरारदेऊनत्याबद्दलदोनतीनबनावटडािीदारद्या, म्िणजेफ नतवडाडडाांगनतुमच्याके डाडिी
िक्कालागां देणारनािन, कारणत्याचा ें वजनमामलेदारडािेबावरकडें कायूिे, िें तुम्िालाठावुकचा ूिे.
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व ूताां मन तुम्िबरोबर करार के ल्याप्रमाणें तुमचा ें काम फत्ते न झाल्याड त्याचा  ददवशन तुमचा ी रक्कम
त्याजपाडन परत ूणन तुमचा ी तुम्िाांड देईन. परां तु माझे श्रमाबद्दलचा े घेतलेल्या रुपयाांतन तुम्िाांड एक
कव ी परत करणार नािन, िे मी ूताांचा  डाांगतो; नािनतर अशा खटपटीवाांचा न माझी काांिन चा ल अ ली
नािन." नांतर मामलेदार कचा ेरनतील ब्राह्मणकामगार अिरशन्य अशा वादीप्रततवादनच्या व त्याांच्या
डािीदाराांच्या जबान्या घेतव
े ेळन, ज्या पिकाराांक न त्याांचा ी मठ गार झाली अडेल, त्याांच्या जबान्या
घेतेवेळी, त्याांडकाांिनडचा कप्रश्नघालनअनुकलजबान्यातयाांरकटरतात.परांतु ज्यापिकाराांक नत्याांचा ा
िातनीटओलाझालानडेल, त्याांच्याजबान्यावलतितेवळ
े नत्यामध्यें एकां दरडवथ मुद्दे मागेपुढें करूनअशा
तयारकटरतातक , याांजपाडनवाचा णाराच्यादकवाऐकणार्याांच्यामनाांतत्याकज्याचा ें वास्नतवकस्वरूपन
येताां, त्याांचा ा डमज त्याांतवरूि िोईल. दकत्येक ब्राह्मण कारकन अज्ञान शेतकर्याांच्या जबान्या तलतिताांना
त्यातील काांिन मुद्याांचा न कलमें अतजबात गाळन टादकतात. दकत्येक ब्राह्मणकामगारशेतकर्याांच्याजबान्या
ूपल्याघरननेऊनरात्नदुडर्याजबान्यातयारकरूनडरकारीदप्तराांतूणनठे तवतात.अडें अडेलतर
एखादा तनःपिपाती जरी अम्मलदार अडला, तरी त्याच्या िातनिी अन्याय िोण्याचा ा डांभवूिे. यापुढें
तखडे चा ापडणार्या बगलेवदकलाांनन भरीड घातल्यावरून त्याांनन युरोतपयन कलेर्कटराक े अपीलें के ल्यावर
कलेर्कटराांच्या तशरस्तेदाराांच्या, ज्या पिकाराक न मुठी गार िोतील, त्याप्रमाणें त्याांच्या अजीच्या
जबानीच्या डुनावण्या कलेर्कटरपुढें कटरतात व त्या वेळन याांतील बहुतेक मारु मुद्दे वाचा ताां वाचा ताां गाळन
कलेर्कटराचा े मुखाांतनशुिडोनेरीवार्कयें, " टुमचा ीटकरारटरकटीूिे "बािेरप नूपले वतीनें तनकाल
करून घेण्याचा ें डांिान न डािल्याड, तशरस्तेदार त्याांचा े प्रकरणावर ूपले मजीप्रमाणें तगचा मी  मराठी
तलहून डािेबबिादर डांध्याकाळन ूपल्या मॅ म डािेबाबरोबर िवा खाण्याड जाण्याचा े िाांदलनत, अगर
मराठी नीट डमजणारा एखादा दां ु र्कया डािेब अडल्याड तो ूदले ददवशन कोठें  मेजवानीड जाऊन
जागलेला अडल्यामुळें दुडरे  ददवशन डुस्त व झोपेच्या गुांगनत अडताां, दकवा तशकारीड जाण्याचा े ग ब नत
तेथें जाऊन, पवीत्याांननजडे शेरे डाांतगतले अडतील, त्याप्रमाणें हुबेहूबवाचा नदाखवनत्याच्याडयात्या
प्रकरणावरडिजघेतात.
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शेतकर्याचा ाूड ५

दकत्येक ततरडट कलेर्कटराांचा े पुढें ितथ तशरस्तेदाराचा ी मात्ा चा ालत नडल्याड ते काांिन
ू मठ अिरशन्य शेतकर्याांचा न प्रकरणें मुख्य डदर स्टेशनच्या टठकाणी तयार न कटरताां त्याड गाांवोगाांव
कलेर्कटराचा े स्वारीमागे पायाला पाने बाांिन तशळे  तुक े खात खात दफरावयाड लावन त्याचा न िा े
तखळतखळनकरूनमस्तीतजरतवतात.वदकत्येकतनवळअज्ञानीशेतकर्याांच्याअज्याथ फै लाडएकदोनददवड
न लावताां, त्याांच्या प्रततपिाक न काांिन तचा रीतमरी तमळाल्याड त्या मुळनचा  गाळन टादकतात. अखेरीड
दोन्िीपिाांपैक जास्तीपैडाखचा थ करणार्यापिाडजेव्िाां जयतमळतो, तेव्िाां एकां दरडवथ गाांवकरीलोकाांत
चा ुरडउत्पन्निोऊनगावाांतदोनतटप तात.नांतरपोळयाचा े ददवशनबैलाचा ीउजवीबाजविोळीडअिी
पोळी कोणी द्यावी, याडांबांिन दोन्िी तटाांमध्यें मोठमोठया िाणामार्या िोऊन त्याांतन दकत्येकाांचा न ोक 
फु टनजखमाजाल्याबरोबरभट(एकां दरडवथ फौजदारी, ददवाणीवगैरे कज्जे अज्ञानीशेतकर्याांनाउपतस्थत
करण्याचा ेकामनकज्जाचा ेतळाशनिेकळीचा ेनारदनािनतअडेफारचा थो े कज्जेडाांप तील)कु ळकणीदोन्िी
तटवाल्याांड वरकाांतत शाबाडर्कया देऊन, ूांतन पोंचा ट पोतलडपाटलाड िाताांत घेऊन तालुर्कयाांतील मुख्य
पोतलड भुतावळाड जागृत कटरतात. तेव्िाां तेथन, ूांतन काच्याांनन पोटे ूवळन वरून काळया तपवळया
पाटलोनी व बट,

गल्यापग याांनन डुशोतभत िोऊन, िातन रां गीबेरांगी टटकोरन घेतलेल्या बुभुतित

तशपायाांच्या पाठीमागें िापा देत एक दोन वझगलेले ू मठिवालदार व जमादार बगलेंत बोथलेल्या
तरवारी वेऊन प्रथम गावाांत येताांचा  मिार व पोलीडपाटील याांड मदत घेऊन व एकां दर गावाांतील दोन्िी
पिाांतील लोकाांड पक न ूणन चा ाव ीवर कै द कटरतात व पिारे कर्यातशवाय बाकी डवथ तशपायी व
अम्मलदारअज्ञानीपाटीलडािेबाांचा े मदतीनें, मारवा याच्यादुकानाांतनमनमानेलत्याभावाने वमापाने
तडिाडामुग्रीघेऊनचा ाव ीवरपरतयेताां येताां, दारूच्यातपठयाांतकोणीमेजवान्याददल्याड, ऐनगुांगीच्या
नादाांत जेवन गार झाल्यानांतर, थो ीडी ाम ौली पडतपाड करून त्याांच्या त्या डवथ कै दी लोकाांड मुख्य
ठाण्याांतूणनफौजदाराडमोरउभे करूनत्याच्याहुकु माप्रमाणे त्याचा ीपक्कीचा ौकशीिोईतोंपावेतोत्याड
कच्चे कै देतठे तवतात.यापुढे कै दीशेतकर्याांच्याघरचा ीमाणडे ूपापल्याबायका-मुलाबाळाांच्याअांगावरील
दक कतम कमो नूणलेल्यारकमाफौजदारकचा ेरनतीलकामगाराांचा ीडमजतकरण्याचा े भरीडकडकशा
घातलताांत, त्यापैक काांिनमाडले येथे दाखतवतों.जरएखाद्यापिाांतीललोकाांडजास्तीमोठाल्याजखमा
झाल्या अडल्याड ितथ कामगार, कु ळकण्याथचा द्व
े ारें  दुडर्या पिाक न काांिन रकमा घेवन त्याांच्या त्या डवथ
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जखमा बर्या िोऊन त्याांचा ा मागमुद्दा मो त
े ोंपावेतो तन प्रकरणें तयार करून मातजस्त्ेटडािेबाक े
पाठतवण्याडतवलांबलावतात.किनकिनितथ कामगाराांच्यामुठीगारझाल्याडते दुडर्यापिाांतीलमुद्याचा े
डािीदाराांननत्याांच्याखटल्याांतडािीचा देऊांनयेम्िणनत्याांच्याडावकाराडतभ ाघातलतात.तेकिनकिन
मुद्याचा े डातिदाराांनन ूपलन डामाने रुज करण्याचा े पवी त्याड कु ळकण्याथचा म
े ाफथ त नानातर्िेच्या
िाकिमर्कया देऊन त्याड भलत्या एखाद्या दर परगाांवन पळवन लातवतात. त्याांतन काांिन ू मठ अज्ञानी
शेकर्याांनन कु ळकण्याथचा ेद्वारें ब्राह्मणकामगाराांच्या डचा नाांचा ा अव्िेर करून ूपल्या ूपल्या डािी
देण्याकटरताां कचा ेरनत ूल्याड, एक तर ते अिरशन्य अडल्यामुळें त्याांच्या स्मरणशर्कत्या ि  नडतात व
दुडरें त्याांडमागच्यापुढच्याडवालाांचा ाडांदभथजुळनजबान्यादेण्याचा ीस्फर्वतनडते, यामुळेंत्याांच्याजबान्या
घेतेवेळन ितथ कमगार त्याांडइतके  घाबरे कटरतातक , त्याड " दे माय िरणी ठाव " िोतो.ते किीकिन
अज्ञानी शेतकर्याांच्या जबान्या घेताांना त्याांच्या नानाप्रकारच्या चा ाळकचा ेष्टा करून त्याांड इतके  घाबरे 
कटरतातक , त्याांननखरोखरजे काांिन ोळयाांननपातिलेंवकानाांननऐकलें अडेल, त्यातवषयनइत्थांभतडाि
देण्याचा ीत्याांचा ीछातीचा िोतनािन.यातशवायदकत्येकिा डकामगाराांचा े िातावरभक्कमदतिणाप ल्या
क .ते कु ळकण्याांचा े तयारकरवनमनमानेलत्यात्याअज्ञानीशेतकर्याडदां अथवाठे पाकरतवतात.त्या
वेळन त्या डवाांजवळ दां  भरण्यापुरत्या रकमा नडल्यामुळें, त्याांपैक  बहुतेक शेतकरी, ूपले इष्टतमत्,
डोयरे िायर्याांपाडन उडन्या रकमा घेऊन दां ाच्या भरीड चा ालन घरोघर ूल्याबरोबर, उडन्या रकमा
घेतलेल्या ज्याांच्या त्याांड परत देऊन इतर ठे पा झालेल्या मां ळीड तुरुांगातन डो तवण्याकटरताां अतपलें
लावण्यापुरत्या रकमा डावकारापाशन कजथ मागां लागल्याड ूमच्या डरकारच्या पिपाती शेतकर्याां चा े
कायद्यामुळे शेतकर्याड कोणी अब्रवाले डावकार ूपल्या दाराशन उभेडुिाां करीत नािनत. कारण ूपले
पदरचा े पैडे शेतकर्याड कजाथऊ देऊन, त्यानांतर तनवा े करून घेतेवेळन तखडे चा ापडणार्या ू मठ शद्र
बेतलफाांच्याडमजुतीकाढनडामानेंरुजांकरूनूणलेल्याअज्ञानीशेतकर्याांडमिभरको ताांतडावकाराड
फतजती करून घ्यावी लागते. दकत्येक तरूण गृिस्थाांनन नानाप्रकारचा न कायदेपुस्तकें  राघडारखन तों पाठ
के ल्यामुळें त्याांच्या परीिा उतरताांचा  ूमचा ें भोळडर डरकार त्याांड मोठमोठया टोलेजांग न्यायातिशाांच्या
जागादेतें.परां तु िे लोकूपल्याडावथजतनकमळमित्त्वाचा ाबाांिवीडांबांितो न, ूपणयेथीलभदेवाचा े
औरडवारडपुत्बनुन, को ताांतएकां दरडवथ परजातनतीलवयोवृि, व ीलदुबळयागृिस्थाांडतुच्छमानन
त्याांचा ी िेळडाां  कटरतात. प्रथम िे डरकारी टरवाजाप्रमाणें एकां दर डवथ डािीदार वगैरे लोकाांड को ताांत
दिा वाजताां िजर िोण्याड डामानें करून ूपण डुमारें  बारा वाजताां को ताांत येऊन, तेथील एखादे
खोलनत ताड अिाथ ताड उताणे पालथे प न नांतर ोळे  पुशीत बािेर चा ौरां गावरील खुचा ीच्या ूडनावर
येऊन वडल्यबरोबर, तखशाांतील पानपट्ी तों ाांत घालन माक ाचा े परी दाांत तवचा कन चा ावताां चा ावताां
पायावर पाय ठे वन, पाके टाांतील ब्या बािेर काढन तपदकरीचा े फस्के  नाकाांत ठाडताां ठाडताां खालन
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बडलेल्या मां ळीवर थो ीशी वाांक ी नजर टाकन ोळे  झाांकीत ूिेत, इतर्कयाांत ताांब ी पग ी, काळी
गलन, पाटलोणबुटाांननचा ष्ट्कबननूलेल्याप्ली रवदकलाांननत्याांच्यापुढे उभे राहूनतमशाांवरतावदेऊन"
युवरूनर"म्िणण्याचा ीचा ोपदारीललकारीठोकल्याबरोबरिे भदेवजज्जडािेब, ूपल्यापोटावरिात
दफरवन ूपले जातभाऊ वदकलाड तवचा ारतात क , " ूज एका खुनी खटल्याच्या डांबांिानें ूम्िाांड
डेशनाांतिाजरिोणेूिे.डववूपणमेिरे वानिोऊनूमचा ेमाफथ तचा ेयेथीलकज्जेूजतिकबठे वावेत."
िें म्िणताचा न्यायातिशाांनीमानािलवनगुढयाददल्याबरोबरवकीलडािेबगा याघो यावरस्वारिोऊन
ूपलारस्तािटरताांचा न्यायािीशूपल्याकामाचा ीडुरवातकटरतात.यातवषयनयेथे थो ड
े ेनमुन्याकटरताां
घेतों.दकत्येकभदेवन्यायािीशूपल्याऊांचा जातीच्यतोर्याांतदकवाकालच्याताज्याअमलाच्याझोकात,
न्यायकटरताांना, बाकीडवथ जातनतीलबहुतेकलोकाांबरोबरअरे तरु े तशवायभाषणचा करीतनािनत.दकत्येक
अक्क बाजगृिस्थाांननको ताांतूल्याबरोबरयाराजवब याभदेवाडलवनमुजरे  के ले नािनत, तरत्याांच्या
जबान्या घेतेवेळन त्याांड तनरथथक छतळतात. तशाांत ब्राह्मणी िमाथच्या तवरूि एखाद्या टठकाणन डमाज
उपतस्थतिोऊनत्याडडामीलअडणार्याांपैक थोरगृिस्थाडको ताांतिजरिोण्य़ाडथो ाडाअवेळझाला
क , त्याांचा ा ड  ( येथे डुिारणा करणार्या लोकाांनी डरकारच्या नाांवाने काां तशमगा करावा ? )
उगतवण्याकटरताांत्याांच्याश्रीमांतीचा ीअथवात्याच्यावयोवृिपणाचा ीका ीमात्परवानकटरताां, त्याांचा ीभर
को ताांत जबान्या घेतेवेळन रे व ी रे व ी करून डोत तात. त्याांतन िे भदेव बीििमी मारवा याांचा ी
फटफतजतीवपट्ािळकडकशीउ तवतात, िें जगजतिरूिेचा .किनकिनयाछद्मीभदेवाच्या ोर्कयाांत
वादीप्रततवादनच्या बोलण्याचा ा भावाथथ बरोबर तशरे नाडा झाला, म्िणजे िे स्नानडांध्याशील, श्वानाडारखे
चा वताळन त्याच्या ह्लदयाला कठोर शब्दाांनन चा ावे घेतात. ते अडे क  -- " त बेवकब ूिेड, तुला वीड
फटके मारूनएकमोजावा.तलालतों याचा ाभाऊतीनशें यामोठालुच्चाूिेड."त्यावरत्याांननकाांिनहूांचा ां
के ल्याड त्या गटरबाचा े दावे दद्दकटरतात. इतकें चा  नव्िे परां तु या खुनशी न्यायातिशाांच्यातबेती गेल्या क ,
डवथ त्याांच्या जबान्या घरन नेऊन त्याांतील काांिन मुद्याांचा न कलमें गाळन त्याऐवजन दुडर्या ताज्या अबान्या
तयार करवन, त्यावर मन मानेल तडे तनवा े देत नडतील काय ? कारण िल्लन कोणत्यािी जबान्याांवर,
जबान्या तलहून देणाराांच्या डया डथवा तनशाण्या करून घेण्याचा ी वतिवाट अजी काढन टाकली ूिे.
डाराांश, बहुतेक भदेवन्यायािीश मन मानेल तडे घाशीराम कोतवालाडारखे तनवा े करूां लागल्यामुळें
दकत्येक खानदान चा ालील्याडभ्य डावकाराांनन ूपला देवघेवीचा ा व्यापार बांद के लाूिे. तथातप बहुतेक
ब्राह्मण व मारवा ी डावकार डदरचा े अपमानाचा ा तवतितनषेि मनाांत न ूतणता दकत्येक अिरशन्य
शेतकर्याांबरोबरदेवघेवीकटरतात.त्याअशाक , प्रथमते, अ चा णनतप लेल्याशेतकर्याांडफु टकीकव ीन
देताां. त्याजपाडन तलहून घेतलेल्या कजथरोख्याांवरून त्याजवर डरकारी खात्याांतन िद्दपार झालेल्या खांगार

ईडातित्यप्रततष्ठान

www.esahity.com

शेतकर्याचा ाूड

म.ज्योततरावफु ले

पेनशनडथ लोकाांननडुशोतभतके लेल्यालवादकोटाांतहुकु मनामे करूनघेऊननांतरव्याजमनुतीकापनघेऊन
बाकीच्या रकमा त्याांच्या पदराांत टादकतात. िल्लन दकत्येक ब्राह्मण व मारवा ी, डावकार नापतीच्या
अिरशन्यशेतकर्याडडाांगतातक ," डरकारीकायद्यामुळें तुम्िाांलागिाणावरकजाथऊरुपये ूम्िाांडदेता
येतनािनत, यास्तवतुम्िीजरूपलनशतेंूम्िाडखरे दीकरूनद्याल, तरूम्िीतुम्िाडकजथदेऊांवतुम्िी
ूमचा े रुपयाांचा ी फे  के ल्याबरोबर ूम्िी तुमचा ी शेतें परत खरे दी करून तुमच्या जाब्याांत देऊां," म्िणन
शपथा घेऊन बोल्या मात् कटरतात, परां तु या डोंवळया व अविडक डावकरापाडन कु टुांबवत्डल अज्ञानी
भोळया शेतकर्याांचा ी शेते क्वतचा तचा  परत तमळतात. यातशवाय िे अट्ल िमथशील डावकार, अिरशन्य
शेतकर्याांड कजथ देताांना त्याांचा े दुडरे  नानाप्रकारचा ें नुकडान कटरतात. डदरील डावकार अिरशन्य
शेतकर्याांवरनानातर्िच्े याबनावटजमाखचा ाथच्यावयाांडतितरोख्याांचा े पुरावे देऊनदफयाथदीजेव्िाां ब्राह्मण
मुनडफाांच्या कोटाांत ूतणतात, तेव्िाां अज्ञानी शेतकरी ूपणाड खरे  न्याय तमळावेत म्िणन ूपले
ाग ातगने मो न, पातिजे तततर्कया रकमाकज्जाच्या भरीड घालतात. परांतु त्याांड त्याांचा े जातीचा े तवद्वान
वतशले वखरीमडलतदेणारे डज्ञगृिस्थवकीलनडल्यामुळे अखेरत्यावरचा उलटे हुकु मनामे िोतात, तेव्िाां
ते तवचा ारशन्य, चा ार पोटबाब बगलेवदकलाांचा े अतपले कटरतात; परां तु वटरष्ठ को ताांतील बहुतेक युरोतपयन
कामगार ऐषूरामाांत गुग
ां  अडल्यामुळें अज्ञानी शेतकर्याांड एकां दर डवथ डरकारी खात्य़ाांतील
ब्राह्मणकामगारदकतीनात तात, यातवषयनयेथें थो ड
े माडलेवाईकनमुने घेतों, ते येणेंप्रमाणें :-प्रथमिमथ
वकील अज्ञानी शेतकर्यापाडन स्टाांपकागदावर वकीलपत्ें व बतिडादाखल कजाथऊ रोखे तलहून घेताांचा 
त्याांजपाडनडरकारवमळदफयाांदीकटरताांस्टाांपवगैरेदकरकोळखचा ाथकटरताांअगाऊरोखपैडेघेतात.नांतर
दकत्येक ितथ वकील, तशरस्तेदाराांचा े पाळीव राां ाांचा े घरन तशरस्तेदारडािेबाांचा े डमोर त्याांचा न गाणन करवन
त्याांडशेतकर्याांपाडनकाांिनरकमादेवतवतात.
अज्ञानी शेतकर्याांपाडन ू वन लाांचा  खाणार्या डरकारी कामगाराड व लाचा ार
झाल्यामुळें लाांचा  देणार्या अिरशन्य शेतकर्याांड कायदेशीर तििा तमळते.ित्यारबांद पोतलडाांच्या उरावर
दरव े घालणार्याभटफ र्कयारामोशाडवलाचा ारझाल्यामुळें फ र्कयाबरोबरत्याच्यापातीदारभावाड
तशळे पाके  भाकरीचा े तुक े देणार्या तभत्न्या शस्त्िीन कां गाल शेतकर्याांचा े बो र्कयावर जशी कायदेशनर
पोलीडखचा ाथचा ीरक्कमलादलीजाते, वशेतकर्याांचा े घराांतचा ोर्याकरणार्याडवथ जातनच्याचा ोरटयाांडजशी
कायदेशीरतशिातमळते, त्याचा प्रमाणें जे शेतकरीूपल्यापतिल्याझोपेच्याभराांतअडताां त्याांच्याघराांत
चा ोराांननचा ोर्याके ल्याअडताांत्याशेतकर्याांडिीकायदेशीरतशिाांकानडावी?! एवढाकायदामात्ूमचा े
कायदेकौतन्डलाांनन करून एकां दर डवथ पोंचा ट पोतलडाांचा ा गळा मोकळा के ल्याबरोबर ूमचा े न्यायशील
डरकारचा ेस्वगाथजवळच्यातडमल्याडघांटानादिोईल.
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शेतकर्याचा ाूड ६

दकत्येक कवमष्ठ ब्राह्मणकामगार ूपल्या जातनतील पुरातणकाला व कथेकर्याला, दकत्येक
अज्ञानी डिन शेतकर्याांपाडन देणयाया देवतवतात. दकत्येक िोरणी ितथ, अज्ञानी भोळया डिन शेतकर्याांड
गाांठन त्याांजपाडन रािाकृ ष्ट्णाचा ी नवन देवळें  गाांवोगावन बाांिवन, काांिन जुन्या देवळाांचा ा जीणोिार
करतवतातवत्याांजक नउद्यापनाचा ेतनतमत्तानेंमोठमोठालनब्राह्मणभोजनेंकादढतात.दकत्येकितथकामगार
युरोतपयन कामागाराांच्या नजरा चा ुकवन एकां दर डवथ अज्ञानी शेतकर्याांड नानाप्रकारचा े त्ाड देतात व
त्याबद्दलशेतकरीलोकूांतले ूांतत्याांचा े नाांवानें ख े फो ीतअडताांिीत्याांनन(कामगाराांनन)युरोतपयन
कामगाराांचा े पुढें पुढें रात्ांददवड चा ोंब र्कया के ल्या क , ते त्याांचा ेबद्दल उलटया डरकाराांत तशफारशी करून
त्याांच्याबढत्याकरतवतात, त्याांतनबहुतेकयुरेतपयनकामगाराांडदिावीडतमतनटें अस्खतलतमराठीभाषण
करण्याचा ी के वढी मारामार प ते ूतण अशा " टमी ूमी " करणार्या युरोतपयन कामगाराांड डातारकर
छत्पती मिाराज, तिम्मतबिादर, डरलष्ट्कर, तनबाळकर, घाटगे, मोतिते, दाभा े, घोरप े वगैरे शेतकरी
जिामदाांचा ी खाडगत डोजरी भाषणाांतील डवथ गार्िाणी तशस्तवार ममजन घेऊन त्याांचा े पटरिार ते कडे
करीतअडतील, तेंदेवजाणे!दकत्येकितथ ब्राह्मणकामगारूपल्यािोरणाांनेंडदाडवथकाळवागांलागतील,
वाइराद्यानें ते तजल्याांतीलदकत्येककु टाळअडनवाचा ाळभटब्राह्मणाांडपुढें करूनत्याांचा े िातनजागोजाग
मोठाले जांगी डमाज उपतस्थत करतवतात अ ूांतन ूपण अन्य रीतीनें शद्राांतील शेतकरी, गवतवाले,
लाक वाले, कां ट्द्यार्कटर, पेनशनडथवइस्टेटवालेगृद्राांतीलूपलेंवजनतेतभ ाखचा ीघालनत्याडपातिजेल
त्या डमाजात डभाडद करतवतात. दकत्येक युरोतपयन कामगाराांच्या काांिन घरगुती नाजक कामाड मदत
देण्याचा े उपयोगी ब्राह्मण तशरस्तेदार प ले क , युरोतपयन कामगार त्याांच्यातवषयन डरकाराांत तशफारशी
करून त्याांड रावडािेबाांच्या पदव्या देवतवतात ूतण डदरचा े युरोतपयन कामगाराांच्या जेव्िाां दुडर्या
तजल्याांत बदल्या िोतात, तेव्िाां िे तों पुजे रावडािेब मनाड येतील तशन मानपत्ें तयार करून, त्याांवर
शिराांतील चा ार पोकळ प्रततष्ठा तमरतवणार्या अज्ञानी, डिन कु णब्या माळयाांच्या व तेल्याताांबोळयाांच्या
मो र्कयातो र्कया डया भरतीला घेऊन भलत्या एखाद्या अिरशन्य शद्र के ट्द्यार्कटराांच्या टोलेजांग
ददवाणखान्याांत मोठमोठया डभा करून त्याांचा ध्यें त्याांड िन मानपत्े देतात. डाराांश अस्मानीडुलतानीमुळें
प लेल्या दुष्ट्काळापाडन; तडेंचा  टोळाांच्या त ार्कयापाडन िोणारें नुकडान के व्िाांतरी भरून येते, परां तु
एकां दरडवथलिानमोठयाडरकारीखात्याांतबहुतेकयुरोतपअनकामगारऐषाूरामाांतगुांगअडल्यामुळें, त्या
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डवथ खात्याांतभटप न, ते कोंकणाांतीलब्राह्मणखोताडारखे येथीलडवथ अिरशन्यशेतकर्याांचा ें जें नुकडान
कटरतात, तें किनिी भरून येण्याचा ी ूशा नडते. या डवाांतवषयन कच्च्या िकीकती तलहूां गेल्याड त्याांचा ी "
तमस्तरीजऑफददकोटथ ऑफलां न"डारखनपुस्तकें िोतील.विीअज्ञानीशेतकर्याांचा ीझालेलीदैन्यवाणी
तस्थतीजेव्िाां तखतस्तलोकाांडपिावेनाां, तेव्िाां त्याांनीयुनायटे ग्रेटतब्रटनाांतयेथीलतवद्याखात्याचा े नाांवानें
तशमयायाचा ाडांस्कारडुरूके ला.त्यावरूनयेथीलकाांिनडभ्यडद्ग्रिस्थाांडतितदकत्येकब े डरदारलोकाांनी
विदुस्थानाांतीलतवद्याखात्याक ीलमुख्यअतिकार्याांचा ीथो ीशीपट्ािळझा ण्याचा ीडुरुवातके ली, कोठें न
के ली, तोचा  मायाळ गव्िरनर जनरलडािेबाांनी येथील तवद्याखात्यातवषयन पक्की चा ौकशी करण्याकटरताां
चा ारपाांचा थोरथोरतवद्वानगृिस्थाांचा ीकतमटीस्थापनत्यामध्यें मे.िांटरडािेबमुख्यडभानायकस्थापताांचा 
त्याांनीूपल्याडाथीदाराांडबरोबरपेऊन"तनमरॉ "तशकार्याडारखे ततन्िीप्रेतड न्े डनतूगगा याांतन
मोठी पायतपटी के ली, परां तु त्याांनी येथील एकां दर डवथ शद्रादद अततशद्र शेतकरी अिरशत्ु अडल्यामुळे ते
कोणकोणत्याप्रकारच्यातवपत्तनतडांकटे भोगीतूिेत, यातवषयनबारीकशोिकाढण्यातवषयीशेतकर्याांचा े
घाणेर या झोप यात स्वतः जावन तेथे ूपल्या नाकाला थो ाडा पदर लावन तेथील त्याांचा ें वास्ततवक
दैन्य चा ाांगले ोळे  पडरून पाहून तेथील भलत्याएखाद्या अिरशन्य, लांगोटया शेतकर्याचा ी डािी न घेताां
विदु, पारशी, तखतस्त, िमाांतील बहुतेक डुवाष्ट्ण ब्राह्मणाांच्या डािी घेण्यामध्ये रांग उ तवण्याचा ी बिार
करून जागोजागचा ी मानपत् बगलेत मारून अखेरीड ूपली पायिळ कलकत्त्याक े झा ली ूिे खरी,
परां तु त्याांच्याटरपीटाथपाडनअज्ञानीशेतकर्याांचा ायोयायफायदािोईल, अडे ूम्िाांलाअनुमानकटरताां येत
नािन. तात्पयथ मे. िांटरडािेब याांनन, ूमचा े मिाप्रतापी गव्िरनर जनरल डािेबमिाराजाांड तनरापेि मे.
टक्कर(डाव्लेशनूमीचा े )डािेबाडारख्याितथ लोकाांशनटक्करमारण्याकटरताां ूपल्याकामाचा ाराजीनामा
देऊनस्वतःदीन-दुबळयाअज्ञानीशेतकर्याांचा े ूळोूळीनें खटार्याांतबडनत्याांडअज्ञानाांिःकाराांतनमुक्त
करण्याचा े खटाटोपीचा ाप्रडांगूणलानािन.म्िणजे त्याांचा ा(िांटरडािेबाांच्या)नौबतीचा ा क
ां ावाजेल ; व
त्याचा ाूवाजपाताळच्याप्रजापत्ताकराज्याच्याप्रतततनिनच्याकाननप ताांचा त्याांचा े ोळे  उघ नत्याांच्या
अांतःकरणाांतूमचा ेदीनबांिुकाळे लोक"रे इांत यन्ड"याांजतवषयनदयाउदभवेल.
या प्रकरणाांत एकां दर डरकारी ब्राह्मण नोकराांतवषयन तलतिलेल्या मजकु राबद्दल पुरावा
पातिजे अडल्याड टठकटठकाणन ूजपयांत लाांचा  खाल्याबद्दल दकवा खोटया तलतिण्याबद्दल वगैरे अशा
प्रकारच्या गुन्याांवरून तशिा झालेल्या वत्यातवषयन दफयाथदीझालेल्या ूिेत, त्या पिाव्या म्िणजे डिज
डाांप ल
े .
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शेतकर्याचा ाूड ७

ूयथ ब्राह्मण इराणाांतन कडे ूले व शद्र शेतकरी याांचा ी मळ पीटठका व िल्लनचा ें ूमचा ें
डरकार, एकां दर डवथ ूपले कामगाराांड मन मानेल तडे पगार व पेनशनें देण्याचा े इराद्यानें नानाप्रकारचा े
तनत्य नवे कर शेतकर्याांचा े बो र्कयावर वडवन, त्याांचा ें द्र्व्व्य मोठया तिकमतीनें गोळा करूां लागल्यामुळें
शेतकरीअट्लकजथबाजारीझालेूिेत.
या डवथ अगम्य, अतवयथ ूकाशमय तवस्तीणथ पोकळनत नानाप्रकारचा े तत्त्वाांच्या
डांयोगतवयोगानें अगतणत डयथमां लें त्याांच्या त्याांच्या उपग्रिाडि तनमाथण िोऊन लयाड जात ूिेत.
त्याचा प्रमाणें िरएक उपग्रि ूपापल्या प्रमुख डयाथच्या अनुरोिानें मिषमण करीत अडताां एकमेकाांच्या
डातन्नध्यडांयोगानुरूप या भग्रिावरील एकाचा  मातातपतराांपाडन एक मुलगा मखथ ूतण दुडरा मुलगा
शिाणाअडेतवपरीतजन्मतात.तरयावरूनमखथपणाअथवाशिाणपणािेतपढीजादाूिेत, अडेंअनुमान
कटरत येत नािन. तडेंचा  स्त्ीपुरुषाचा ा डमागम िोण्याचा े वेळन त्या उभयताांचा े कफवातादद दोषात्मक
प्रकृ तीच्यामानाप्रमाणें वत्यावेळेडत्याांच्यामनावरडत्वरूददतत्गुणाांपैक ज्यागुणाांचा ें प्रावल्यअडतें,
त्या गुणाांच्या मित्त्वप्रमाणानें गभथवप ाचा ी िारणा िोते. म्िणनचा  एका ूईबापाचा े पोटन अनेक मुले तभन्न
प्रकृ तीचा न व स्वभावाचा न जन्मतात. अडें जनथ म्िणावे, तर इांयालां ाांतील प्रख्यात गृिस्थाांपैक  टामड पेन व
अमेटरकन शेतकर्याांपैक  जाजथ वॉवशयाटन या उभयताांनन शिाणपणा व शौयथ िन तपढीजादा ूिेत म्िणन
म्िणणार्या रूयालीखुशाली राजेरजवा याांड ूपाूपले कृ तीनें लाजतवलें अडतें काय ? तशवाय दकत्येक
अज्ञानीकाळे  तशपायीके वळपोटाडाठनकोटथ माशथलचा े िाकानें काबलवइतजप्टाांतीलजिामदाथशनडामना
बाांिन लढण्यामध्यें मदुम
थ तगरी दाखतवतात व त्याचा प्रमाणें दकत्येक अमेटरकें तील डमांजड तवद्वानाांपैक 
पारकर व मेटरयनडारख्या दकत्येकाांनन जन्मतः के वळ शेतकरी अडनिी स्वदेशाडाठन परशत्शन नेट िरून
लढण्यामध्यें शौयथ दाखतवलेलन उदािरणे ूपलेपुढें अनेक ूिेत. यावरून जिाांमदी अथवा नामदी
तपढीजादा नडन ज्याच्या त्याच्या स्वभावजन्य व डाांडर्वगक गुणाबगुणाांवर अवलांबन अडते, अडेंचा  तडि
िोतें.कारणजरिातडिाांतखोटाम्िणावा, तरएकां दरडवथ याभमां ळावरीलजेवढे म्िणनराजेरजवा े व
बादशिापिावेत, त्यापैक कोणाचा े मळपुरूषतशकारी, कोणाचा े मेंढके , कोणाचा े शेतकरी, कोणाचा े मुल्लाने,
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कोणाचा े तखजमतगार, कोणाचा े कारकन, कोणाचा े बां खोर, कोणाचा े लुटारूवकोणाचा े मळपुरुषतरिद्दपार
के लेले राम्युलड ूतणरीडड ूढळतात. त्यातन कोणाचा ािी मळ पुरुष तपढीजादाबादशिा अथवा राजा
डाांप तनािन.ूताां ारतवनच्यामताप्रमाणें, एकां दरडवथ डयथमां ळाांतीलग्रिमिषमणक्माडअनुडरूनवानर
पशजातीचा ा पालट िोऊन त्यापाडन नतन व तवजातीय मानवप्राणी झाले अडावेत, म्िणन म्िणावें, तर
ब्रिादेवाचा े अवयवाांपाडन उत्पन्न झालेल्या डृष्टीक्मानुमत्ताड बाियेतो. यास्तवूताां ूपण बौिअथवा
जैन मताप्रमाणें जुगलापाडन अथवा ारतवनच्या मताप्रमाणें ब्राह्मणाांच्या अवयवापाडन चा ार जातीचा े
मानवीपुरुषमात्तनमाथणझाले अडावेत, अशाप्रकारच्याडवथ तनरतनराळयामताांतवषयनवाटाघाटकरीत
वडताां, त्याांतन कोणत्याति एखाद्या मागाथनें मानवी स्त्ीपुरूष जातनचा ा जो ा अथवा जो े तनमाथण झाले
अडतील, व अशी कल्पना करून पुढें चा ालां तर प्रथम जेव्िाां स्त्ईपुरुष तनमाथण झाले अडतील, व अशी
कल्पना करून पुढें चा ालां तर प्रथम जेव्िाां स्त्ीपुरुष तनमाथण झाले अडतील, तेव्िाां त्याांड मोठमोठाल्या
झा ाांच्याखो ाशन, त्याांचा े ढोलनतीलकां दमुळें वफळें  याांवरूपले िुिेचा ातनवाथिकरावालागलाअडेलव
ते जेव्िाां ऐन दुपारन भलत्या एखाद्या झा ाच्या छायेखालन प्रखरतर डयाथच्या दकरणाांपाडन तनवारण
िोण्याकटरताांिणभरतवश्राांततघेतअडतील, तेव्िाांतजक े ततक े उां चा उां चा क े तुटलेल्यापवथतव ोंगराांच्या
तवस्तीणथराांगा, गगनाांतजणांकाय, शुमिषपाांढर्यािुर्कयाच्याटोप्याचा घालनउभ्यारातिलेल्यात्याांच्यादृष्टीड
प त अडतील, तडेंचा  त्याांच्या खालच्या बाजांनन लिानमोठया दर्याखोर्याांच्या ूडपाड अफाट मैदानाांत
जुनाट मोठमोठाले तवशाल व , वपपळ व फळभारानें नम्र झालेले फणड, ूांबे, नारळी, अांजीर, तपस्ते,
बदाम वगैरे फळझा ाांचा न गदी िोऊन, त्याांवर नानातर्िच्े या द्रािादद वेलनच्या कमानीवजा जाळन बनन
जागोजाग तपकलेल्या के ळनच्या घ ाांडतित कमळें  इत्यादद नानातर्िेचा न रां गीबेरांगी फु ले लोंबत ूिेत,
त्याांच्याूडमांतातकमळें इत्याददनानातर्िेचा नरां गीबेरांगीफु लेंलोंबतूिेत, त्याांच्याूडमांतातजतमननवर
नानाप्रकारच्या पानाांफुलाांचा ा खचा  प न त्या डवाांचा ा भलामोठा तचा त्तवतचा त् के वळ एक गातलचा ाचा  बनन
त्यावरजागोजागतर्ित
े र्िच्े यापानाांफुलाांननघवघ्वलेलनझा ,ें जशनकायूताांचा नतनलातवलनूिेतक 
काय, अडाभाडझालाअडेल.तडेंचा एकीक े एकां दरडवथ लिानमोठयाझुत्न्या, खोंगळया, ओढे वनद्याांचा े
ूजबाजचा ेवाळवांटाांवरखरबुजें, टरवुजें, शेंदा न, काांक या, तखरे वगैरेचा हूांक े लोळतप लेलेअडनतजक े
ततक े स्वच्छ तनमथळ पाण्याचा े प्रवाि अखांत त खुळखुळ मांजुळवाणा शब्द करीत विात ूिेत. ूडपाड
लिानमोठयातलावाांच्याजलडमुदायाांतनानातर्िच्े यातचा त्तवतचा त्रां गाांच्याकां मळाांवरूनमिषमराांचा े थव्याचा े
थवे गुांजारव करीत ूिेत व जागोजाग तळयाांच्या तटाक  जलतांत ूपल्या ूटोर्कयाांत येताांचा  त्याांना
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उचा लनतों ाांतटाकण्याकटरताांबगळे एकापायावरबकध्यानलावनउभेरातिलेूिेत.शेजारचा ेअरण्याांत,
तजक े पिावेंततक े जतमनीवरूनगरीबतबचा ारनिरणें, मेंढरें वगैरेश्वापदाांचा ेकळपाांचा ेकळप, लाां गे, व्याघ्र
ूदद करून दुष्ट विडक पशांपाडन ूपाूपले जीव बचा ावण्याकटरताां िापा देत पळत चा ालले ूिेत. व
झा ाांवर नानाप्रकारचा ें डुस्वर गायन करून तानडेनाडिी लाजतवणारे  दकत्येक पिी, ूपाूपल्या मिुर,
कोमल स्वरानें गाण्यामध्यें मात करून चा र झाले ूिेत, तों ूकाशाांत बतिरी डडाणे वगैरे घातक पिी
त्याांचा े प्राण िरण करण्याकटरताां वरतन तघरटया घालन, अकस्मात त्याांजवर झ पा घालण्याचा ें डांिानाांत
ूिेत, इतर्कयाांत पतिमेक चा ा मांद व शीतल वायु किन किन ूपल्या बायुलिरनबरोबर नानाप्रकारच्या
फु लपुष्ट्पाांचा ा डुवाडाचा ी चा हूांक े बिार करून डो ीत ूिेत. िें पािन ूपल्या बुि, तखस्ती, मुडलमान,
मिार, ब्राह्मण वगैरे म्िणतवणार्या मानचा  बाांिवाांच्या मळ पवथजाांड दकती ूनांद िोत अडेल बरें ! अडो,
परांतत्याांडशस्त्स्त्ेववस्त्ेंप्रावणेंतयारकरण्याचा ीमातितीनडल्यामुळेंूपल्यादाढया ोयाांच्यातझपर्या
जटा लोंबट डो न िातापायाांचा न लाांब लाांब नखें वाढवन तनब्बळ नागचा ें रिावे लागत अडेल नािन बरें  !
ज्याांड मातीचा न अथवा िातचा 
ां न भाां ी करण्याचा ी मातिती नडल्यामुळें, पाण्याच्या क ल
े  गु घेमेटी येऊन
जनावराांप्रमाणेंपाण्यालातों लावनअथवािाताचा ेओंझळननेपाणीतपऊनूपलीतिानभागबाबीलागत
नडेल काय !ज्याांडतवे वजातन घ ण्याचा ी मातिती नव्िती, अशा वेळनभाकरीचा पातीचा ी गो ी कोठन !
ज्याांड मेंढराढोराांचा न कात ी काढण्याचा ी मातिती दकवा डोय नडल्यामुळें अनवाणी चा ालावें लागत नडेल
काय ? ज्याड तबनचा क शांकर अांकिी मोजण्याचा ी मारामार त्याड डोमरडाचा े तारें त यज्ञाचा े तनतमत्तानें
गायागुरें भाजनखाण्याचा ीमातितीकोठन? डाराांशतशाप्रडांगीते इतके अज्ञानीअडतीलक , जरत्याांचा े
डमोरकोणनभां विताांननता पत्ावरखोदनतलतिलेल्यावेदाप्रमाणें एखादें पुस्तकूणनठे तवलें अडतें
तर, त्याांनन तें िाताांत घेऊन पािताांचा  त्याांतकाांिनडुवाड वरडनािन अडें पाहून त्याचा ी काय दशा के ली
अडती, यातवषयन ूताां ूमच्यानें तकथ डुिाां करवत नािन. कारण ते स्वतः फलािारी अडल्यामुळें या
तनशाचा राांनन के लेल्या वेदमतानुडार डोमरडाचा े नादाांत अगर पिश्रािाचा े तनतमत्तानें दुडर्याांच्या गाया
चा ोरून मारून त्याांच्यानें खावतवल्या नडत्या, ूतण तडें करण्याचा ी त्याांड गरजिी नडेल. कारण ते इतके 
पतवत् अडतील क , त्याांना या डवथ मतलबी ग्रांथकाराांड ूपले वांशज म्िणण्याचा ें ूव लें अडतें काय ?
त्याांच्यापुढें याांच्यानें "तां बुि"," तां तखस्तो","तां मुडलमान"," तां मिारम्िणननीचा "व"ूम्िीब्राह्मण
म्िणन उां चा  ूिोत " अडें म्िणण्याचा ी जुरत तरी झाली अडती काय ? अडो, पुढें काांिन काळ लोटल्यावर
ूपल्या मळ पवथजाांचा ी डांततत जेव्िा जास्त वाढली, तेव्िाां त्याांनन ूपल्या नातपणतड रिाण्याकटरताां
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झा ाांच्या फाांद्याांचा न ूढीमेढी उभ्या करून त्यावर नारळीच्या त्याांच्या भोवतालन चा ोगदाथ बाभळी अथवा
करवांदीच्या फाांटयाांचा ें कुां पण व ूांत जाण्याच्या रस्त्यावर एक झोपा अथवा कोर या दग ाांचा ा गाांवकु ड
करून त्याला एक वेड ठे वन ततक न रात्ीड रानाांतलन  दुष्ट जनावरें  ूांत येऊां नयेत , म्िणन तेथें त्याांनन
रखवालीकटरताां वेडकर रिकाांच्या नेमणुका के ल्यावरून ूांतील एकां दर डवथ गाांवकरी लोक ूपापल्या
मुलाांबाळाांडि डुखाांत ूराम करूां लागले अडतील व यामुळेंचा  ूपण डवथ गाांवकरी िा काळपावेतों
ूपाूपल्या गाांवाांतील वेडकराांच्या श्रमाबद्दल दररोज डकाळन व डांध्याकाळन त्याांड अध्याथ  चा ोथकोर
भाकरीचा े तुक े देतों ; ूतण त्याचा प्रमाणें िल्लन ूपणडवथ गाांवकरी लोक एकां दरडवथ पोलीडखात्याांतील
तशपायाांडतित मोठमोठया कामगाराांम भाकरीच्या तुक याऐवजन पोतलडफां  देतों काां नािन बरें  ? या
उभयताांत अांतर तें काय ? मिाराचा े िाताांत काठीदोरी व पोलीडचा े िाताांत वाद्याांचा न टटककोरन, अडो,
इतर्कयाांत डदरच्या गाांवन त्याांच्याांत मुलाबाळाांच्या िुल्लक अपरािावरून ूपूडाांत तांटेबखे े उपतस्थत
झाल्यावरून व गाांवातील डवथ लिानमोठे  व ील जवळपाड एखाद्या पाराचा े छायेखाली बडन न्यायाांतन
गुन्िेगाराड तशिा करीत अडतील.कारण त्या वेळन ूताांडारखें मोठमोठालन टाऊनिालें अथवाचा ाव या
बाांिन तयार करण्याचा ें ज्ञान त्याांड कोठन अडेल ? परां तु पुढें काांिन काळानें त्या डवाांचा न कु टुबे जडजशन
वाढतगेलनअडतील.तडतडें त्याांच्याांतडुांदरतस्त्याांच्यावजांगलाांच्याउपभोगाच्याडांबांिानें नानाप्रकारचा े
वादतववाद वारां वार उपतस्थत िोऊां लागले अडतील व ते ूपडाांत जेव्िाां गो ीगुलाबीनें तमटेनात, तेव्िाां
त्याांपैक  वहुतेक डालड गृिस्थाांनन ूपूपलें डामानडुमान व तान्िन मुलें पाटयाांत घालन एकां दर डवथ
ूपल्या जथ्याांतील स्त्ीपुरुषाांड बरोबर घेऊन दर देशन तनरतनराळे  अांतरावर जाऊन तजक े ततक े गाांवें
बडवन त्याांत मोठया डुखानें व ूनांदाांत राहूां लागल्यामुळें, प्रथम ज्या ज्या गृिस्थाांनन तिव्या करून
ूपूपल्यापाटयाभरूनदरदरदेशनजाऊनगाांवेंवडतववल, त्यात्यागृिस्थाांडबाकीरावथगाांवातीललोक
पाटील अथवा देशमुख म्िणन, त्याांच्या ूज्ञेंत वाग लागले. व िल्लीचा े अज्ञानी पाटील व देशमुख जरी
भटकु ळकण्याांचा े ओंझळीनें पाणी तपऊन गाांवकरी लोकाांत कज्जे लढतवतात, तरी एकां दर डवथ गाांवकरी,
त्याांच्या डल्लामडलतीनेंचा  चा ालतात, दुडरें  अडें क , ूपल्यामध्यें जेव्िा डोयरीकडांबांि करण्याचा ा प्रडांग
येतो, तेव्िाूपणाांडएकमेकाांततवचा ारण्याचा ीवतिवाटडाांप ते.
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शेतकर्याचा ाूड ८

तीअशीक "प्रश्न.--तुमचा ागाांवकोणूतणतुमचा ेंू नाांवकाय? उ--ूमचा ागाांवपुणें
ूतण ूमचा ें ू नाांव जगताप. प्र-- तर मग डास्व चा े जगताप तुमचा े कोण ? उ -- डाडव चा े जगताप
ूतणूम्िीएकचा , डुमारें डाताूठ ोपाझाल्या, शेराचा े काळाांतूमचा ीमळपाटीडाडव ाहूनपुण्याड
ूली व िल्लन ूम्िी ूपल्या मुलाबाळाांचा न जावळें  डाडव ाड जाऊन कटरतों. कारण त्याांचा ी ूतण
ूमचा ीडठवाईएकवत्याांचा ेंूमचा ेंदेवदेवकिीएकप्र--तरमगतुमचा ावूमचा ाडोईरडांबांिडिजाडिज
जमेल; कारणडाडव चा ेजगतापूमचा ेडोयरे िायरे ूिेत; तुम्िीततक चा ापदरमात्जुळवनद्याम्िणजे
झालें, मग तुमचा ी ूमचा ी इतर बोलाचा ाली एका िणाांत करून लग्नतचा ठया ताब तोब काढताां येतील."
याप्रमाणें खरीिकीगतअडनजरएखादाप्रश्नकरीलक , तुम्िीिें जें म्िणताां यालाूिारतरोकोणत्या
शास्त्ाचा ा? तरत्याडमाझें अडें उत्तरूिे क , डुवणथ-लोभास्नदइराणाांतीलूयथ लोकाांननमागाहूनजेव्िाां
या देशाांतील डवथ मळच्या स्थाइक अतस्तक, रािड वगैरे लोकाांचा ा तवध्वांड के ला, त्याांपैक  उरलेल्या
मुगुटमणी द्स्यु लोकाांवर लागोपाठ अनेक स्वार्या करून अखेरीड त्याांड ूपले दाड करुण नानाप्रकारचा े
त्ाड देण्याचा ी डुरवात के ली ; त्यावेळी तवजयी झालेल्या ूयथ लोकाांच्यानें ूपल्या शास्त्ाांत, परातजत
के लेल्या शद्राांचा ी पवीचा ी खरी मळ पीटठका कशी तलिववेल ? पुढें बराचा  काळ लोटल्यानांतर त्या डवथ
गाांवच्या वनाांतील फळाांवर जेव्िाां तजवाथि िोईना. तेव्िाां ते माडे. पश व पशी याांच्या तशकारीवर ूपलें
उदरपोषण करूां लागले अडतील; त्याांजवरिी त्याांचा ा जेव्िाां बरोबर तनवाथि िोईना; तेव्िाां त्याांनन थो ीशी
शेती करण्याचा ा उद्योग डुरू ह्त्यारें पात्यारें . औतकाठया वगैरे डामानडुमान नवीन करण्याचा ी त्याांड
जडजशीयुतक्तडुचा ां लागली, तडतशीत्याांननप्राांताचा े प्राांतलागव के लीअडेलवत्यामानानें लोकडांख्यािी
वाढां लागल्यामुळें एकां दरडवथ प्राांताांतीलवनचा राईच्यावडरिद्दोच्यावगैरे डांबांिानें डवथ देशभरलढे प न,
त्याांच्याांत मोठमोठाल्या िाणामार्या िोऊन खनखराब्या िोऊां लागल्य़ा अडतील. त्या डवाांचा ा बांदोबस्त
करण्याकटरताां एकां दरडवथ प्राांताांतीललोकाांडएके टठकाणनजमनडवाथनुमते त्याडवथ कामाांचा े तनकालडिज
करण्याचा ें फारकठीणप ां लागलें अडेल.यास्तवडवाथनुमतें अशीतो तनघालीक , एकां दरडवथ प्राांताांतील
गाांवोगाांवच्या लोकाांनी ूपूपल्या गाांवाांतील एके क शिाणा मातितगार तनव न काढावा ूतण त्या
डवाांननएके टठकाणनजमनतेथें वहुमतानें डवथ कामाांचा े उलग े करूनतनकालाडलावण्याचा ीवतिवातडुरूां
के लन.यावरूनूपले डवथ लोकाांतिाकाळपावेतोंतनव नकाढलेल्यापांचा ाचा ेमाफथ तमोठमोठाल्याकज्जाांचा े
तनवा े करूनघेण्याचा ीवतिवाटजारीूिे.पुढें काांिनकाळानें जेव्िाां अटकनदीचा े पलीक े जाऊनदकत्येक
कु ळाांनन तेथें लागव  करून वडाित के ली व त्या मानानें चा हूांक े खानेडुमारी अफाट वाढली, तेव्िा
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ूवपथणामुळें दकत्येक टठकाणन तपकाड अतजवात िक्कावडन डवथ नदीनाले वतळनउताणनप लन, यामुळे
अरण्याांतीलएकां दरडवथ पशपिीतजक े पाणीतमळे लततक े तनघनगेले.तजक े पिावें ततक ें उपाडामुळें
मनुष्ट्याांच्या लोथीच्या लोथी प लेल्या पाहून दकत्येक देशाांतील िा ड पुां ाांनन बहुतेक वुभुतित कां गालाांड
ूपल्याचा ाकरीडठे वनत्याांडूपल्याबरोबरघेऊन, ूरां भनत्याांननूडपाडच्याअवाददेशाांतमोठमोठाले
दरो े घालताां चा ालताां, त्याांचा े िाताखालचा े लोकाांवर त्याांचा ा पग ा बडताांचा  त्याांनन इतर लोकाांचा े राजे
िोण्याचा े घाट घातलें ( यातवषयन ूताां ूपण शोि करूां लागल्याड त्याांपैकों वहुतेक तपढीजादा राजाांचा े
घराण्याांतीलमळपुरुषयाचा मातलकें तीलतशरोमतणतनघतील.)त्याांचा ाबांदोवस्तकरावाम्िणनएकां दरडवथ
देशाांतीलगाांवकरी, याांच्यािातनहुशारप्रतततनिीचा ीतनव णककरूनत्याच्याडांमतीनें एकां दरडवथ देशाचा ें
डांरिण करण्यापुरती फौज ठे वन, ततचा ा खचा थ भागण्यापुरता शेतडारा बडवन त्याचा ी जमाबांदी
करण्याकटरताां. तिशीलदाराांडतित चा पराशाांच्या नेमणुका करून व्यवस्था के ली. त्यामुळें एकां दर डवथ
देशाांतीललोकाांडूरामझालाअडेल.नांतरकाांिनकाळानें चा हूक े डुवताझाल्यामुळेंवळीचा ें स्थानम्िणजे
बलतवस्थानचा े पलीक ील दकत्येक ोईज  लोभी प्रतततनिोंनों, डदरील चा ोरटे लोकाांचा ें वैभव पाहून ते
ूपूपल्यादेजावे राजे बनताांचा ,पुवीचा े लोकडत्तात्मकराज्याांचा ाबोजउ नतनलयाडगेल्यामुळें, इराणचा े
ूलीक ील छप्प देशाांत शािण्णव कु लाचा े प्रतततनिननन मात् ूपूपलन तनरतनराळन राज्यें स्थापन, त्या
डवाांनन एकमेअकाांचा े डिायानें वषे वाि न येताां द्स्य, ूतस्तक, अिीर, अडर, उय्र, तपशाचा  मातांड वगैरे
लोकाांच्या राज्याांत डवथ प्रजा डुखी िोऊन चा हूांक े डोन्याचा ा िर तनघां लागला. इतकें चा  नव्िें परां तु या
डवाथमध्यें दस्थलोकमिाबलवानअडल्याकारणानें त्याांचा ें एकां दरडवथ यवनाांवरइतकें वजनबडलें अडावें
क , त्यापैक बहुतेकयवन.द्स्यलोकाांबरोबरनेिमनस्नेिभाववडरळअांतःकरणानें वतथनकरीत, त्यामुळें
दस्य लोक िरएक प्रकारें त्याांड मदत करून त्याांच्या परामशथ करीत. यावरून यवन लोकाांत द्स्य लोकाांड
दोस्तम्िणण्याचा ाप्रचा ारप लाअडावावत्याचा प्रमाणेंबाकीउरलेलेयवनूयाथददलोकद्स्यलोकाांबरोबर
मनाांतन कृ तत्मानें वागत व वेळ ूल्याबरोबर त्याांच्याशन उघ  गमजा करीत, तेव्िाां द्स्य लोक त्याांच्या
खो ी मो न त्याांड ताळयावर ूणीत अडतील, यावरून यवन व ूयथ लोकाांत दस्य लोकाांड वैरभावानें
दुशमन व दुष्ट म्िणण्याचा ा पटरपाठ प ला अडावा; कारण दोस्त, दुशमन ूतण दुष्ट या शब्दाच्या
अवयवाांडतित त्याांच्याांतील भावाथाथचा ा मेळ द्स्य शब्दाशन डवाांशन तमळतो. शेवटन एकां दर डवथ इराणी (
ूयथ ), तुकथ वगैरे यवन लोकाांड दस्य लोकाांचा ा बोलबाला डिन िोईना, तेव्िाां त्याांपैक  अठरा वणाांतील
अठरातर्िच्े यापग याघालणार्या"अठरापग जातीच्यालोकाांनन"डुवणथ लटकरण्याच्याूशेनें द्स्य
लोकाांच्या मुलखाांत वारां वार िल्ले करण्याचा ी डुरवात के ली. परां तु बळीचा े पदरच्या काळभैरव व
खां रे ावाडारख्या मिावीराांनन त्याांचा ी तबलकु ल ाळ मळां  ददली नािन. इतर्कयाांत इराणाांतील ूयथ लोकाांत
ततरकमटयाचा ी नवीन युतक्त तनघाल्याबरोबर तेथील इराणी िेत्न्याांपैक  बहुतेक वरािाडारख्या िा ड
दांगलखोराांनन, अलीक ील छपन्न देशाांतील लिानमोठया डांपतत्तमान राजेरजवा याांचा ा नाश के ल्यानांतर
नरवडि ूयथ िेत्न्यानें दस्य लोकाांचा ा तरूण राजपुत् प्रल्िाद याचा ें कोवळें  मन िमथमिषष्ट करून, त्याच्या
डिाय्यानें त्याच्या तपत्याचा ा कृ तत्मानें वि के ला. नांतर वामन ूयथ िेत्न्यनें येथील मिाप्रतापी द्स्यपैक 
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बळीराजाडरणाांगणनपा ताांचा , त्यानें ततडरे  ददवशनबळीचा े राजिाननतीलएकां दरडवथ अांगनाांचा े अांगावरील
डुवणाथलांकाराांचा ी लट के ली, यामुळें द्स्य लोकाांनन ूपल्या देशाांतन, ूयथ ब्राह्मण लोकाांड िाांकन
देण्यातवषयनपुष्ट्कळलढायाके ल्या; परां तुअखेरीडपरशुरामूयथिेत्न्यानेंयेथीलएकां दरडवथिेत्वाडीद्स्त
लोकाांवरलागोपाठएकवीडवेळाां स्वार्याकरूनत्याांचा ीशेवटीइतकीवाताितके लीक , त्यापैक दकत्येक
मिावीराांडत्याांच्यापटरवाराडििल्लनच्याचा ीनदेशाजवळएकपायमागथिोता, ( ज्यावरपुढेंकाांिनकाळानें
डमुद्रपडरलावज्याडिल्लनबेिठरगचा ीडामुद्रिुनीम्िणतात)त्यामागाथनेंपाताळनअमेटरकें तीलअरण्याांत
जावें लागलें. कारण तेथील दकत्येक जुनाट लोकाांचा ा व तेथील द्स्य़ ( शद्र ) लोकाांचा ा देवभोळपणा,
रीततभाती, दक्यावगैरे बर्याचा अांशनएकमेकाांशनतमळतात.मळच्या"अमेटरकन"लोकाांतयेथल्याडारखन
डयथवांशी, रािडवूतस्तककु ळें डाांप तात.तेथीलमुख्य"काशीक"नाांवाशनयेथील"काशीकराांशी"मेळ
तमळतो. " कोरीकाांचा ा " शब्द " काांचा न " शब्दाशन तमळतो. ते येथल्याडारखे शकु नापशकन मानीत. त्या
लोकाांत येथील शद्राांडारखे मेल्या मनुष्ट्यावर पोषाक घालन प्रताबरोबर डोनें पुरण्याचा ी दक्या डाांप ते.
िल्लनडवथ शद्रद्रव्यिीनजरीझाले, तथातपते (अमेटरकन)शद्राडारखें मीठनघालताां मौल्यवानमडाला
घालनपुरीत.त्याांच्याांतयेथल्याडारखन"टोपाजी, माणक, अर्वतलयल्लपावअर्वतलबाळप्पा"अशननाांवें
डाांप तात. तेथें " कान ा " नाांवाचा ा प्राांत डाांप तो. परां तु, काांिन काळानें मागाहून तचा नी अथवा ूयथ
लोकाांनन तेथील लोकाांवर स्वार्या करून त्याांड िस्तगत के लें अडावें; कारण त्याांनन विदुस्थानाांतील ूयथ
लोकाांडारखें, अमेटरकें तील पवीच्या लोकाांड " तवद्या देण्याचा ी बांदी क् रून त्याांचा े एकां दर डवथ मानवी
अतिकार िरण करून त्याांड अतत नीचा  मानन ूपण त्याांचा े " भदेव " िोऊन, ूकाशाांतील ग्रिाांडि पाांचा 
तत्त्वाांचा ी पजा करीत िोते अडें ूढळतें. अडो, परां तु येथें ूयथ नाना पेशवे याचा े दालीबांद जातबांि परशुरामाच्या िुमाळनत, रणाांगणन प लेल्या प्रमुख मिा अरनच्या एकां दर डवथ तनरातश्रत तविवा तस्त्याांपाडन
जन्म पावलेल्या अभथकाांचा ा त्यानें ( परशुरामानें ) डरडकटीनें वि करून द्स्य लोकाांच्या दकत्येक कु ळाांचा ी
त्यानें ( परशुरामानें ) डरडकटीनें वि करून द्स्य लोकाांच्या दकत्येक कु ळाांचा ी दाणादाण करून, बाकी
उरलेल्याएकां दरडवथिेत्वाडीद्स्यलोकाांचा े शद्र(दाड)वअततशद्र(अनुदाड)अडे दोनवगथ करूनूयथ
ब्राह्मणाांननत्याांडनानाप्रकारचा े त्ाडदेण्यातवषयनअनेकमतलवीवजुलमी"कायदे "के ले.त्याांपैक काांिन
काांिन लेखी मुद्दे मनडारख्या कठोर व पिपाती ग्रांथाांत डाांप तात. ते अडें क , " ज्या टठकाणन शद्र लोक
राज्य करीत अडतील, त्या शिराांत ूयथ ब्राह्मणानें मुळनचा  राहूां नये, शद्राड ब्राह्मणानें कोणत्याचा  तर्िचा 
े ें
ज्ञान देऊां नये, इतकें चा  नव्िे, परां तु ूपला वेदघोष शद्राचा े कानीडुिाां प ां देऊां नये. शद्राबरोबर ूयाांनन
अवशीपिाटेड प्रवाड करूां नये. शद्राचा ा मुरदा फक्त दतिणेक च्या वेशनतन नेण्य़ातवषयन परवानगीिोती.
ूयथ ब्राह्मणाांच्या मढयाड शद्राड स्पशथ करण्याचा ी मनाई अडेराजा भुकेनें व्याकु ळ िोऊन मेला तरी त्यानें
ब्राह्मणापाडनकरअथवाशेतडाराघेऊांनये.परां तु राजानेंतवद्वानब्राह्मणाडवषाथडनेंकरूनद्यावनत.तवद्वान
ब्राह्मणाड ठे वी डाांप ल्याड त्यानें एकटयानेंचा  त्याांचा ा उपभोग घ्यावा. कारण ब्राह्मण डवाांचा ा िनी ूिे.
परां तुराजाडठे वीडाांप ल्याडत्यानेंत्याांतीलअिेद्रव्यब्राह्मणाडद्यावें.
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शेतकर्याचा ाूड ९

ूयथ ब्राह्मणाांनन कडला जरी गुन्िा के ला, तरी त्याच्या के डालािी िक्का न लावताां त्याड
िद्दपार मात् करावें म्िणजे झालें. ब्राह्मणाांनन ूपली डेवाचा ाकरी शुद्राांड करावयाड लावावें, कारण
देवाजीनें शद्राडब्राह्मणाचा ीडेवाकरण्याकटरताांचा उत्पन्नके लें ूिे.जरब्राह्मणानें एखाद्याशद्राडूपल्या
काांिननाजुककामाांतउपयोगीप ल्यावरून, स्वतःच्यादास्यत्वापाडनमुक्तके लें, तरत्याडपातिजेलत्या
दुडर्याभटब्राह्मणाांननपक नूपलेंदास्यत्वकरावयाडलावावें.कारणदेवाजीनेंत्याडत्याडाठनचा जन्माड
घातलेंूिे.ब्राह्मणउपाशनमरूांलागल्याडत्यानेंूपल्याशद्रदाडाचा ेंजेंकायअडेल, त्याडवाथचा ाउपयोग
करावा. तबनवारशी ब्राह्मणाचा ी दौलत राजानें किन घेऊां नये, अडा मळचा ा कायदाूिे. परांतु बाकी डवथ
जातीचा ी तबनवारशी मालतमळकत पातिजे अडल्याड राजानें घ्यावी. ब्राह्मण गृिस्थाांनन जाणनबुजन गुन्िे
के ले, तरीत्याांडत्याांच्यामुलाांबाळाांडित्याांचा ीतजनगीडुिाां त्याांबरोबरदेऊनफक्तिद्दपारकरावें.परां तु तेचा 
गुन्िे इतरजातीक नघ ल्याडत्याांडत्याांच्यागुन्याच्यामानाप्रमाणें देिाांततशिाकरावी.ब्राह्मणाचा े घरन
शद्राडचा ाकरीनतमळाल्याडत्याांचा ीमुलेंबाळें  उपाशनमरूांलागल्याडत्याांननिातकडबावरूपलातनवाथि
करावा.अक्कलवानशद्रानेंिीजास्तीदौलतीचा ाडांचा यकरूांनये,कारणतडेंके ल्यापाडनत्यालागवथिोऊनतो
ब्राह्मणाचा ा तिःकार करू लागेल. ब्राह्मणानें शद्रापाशन किनिी तभिा माग नये. कारण त्या तभिेच्या
द्रव्यापाडनत्यानेंिोमिवनके ल्याडतोब्राह्मणपुढल्याजन्मनचा ाां ाळिोईल.ब्राह्मणानेंकु तरे , माांजर, घुब 
अथवाकावळामारला, तरत्यानें त्याबद्दलशद्रमारल्याप्रमाणें डमजनचा ाांद्रायणप्रायतितके लें म्िणजे तो
ब्राह्मण दोषमुक्त िोईल. ब्राह्मणाांनी तबनिा काांचा न गा ाभर जनावरें  मारलन अथवा त्याांनन िा काांच्या
िजारजनावराांचा ाविके लाअडताां, त्याांननचा ाांद्रायणप्रायातितघेतलें म्िणजे झालें.शद्राांननूयथब्राह्मणाड
गवताचा े का ीनें माटरलें, अथवा त्याचा ा गळा िोतरानें ूवळला, अथवा त्याांना बोलताांना कुां टठत के लें,
अथवात्याडतिःकारूनशब्दबोलले अडताां, त्याांननब्राह्मणाचा े पुढें ू वें प नत्याांपाडनिमामागावी."
यातशवाय शद्रातवषयन नानाप्रकारचा ें जलमी लेख ूयथ ब्राह्मणाांचा े पुस्तकाांतन डाांप तात, त्याांपैक  दकत्येक
लेख येथें तलतिण्याडडुिाां लाज वाटते. अडो, यानांतर ूयथ लोकाांनन, ूपल्या िस्तगत करून घेतलेल्या
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जतमनीचा ी लागव  डुरळीत रीतीनें करण्याचा े उद्देशानें द्स्य लोकाांपैक  प्रल्िादाडारख्या दकत्येक भेक  व
िैयथिीनअशालोकाांननस्वदेशबाांिवाांचा ापिउचा लनूयथ ब्राह्मणाांशनवैरभाविरूनतदनुरूपूरां भापाडन
तोंशेवटपयथतकिनिीिालचा ालके लीनािन.त्याांडगाांवोगाांवचा े कु ळकण्याथचा ें कामावरमुकररकरूनूपले
िमाांत डरतें करून घेतलें. यावरून त्याांड देशस्थ ब्राह्मण म्िणण्याचा ा प्रघात प ला ूिे, कारण देशस्थ
ब्राह्मणाांचा ाअयेथीलमळच्याशद्रलोकाांच्यारां गरूपाशन, चा ालचा लणुकीशनवदेव्िार्यावरीलकु ळस्वामीशन
बहुतकरूनमेळतमळतोवदुडरें अडेंक , देशस्थवकोकणस्थब्राह्मणाांचा ािाकाळपावेतोंपरस्पराांशनबेटीव
रोटी व्यविारडुिाां मुळनचा  िोत नव्िता. परांतु कालच्या पेशवेडरकाराांनन देशस्थ ब्राह्मणाांबरोबर
रोटीव्यविार करण्याचा ा प्रघात घातला. डदरचा ी व्यवस्था अमलाांत ूगन ूयथ ब्राह्मण येथील भपतत
झाल्यामुळेंत्याांचा ाबाकीचा ेडवथवणाथचा ेलोकाांवरपग ाप नत्याांडअठरावणाांचा े ब्राह्मणगुरुम्िणांलागलेव
त्याांननस्वतः’स्वगथपाताळएककरूनडो ल्यानांतर’ ूताां काांिनकतथव्यरातिलेनािन, अशाबुिीनें ता पत्ें
नेडन, छातीवर ताांब ी माती चा ोळन, दां  थोपटण्याचा े तवडरून त्याबद्दल स्नानडांध्या करून, अांगावर
चा ांदनाच्या उटया लावन, कपाळावर के शर, कस्तुरीचा े टटळे  रे खन, स्वस्थ बडन मौजा मारण्याचा ा क्म
ूरां तभला.त्याांपैक  कोणी भाांगेच्या तारेंत नानाप्रकारचा े अपस्वाथी ग्रांथ करण्याचा े नादाांत , कोणी योगमागथ
शोिन काढण्याचा े खटपटनत प न, बाकी डवाांनन ूपूपडाांत एकमेकाांनन एकमेकाांड "अठरा वणाांमध्यें
ब्राह्मण गुरु श्रेष्ठ " म्िणण्याचा ा प्रचा ार डुरू के ला. त्याचा  डुमाराड येथील जांगल ( ज्य ) दफरस्ते बकालाांनन
ूपला िमथ स्वीकारावा, म्िणन ूयथ ब्राह्मणाांनन त्याांचा ा पाठलाग के ला. यावरून त्याांनन डांतापन ूयाांचा े
तवरुिनानाप्रकारचा ेग्रांथकरूनूयथिमाथचा ीिेळणाकरण्याकटरताांएकतनराळाचा िमथझालाअडावा.नांतर
ूयथब्राह्मणाांच्या स्वािीन झालेल्या येथील एकां दर डवथ िुद्र शेतकरी दाडाांचा ा, त्याांनन डवोपरी तिःकार
करण्याचा ीडुरुवातके ली.त्याांडूजददवडपावेतोंराज्यविमथप्रकरणनूयथ ब्राह्मणइतके नागतवतातक ,
त्याांच्यापेिाां अमेटरकें तील जुलमानें के लेल्या िप्शी गुलामाांचा ीडुिाां अवस्था फार बरी िोती, म्िणन डिज
तडि कटरताां येईल. यथातप अलीक े काांिन शतकाांपवी, मिमदी डरकाराड त्याांचा ी दया येऊन त्याांनन या
देशाांतीललिावतिशद्राददअततशद्राांडजबरीनें मुडलमानकरूनत्याांडूयथ िमाथच्यापेचा ाांतनमुक्तकरून,
त्याांडूपल्याबरोबरीचा ेमुडलमानकरूनडुखनके लें.कारणत्याांपैकीदकत्येकअज्ञानीमुडलमानमुल्लानेव
बागवान ूपल्या लग्नाांत येथील शद्रादद अततशद्राडारखे डांस्कार कटरतात, यातवषयन वतिवाट डाांप ते.
त्याचा प्रमाणें पोतुथगीज डरकारनें या देशाांतील िजारों शद्रादद अततशद्राांड व ब्राह्मणाांड जुलमानें रोमन
र्कयाथतलक तखस्ती करून त्याांड ूयाथचा े कृ तत्मी िमाथपाडन मुक्त करून डुखी के लें. कारण त्याांच्यामध्यें
दकत्येक ब्राह्मण शद्राांडारखन गोखले, भोंडले, पवार वगैरे ू नाांवाचा न कु ळें  डाांप तात. परां तु िल्लन
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अमेटरकन वगैरे लोकाांच्या मदतीनें, या देशाांतील िजारों िजार गाांजलेल्या शद्रादद अततशद्राांनन,
ब्राह्मणिमाथचा ातिःकारकरूण, जाणनबुजनतखस्तीिमाथचा ाअांतगकारकरण्याचा ात ाखाउ तवलाूिे, िें
ूपण ूपल्या ोळयानें ढळढळीत पिात ूिों. कदातचा त्  डदरच्या शद्रादद अततशद्राांच्या दुःखातवषय़न
तुमचा ीखात्ीिोतनडल्याड, तुयीनुकतेंचा अलीक च्यादाडशेतकर्याांपैक डातारकरतशवाजीमिाराज,
ब ोदेकर दमाजीराव गायकवा , यावालेरकर पाटीलबुवा, ईदरकर लाख्या बारगीर, यशवांतराव व
तवठोजीराव िोळकराडारख्या ख े ब े रणशर राजेरजवा याांतवषय़न, थो ाडा तवचा ार करून
पातिल्याबरोबर, तेअिरशन्यअडल्यामुळेंत्याांजवरवत्याांच्याघराण्याांवरकडकडेअनथथकोडळलेिेंडिज
तुमचा े लिाांतयेईल; यास्तवत्यातवषयनततथ येथें पुरें कटरतों.अडो, येथीलछप्पनदेशाांतीलराजाांननडदरचा े
लोकडत्तात्मकराज्याचा ीकाांडडोत लीवत्यामुळें ूयथ ब्राह्मणाांनीद्स्तवगैरे लोकाांचा ीवातािातकरूनिा
काळपावेतों त्याांचा ी अशी तवटांबना करीत ूिेत, िें त्याांच्या कमाथनुरूप त्याांड योयाय शाडन तमळालें, याांत
काांिन डांशय नािन, तथातप इराणा-पलीक ील ग्रीतशयन लोकाांनन, पतिल्यापाडन प्रजाडत्तात्मक राज्य
ूपल्याकाळजापलीक े डांभाळनठे तवलें िोतें.पुढे जेव्िाां इराणाांतीलमुख्यबढाईखोर"झरतर्कडड"यानें
ग्रीक देशाचा ी वातािात करण्याकटरता मोठया ाम ौलानें ूपल्याबरोबर लिावति फौज घेऊन, ग्रीड
देशाचा े डरिद्दीवरजाऊनतळददला, तेव्िाां स्पाटाथ शिराांतीलतीनचा ारशें स्वदेशातभमानीतशपायाांननरावत्
एकाएक थरमाँपलीच्यावख नतनयेऊनत्याांचा े छावणीवरछापाघालनत्याांच्याएकां दरडवथइराणीफौजेचा ी
त्ेिात्ेिाकरून, त्याांडपरतइराणाांतिुखकावनलातवलें-िात्याांचा ादकत्ताइटालीदेशाांतीलरोमनलोकाांनन
जेव्िाां घेतला, तेव्िाां ते लोक प्रजाडत्तात्मक राज्याच्या डांबांिानें एकां दर डवथ युरोप, एतशया व ूदफ्रका
खां ाांतीलदेशाांततवद्या, ज्ञानविनामध्येंइतकें श्रेष्ठत्वपावलेक , त्याांच्यामध्येमोठ्मोठे नामाांदकतवर्कत्तेव
तडतपयोडारखे स्वदेशातभमानीयोिे तनमाथणझाले.त्याांननूदफ्रकें तीलिनीबॉलडारख्यारणिीराांचा ानाश
करूनतेथीलएकां दरडवथ लोकाांडयथातस्थतशाडनके लें.नांतरत्याांनापतिमडमुद्राांतग्रेटतब्रटनबेटाांतील.
अांगावर ताांब यातपवळया मातीचा ा रां ग देऊन कात न पाांघरणार्या रानटी इांतयालश वगैरे लोकाांड,
वस्त्पात्ाांचा ा उपयोग करण्याचा ी मातिती करून देऊन, ूपल्या िाताांत चा ारपाांचा शे वषे छ ी घेऊन त्या
लोकाांडप्रजाडत्तात्मकराज्याचा ाि ादेऊनवळणलावीतिोते; तोंइक े रोमनडरदाराांपैकीमिाप्रतापी
ज्युलीयडडीझरनें ूपल्याएकां दरडवथ कारकीढीतडिालिरोमनतशपायाांडबळीदेऊनअनेकदेशाांतील
पीढीजादा राजेरजव याांवर वचा थस्व बडतवल्यामुळें, त्याच्या ोळयावर ऐश्वयाथचा ी इतकी िुांदी ूली क ,
त्यानें ूपल्या मळ प्रजाडत्तत्मक राज्यरूप मातेवर ोळे  दफरवन, ततच्या डवथ ूव त्या लेकराांड ूपले
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दाडानुदाड करून, ूपण त्या डवाांचा ा राजा िोण्यातवषयन मनामध्ये िेतु िटरला. त्या वेळेड तेथील
मिापतवत् स्वदेशातभमानी, ज्याांना अडें वाटलें क , या राज्यडत्तात्मकतेपाडन पुढे िोणारी मानिानी
ूमच्यानें डिनिोणारनािन, त्याांपैक ब्रटडनाांवाचा ाएकगृिस्थ, ूपल्यािाताांतनागवाखांजीरघेऊन,
ज्युतलयड डीझर प्रजाडत्तात्मक राज्यमांददराक े वडिाडनारूढ िोण्याचा े उद्देशानें जात अडताां, वाटेमध्यें
त्याचा ामागथरोखनउभारातिला.नांतरज्युतलयडडीझरयानेंूपल्यामागाांनें ू व्याूलेल्याब्रुटडाच्या
ोळयाांशन ोळा लावल्याबरोबर मनामध्यें अततशय खतजल िोऊन, ूपल्या जाम्याच्या पदरानें तों 
झाांकताांचा , ब्रटडानें ूपल्या स्वदेशबाांिवाांड भावी राज्य्डत्तात्मक शृांखले पाडन स्वलांब करण्यास्तव
परस्परामध्यें अडलेल्या तमत्न्त्वाचा ी का ीमात् पवाथ न कटरताां, त्याच्या ( ज्युतलयड डीझरच्या ) पोटाांत
खांजीरखुपडन, त्याचा ामुरदािरणीवरपा ला.परां तु ज्यतलयडडीझरनें पवीडरकारीखतजन्याांतीलपैडा
बेलगामी खचा ी घालन डवथ लोकाांड मोठमोठाल्या मेजवान्या ददल्या िोत्या, त्यामुळे तेथील बहुतेक
ऐषाअरामी डरदार त्याचा े गुलाम झाले िोते, डबव पुढे चा हूांक े भालेराई िोऊन, तेथील प्रजाडत्तात्मक
राज्याचा ी इमारत कोडळन, बारा डीझराांचा े कारकीदीचा े अखेरीड रोमन लोकाांच्या वैभवाचा ी राखराांगोळी
िोण्याच्या बेताांत रोमो लोक, इांतयालश वगैरे लोकाांड जागचा े जागन मोकळे  डो न, परत ूपल्या इटाली
देशाांत ूले. परां तु त्याचा  वेळन इांतयालश लोकाांचा े ूडपाड स्कॉचा , स्यार्कडन वगैरे लोक अट्ल उत्पाती
अडल्यामुळें त्याांनन एखाद्या बावनकशी डुवणाथमध्यें ताांब्यातपतळे चा ी भेळ करावी, त्याप्रमाणें, त्या
प्रजाडत्तात्ांक राज्यपितीमध्यें वांशपरां परातिरूढ व े लोकाांचा ी व राजाांचा ी तमडळ करून, त्या डवाांचा े एक
भलेंमोठें  तीन िान्याांचा े गो  मजेदार को बुळें तयार करून, डवाांचा ी डमजत काढली. त्या देशाांत तजक े
ततक े ोंगराळप्रदेशअडल्यामुळें लागव करूनडवाांचा ातनवाथििोण्यापुरतीजमीननड न.थां ीअततशय;
डबव तर्ि-े तर्िच्े या कलाकौशल्य व व्यापारिांद्याचा ा पाठलाग कटरताांचा , ते या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील
एकां दरडवथबेटाांडिचा ारखां ाांततवद्या, ज्ञानविनडांपादनकरण्याचा ेकामनअग्रगण्यिोतूिेत, तोंइक े
ूरबस्थानाांतील िजरत मिमद पैगांबराचा े अनुयायी लोकाांनी इराणाांतील मळच्या ूयथ लोकाांच्या राज्य
वैभवाडि त्याांचा ी राखराांगोळी करून, या ब्राह्मणाांनन चा ावन तचा पट के लेल्या अज्ञानी विदुस्थानाांत अनेक
स्वार्याकरूनिाडवथदेशूपल्याकबजाांतघेतला.
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शेतकर्याचा ाूड १०

नांतरमडलमानीबादशिाददवडातानडेनीगाणन ऐकनरात्नजनानखान्यातलांपटझाले
ूिेत, इतर्कयाांतमिाकु शलइांग्रजाांननमुडलमानाांच्यापग यावरघणमारूनिादेशडिजूपल्याबगलेंत
मारला, यामध्यें त्याांननमोठापुरुषाथथ के ला, अडे मीम्िणतनािन.कारणयेथीलएकां दरडवथ प्रजेपैक एक
दशाांशाब्राह्मणाांननूपल्याकृ तत्मीिमाथच्याू नलेखणीच्याजोरानें, िमथवराजकीयप्रकरणनबाकीच्या
नऊदशाांशलोकाांडतवद्या, ज्ञान, शौयथ, चा ातुयथवबलयािीकरूनिीनकरूनठे तवलेंिोतें, परां तुयापुढेंजेव्िाां
इांग्रजलोकाांडनऊदशाांडशद्राददअततशद्रलोकाांचा ास्बभावडवथ कामाांतरानटीवू मठपणाचा ाअडनते
डवैस्वी ब्राह्मणाांचा े िोरणानें चा ालणारे , अडें त्याांच्या प्रतचा तीड ूलें; तेव्िाां त्याांनन मिाितथ ब्राह्मणाांड
नानाप्रकारच्यालालचा ीदाखवनएकां दरडवथ कारभारत्याांजक े डोपवन, ूपणडवथकाळमौल्यवानवस्त्े,
पात्ें, घो ,े गा यावखाण्यातपण्याच्यापदाथाांतलांपटिोऊन, त्याांमध्येंमनमानेलतडेपैडेउिळन, एकां दर
डवथ युरोतपयन व ब्राह्मण कामगाराांड मोठमोठया पगाराांच्या जागा व पेनशनें देण्यापुरतें मिाडर द्र्व्व्य
अडावें यािेतनें, कोर याओल्याकों याभों याांच्याभाकरीखाणार्या, रात्ांददवडशेतीतखपणार्यकष्टाळ
शेतकर्याच्याशेतावरदरतीडवषाांनन, पातिजेलतडे शेतडारे  वाढवन, त्याांच्याअज्ञानीमुलाांबाळाांडतवद्या
देण्याचा ीहूलदाखवन, त्याडवाांच्याबो र्कयावरलोकलफां ायानाांवाचा ादुस्रराएककराचा ाबोजालाद्ला.
ूतण त्याांनन ( शेतकर्याांनन ) ूपल्या मुलाांबाळाांडि रात्ांददवड शेताांत खपन िान्य, कापड, अफ. जवड
वगैरे कालादकत्तामोठयाकष्टानें कमावनशेतडार्याडुिाां लोकल-फां ाचा े िप्ते अदाकरण्याकटरताां त्याडवथ
तजनडाांड बाजाराांत नेऊन दान करावयाड जाण्याचा े राजमागाथत, दर डिा मैलाांवर जागोजागन जकाती
बडवन त्याांजपाडन लाखों रुपये गोळा करूां लागले. जे ूपल्या तवपत्तनत ूडपाडच्या जांगलाांतील गवत
लाांक फाांटावपानफलाांवरगुराढोराांचा नवूपलीजतणुककरीतअडत, तनडवथ जांगलें डरकारनें ूपल्या
घशाांत डो लन, त्याांच्या कों या-भों याच्या भाकरीबरोबर तों ी लावण्याच्या तमठावरडुिाां भली मोठी
जकातबडतवलीूिे.तडेंचा शेतकर्याचा े शेताांतभरपरपाणीअडल्यानें त्याांच्यातजतरावाचा ाबचा ाविोऊन
त्याड पोटभर भाकर व अांगभर वस्त् तमळावें. अडा वरकाांतत भाव दाखवन, ूांतन ूपल्या देशबाांिव
युरोतपयनइांतजनीयरकाम-गाराांडमोठमोठे  पगारदेण्याचा े इराद्यानें, युरोपाांतीलडावकाराांडमिामरव्याज

ईडातित्यप्रततष्ठान

www.esahity.com

शेतकर्याचा ाूड

म.ज्योततरावफु ले

देण्याचा ािेतु मननिरूनत्याांचा ें कजथ विदुस्थानच्याबो र्कयावरवाढवन, त्याकालब्याांतीलपाण्याचा ीदकमत
अज्ञानी शेतकर्याांपाडन मन मानेल तशी घेऊन,त्याांच्या शेताांत वेळच्या वेळन तरी पाणी देण्यातवषयन
डरकारी कामगाराांक न बरोबर तजवीज ठे वली जाते काय ? करण या इटरगेशनखात्यावरील बेपवाथ
युरोतपयन इांतजनीयर ूपलन डवथ कामें ब्राह्मण कामगाराांवर डोंपवन ूपण वाळयाचा े प द्याचा े ूांत
बेगमडािेबाडारखे ऐषूरामाांत मजीप्रमाणें कामें करीत बडतात. इक े ितथ ब्राह्मण कामगार ूपली
हुशारीदाखतवण्याकटरताांइांतजनीयरडािेबाांचा ेकानफुां कनत्याांजक न,पातिजेलतेव्िाां, पातिजेलतडेजुलमी
ठराव डरकाराांतन पाड करून घेतात. त्याांपैक  नमुन्याकटरताां येथें एक घेतों. तो अडा क :-- वक्तशीर
कालब्याांतील पाणी डरल्यामुळें शेतकर्याांचा ी एकां दर डवथ तजतराबाांचा ी िोरपळन राखराांगोळी जरी झाली,
तरी त्याचा ी जोखीम इटरगेशन खात्याचा े तशरावर नािन. अिो, जेथें िजारों रुपये दरमिा पगार घशाांत
डो णार्या गोर्या व काळया इांतजनीयर कामगाराांड, िरणाांत िल्लन दकती यायालन पाणी ूिे, याचा ी
मोजदाद करून तें पाणी पुढें अखेरपावेतों जेवढया जतमननड पुरेल. तततर्कयाचा  जतमनीच्या मालकाांड
पाण्याचा े फमें द्यावे, अडातकथ नडावाकाय? अिो, याखात्याांतीलदकत्येकपाणीडो णार्याकामगाराांचा े
पाण्याडाठन अजथव कटरताां कटरताां शेतकर्याांचा े नाकाड नळ येतात. अखेर, जेव्िाां शेतकर्याांड त्याजक न
पाणी तमळे नाडें िोतें, तेव्िाां शेतकरी त्याांचा ेवरील ितथ अतिकार्याांक े दाद मागण्याड गेले क , पाण्याचा े
ऐवजन शेतकर्याांवर मगरुरीच्या भाषणाांचा ा िल्ला मात्िोतो. अशा या न्यायीपणाचा ा ौलतमरतवणार्या
डरकारी चा ाकराांनन,कजथबाजारी दुबळया शेतकर्याांपाडन पाण्याचा े भरपर दाम घेऊन, त्याांच्या पैशापुरतें
भरपर पाणी देण्याचा े ऐवजन, ूपल्या उां चा  जातीच्या तोर्याांत शेतकर्याांशन मगरुरीचा न भाषणें करणें, या
न्यायालाम्िणावें तरीकाय? डाराांश, ूमचा े न्यायशीलडरकारूपले िाताखालच्याऐषूरामीवदुडरे 
ितथ कामगराांवरभरोडाननठे तवताां शेतकर्याांचा े शेताडवेळनपाणीदेण्याचा ाबांदोबस्तकरून, पाण्यावरचा ा
दर कमी करीत नािनत, म्िणन डाांप्रत काळन शेतकर्याांचा न ददवाळन तनघन डरकाराांड त्याांच्या घरादाराांचा े
तललाांव करून, ते डवथ पैडेया तनदथय कामागाराचा े पदरी ूांवळावे लागतात. यास्तव ूमचा े दयाळ
डरकाराांनन दर एक शेतकर्याच्या शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणें प्रत्येकाड एके क तोटी करून द्यावन,
तजजपाडन शेतकर्याांड जास्त पाणी वाजवी-पेिाां घेताां न यावें. ूतण तडें के लें म्िणजे पाणी डो णारे 
कामगाराांचा ीडरकाराडजरूरनलागताां, त्याांच्याखचा ाथच्यापैशाचा ीजीबच्यतां रािील, तीपाणीघेणार्या
शेतकर्याांड पाणीघेण्याचा े दर कमी करण्याचा े कामनचा ाांगली उपयोगीप ल
े . विल्लन जो ूमचा े तवचा ारी
डरकाराांननपाण्यावरचा ेदरकमीकरण्याचा ाठरावके लाूिे, तो"इरीगेशन"खात्याडएकीक े ठे वण्याचा ा
प्रडांग टाळता ) येईल. तडेंचा  अज्ञानन शेतकर्याांचा े मागें ूताशन लोकलफां ाडारखा नवीन एक दुडरा
म्युतनतडपातलटीचा ाजबरदस्तबुरदां ायोजनकादढलाूिे.तोअडाक , शेतकर्याांननशेताांततयारकरून
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ूतणलेलाएकां दरडवथभाजीपालावगैरेमालशिराांतूतणतवेळनत्याडवथमालावरमुतनतडपातलटीजकात
घेऊन शेतकर्याांड डवोपरी नात ते.किन किन शेतकर्यानें गा ीभर माळवें शिराांत तवकण्याकटरताां
ूतणतेवेळन त्या डवथ मालाचा ी दकमत बाजाराांत जास्तीकम्ती वजनानें घेणारे  देणारे दगेबाज दलालाचा ें व
म्युतनतडपातलटीचा े जकातीचा े भरीड घालन गा ीभा ें अांगावर भरून, त्याड घरन जाऊन मुलाबाळाांपुढें
तशमगा करावा लागतो. अिो, एकटया पुणें शिराांतील म्युतनतडपालटीचा ें ूताांचा  वार्वषक उत्पन्न डाांगली
डांस्थानचा े उत्पन्नाचा ीबरोबरीकरूांलागलें.त्याचा प्रमाणें मुांबईतलटोलेजांगम्युअतनतडपातलटीच्याउत्पन्नाचा े
भरीडपांतडतचा वाडारखनदिाबाराडांस्थानेंघातलन, तरीतोख ्  ाभरूनयेणेंनािन.यावरून"उपरकीतो
खपबनीऔरअांदरकीतोरामजणी"याप्रतडिम्िणीप्रमाणां प्रडांगगुजरलाूिे.तजक े पिावेमततक े
दुतफाथ तचा रे बांदीगटारें बाांिलेले तवस्तीणथ रस्ते, चा हुांक े तवलायतीखाांबाांवरकां ददलाांचा ीरोषणाई, जागोजाग
तवलायती खापरी व लोखां ी नळाांडतित पाण्याच्या तोटया, मुत्न्या, कचा र्याच्या गा या वगैरे डामानाांचा ा
थाट जमला ूिे. परांतु पवीचा े राजेरजवा े जरी मर्वतपजक अडन इांग्रज लोकाांडारखे तवद्वान नव्िते,तरी
त्याांनन ूपल्या रयतेच्या डुखडांरिणाकटरताां मोठमोठया राजमागाथचा े दोन्िी  बाजन
ां न झा ें, जागोजाग
गाांवकु डपल.बहुतेकटठकाणन, भुईकोट, दकल्लेवगढया, दकत्येकटठकाणनिरणें, कालवे, तवतिरी, तलावव
अिमदनगरऔरां गाबाद, तवजापर, ददल्ली, पुणें वगैरे शिराांतनमजबतपाण्याचा ेनळ.िौददेवालयें, मतशदी
विमथशाळा, मोर्या, पाणपोईवगैरे डरकारीखतजन्याांतीलद्रव्याखचा ीघालनतयारके ल्यािोत्या.िल्लनचा े
ूमचा ेमिातत्वत्तनीखर्याएकादेवाडभजणारे इांग्रजडरकारबिादर, म्युतनतडपातलटीचा ेद्वारें अन्यमागाथनें
रयतेचा ें द्र्व्व्य िरण करून, त्या द्रव्यापाडन डदरचा न कामें पुरन करूां लागल्यापाडन, ूांतन रयतेड ददवडेंददवड प्रामातणकपणानें चा टरताथथ चा ालतवण्याचा ें डामध्यथ कमी कमी िोत चा ालल्यामुळें त्याांड दुगथणावलांबन
करण्याचा ें िें एक प्रकारचा ें तशिणचा  देत ूिे. तशाांत िल्लन अशा डुित्तेचा े काळाांत चा ार कोट रयतेड
ददवडाांतन दोन वेळाां पोटभर अन्न तमळत नािन वज्याांड भुकेचा ी व्यथा अनुभवल्यावाांचा ुन एक ददवडडुिाां
डुना जात नािन, अडें उघ कीड ूलें ूिे. यास्तब ूमच्या न्यायशील डरकारनें अिरशत्ु शेतकर्याांचा े
शेताांवरबाजवीशेतडारास्थातयककरून, त्याांडतवद्वानकरूनशेतकीडांबांिीज्ञानददलें म्िणजेते पेशवेटोपे
खाजगीवाले, पटविथन, फ के वगैरेतनमकिरामीबां खोरब्राह्मणाांचा ेनादनलागन, ूपल्याप्राणाडमुकणार
नािनत तशवाय या देशाांत इांग्रजाचा ें राज्य झाल्याददवडापाडन इांयालां ाांतील तवद्वान कडबी लोका ूपल्या
अर्कलेच्या जोरानें यांत्द्वारें  तेथें तयार के लेला माल, येथील डवथ अिरशन्य ढोरामाांगाांपाडन तो लोिार व
तवणकराांचा े पोटावर पाय देऊन,त्याांजपेिा स्वस्त तवकां  लागले, यास्तव येथील ताांदळ, कापड, अळशी,
कात ी वगैरे मालाचा ा खप इक े न जािल्यानें तो माल इांयाल ाांतील व्यापारी पातिजे त्या दरानें स्वस्त
खरे दीकरून, तबलायतेंतीलकडबीलोकाांडतवकनत्याच्यानपयावरकोटयािीशबनलेूिेत.
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शेतकर्याचा ाूड ११

डाराांश या डवथ कारणाांमुळें शेतकर्याांनन लागव ीक े के लेला खचा थडुिा उभा रािणेचा ी
मारामार प ते. तेव्िाां ते मारवा याांपाडन कजथ काढनडरकारी पट्ीदेतात. वयातवषयन बारीक चा ौकशी
करण्याकटरताां नेमलेल्या ऐषूरामाांत गुांग अडणार्या व डांध्याडोंवळ यामध्यें तनमग्न अडणार्या भट
डरकारीकामगाराांडफु रडततरीडाांप ते काय? त्याांतनइक ीलदकत्येकमोठयाू नाांबाच्याडभाांतील
डरकारीचा ोंब यानेटटव्िचा ाकराांनन"शेतकरीलोकलग्नकायथतनतमत्त्यानें बेलगामीखचा थ कटरतातम्िणनते
कजथबाजारी झाले ूिेत," अशी लटकीचा  पदरचा ी कां ी उठतवल्याबरून, मिाडमुद्राचा े पलीक ील ूमच्या
मिाज्ञानी, चा ारचा ारघो याांच्याचा ारटाांतबडनदफरणार्यामेंढपाळतेथीलकडबीलोकाांननतयारके लेल्या
तवलायती तजनडाांवर अजीबात जकात काढन टाकली. येथें त्याांनन ूपल्या शिाणपणाचा ी कमाल के ली !
त्याांननूपले ब ि
े े डावकाराांडडालदरडालडुमारें  पाांचा कोटरुपये व्याजदेण्यातवषयनमनाांतका ीमात्
तवतितनषेि न ूणताां, येथील कायदे-कौतन्डलचा े द्वारें  ज्या लोकाांड गरीबीचा ा इांगातबलकु ल ठाऊक नािन,
अशाऐषूरामीयुरोतपयनवडोंवळयानेटटव्िजज्जाांक नगरीबबाप यातुटपुांज्याडावकाराचा ें अजीबाद
व्याज खुांटतवण्याचा ें डोंग उभें करतवलें ूिे. अिो, डरकारचा े मनाांत जर ूम्िाां कां गाल शेतकर्याांतवषय़न
खरोखरकळवळाूिे, तरतेूपलेतवलायतीडावकाराांचा ेंएकअवथरकमेचा ेंव्याजअजीवादबांदकाांकरीत
नािनत? ूतणतडें के ल्याबरोबरशेतकर्याांचा े पायकडे थारनलागतनािनत, िें पाहूां बरें  ? परां तु ूमच्या
डरकारनें मध्येंचा एखादीनवीनमोिीमपरदेशाांतउपतस्थतकरूनततक े िीवाांचा तवलेलीरकमखचा ीघाल
नये, म्िणजे त्याांच्यान्यायीपणाचा ीचा हूांक े वािवािोईलवमे.वे रबनांडािेबाडारख्यापरोपकारी, उदार
पुरुषाांनन प्रथम ूपल्या तवलायतन डरकाराांचा ें व्याज अजीबाद कमी करण्यातवषयन डरकारचा ी चा ाांगली
कानउघा णी करण्याचा ें काम एकीक े ठे वन, अशा नव्या ब्याांकी उपतस्थत करण्याचा े नादन लागन
शेतकर्याचा े माथ्यावर अपेशाचा ें खापर फो ां नये. कारण त्यापाडन कोणत्यािी पिाचा ें तित िोणें नािन,
इतकें चा  नव्िे परां तु यातशवाय ूमचा े गव्िनथर जनरलडािेबाांनन एकां दर डवथ शांभर रुपयाांचा े पगारवरील
कामगाराांचा े पगार व पेनशनी कमी करण्यातवषयन ूपल्या मुख्य तवलायती डरकाराड तशफारड करून,
त्यातवषयन बदोबस्त के ल्यातवना, शेतकर्याांड पोटभर अन्न व अांगभर वस्त् तमळन त्याांचा े कपाळचा ा
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कजथबाजारीपणाडुटणारनािन, शेतकर्याांननूपल्याबायकाांमुलाांडिरात्ांददवडशेताांतखपावें, तरीत्याड
शेतडारा व लोकलफां  वारून ूपल्या कु टुांबाांतील दर माणशन दरमिा तीन तीन रुपयेिी प त नािनत;
ूतणडािारणयुरोतपयनवनेटीव्िडरकारीकामगाराांडदरमिापांिरारुपये नडत्यादकरकोळखचा ाथडव
दारुपाण्याडडुिाां पुरतनािनत. मगकलेर्कटर वगैरे कामगाराांडारख्या नबाबाांचा े येयील बेलगामीदकरकोळ
खचा थतवषयी गोष्ट काढल्याड ओढणारा शद्र शेतकरी अडन त्याचा े चा ारपाांचा  कते मुलगे ूिेत व ज्याचा ें
कु टुांबाांतील डुनाबाळा एकापेिाां एक अतिक एकमेक च्या पायावर पाय देऊन चा ढाओढीनें, घरन व शेतन,
रात्ांददवडखपणार्याूिेतवजोब्राह्मण, गुजरअथवामारवा ीडावकाराचा ीफु टकीकव ीडुिाांकजथदेणें
लागतनािन, अशाचा ीतस्थती, येथीलएकायुरोतपयनपलटणीतीलडािारणगोर्याडोजराच्यातस्थतीशन
डुक्ष्मरीतीनें तुलनाकरूनपातिलीअडताां, त्यामध्यें काशीरामेश्वरापेिाांिीजास्तीअांतरददडनयेतें, इक े
शद्र शेतकरी लांगोटट नेडन करगुटयाला चा ुनातांबाखचा ी गांततवलेली वटवी,

ोंईवर तचा ध्याांचा ें पागोटें,

उघ ाबांव, अनवाणी, िाताांतनागराचा ीमठिरूनभरक कउन्िामध्ये डवथददवडभर, वशपलेवजानोकदार
िडकटाांनन युक्त अशा खरबरीत ढेकळाांतन ूठ बैलाशन झटे िेताां िेताां गीत गाऊन नाांगर िाांकीत ूिे;
ततक े गोरा तशपाई पायाांत पाटलोन, अांगाांत पैरणीवर लाल बनाती गलें,

ोईवर कलाबतचा ा कशीदा

काढलेली नखरे दार टोपी, पायाांमध्यें डुती पायमोज्यावर तवलायती वजतवलेल्या मजबत मऊ कात याचा ा
दट, कां बरे वर कात याचा ें तोस्तान व खाांद्यावर चा ापाचा ी बांदक घेऊन, दररोज डकाळन अथवा डायांकाळन
हुवाशीरमैदानाांतताडअिाथताडपरे ीचा ीकडरतकरीतूिे.इक ड
े शद्रशेतकर्याांचा ातपढीजादादरबारी
पोशाख म्िटला म्िणजे, जा ाभर ा खादीचा ा दुिरे ी माां चा ोळणा, बां ी, पाडो ी, खारवी पागोटें ूतण
दोरीनें ूळपलेला गाांवठी जो ा, ज्याांचा ी तनिारी व दुपारी डांध्याकाळचा ें जेवण जोंिळे , नाचा णीचा ी दकवा
कों याभों याच्या भाकरन, वा गाजरें रताळाांचा ी वरू, कालवण ूमटी अथवा बोंबलाचा ें खळगुट, तेंिी
नडल्याड चा टणीच्या गोळयातशवाय भाकरीवर दुडरें काांिन तमळावयाचा ें नािन. चा टणी भाकर काां िोईना,
परां तु ती तरी वेळच्या वेळन व पोटभर त्याड तमळते काय ? रािते घर बैलाांच्या गोठयाशेजारन अडन
ज्याच्याउशापावथ्याशनतीन्िीवाडरें , पार नअथवाक े बाांिलेलीअडल्यामुळें घराांतचा हूांक े मुतारीचा ी
उवटघाणचा ाललीूिे, फाटके पटकरवमळकटगोि ीचा ें अांथरूणपाांघरूण, डवथगाांवच्याम्िशीपाण्याांत
वडन बडन खराब झालेल्या ोिाचा े खालचा े बाजड उकरलेल्या हुर्याांतील पाणी तपण्याचा ें गाांवाांतील
वख ार तेंचा  त्याांचा ा शेतखाना, तशाांत मो शी िोऊन त्याड जाळताप ूल्याड चा ाांगल्या औषिी व त्याांचा ा
मािीतगार ॉर्कटराच्यानाांवानेंूांवळयाएवढेंपज्य, यातशवायडरकारीशेतडारावगैरेफां वपटयाकोठन
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वकशा द्याव्यात, याडांबांिीत्याांच्या उरावर कटार टाांगलेली अडते. अशा अभागी शेतकर्याांचा न अक्कल गुांग
िोणार नािन, अडें एखाद्या वाकबगार गोर्या अथवा काळया ॉर्कटराच्यानें छातीड िात लावन म्िणवेल
काय?

ततक े डरकारी तवलायतेहून गोर्या तशपायाांच्या पोषाकाकटरताां उां चा  कप े, वनाती, रुमाल,

पायमोजे, बट खरे टी करून ूणतवतें, डरकारी त्याांच्या खाण्यातपण्याकटरताां उत्तम गहूां, ताांदळ,

ाळ,

तनकोपीतरुणगाया, शेळयावमेंढयाांचा े माांड, तवलायतीपोरटरवगैरे अांमलीदारू, तनमथळतेल, तप, दि,
डाखर, चा िा, मीठ, तमरच्या,गरम मडाला, डुरी, काांटा वगैरे डामान येथें खरे दी करून, तिस्ती
अचा ार्याक न तीन वेळाां ताजा पाक तडि करवन त्याड वेळचा े वेळन ूयतें जेऊां घातलतात. त्याड
रािण्याकटरताां लाखों रुपये खचा थ घालन डरकारनें दोन मजली टोलेजांग बराकी बाांिल्या ूिेत. जीमध्यें
लोखां ी खाट, तबछान्यावर उशी, पलांगपोडाडि िाबळीचा ी डोय के ली अडन वरतन रोषणाईडाठन िां ी
लोंबत ूिे. बराकीचा े ूांगणाांत स्नानाकटरताां न्िाणी करून ततजमध्यें " दफल्टर " के लेले पाण्याचा ी तोटी
डो लीूिे.त्याचा प्रमाणें स्वच्छडोयीचा ें शौचा कपके लेंचा ूिे.तशाांतअजीणाांमुळें दकतचा त् खोकलादकवा
तापूलाक , त्याांच्यातजवाडाठीदवाखानातयारके लेलाअडनत्यामध्यें शेंक ोंरुपये दकमतीचा नऔषिें,
शस्त्ें वगैरे ठे वन त्यावर िजारों रूपये दरमिा पगाराच्या ॉर्कटराचा ी नेमणक करून, त्याांच्या तैनातीत
ोलीडुिाां हुमाल ददलेले ूिेत. यातशवाय त्याड देण्यामागण्याचा ी काळजी नडन, घर, शेतखाना, झा ,
पाणी, रस्ता, शेत व लोकलफां  पट्ी वगैरे देण्याचा ी ददात नडन, अडमानी व टोळाांच्या डुलतानीतवषयन
तबलकलकाळजीनािनूतणयावरूनचा ूपणडोंवळयाांतीलनेटटव्िकामगाराांडतिःकारानें म्िणतोंक ,
पिा िा नेटटव्ि कामगार, ऐषूरामन युरोतपयन कामगाराांचा े पुढें पुढें करून अज्ञानी शेतकर्याांपाडन लाांचा 
खाऊन कडा डोजराडारखा लाल गाजर प ला ूिे. काय िा उिळे पणा ! याला म्िणावें तरी काय ?
यास्तव ूमचा े ोळे  झाांकन तनराकार परमात्म्याचा ी प्राथथणा करणार्या, तवलायती डरकारानें येथील ितथ
ब्राह्मणाांनी उपतस्थत के लेले डमाजाांच्या व वतथमानपत्ाांच्या गुलाबी तलतिण्यावर तबलकु ल भरां वडा न
ठे तवताां, एकां दरडवथ ूपल्याडरकारीखात्याांतीलगोर्यावकाळयाकामगाराांडवाजवीपेिाां जास्तीके लेले
पगार अजीबाद कमी करून, अज्ञानानें गाांजलेल्या दुबळया शद्र शेतकर्याांड तवद्यादान देऊन त्याांच्या
बो र्कयावरीलशेतडार, टोलवगैरे पटयाकमीनके ल्याड, थो याचा काळाांतयाजुलमाचा ापटरणामफार
भयांकरिोणारूिे, अडेंूमच्याऐषूरामीउिळयाडरकारचा ेकानाांतडाांगनयाप्रडांगनपुरेंकटरतों.
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शेतकर्याचा ाूड १२

शेतकर्याांडतितशेतकीचा ीिल्लनचा ीतस्थती याप्रकरणाचा ेूरां भनरात्ांददवडशेतखपणार्या
कष्टाळ, अज्ञानीशेतकर्याांच्याकां गालवदीनवाण्यातस्थतीतवषयनवाटाघातततथनकटरताां, ज्याांच्याूईच्या
ूज्याचा ी मावशी अथवा बापाल्या पांज्याचा ी मुलगी, तशद्याचा े अथवा गाइकवा ाचा े घराण्याांतील खाशा
अथवाखचा ीमुलाडददलीिोती, येवढयाकारणावरूनमाळी, कु णबी, िनगरवगैरे शेतकर्याांतमराठयाांचा ा
ीलघालनशेखीतमरतवणार्याकजथबाजारी, अज्ञानीकु णब्याांच्यािल्लनच्यावास्ततवकतस्थतीचा ामाडला
तुम्िाड याप्रडांगन कळतवतों. एक कु ळवा ी एके  ददवशन नदीच्या दकनार्याजवळच्या िवेशीर दाट
ूांबराईतीलकलेर्कटर-डािेबाांच्याकचा ेरीच्यातांबक न, मोठयारागाच्यास्वेषाांतिातपायूपटनदाांतओठ
खात ूपल्या गाांवाक े चा ालला ूिे. ज्याचा ें वय डुमारें  चा ाळीशीच्या भरावर अडन तिम्मतनत थो ाडा
खचा ल्याडारखाददडत िोता. ोईवर पीळदार पेंचा ाचा ें पाांढरें  पागोटें अडन त्यावर फाटर्कया पांचा ानें टापशी
बाांिलेलीिोती.अांगाांतखादीतचा दुिरे ीबां ीवगुढघेचा ोळणाअडनपायाांतडातारीनकटाजुनाजो ािोता.
खाांद्यावर जोट, त्यावर खारवी बटवा टाकला अडन, एकां दर डवथ कप याांवर तशमयायाांतील रां गाचा े तपवळे 
ताांबड वशतो े प लेले िोते. पायाांच्या टाांचा ा जा  व मजबत िोत्या खर्या, परां तु काांिन काांिन टठकाणन
उकलन भेगा प ल्यामुळें थो ाडा कु लपत चा ालत िोता. िाताच्या काांबी रुां द अडन, छाता पडरट िोता.
चा ोटीतशवायभवकदाढीतमशाठे वल्यामुळेंवरीलदोनदोनफाळयादाताांचा ाूयबझाांकनगेलािोता. ोळे 
वकपाळ तवशाळ अडन ूांतील बुबळ गारोळें  भोर्यारांगाचा ें िोतें. शरीराचा ा रां गगोरा अडन एकां दरडवथ
चा ेिरामोिरा ठीक बेताचा ा िोता. परांतु थो ाडा वाटोळा िोता. डुमारें  बारावर दोन वाजल्यावर घरन
पोंिोचा ल्यावर जेवण झाल्यानांतर थो ाडा ूराम करण्याचा े इराद्यानें माजिराचा े खोलनत जाऊन तेथें
वलणीवरील बुरणड घेऊन त्यानें जतमनीवर अांथरला ूतण त्यावर उशाखालन घोंग ीचा ी वळकटी घेऊन
तों ावर अांगवस्त्र टाकन तनजला. परांतु डकाळन उठन कलेर्कटरडािेबाांचा ी गाांठ घेतली व ते ूपल्या
चा िापाण्याच्या व खाण्यातपण्याच्या नादाांत गुांग अडल्यामुळें. त्याांच्यानें माझी खरी िकीकत ऐकन घेऊन,
त्याजपाडनमलािप्तापुढें देण्यातवषयनमुदततमळालीनािन.याकाळजनने त्याडझोंपयेईना.तेव्िाां त्यानें
उताणेंप नूपलेदोन्िीिातउरावरठे वनूपणूपल्याचा अनाशनबाबचा ळल्याडारखेंबोलांलागला-" इतरगाांवकर्याांडारखामीपैमाषकरणार्याभटकामगाराांचा ीमठगारके लीनािनयास्तव
त्याांनन टोपीवाल्याड डाांगन मजवर शेतडारा दुपटीचा े वर वाढतवला व त्याचा  वषी पाऊड अळम टळम
प ल्यामुळें एकां दर डवथ माझ्या शेत व बागाइती तपकाड िक्का बडला, इतर्कयाांत बाप वारला. व याच्या
ददवडमाडाला बराचा  खचा थ झाला, यामुळें पतिले वषी शेतडारा बारण्यापुरतें कजथ ब्राह्मण डावकारापाडन
काढन त्याड मळा गिाण देऊन रतजस्टर करून माझा बारवेचा ा मळा ूपल्या घशाांत डो ला. त्या
डावकाराच्या ूईचा ा भाऊ रे व्िेन्यडािेबाांचा ा दफ्तरदार, चा ुलता कलेर्कटरडािेबाांचा ा तचा टणीड, थोरल्या
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बतिणीचा ानवरामुनडफूतणबायकोचा ाबापयातालुर्कयाचा ाफौजदार, जातशवायएकां दरडवथ डरकारी
कचा ेर्याांत त्याांचा े जातवाले ब्राह्मणकामगार अशा डावकाराबरोबर बाद घातला अडता, तर त्याच्या डवथ
ब्राह्मण ूप्तकामगाराांनी िस्तेंपरह्स्तें भलत्या एखाद्या िुल्लक कारणावरून माझा डवथ उन्िाळा के लाां
अडता. त्याचा प्रमाणें दुडरे  वषी घराांतील बायकामुलाांच्या अांगावरील दक कतम क शेतडार्याचा े भरीड
घालन नांतर पुढें दरवषी शेतडारा अदा करण्याकटरताां गाांवातील गुजर-मारवा ी डाबकाराांपाडन कजाथऊ
रकमा कादढल्या ूिेत. त्याांतन दकत्येकाांनन िल्लन मजवर दफयाथदी ठोकल्या ूिेत व ते कज्जे दकत्येक
वषाथपाडन को ताांत लोळत प ले ूिेत. त्याबद्दल म्याां किन किन कामगार व वदकलाांचा े पदरन
ूवळण्याकटरताां मोठमोठाल्या रकमा देऊन, कारकन, चा पराणी, लेखक व डािीदार याांड भत्ते भरून
तचा र्यातमर्या देताां देताां माझ्या नाकाड नळ ूले ूिेत. त्याांतन लाांचा  न खाणारे  डरकारी कामगार कोठें 
कोठें  डाांप तात.परां तु लाांचा खाणार्याकामगाराांपेिा, नलाांचा खाणारे  कामगारफारचा तनकामीअडतात.
कारण ते बेपवाथ अडल्यामुळें त्याांजवळ गरीब शेतकर्याांचा ी दादचा  लागत नािन व त्याांच्या पुढें पुढें करून
तजवळग ग याचा ा भाव दाखतवणारे  हुयार मतलबी वकील. त्याांच्या नावानें ूम्िाां दुिळया शेतकर्याांजवळनकु त्न्याडरखे, लाांचा ाांचा े मागेंलाांचा ाांचा ेलचा के तो नखातात.ूतणतडेनकरावेंतरडावकारडाांगतील
त्याप्रमाणेंूपल्याबो र्कयाांवरत्याांचा े हुकु मनामेकरूनघ्यावेत.यावरूनकोणीडावकारूतमलाूपल्या
दाांरापाशन उभे करीत नािनत ! तेव्िाां गतवषी लग्न झालेल्या माझ्या थोरल्या मुलीच्या अांगावरील डवथ
दातगने वतपताांबरमारवा याचा े घरनगिाणटाकनपट्ीचा े िप्ते बारले.त्यामुळें ततचा ाडाडरात्यातबचा ारीड
ूपल्याघरननेऊननाांदवीतनािन.अरे , मीयाअभागीदुष्टानें माझ्यावरीलअटरष्टटाळण्याकटरताां माझ्या
डगुणाचा ागळाकापनततच्यानाांदण्याचा ेंचा ाांदणेंके लें!ूताांमीिल्लनडालचा ाशेतडाराद्यावातरीकोठन?
वागाइताांत नवीन मोटा तवकत घेण्या-कटरताां जवळ पैडा नािन, जुन्या तर अगदन फाटन त्याांचा ी चा ाळण
झालीूिे.त्यामुळें उां डाचा ेंबाळगें मो नहूां ीचा ीतितोचा अवस्थाझालीूिे.मकािीखुरपणीवाांचा नवायाां
गेली.भडडरूनबरेचा ददवडझाले.ूतणडरभ गवत, क व्याच्यागांजीडांपतूल्याूिेत.जनावराांना
पोटभर चा ारा तमळत नडल्यामुळें दकत्येक िट्ेकट्े बैल उठवणीड ूले ूिेत. डुनाबाळाांचा न नेडण्याचा न
लुग न फाटन वचा ध्या झाल्यामुळें लग्नाांत घेतलेलन मौल्यवाड जुनन पाांघरूणें वापरून त्या ददवड काढीत
ूिेत, शेतीखपणारनमुलें वस्त्रावाांचा नइतक उघ नबांबझालनूिेतक , त्याांनाचा ारचा ौघाांतयेण्याडशरम
वाटते. घराांतील िान्य डरत ूल्यामुळें राताळयाच्या वरूवर तनवाथद चा ाल ूिे. घराांत माझ्या जन्म
देणार्याूईच्यामरतेवेळनततलाचा ाांगलें चा ुांगलें गो िो करूनघालण्यापुरतामजजवळपैडनािन, याला
उपायतरीमनकायकरावा? बैलतवकनजरशेतडाराद्यावा, तरपुढेंशेतकीकोणाच्याजीवावरओढावी?
व्यापारिांदा करावा, तर मला तलतिताां वाचा ताां मुळनचा  येत नािन. ूपला देश त्याग करून जर परदेशाांत
जावें, तर मला पोट भरण्यापुरता काांिन हुन्नर ठाऊक नािन. कण्िेरीच्या मुळया मन वाटन प्याल्याड
कतीितोमुलें ूपलनकशोतरीपोटें भरतील.परां तु माझ्याजन्मदेणार्यावृिबयेडवबायकोडिमाझ्या
लिानडिानतचा टकु ल्यालेकराांडअशावेळनकोणडाांभाळील? त्याांनीकोणाच्यादाराांतउभेंरिावें? त्याांनन
कोणापाशनूपलेंतों पडरावें?
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ई डातित्य प्रततष्ठान

ई डातित्य प्रततष्ठान िी कािी व्यावडातयक प्रकाशन डांस्था नािी. कािी डामातजक ध्येय
ोळ्याांडमोरठे वनमराठीभाषा,डातित्यूतणडांस्कृ तीयाांच्याडाठीिीतरुणाांचा ीडांस्थाकामकरतेूिे.
ईडातित्यप्रततष्ठानच्यापुस्तकखतजन्यातडातत्यानेनवनवीनभरप तअडते.ूपणपिाताना?
२०१४मध्ये डुमारे शांभरईपुस्तके ूम्िीप्रकातशतके ली.नवीनखप डारीपुस्तकां लवकरचा येतूिेत.
एकाहूनएकभारी.डगळीचा तुम्िालािवीअडतीलतरडांपकाथतरिा.VIP डभाडदबना.
VIP डभाडद बनणां अगदी डोप्पां ूिे. ूपल्या ओळखीच्या दिा लोकाांचा े मेल ूय ी कळवा
ूतणबनाVIP डभाडद.
एकादमाततीनकामां.
1.

पतिलांम्िणजेतुम्िीVIP डभाडदबनता.तुम्िालाईडातित्यप्रततष्ठानचा ांपुस्तकई मेलवर

डवाथत ूिीतमळतां.त्याांच्याप्रत्येककायथक्माचा ां ूमांत्रणतमळतां.त्याांच्याभावीयोजनाांचा ीमातितीतमळते.
त्याांच्याकामातस्वतःडिभागीिोण्याचा ीडांिीतमळते.
2.

ज्या दिा दकवा अतिक तमत्राांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकां  तमळतात ते खुश िोतात. त्याांना

त्याांच्या ूव ीचा ी पुस्तकां  तमळाली की ते इतर लोकाांना तुमच्याबद्दल डाांगतात. त्याांच्याडाठी तुम्िी
म्िणजेचा ईडातित्यचा ेप्रतततनिीबनता.
3.

ूतण यातन तुम्िी मराठी भाषेच्या डांविथनाला अमल्य अडा िातभार लावता. ूमचा ा

उद्देश ूिे मराठीतल्या डिा कोटी डािराांना वाचा क बनवणां. ूतण िे लक्ष्य डाध्य करणां िे के वळ ूतण
के वळमराठीलोकाांनात्याांच्याभाषेवरअडलेल्याप्रेमातनचा शर्कयूिे.ूपल्याभाषेचा ांराज्यव्िावांम्िणन
१०६हुतात्मे झाले.ूपल्याभाषेनां राजाव्िावां म्िणनूपणएकदिा-वीडईमेलूय ीदेणारचा ना!
वाचा नाचा ीूव अडोवानडो.फ़क्तमराठीडािरअशादिालोकाांचा ेईमेलपत्तेपाठवा.त्याांनावाचा नाचा ी
ूव ूपोूपलागेल.ूपणचा लाव.लावचा लाव.करूनचा दाखव.
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शेतकर्याचा ाूड

म.ज्योततरावफु ले

ूिेना:एकदम:तीनकाम.
डांपकथ डािा:esahity@gmail.com
िी डेवा पणथपणे तनःशुल्क ूिे. त्यामुळे ूपले तमत्र ूपल्यावर खुश िोतील. तशवाय ूम्िी िी
खात्रीदेतोकीयाईमेल्डचा ावापरफ़क्तूतणफ़क्तमराठीडातित्यपाठवण्याडाठीचा के लाजाईल.इतर
कडल्यािी जातिराती पाठवन त्याांना त्राड ददला जाणार नािी. तेव्िा लवकरात लवकर ूपल्या
मातितीतल्यादिादकवाअतिकमराठीडािराांचा ेईमेलपत्तेूम्िालाद्या.
www.esahity.com यावेबडाईटलाभॆटद्या.
ूपल्यापत्राचा ीवाटपिातूिोत.
िन्यवाद
ूपलेनम्र
टीमईडातित्यप्रततष्ठान
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