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शेतकर्याचा ा ूड   

लेखक : मिात्मा ज्योततराव फुले 

ई डातित्य प्रततष्ठान 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

मिात्मा फुले तलतखत शेतकर्याचा ा ूड   (१८८३) ि ेपुस्तक िेप्रतातिकारमुक्तूि.ेिेपुस्तकतवनाम ल्य

वाचा नाडाठीूि.ेत्यावरडवाांचा ाकायदशेीरअतिकारूि.ेिेपुस्तकजास्तीतजास्तलोकाांनावाटण्याचा े

अतिकारवजबाबदारीूम्िीूपल्याक ेदतेूिोत. 

ईडातित्यप्रततष्ठानिेनवीनलेखककवननाजास्तीतजास्तवाचा काांपयांतपोिोचा ण्याचा ेडािनूि.ेतडचेा 

डुमारे डव्वा दोन लाख वाचा काांडाठी दजेदार डातित्य तवनाम ल्य तनयतमतपणे तमळण्याचा े डािन ूि.े

डुमारे डव्वा दोन लाख मराठी वाचा क ई मेल द्वारे व वेबडाईट्द्द्वारे ई डातित्य प्रततष्ठानच्या पुस्तकाांचा ा

ूस्वादघेतअडतात. 

मनोरांजककथा,कादांबर्याकतवताांचा ीपुस्तकेतरदतेातचा .पणभावाथथज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, छत्रपती

तशवाजी, शांभ राजे, स्वा. तववेकानांद, स्वा.डावरकर,डानेगुरुजीूददलेखकाांचा ीवत्याांच्या तवचा ाराांचा ी

पुस्तकां तरूणमराठीमुलामुलनपयांतूणण्याचा ांकामईडातित्यप्रततष्ठानकरतां.दरूठवड्यालानवनवीन

पुस्तकां  प्रकातशतकरणायाथ ई डातित्य प्रततष्ठानलाूपल्या डिकायाथचा ी गरजूि.े कृपयाूपल्यापयांत

पोिोचा लेलांईडातित्यप्रततष्ठानचा ांपुस्तकदकमानदिातरीमराठीवाचा कापयांतपोिोचा वा. 

नव्यालेखनाडाठी.नवीनवाचा काांडाठी.नवीनलेखकाांडाठी. 

पुन्िाएकदामराठीलानवीनतिततजाांशीनेण्याडाठी. 

पुन्िाएकदाभीमथ ीच्यातट्ाांनाअटकेपारनेण्याडाठी! 

ूपल्या ओळखीच्या दिा मराठी डािराांचा  ेई मेल पत्ते esahity@gmail.com 

या पत्त्यावर कळवा. 
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 मिात्माजोतीरावगोववदरावफुल े

( १८२७– २८नोव्िेंबर१८९०) 

--                       

 

मिाराष्ट्रातीलडमाजडुिारकाांच्यापतिल्या तपढीतीलशे्रष्ठडमाजडुिारकूतणतवशेषतः

डमाजातील श्रमजीवी वगाथच्या शोषणाचा ी व डामातजक दास्याचा ी मीमाांडा करणारा क्ाांततकारक

तवचा ारवांत.डावतामाळीडमाजातीलगोववदरावशेटटबाफुलेूतणतचा मणाबाईयादाांपत्याचा ेजोतीराविे

दडुरे अपत्य. म ळचा े गोऱ्िे िे उपनाव बदल न फुलाांच्या िांद्यामुळे फुले िे 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 केले. इांग्रजीतील उच्च दजाथचा े ग्रांथ डमजण्याचा ी पात्रता तडेचा  इांग्रजीत लेखन

करण्याचा ीिमतािीत्याांनीप्राप्तकरूनघेतली.बौतिकतशिणाबरोबरचा शरीरतशिणिीघेतले.लहूजीबुवा

माांग याांच्यापाशी दाां पट्ा तशकले, मल्लतवद्या डांपादन केली. तशिण पुरे केल्यावर १८४० मध्ये

जोतीरावाांचा ातववािडातारातजल्यातीलतशरवळपाड न५दकमी.वरअडलेल्यानायगावयेथीलखां ोजी

नेवडेपाटीलयाांचा ीकन्याडातवत्री तिच्याशीझाला.डातवत्रीबाईचा े तशिणजोतीरावाांनीचा  पुरे केले. त्या

स्वयांस्फ तीनेजोतीरावाांच्याडमाजडुिारणेच्याूतणलोकतशिणाच्याकायाथतजन्मभरडिभागीझाल्या.

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 ळवळीतिीडिकारी म्िण न तचा कट न रातिले.जगाचा ा, पतिमी दशेाांचा ा व तवशेषतःभारताचा ा प्राचा ीन, 

अवाथचा ीन इततिाड त्याांनी इांग्रजीमि न वाचा ला ूतण डखोलपणे त्यावर मनन केले. 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 केली; मानवी डमतेचा ा ूतण

स्वातांत्र्याचा ा ध्येयवाद ूत्मडात केला. या तत्त्वाांच्या ूिारे ते भारतीय डमाजाचा े, तवशेषतः विद 

डमाजाचा ,े उत्कृष्टवचा तनकरूशकले.डांस्कृतग्रांथिीत्याांनीवाचा ले.वेद, स्मृती, पुराणेयाांच्यातीलकथाांचा ा

अभ्याड केला.अश्वघोषाच्या नावावर प्रतडिअडलेले वज्रड चा ी िे उपतनषद त्याांनाफारूव ले. त्यात

अनेकब्राह्मणऋतषमुननचा ेक ळिेब्राह्मणनव्ितेअडेडाांतगतलेूि.ेजाततभेदिाखोटाूिे, िेतत्त्वस्पष्ट

रीतीनेमाां लेूि.ेकबीराच्याबीजकग्रांथातील‘तवप्रमतत’ याप्रकरणाचा ात्याांच्यातवचा ारडरणीवरप्रभाव

प ला.त्याांनीएकाटठकाणीस्वतःचा ा‘कबीरडाि च्यापांथाचा ा’ अडातनदशेकेलाूि.ेअशावचा तनमननाने

त्याांचा ीभारतीयडमाजक्ाांतीचा ी तवचा ारडरणीतयारझाली.जगातीलक्ाांततकारकाांच्यानेत्याांमध्येशोतषत
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डमाजात न पुढे ूलेले याांच्याडारखे नतेे फार थो े, कालथ मार्कडथ, लेतनन इ. मध्यमवगीय नेते

कामगारक्ाांतीचा ेपुरस्कतेझाले.फुले, ूांबे करिेशोतषतडमाजात नतनमाथणझाले.िेत्याांचा ेवैतशष्ट्यिोय. 

  

जोतीरावाांनीूपल्या तवचा ाराांचा ाएकडुबोिवडुांदर, ड त्रबिडाराांशडाांतगतलाूिे -

‘‘तवद्येतवनामततगेली; मतीतवनानीततगेली; नीतीतवनागततगेली!गतीतवनातवत्तगेले; तवत्तातवनाश द्र

खचा ले; इतके अनथथ एका अतवद्येने केले.’’ त्याांनी िा तनष्ट्कषथ शेतकऱ्याचा ा ूड   (१८८३) मध्ये प्रारांभी

डाांतगतलाूि.ेत्याांच्याडगळ्याडत्यशोिकचा ळवळीचा ाभावाथथयातूलाूि.ेप्रचा तलतविद िमथडांस्था, 

त्यावरूिारलेली विद ांचा ीडमाजरचा नाव तब्रटटशाांचा ीशाडनडांस्थावडवाांचा ाडमुतच्चतपटरणाम म्िणजे

श द्र शेतकऱ्याांचा ेूतणदतलताांचा ेडध्या ददडणारेअपारदनै्यिोय; यादनै्यावस्थेत नबािरेप ण्याकटरता

त्याांनीलोकतशिणिाचा मुख्यउपायिोय, अडेठरतवले.अज्ञानग्रस्तश द्र, अततश द्रजडेब्राह्मणादीवटरष्ठ

वगाथच्या दास्यात तखतपत प ले ूिते त्याचा प्रमाणे स्त्री जातदखेील पुरूष वगाथच्या दास्यात युगानुयुगे

डाप लीूि;े िेलिातघऊेनजोतीरावाांनीमुलनडाठीएकशाळास्थापनकेली(१८४८).त्याांच्यापत्नी

डातवत्रीबाई याांनी याचा  शाळेत अध्यापनाचा े कायथ डरुू केले. ब्राह्मण डमाजाडि डवथचा  डमाज स्त्री

तशिणाच्या तवरोिीिोता.जाततभेदाचा ीूतणपतवत्ररूढनचा ीबांिनेअांिश्रिनेेपाळीतिोता. त्याडफार

थो ेअपवाद िोते.डुिारकाांना स्वतःचा े कुटुांब, स्वतःचा ीजात-जमातूतणएकां दरीतडवथ डमाज तवरोि

करीतूतणवाळीतटाकीत.जाततबतिष्ट्काराचा ेअडिायअडेद पणदक्यावानडुिारकाांनाडोडावेलागले; 

तजवलगनातेवाईकाांचा ातवरोििोतअड.ेउदा.,  जोतीरावाांचा ेव ीलगोववदरावयाांनीमुलगावड नयाांना

घराबािरे काढले ूतण खदु्द माळी डमाजाने नाना प्रकारे अविलेना चा ाल  केली. या डवथ प्रततक ल

पटरतस्थतीलािैयाथनेतों दऊेनजोतीराववडातवत्रीबाईयाांचा ीडमाजडुिारणेच्यािेत्रातूगेक चा डुरूचा 

रातिली.नांतर रास्ता पेठेतववेताळ पेठेतूणखीदोनशाळाकाढल्या (१८५१).अस्पृशयाांडाठीशाळा

काढली.या त्याांच्याप्रयत्ाांनातत्कालीनमोठमोठ्यातवचा ारवांतडमाजडुिारकाांचा ाूतणराज्यकत्याांचा ािी

पाठठबा तमळत रातिला. १८५२ मध्ये डरकारी तवद्या खात्याक  न मेजर कँ ी याांच्या अध्यितेखाली

जोतीरावाांच्यातशिणकायाथबद्दलत्याांचा ाजािीरडत्कारकरण्यातूला. 

त्यावेळचा े डवथचा  भारतीय डमाजडुिारक िे तस्त्रयाांचा ी दास्यात न ूतण दःुतस्थतीत न

डो वण क करण्याकरता प्रयत्शील झाले िोते. विद ांच्या उच्च जातनमध्ये तविवातववाि तनतषि मानला

िोता.बालपणीूतणवारांवारउद्भवणाऱ्याप्राणघातकडाथनच्यारोगाांमुळेपतततनिनिोऊनतरूणपणीचा 

वैिव्य ूलेल्याांचा ी डांख्या मोठी िोती. केशवपन केल्यातशवाय तविवा िी अपतवत्र मानली जात िोती.

डमाजाचा ीूतण कुटुांबाचा ी त्याांच्यावरकर ीनजरअडे.बालवतरुण तविवाांचा ाप्रश्नडो तवण्याकटरता

पुनर्वववािाचा ी चा ळवळ डुिारकाांनी डुरू केली. या चा ळवळीला जोतीरावाांचा ा प णथ डदक्य पाठठबा िोता.

तारुण्यकाली स्वाभातवकपणे वाडनेला बळी प लेल्या तविवाांचा ी फार तवटांबना िोत िोती. गभथपाताचा े

प्रयत्िोत, जन्मलेल्याबालकाांचा ीित्यािीिोई. त्याांनाडांरिणदणे्याडाठी फुल्याांनीबालित्याप्रततबांिक

गृिाचा ीस्थापनाकेली(१८६३).यागृिातअशातस्त्रयाांच्याबाळांतपणाचा ीिीडोयकेलीिोती.जोतीरावाांनी
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पुढेजोयशवांतनावाचा ामुलगादत्तकम्िण नघेतलातोकाशीबाईनावाच्याब्राह्मणतविवेचा ामुलगािोता.

तविवाांच्याकेशवपनाचा ीचा ालबांदव्िावीम्िण नत्याांनीचा ळवळउभीकेलीवत्याकरतान्िाव्याांचा ाडांपिी

घ व नूणला. 

  

अस्पृशय व दतलताांच्या प्रश्नालािी त्याांनी तततर्कयाचा  मनस्वीपणे चा ालना ददली.

अस्पृशयाांच्यातपण्याच्यापाण्याचा ाप्रश्निीएकअत्यांतगांभीरअशीकायमचा ीडमस्यालिातघेऊनूपल्या

वाड्यातीलपाण्याचा ािौदत्याांनीअस्पृशयाांडाठीखुलाकेला. 

  

मिाराष्ट्रातील तत्कालीन तभन्न मताांच्या व तवचा ारडरणनच्या डमाजडुिारकाांच्या तवतवि

कायथक्माांमध्ये जोतीरावाांचा ा डिभाग निेमीचा  अड.े उदा., ूयथ डमाजाचा े डांस्थापक स्वामी दयानांद

डरस्वती (१८२४-८३) याांचा ी पुणे येथे मिादवे गोववद रान े (१८४२-१९१०) प्रभृती डुिारकाांनी

तमरवण ककाढली.त्याचा ेपुढारीपणजोतीरावाांनीकेले.उलटजीणथमतवादीरूढीतनष्ठाांनीयातमरवणुकीचा ी

थट्ावतव ांबनकरण्याकटरतागदथभानांदाांचा ीदद ीडुरूकेली(१८७५). 

फुलेिे१८७६-८२याकालाविीत पुणेनगरपातलकेचा ेडदस्यिोते.डमाजाच्यामौतलक

पटरवतथनाकटरता डमाजरचा नेतील िमथभेदम लक तवद्वषे, जाततभेदम लक उच्च-नीचा  भाव, स्त्रीदास्य, विद 

िमथडांस्थेतीलम र्वतप जा, डांस्कृतभाषतेीलकमथकाां इ.गोष्टनचा ेउच्चाटनकरूनडमताप्रिानडमाजतनमाथण

करण्याकटरतावअांिश्रिचेा े तनम थलनकरूनवैचा ाटरकक्ाांतीकरण्याकटरताडत्यशोिकडमाजाचा ीस्थापना

१८७३मध्ये फुलेयाांनी केली.याडत्यशोिकडमाजाचा ेडवथिमाांचा ेवजातनचा ेनागटरकडदस्य व्िावेत, 

अशीयोजनाकेलीिोती.फुलेयाांनीमौतलकूतणप्राडांतगकअडेदोन्िीप्रकारचा ेलेखनकरूनपुस्तकेूतण

पुतस्तका प्रतडि केल्या. त्यावेळच्या मिाराष्ट्राच्या ग्रामीण व नागरी अशा दोन्िी प्रकारच्या डामातजक

जीवनातब्राह्मणाांचा ेिार्वमकूतणप्रशाडकीयवचा थस्विोते.िार्वमकूतणप्रशाडकीयवचा थस्वाच्यामागाथने

बहुजन डमाजाचा ी तपळवण क चा ालली िोती. परांपरागत विद  िमाथच्या चा ौकटीच्या पक ीत डवथ डमाज

डाप लािोता.या विद िमाथच्यापारलौदककतवचा ारडरणीचा ाप्रवतथकवडमथथकवगथ म्िणजेब्राह्मणवगथ

िोय.बहुजनडमाजावरब्राह्मणाांनीलादलेलीिीमानतडकगुलामतगरीस्पष्टकरण्याकटरताब्राह्मणाांचा ेकडब

(१८६९), गुलामतगरी (१८७३), डत्डार (अांक १ व २, १८८५) इ. तनबांि तलतिले. या तनबांिाांमि न

पुराणातीलअवताराांच्याकथाांचा ाऐततिातडकदषृ्टीनेउलग ाकरण्याचा ाप्रयत्केलाूि.ेूयथब्राह्मणिे

म ळचा े इराणचा ,े त्याांनीभारत वजकलाूतणयेथल्यातथाकतथतश द्राततश द्रश रजमातनना वजक न त्याांना

िार्वमककमथकाां ाच्याजाळ्यातअ कव न त्याांचा ेडामातजकवूर्वथकशोषण केले वतेूतापयांतचा ाल 

रातिल,े अडाभावाथथकाढलाूि.ेश्रतमकबहुजनडमाजाच्याूर्वथकअवनतीचा ेउत्कृष्टतचा त्रशेतकऱ्याचा ा

ूड  यातवस्तृततनबांिामध्येफुलेयाांनीरेखाटलेूि.ेिीशेतीच्याूर्वथकदरुवस्थचेा ीडमस्याअज निी

स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर ३२ वषे िोऊन गेली तरी डुटलेली नािी. या वनबिामध्ये भारतीय ग्रामोद्योग दकवा

कुटटरोद्योग तब्रटटशडाम्राज्यशािीच्याूर्वथकिोरणानेकडेढाडळलेूिते, याचा ेिीहृदयतवदारकवणथन
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केलेलेूि.ेशेतीचा ािांदाूिुतनकतांत्रतवज्ञानावरउभारावाूतणग्रामीणउद्योगाांनाूिुतनकतांत्रतवद्येचा ा

ूिारद्यावा, अशीउपाययोजनाफुलेयाांनीयातनबांिातडुचा तवलीूि.ेडुमारे१००वषाांप वीतलतिलेला

िातवचा ारूजच्याग्रामीणअथथव्यवस्थेलािीबऱ्याचा प्रमाणातलाग प तो, िीगोष्टध्यानातघेण्याडारखी

ूि.े 

  

डावथजतनकडत्यिमथ पुस्तकया वनबिात (मृत्य नांतरप्रतडि, १८९१) फुलेयाांनीूपल्या

डमग्रतवचा ाराांचा ेडारअडलले्यातवश्वकुटुांबवादाचा ीडुडांगतमाां णीकेलीूि.ेिातनबांितलिीतअडताना

त्याांनापिाघातझालािोता.अशातवकलाांगअवस्थेतत्याांनीिातनबांितलहूनपुराकेला.यातस्वातांत्र्य, 

डमतावबांिुभावयामुलभ तमानवीम ल्याांच्याूिारावरडमाजरचा नाकशीअडावी, िेडाांतगतलेूि.े

ज्यातत्त्वाांच्याूिारावरअमेटरकनराज्यक्ाांतीवफ्रें चा राज्यक्ाांतीझालीतीचा तत्त्वेयापुस्तकातभारतीय

डमाजरचा नचे्या डांदभाथत माां ली ूिेत. यात डाांतगतलेला डत्यिमथ िा ‘य टोतपया’चा  िोय. जगातल्या

मोठमोठ्याडामातजकवराजकीयक्ाांत्यायुटोतपयनध्ययेवादानेपे्रटरतझालेल्याददडतात.फुलेम्िणतात-

‘‘स्त्रीअथवा पुरूषजे एकां दरडवथ गावच्या, प्राांताच्या, दशेाच्या वखां ाच्या डांबांिाने अथवाकोणत्यािी

िमाथतील मताच्या डांबांिाने कोणत्याचा  प्रकारचा ी ूव  तनव  न करणारे, या डवथ स्री पुरूषाांनी या

भ गोलावरूपलेएक कुटुांबडमज नएकमताने, एकजुटीनेएकमेकाांशीडत्यवतथनकरूनवागावे. इतकेचा 

काय, एकाचा घरातबौििमीबायको, तिस्तिमीनवरा, इस्लामिमीकन्यावडावथजतनकडत्यिमीपुत्र

याांना पे्रमाने नाांदायला लावील तोचा  खरा िमथ.’’ यात ूर्वथक डमता ड तचा त केली ूिे ूतण डवथिमी

डमभावस्वच्छरीतीनेमाां लेलाूि.े 

  

फुलेयाांनीअखां ाददकाव्यरचा ना(१८६९)केलीूिेूतणकािीकाव्यरचा नाडावथजतनक

डत्यिमथ पुस्तकामध्येिी अखेरीडघातली ूि.े यात तनमाथत्याने केलेल्या तवश्वरचा नबेद्दल तजव्िाळा प्रकट

झालाूि.ेशब्दकळारडाळूि.े 

  

जोतीराव फुले याांना त्याांच्या पत्ी डातवत्रीबाई ( १८३१-९७) याांनी अनन्यभावाने

ूयुष्ट्यभरडिकायथददले.स्त्रीमुतक्तूांदोलनाचा ीमिाराष्ट्रातीलपतिलीअग्रणीम्िण नमिाराष्ट्राचा ाूिुतनक

इततिाड त्याांचा ी दखल जरूर घेईल. जोतीरावाांचा ी डगळी तवचा ारडरणी त्याांनी ूत्मडात केली िोती, 

जोतीरावाांच्या तनिनानांतरिी डत्यशोिक डमाजाच्या ूांदोलनाचा ी िुरा त्याांनी वातिली. त्याांनी

काव्यरचा नािीकेलीूि.ेकाव्यफुले(१८५४), मातुश्रीडातवत्रीबाईभाषणेवगाणी(१८९१), बावनकशी

डुबोिरत्ाकर(१८९२), जोततबाांचा ीभाषणे(१ते४-डांपा.)इ.त्याचा ेउपलब्िडातित्यूि.े 
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जोतीरावाांचा ेइतरवाङ्मयपुढीलप्रमाणेूिे:छत्रपतततशवाजीराजेभोडलेयाांचा ापवा ा

(१८६९), िांटर-तशिणूयोगापुढेडादरकेलेलेतनवेदन(म ळइांग्रजी-१८८२), इशारा(१८८५). 

  

डांदभथ : 1. Keer, Dhananjay, Mahatma Jotirao Phooley : Father of our 

Social Revolution, 

Bombay, 1974. 

   २.कीर, िनांजय, मिात्माज्योतीरावफुल,े मुांबई, १९६८. 

   ३.कीर, िनांजय; मालशे, ड.गां.डांपा.मिात्माफुले:डमग्रवाङ्मय, मुांबई, १९६९. 

   ४.जोशी, लक्ष्मणशास्री, ज्योतततनबांि, वाई, १९४७. 

५.माळी, मा.गो.क्ाांततज्योतीडातवत्रीबाईजोतीरावफुले, गारगोटी, १९८०. 
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तवद्येतवनामततगलेी; 

मतीतवनानीततगलेी; 

नीतीतवनागततगलेी! 

गतीतवनातवत्तगेल;े 

तवत्तातवनाश द्रखचा ले; 

इतकेअनथथएकाअतवद्येनेकेले. 

 

  



शेतकर्याचा ाूड    म.ज्योततरावफुल े

ईडातित्यप्रततष्ठान  www.esahity.com 

शेतकर्याचा ाूड  १ 

 

 

 

 

डरकारीडवथखात्याांननब्राह्मणकामगाराांचा ेंप्राबल्यअडल्यामुळें त्याांचा े स्वजातीयस्वाथी

भटब्राह्मणूपले मतलबीिमाथचा े तमषानेंअज्ञानी शेतकर्याांड इतकें  नात तातक , त्याांडूपलीलिान

तचा टकुलन मुलें शाळेंत पाठतवण्याचा न डािनें रिात नािनत व एकाद्याड तडें डािन अडल्याड याांच्या

दरुूपदशेानेंतशीइच्छािोतनािन. 

ूताां पतिले प्रकारचा े अिरश न्य शेतकर्याांड भटब्राह्मण िमथतमषानें इतकें  नात तात क , 

त्याांजतवषय़नयाजगाांतदडुराकोठें यामाडल्याचा ाप ोडाडाांप णेंफारकठीण.प वीच्याि तथूयथब्राह्मण

ग्रांथकाराांननूपलेमतलबीिमाथचा ेंतलगा शेतकर्याांचा ेमागेंइतकें डफाईनेंलावलेंूिेकी, शेतकरीजन्माड

येण्याचा ेप वीचा त्याचा ेूईडज्यावेळेडऋतुप्राप्तिोतो, तेव्िाां ततच्यागभाथिानाददडांस्कारापाड नतोिा

मरेपयथतदकत्येकगोष्टनननलुटलाजातो, इतकेंचा नव्िेतरिामेलातरीयाच्यामुलाडश्रािेंवगैरेच्यातमषानें

िमाांचा ें ओझे डोडावें लागतें. कारण शेतकर्याांचा ें तस्त्याांड ऋतु प्राप्त िोताांचा  भटब्राह्मण जपानुष्ठान व

डदरचा न, ब्राह्मणभोजनें घेतवेेळन भटब्राह्मण ूपले ूप्तडोयरे व इष्टतमत्ाांडि त पपोळयाांचा ी व दतिणेचा ी

इतकीिाांदलउ तवतातक , त्याांच्याउरल्याडुरल्याअन्नापैक  त्या तबचा ार्याअज्ञानशेतकर्याांडपोटभर

ूमटीपोळीतमळण्याचा ीडुिाांमारामारप ते.ऋतुशाांतीतनतमत्तानेंभटब्राह्मणाांचा ीउदरशाांतीिोऊनत्याांचा े

िातावर दतिणा प ताांचा  ते शेतकर्याड ूतशवाथद ददल्यानांतर त्याड त्याांचा े तस्त्याांनन शतनवार अथवा

चा तुथीचा नव्रतेंिरावीम्िणोनउपदशेकरूनघरोघरचा ालतेिोतात.पुढेंभटब्राह्मणदरशतनवारनवचा तुथीड

शेतकर्याांचा े तस्त्याांक  नरुईचा ेपानाांच्यामाळामारुतीचा ेगळयाांतघालव नवगवताच्याजु यागणपतीचा े

माथ्यावररचा  नतशिेदतिणाूपणघेतातवपुढेंकिनकिनडांिानडािल्याडडदरचा ीव्रतेंउजतवण्याचा ी

थाप दऊेन शेतकर्याांपाड न लिानमोठी ब्राह्मणभोजनें घतेात. इतर्कयाांत शेतकरणी बाया डृतष्टक्माप्रमाणें

गरोदर झाल्याड, भटब्राह्मणाांनी शेतकर्याांक  न मुांज्याांचा े ब्राह्मण घालतवण्याचा े लटके प वी केलेले नवड

शेतकर्याांशन डिज बोलताां बोलताां बािरे काढावयाचा े व शेतकर्याांच्या तस्त्या प्रड न िोण्याच्या प वी

भटजीबुवाशेतकर्याांचा ेघरनरात्ांददवडख या(फैर्या)घातलतातवत्याांच्याशीमोठीला ीगो ीलाव न
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त्याांच्याशन यजमानपणाचा न नातन लाऊन त्याांजपाड न त्या नवडाांचा ी फे  करून घतेात. पुढें शेतकर्याांचा े

तस्त्याांडपुत्झालेक , 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

कालव नत्याडघाबरेकटरतातवदडुरेददवशनत्याजक  नवप नतीलवलगापुढेंूपलेभाऊबांद, डोयरे-िायरे

व इष्टतभत्ाांपैक  भटब्राह्मणाड मोलानें जपानुष्ठानाड बडतवतात व त्याांपैक  कोणाांड शेतकर्यापाड न

उपोषणाचा े तनतमत्तानें फलािारापुरते पैडे दवेतवतात. उन्िाळा अडल्याड पांखे दवेतवतात, पावडाळा

अडल्याडछत्न्याूतणविवाळाअडल्याडपाांढर्यािाबळयादवेतवतात.खेरीजउपाध्याचा ािातचा ालल्याड

तो शेतकर्यापाड न पुजेच्या तनतमत्तानें तेल, ताांद ळ, नारळ, खारका,डुपार्या, त प, डाखर, फळफळावळ

वगैरेपदाथथउपटावयाडकमीकरीतनािनत.शेतकर्याांचा ेमनावरम र्वतप जेचा ाजास्तीपे्रमभावठडावाम्िण न

कािन भट तपानुष्ठान डांपेपावेतों ूपल्या दाढया ोया वाढतवतात, काांिन फलािारावर राितात. अशा

नानाप्रकारच्यालोणकढयाथापादवे नजपानुष्ठानडांमेपावेतोंभटब्राह्मण, शेतकर्याांचा ेंबरेंचा द्रव्यउपटतात.

शेवटन डमातप्त करतवतेवेळन भटब्राह्मण अज्ञान शेतकर्यापाड न ब्राह्मणभोजनाडतित यथाडाांग दतिणा

घेण्यातवषयनकडकणीचा ांगळउ तवतातिेंडवथूपणाांडमािीतअडेलचा . 

ूयथभटब्राह्मणूपल्याडांस्कृततवद्यालयाांतश द्रशेतकर्याांचा े मुलाडघेतनािनतपरांतुते

ूपल्या प्राकृत मराठी शाळाांत कामापुरती श द्र शेतकर्याांचा ी मुलें घतेात व त्याांजपाड न दरमिाचा े

पगारातशवाय दर अमावस्येड व पौर्वणमेड फडर्कया, दकत्येक डणाांड तशिा, दतिणा व मुलाांनन शाळेंत

खाण्याकटरताां ूतणलेल्या चा तबन्यामि न चा ौथाई घेऊन त्याांड िुळािर, अांकगतणत, मो ी कागदवाचा न, 

भाक पुराणडांबांिन प्राकृत श्र्लोकवभ पाळया तशकव न त्याांडकलगीअथवा तुर्याच्या पिाच्यालावण्या

तशक न तत्डांबांिन झग े घालण्यापुरते तवद्वान करून डोत तात. त्याांड ूपल्या घरचा ी तिशेबाचा ी टाांचा णें

ठेवण्यापुरतेंदखेीलज्ञानदतेनािनत.मगत्याांचा ामामलेदारकचा ेर्याांतप्रवेशिोऊनकारकुनीचा ें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 व न भलता एकादा अतनष्ट ग्रि त्याांचा े राशीला

जुळव न, त्या ग्रिाचा े शमनाथथ जपानुष्ठानाच्या स्थापने-कटरताां व त्याांचा े डाांगतेकटरताां काांिन द्रव्या
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शेतकर्यापाड नघेतात.नांतरशेतकर्याांच्यामुलाचा ातततथतनियकरतेवेळननवरीचा ेघरनवस्त्ाचा ेचा ौघ ीवर

ताांदळुाचा ेराांगोळयाांननचा ौकोनीचा ौकतयारकरूनत्यावरमुलीच्यावमुलाच्यातपत्याडबडव नत्याांचा ेपुढें

खोबरें, खारकाविळकुां  ाचा ेलिानलिानढीगमाां तात, िळदकुां क वअितामागव न मुलीचा ेंव मुलाचा ें

वय, वणथ, गुण वगैरे याांचा ा का ीमात् तवचा ार न कटरताां कामापुरत्या डुपार्याांत गणपतीचा ी प्राणप्रततष्ठा

करूनडमपथयामीचा ेिाांदलनतशेतकर्यापाड नडण्याांननपैडेउपट नकागदाचा ेतचा ठोर्यावरनेमलेल्याततथीचा ें

टटप्पण कटरतात व त्यावर िळदकुां काचा े माखण करून ते उभयताांचा े िातन दतेात. नांतर तेथील

डामानपैशाडतितचा ौकाचा ेताांद ळूपलेपदरनूवळ नगणपतीडिीघरनफो  नखाण्याकटरताांक ोडरीड

लाव न तनघ नजातात.लग्नाचा े प वीमारुतीचा े दवेळाांत वि क ीलपोषाकनवरेमुलाड दतेेवेळनभटब्राह्मण

ूणा दोन ूणे क ोडरीड लाव न पानतव े पागोटयाांत खोवतात. नांतरवि चा े माां वाांत नवरा मुलगा

गेल्यानांतरबोिल्याडमोरत्याउभयताांडउभेरािण्याकटरताांपायपाटयामध्येंथो थेो ेगहूांभरव न त्यावर

डमोराडमोरउभेकटरतात.पुढेंवि वराांचा ेमामाचा ेिातननागव्यातरवारीदऊेनत्याडपाठीराखेकटरतात.

वतेथेंजमलेल्यामां ळीपैक भलत्याकोणाचा नतरीअांगवस्त्ेघेऊन त्यावरिळदकुांकाचा ेू वे तत वेपटे्

ओढ नत्यावि वराांमध्येंअांतरपाटिरूनपाळीपाळीनेंकोणीकल्याणरागाांतवकोणीभैरवीरागाांतश्र्लोक

वूयाांडतितशुभमांगलम्िण नतेअज्ञानीशेतकर्याांचा ेमुलाबाळाांचा नलग्नेंलावतात.दकत्येकडिनमाळया

कुणब्याांचा ेलग्नाांतत्याांचा ेभाऊबांद, डोयरेिायरेववर्िा ीयाांचा ीपवाथनकरताां, अगाांतुकब्राह्मणदतिणेडाठी

माां ीवरशालजो याघेऊनमोठयाझोकानेंलो ाशनलो ाशनटेक नबड नमाां वाांतइतकीिाांदलकटरतात

क , वि वराांच्याबापाांननूमांत्णकरूनूणलेल्यागृिांस्थाांचा ेंूगतस्वागतकरूनत्याांडपानतव ेदणे्याचा ी

पुरती फुरडद िोऊां  दते नािनत. अडले तनःडांग दाां गे तभकारी दडुर्या एखाद्या दशेाांत अथवा जातनत

डाांप तील काय ?’ इतर्कयाांत लग्न लावणारे भटजी वि वराांड खालन डमोराडमोर बडव न त्याांचा ेपुढें

नानाप्रकारचा े तवति कटरताांना, वेळोवेळन "दतिणाां डमपथयातम" म्िणताां म्िणताां शेवटन थो याशा

का वाडु या गोळा करून त्याांड अतग्न लाव न त्याांत त प वगैरे पदाथथ टाक न विवुराांड लज्जािोमाच्या

तनतमत्तानेंचा रचा रीति र्यादऊेनत्याांचा ेअज्ञानीतपत्याांपाड नअखेरचा ेभलेमोठेतशिेवदतिणाघेऊनघरन

जातात.डा याचा े ददवशनएकदोनिके  शेतकर्याांडिातनिरूनविुवराांचा े तपत्यापाड नमनमानेलतशा

रकमा ू व न घतेात व त्याचा प्रमाणें माां व खां ण्याबद्दल द्रव्य त्याजपाड न उपटटतात. त्याांत न दकत्यके

डिनशेतकर्याांडकणांवगैरेदानश राांच्याउपमादऊेनत्याचा ेपुढेंनानाप्रकारचा ेगों चा ाळेकरूनत्याांडइतके

पेटवतातक , लग्नाचा ेअखेरीडत्याांचा ेघरनमोठमोठयाडभाकरूनत्याांतएकां दरवैददक, शास्त्ी, पुरातणक, 

कयेकरीव तभिुकभटब्राह्मणाांचा ीवगाथवगीनकटरताां त्याांजपाड नदतिणाउपट नूपाूपलेघरनजाताां

जाताांत्याांजपैक दकत्येकगुलिौशीभटब्राह्मणरात्नमाां वाांतनाचा अडल्यातवषयनतपाडठेव न ोचा र्कयावर

तपटकुल्यापागुटयावमाां ीवरतचा टकुल्याशालजो याठेव न, ूमांत्णकरूनूणलेल्यागृिस्थाांचा ेमाां ीशी
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माां ी तभ व न, लो ाशन टेक न डवथ रात्भर नाकाच्या जो नळयाांत तपदकरीचा े वायबार ठाडताां ठाडताां

ूडपाडतपदकरीचा ाि रळाउ व नखुशालनायदकणनचा नगाणनऐकतबडतात. 

पुढें शेतकरीलोकवयपरत्वेंमरणपावताांचा त्याांचा न मुलेंडांडारकरूां लागल्यापाड नत्याांचा े

मरणकाळपावेतों त्याांड भटब्राह्मण िमाथचा े भुलथापीनें कडें व दकती नागतवतात, त्याबद्दल एथें थो ाडा

खुलाडाकटरतों. 

शेतकर्याांचा नमुलेंूपलननवनघरेंबाांितेवेळनश द्रतबगारीभरउन्िाचा ेतापाांतउरापोटावर

मलमावगैरेचा न टोपलनविातात. गवां ी वडुतारउांचा गगनचा ुांतबतपिा ावरमाक ाचा े परीचा ढ न वभती

रचा  न, लाक ाांच्याकळाशाजो  नघरेंतयारकटरतात.यामुळेंत्याांचा ीदयायेऊनत्याबापु याकामगाराांड

गृिप्रवेश करतेवेळन त पपोळयाांचा ी जेवणें दऊेां , म्िण न घराचा े मालक कब ल करीत अडतात व तन जेवणें

शेतकरीकामगाराांड दणे्याप वी भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरोघर रात्ांददवड तघरटया घाल न त्याड नाना-

प्रकारच्यािमथडांबांिनभुलथापादऊेन, दकत्येकब्राह्मणअांमलदाराांच्याूललटप तशफारशीतभ व न, त्याांच्या

नव्या घराांत िोमतविी करून घरच्या वळचा णीला ूगोजाग वचा ध्याांचा न तनशाणें फटकाव न, प्रथम ूपण

ूपल्यातस्त्यामुलाांबाळाांडतितत पपोळयाांचा ीयथाडाांगभोजनेडारून, उरलेंडुरलेंतशळेंपाकें अन्नभोळया

भातवक अज्ञानी घरिन्याड त्याच्या मुलाबाळाांडतित कामगाराांड गुळवण्याबरोबर खाण्याकटरताां ठेव न

पानतव े खाताांचा  ऊडाांतील इमानी कोल्िभेुकीदाखल ूतशवाथद दऊेन शेतकर्याां-पाड न दतिणा गुां ाळ न

पोटावर िात दफरवीत घरोघर जातात व एकदोन मतलबी डाि  भटब्राह्मण दकत्येक अल्पवयी अल्ल 

शेतकर्याांचा ेजवलगग ीबन नत्याांडनाांवलौदककाचा ेशिाडगुांतव नत्याांजक  नलिानमोठयाडभाकरव न

त्याांमध्यें काांिन भटब्राह्मणाांड शालजो या दवेव न बाकी डवाांना दतिणा दवेतवतात. शेतकर्याांनन नवीन

बाांिलेले शेतखानेखेरीजकरून त्याांनननवोंदवेळें , पारवगैरे इमारतीतयार केल्याक , तेथें त्याांजपाड न

उद्यापनाचा ेतनतमतानेंब्राह्मणभोजनवदतिणाघतेातचा . 
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शेतकर्याचा ाूड  २ 

 

 

 

 

 

दर चा ैत्माडन वषथप्रततपदडे भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरोघर वषथफळ वाचा  न त्याांजपाड न

दतिणा घेतात. तडेंचा  रामनवमी व िनुमांतजयांतीचा े तनतमत्तानें भटब्राह्मण ूपले ूळनत एकादा डिन

शेतकरीअडल्याडत्याजपाड नअगरगरीबचा डवथअडल्याडत्याांजपाड नूळीपाळीनेंवगथण्याजमाकरून

त पपोळयाांचा ीब्राह्मणभोजनेंघेतात. 

जेजुरीचा ेय़ात्ेंतशेतकरीूपल्यामुलाांबाळाांडितळेंवगैरे टठकाणनअांचा ोळीकटरते-वेळन

भटब्राह्मण तेथें डांकल्प म्िण न त्या डवाांपाड न एकेक तशवराई दतिणा घेतात. िी यात्ा डुमारें पाऊण

लाखाचा े खालन नडते ; व त्याांपैक  दकत्येक अल्ल  डिन शेतकर्याांचा े माां ीवर खल्ल  मुरळया बडताांचा 

त्याांजपाड न दवेब्राह्मण डुवातडनीचा े तनतमत्तानें त प-पोळयापुते द्रव्य उपटतात. तशवाय शेतकर्याांचा ें

भां ारखोबरें, खां ोबा दवेापुढें उिळण्या-कटरताांखरेदीकटरतेवेळन, भटब्राह्मणवाण्याबरोबरूांत न पाती

ठेव नत्याडबरेंचा नात तात. 

दर ूषाढमाडन एकाद्शीड भटब्राह्मण तशिे दणे्याचा ी ऐपत नडणार्या कां गाल

शेतकर्यापाड नडुिाांतनदानएकपैडातरीदतिणाघेतात. 

पांढरपुरन एकां दर डवथ शेतकरी ूपल्या तस्त्या व मुलेंबाळें याांडतित चा ेद्रभागेंत स्नान

कटरतेवेळनभटब्राह्मणनदीचा ेदकनार्यावरउभेंराहून, डांकल्पम्िण नत्याडवाांपाड नएकेकतशवराईदतिणा

घेतात.िीयात्ाडुमारेंएकलिाचा ेखालननडते; वत्यापैक काांिनशेतकर्याांपाड नदिाडुवातडनीब्राह्मणाांड

व काांिन शेतकर्याांपाड न तनदान एक डुवतडनीब्राह्मणाड त पपोळयाांचा े भोजन दणे्यापुरत्या रकमा उपट न

माजघराांत ूपले घरचा ी मां ळी पात्ावर बडतवलेली अडते, तेथें प्रत्येक शेतकर्याड तनरतनराळें नेऊन

म्िणतातक , "िे पिा तुमच्याडुवातडनीब्राह्मणजेवावयाडबडतूिते. त्याांडकाांिन, दतिणा दणे्याचा ी

मजीअडल्याडद्या, नािनतरत्याांडदरुूननमस्कारकरूनबािरेचा लाम्िणजेतेदवेाड(तवठोबाड)नैवेद्य
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पाठव नजेवावयाडबडतील."अडेप्रामातणकिांदेकरूनपांढरपुराांतीलशेंक ोंब्राह्मणब वेश्रीमानझाले

ूिते. 

दर श्रावणमाडी नागपांचा मीड तबळात तशरणार्या म र्वतमांत नागाच्या टोपल्या बगलेत

मारून शेतकर्याांचा ेूळोूळीन,े नागक द ि तपलाव, "नागदतिणाांडमपथयातम" म्िण न पैडागोळाकरीत

दफरण्याचा ी भटब्राह्मणाांचा ी वत लोपार्वजत वृतत्त, वैद  व गारो याांनन बळकातवली अडता त्याजवर ते

नुकडानीबद्दलदफयाथदनकटरता, केवळदग ाच्यादकवातचा खलाच्याकेलेल्यानागाांच्यापुजाकरूनअज्ञानी

शेतकर्यापाड नदतिणाघेतात. 

पौर्वणमेड श्रावणीच्या तनतमताने मिाराच्या गळयाांतील काळया दोर्याांचा ी खबर न घेता

दकत्येक  ाम ौली कुणब्याांचा े गळयाांत पाांढर्या दोर्याचा ी गागाभटी १ जानवन घालताना तशिादतिणेवर

घा घातलतात. एकां दरडवथ शेतकर्याांचा े िातात राख्याांचा े २ गां े बाांि न त्याांजपाड न एकेक पैडा दतिणा

घेतात. 

वद्यप्रततपदडेभटब्राह्मणबहुतेकडिन शेतकर्याडडप्तािाचा ानादलाव न त्याांचा ेगळयाांत

तवणे घाल न त्याांचा े इष्टतमत्ाांचा े िाताांत टाळ दऊेन त्या डवाथड मृदांगाचा े नादात पाळीपाळीने रात्ांददवड

पोपटाडारखीगाणीगाऊननाचा तानाचा ताटणटणाउ ांयामारावयाडलाव नूपणत्याांचा ेडमोरमोठया

 ौलाने लो ाशी टेक न त्याांच्या गमती थो ा वेळ पाहून, दररोज फराळाचा े तनतमत्ताने त्याजपाड न पैडे

उपट न गोक ळ अष्टमीचा े रात्न िटरतवजयातील ततडरा अध्याय वाचा  न यशोदचेा े बाळांतपणाबद्दल

चा ु बेाांग याांचा ी डबय न डाांगता, शेतकर्यापाड न दतिणा उपटतात. प्रातःकाळन पारण्याचा े तनतमत्तानें

शेतकर्याांचा े खचा ाथने करतवलेलन तुपपोळयाांचा ी जेवणें ूपण प्रथम डारून उरलेले तशळेपाके अन्न

शेतकर्याडतितटाळकुटेमृदांगेवगैर्याांडठेव नघरीतनघ नजातात. 

शेवटी श्रावण मतिन्याांतील डरते डोमवारी भटब्राह्मण बहुतेक दवेभोळया अज्ञानी

शेतकर्यापाड न त पपोळयाांचा ी तनदान एकतरी डुवातडनीब्राह्मणभोजन घालण्याचा े तनतमत्ताने यथाडाांग

तशिेडामार्या घेऊन, प्रथम ूपण ूपल्या तस्त्या मुलाांबाळाांडतित जेव न गार झाल्यावर प्रडादादाखल

एकदोनपुरणपोळयावभाताचा ीम दभलत्याडलांत्याइस्तर्यावरघाल न, दरुूनशेतकर्याांचा ेपदरातटाक न, 

त्याांच्याडमजतुीकादढतात. 

१श द्रलोकाांतजानवनघालण्याचा ाप्रथमप्रचा ारनव्िता.गागाभटयानेतशवाजीराजापाड न

डुवणथतुलादानघेऊनत्याडजानवेंघातले, तेव्िापाड निीचा ालप लीूि.े 

२याराख्याडुताच्याअड नएकपैशाडडुमारें२५तमळतात. 
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दर भाद्रपदमाडन भटब्राह्मण िरतातलकेचा े तमषानें अबालबृि शेतकरणीपाड न एकेक, 

दोनदोनपैडेलुबात तात. 

गणेशचा तुथीड शेतकर्याांचा े घराांत गणपतीपुढें टाळया वाजव न ूरत्या म्िणण्याबद्दल

त्याांजपाड नकाांिनदतिणाघतेात.ऋतषपांचा मीडराां मुां शेतकरणीतस्त्याांडपाण्याचा े बकाांतबुचा कळया

मारावयाडलाव नभटब्राह्मण, शेतकर्याांचा े तजवावरगणपतीचा े डांबांिानें ददवडामोदकाांडित पपोळयाांचा न

भोजनें डारून वरकाांतत कीतथनें श्रवण करण्याचा े भाव दाखव न ूांत न अिोरात् नामाांदकत कडतवणाांच्या

डुरतीक ेमांगळध्यानलाव नत्याांचा नडुस्वरगाणनऐकण्याांतचा  रझाल्यामुळे, शेतकर्याांचा ेघराांतीलकुां भारी

गौरीच्यामुखाक ेढुांक नडुिाांपिातनािनत. 

चा तुदथशीडअनांताचा ेतनतमत्तानेंशेतकर्याांपाड नतशिेदतिणाघेतात.तपतृपिाांतभट-ब्राह्मण

एकां दर डवथ शेतकरी लोकाांत पेंढारगदी उ व न त्याांच्यामागें इतके िात िुव न लागतात क , त्याांच्याांतील

मोलमजुरी करणार्या दीनदबुळया तनरातश्रत राां मुां  शेतकरणनपाड निी त्याांच्या गणपतीच्या नाांवानें

त्याांजपाड न तनदान तडि,े दतिणावभोपळयाच्याफाांकाघेऊनूपल्यापायाांवर ोचा क  ठेवल्यातशवाय

त्याांच्याडुटकाकरीतनािनत.मगतेथेंभोंडले, गायकवा , वशदेूतणिोळकरयाांचा ीकायकथा? 

तशाांतकतपलषष्ठीचा ायोगूलाक , भटब्राह्मणदकत्येकडिनशेतकर्याांडवाई, नातशक

वगैरेतीथाांचा े टठकाणननेऊनत्याांजपाड नदानिमाथचा े तमषानेंबरेंचा द्रव्यिरणकटरतातवबाकीउरलेल्या

एकां दरडवथदीनदबुळयाशेतकर्याांपाड नस्नानकरतेवेळनतनदानएकएकपैडातरीदतिणाघेतात. 

शेवटन अमावास्येड भटब्राह्मण तशिेदतिणाांचा े लालचा ीनें शेतकर्याांचा े बैलाांच्या पायाच्या

पुजाकरतवतात. 

तवजयादशमीडघो ेवूपटयाांचा नझा ेंप जनाचा ेडांबांिानें शेतकर्याांपाड नदतिणाघऊेन

कोजातगरीडत्याांचा ािातचा ालल्याडशेतकर्याचा ेदिुावरडपाटामाटरतात. 

अमावास्येड लक्ष्मीप जन व या प जनाचा े डांबांिानें शेतकर्यापाड न लाया बत्ताशाांडि

दतिणाघेतात. 

दर कार्वतकमाडन बतलप्रततपदडे भटब्राह्मण माांगामिाराप्रमाणें िाताांत पांचा ात्याथ घेऊन

शेतकर्याडओवाळताांओवाळताां"इ ातप ाजावोूतणबळीचा ेंराज्ययेवो"िाम ळचा ाखराअतशवाथददऊेन

शेतकर्याांच्या ओवाळण्या न मागताां, िातावर शालजो या घेऊन त्याांड यजमानाचा न नातन लाव न

शेतकर्याांचा ेघरोघरमालीमागतदफरतात. 

ूळांदीचा ेयात्ेंतशेतकरीूपल्याकुटुांबाडिइांद्रायणनतस्नानेंकरीतअडताांभटब्राह्मणत्या

डवाांपुढेंडांकल्पम्िण नत्याांजपाड नएकेकपैडादतिणाघतेात.िीयात्राडुमारेंपाऊणलिाचा ेखालननडते.
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नांतर द्वादशीड दवेब्राह्मणडुवातडनीचा े तनतमत्ताने दकत्यके दवेभोळया शेतकर्याांपाड न त पपोळयाांचा न व

त्याांत नकोणीफारचा दटरद्रीअडल्याडत्याजपाड नडािातडिाघेऊनूपापलेकुटुांबाडिभोजनेंकरूनत्या

डवथअज्ञानीभातवकाांडतों ीपोकळअतशवाथदमात्दतेात. 

तशवाय भोंवर गाांवातील अज्ञानी शेतकर्याड पांिरव याचा े वारीचा े नादन लाव न त्या

डवाांपाड न बारा मतिने दर द्वादशीड पाळीपाळीनें त पपोळयाांचा न ब्राह्मणभोजनें कादढतात. इतकेंचा  नव्िे

परांतु दकत्येक परतजल्याांतील डिन शेतकर्याांड चा ढी पेटव न त्याांपाड न त पपोळयाांचा न डिस्रभोजनें

घालतवतात.शेवटनपरगाांवचा ेशेतकर्याांचा ेपांचा ाांनीअदावतीनेंगुन्िगेारठरव नपाठतवलेल्याशेतकर्याांचा ेंिौर

करव नत्याांडप्रायतित्ताचा ेतनतमत्तानेंथो ेंकानागतवतात? 

वद्यद्वादशीडभटब्राह्मणशेतकर्याांचा ेूांगणाांतीलतुळशीवृांदावनाडमोरिोत्राचा ाअांतरपाट

िरूनमांगलाष्टकाचा ेऐवजनदोनचा ारश्र्लोकवूयाथम्िण नतुळशनचा नलग्नेलाव नशेतकर्यापाड नूरतीचा े

पैशाडिओटीपैक काांिनडामानिातनलागल्याडगोळाकरूनजातात. 

दर पौषमाडन मकरडांक्ाांतीड भटब्राह्मण शेतकर्याांचा े घरन डांक्ाांतफळ वाचा  न त्याांजपाड न

दतिणाघेतातवदकत्येकअिरश न्यदवेभोळयाशेतकर्याांडअगािपुण्यप्राप्तीचा ीलाल चा दाखव नत्याांजक  न

मोठयाउल्िाडानेंत्याांचा नउडाांचा नस्थळेंभटब्राह्मणाांक  नलुटतवतात. 

दर माघमाडन मिातशवरात्ीड भटब्राह्मण दकत्येक शेतकर्याांचा े ूळनतील दवेळाांनन

तशवलीलामृताच्या अवृत्त्या करून ड योदयाचा े प वी डमातप्त करतेवेळन त्याांजपाड न ग्रांथ वाचा ण्याबद्दल

तशिेदतिणाउपट ननेतात. 

दरफाल्गुनमाडनिोळीप जाकटरताांचा , शेतकर्याजवळचा ेंद्रव्यउ ालेंयास्तवम्िणा, अगर

विद िमाथचा े नाांवानें ठणाणा बोंबा माटरतात, तरी िे भटजीबुवा त्याांजपाड न काांिन दतिणा घेतल्यातवना

त्याांडूपापल्या ोचा र्कयाांति ळमातीघालण्याकटरताांमोकळीकदतेनािनत. 

डदरनतलतिलेल्याप्रततवषीयेणार्याडणाांतशवायमि नमि नचा ांद्रग्रिण, ड यथग्रिणवग्रिाांचा े

उलटापालटीचा े डांबांिानें शेतकर्यापाड न भटब्राह्मण नानाप्रकारचा न दानें घेऊन एकां दर डवथ पवथण्या

पाळीपाळीनेंबगलेंतमारून, व्यततपातभाऊबळानेंशेतकर्याांचा ेूळोूळीनेंभीकमागतदफरतात.तशवाय

शेतकर्याांचा ेमनावरविदिुमाथचा ेंमजब तवजनबड नत्याांननतनःडांगिोऊनूपलेनादनलागावेम्िण न, डिन

शेतकर्याांचा े घरोघर रात्न भटब्राह्मण किन किन पाां वप्रताप वगैरे भाक  पुराणाांचा ी पारायणें करून

त्याांजपाड नपागोटयािोत्ाडिद्रव्यावरघालाघाल न, दकत्येक तनमकिरामीभटब्राह्मणूपल्या शेतकरी

यजमानाच्या डुनाबाळाांड नादन लाव न त्याांड कुक चा क  करावयाड तशकतवतात. त्याांत न अिनमिन डांिान

डािल्याड शेतकर्याांचा े घरन भटब्राह्मण डत्यनारायणाच्या प जा करव न प्रथम शेतकर्याांचा े केळाांत डव्वा

शेराांचा ेमानानेंतनमथळरवा, तनरडेंद ि, लोणकढेंत प, विुवाडाखरघाल नतयारकरतवलेलेप्रडादघशाांत
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डो  ननांतरूपल्यामुलाांबाळाांडतितत पपोळयाांचा नभोजनेंडारून, त्याांजपाड नयथाडाांगदतिणाबुचा ा  न, 

उलटेंशेतकर्याांचा ेिातनकां ददलदऊेनघरोघरजातात. 

इतर्कयाांत नशेतकर्याांपैक काांिनदबुळेस्त्ी-पुरुषचा ुक नरातिल्याडभटपुरातणकत्याडवाांड

भलत्याएकाद्या दवेळाांत दररोजरात्नजमाकरून त्याांड रािाकृष्ट्णाचा ीलीला बगैरेडांबांिन पुराणेंश्रवण

करण्याचा ेनादनलावतात.डमाप्तीचा ेडमयनत्याडवाांडचा ढा-ओढनत 

पेटव न त्याांजपाड न तबकाांतभल्या मोठया मिादतिणाजमा केल्यानांतर, शेवटन त्याांच्या

तनराळयावगथणीच्याखचा ाथनेंूपणमोठयाथाटानेंपालख्याांतबड नएकां दरडवथश्रोतेमां ळीडमागेंपुढेंघेऊन

तमरवततमरवतबरोबरजातात. 

दकत्येक अिरशत्ु भटब्राह्मणाांड पांचा ाांगावर पोट भरण्याचा ी अक्कल नडल्यामुळें ते

ूपल्यापैक एखाद्याबेवक बठोंब्याडढवळयाबुवाबनव नत्याचा ेपायाांतख ावावगळयाांततवणाघाल न

त्याजवरएकाद्याशद्राक  नभलीमोठीछत्ीिरव नबाकीडवथ त्याचा ेमागेंझाांज्या, ढोलकेठोकीत"जेजे

राम, जेजेराम"नामाचा ाघोषकरीतअज्ञानीशेतकर्याांचा ेूळोूळीनेंप्रतततष्ठतभीकमागतदफरतात. 

दकत्येक भटब्राह्मण मोठमोठया दवेळाांतील तवस्तीणथ डभामां पाांत ूपल्यापैक  एखाद्या

दखेण्या ज्वानाड कवळेबुवा वनव न त्याचा े िाताांत तचा पळयातवणा दऊेन बाकी डवथ त्याचा ेमागें ओळीनें

तालमृदुांगाचा ेतालाांतमोठयापे्रमानें"रािाकृष्ट्णरािा"म्िणताांम्िणताांनाच्यापोराडारखेिावभावकरून

दशथनाड येणार्या जाणार्या डिन राां मुां ीड ूपले नादन लाव न ूपलन पोटे भरून मोठया मौजा

माटरतात. 

दकत्येक मततमांद भटब्राह्मणाांड भटपणाचा ा िांदा करून चा नैा मारण्यापुरती अक्कल

नडल्यामुळेंतेूपल्यापैक एखाद्याभोळडरकारकुनाडदवेमिालकरीबनव नबाकीचा े ब्राह्मणगाांवोगाांव

जाऊनअज्ञानीशेतकर्याांपाड नदवेमिालकर्याडनवडकरव नत्याडत्याडांबांिानेंबरेंचा खोरीडूतणतात. 

दकत्येक भटब्राह्मणाड वेदशास्त्ाांचा े अध्ययन करून प्रततष्ठनेें तनवाथि करण्याचा ी ताकद

नडल्यामुळें ते ूपल्यापैक  एखाद्या अिथवे या भाांयायाड बागलकोटचा े स्वामी बनव न बाकीचा े भटब्राह्मण

गाांवोगाांव जाऊन " स्वामी डवाांचा े मनाांतील वाडना मनकव या-डारख्या जाण न त्याांपैक  काांिन प णथ

िोण्यातवषयनअन्यमागाथनेंबोल नदाखतवतात."अशानानाप्रकारच्यालोणकढयाथापाअज्ञानीशेतकर्याांड

दऊेनत्याांडस्वामीचा ेदशथनाडनेऊनतेथेंत्याांचा ेंद्रव्यिरणकटरतात. 
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शेतकर्याचा ाूड  ३ 

 

 

 

डदरन तलतिलेल्या एकां दर डवथ भटब्राह्मणाांच्या िमथरूमी चा रकाांत न शेतकर्याांचा ी मस्ती

तजरलीनािन, तरभटब्राह्मणबदरीकेदारवगैरेतीथथयात्ेचा ेनादनलाव नशेवटनत्याांडकशीप्रयागाडनेऊन

तेथेंत्याडिजारोंरुपयाडनागव नत्याांच्यादाढयातमशाबो  नत्याांड’ त्याांचा ेघरीूण नपोिोचा तवतात.व

शेवटी त्याजपाड नमाांवद्याचा े तनतमत्तानेमोठमोठाली ब्राह्मणभोजने घेतात.अखेर शेतकर्याचा ेमरणानांतर

भटब्राह्मणस्मशानीकारटयाांचा ीडोंगेघेऊनत्याांचा ेपुत्ाक  नदररोजनानाप्रकारचा ेतवतिकरव नत्याचा ेघरन

दररोज गरु पुराणे वाचा न, दिावे ददवशी िनकव ी वगैरे त पोवरील वतनदार कागभटजीड कॉव कॉ

म्िण न, वप प्रयोजनाचा ा मानपान दऊेन त्याजपाड न गरु पुराणाचा े मजुरीडतित तनदान ताांबे, तपतळया, 

छत्न्या, काठया, गाद्यावजो ेदानघेतात.पुढेशेतकर्याांचा ीएकां दरडवथमुलेमरेपावेतोत्याजपाड नमयताचा े

श्रािपिाड वप दाने करतवतेवेळी त्याचा े ऐपतीवे, मानाने तशिे व दतिणाांचा ी वषाथडने घेण्याचा ी वतिवाट

त्याांनन ठेतवलीूि.ेतीिीक , शेतकरीयजमानाडमोठीला ीगो ीलाव नकोणाडकारभारी, कोणाड

पाटील, कोणाडदशेमुखवगैरेतों ापुरत्यापोकळपदव्यादऊेन, त्याांजपाड नभटब्राह्मणूपलेमुलामुलनचा े

लग्नवगैरेडमयनकेळीच्यापानाांडिभाजीपालेफुकटउपट न, त्याांजवरूपलीछापठेवण्याकटरताां शेवटन

एखादेप्रयोजनाांतत्याडवाांडूमांत्णेंकरूनमाां वाांतूण नबडतवतातवप्रथमूपणूपलेजातवाल्या

स्त्ीपुरुषाांडिभोजनें डारूनउठल्यानांतरतेथीलडवथ एकां दर पात्ाांवरीलखरकटयाचा ीनीटनेटकी प्रतावर

तनव करूनत्याांडूपलेश दचा ाकराांचा ेपांक्तीडबडव नतनडवथखरकटनमोठयाकाव्या- ाव्यानेंनानातर्िचेा े

डोंवळेचा ाव करून दरुूनचा  वादढतात; परांतु बाजारबडव्या का यामिालाांतील शेतकर्याांच्या िांगामी

वेडवाराां ाांच्या मुखाडचा ुांबनतुांब यालाव न त्याांच्या मुखरडाचा े िु केघेण्याचा ाका ीमात् तवतितनषेिन

करताां, तेूपलेयजमानशेतकर्याांडइतकेनीचा मातनतातक , तेूपल्याअांगणाांतीलिौदाडवू ाड

शेतकर्यालास्पशथडुिाांकरूां दतेनािनत; मगत्याांच्याशनरोटीवबेटीव्यविारकोणकटरतो? 

एकां दर डवथ डदरचा े िदकगतीवरून कोणी अशी शांका घेतील क , शेतकरी लोक ूज

ददवडपावेतोंइतकेअज्ञानीराहूनभटब्राह्मणाांक  नकडेलटुलेजातात? याडमाझेंउत्तरअडेंूिेक , प वी

म ळच्य ूयथ भटब्राह्मणाांचा ा या दशेाांत अम्मल चा ाल  िोताांचा  त्याांनन ूपल्या िस्तगत झालेल्या श द्र

शेतकर्याड तवद्या दणे्याचा ी अटोकाट बांदी करून, त्याड िजारों वषे मन मानेल तडा त्ाड दऊेन लुट न
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खाल्लें, यातवषयन त्याांच्या मनुडांतितडेारखे मतलबी ग्रांथाांत लेख डाांप तात. पुढें काांिन काळानें चा ार

तनःपिपाती पतवत् तवद्वानाांड ब्रयकपटातवषयन बरें न वाट न त्याांनन बौि िमाथचा ी स्थापना करून, ूयथ

ब्राह्मणाांच्या कृतत्मीिमाथचा ाबोजांवारकरूनयागाांजलेल्याअज्ञानीश द्र शेतकर्याांडूयथभटाांचा े पाशाांत न

मुक्तकरण्याचा ाझपाटाचा ालतवलािोता.इतर्कयाांतूयथमुगुटमण्याांतीलमिाि तथशांकराचा ायाांननबौििमी

डज्जनाांबरोबरनानाप्रकारचा े तवतां वादघाल न त्याांचा ा विदसु्थानाांतमो करण्यातवषयनदीघथ प्रयत् केला.

तथातपबौििमाथच्याचा ाांगुलपणालाततलप्रायिोकानबडताांउलटीत्यािमाथचा ीददवडेंददवडजास्तवढती

िोत चा ालली. तेव्िाां अखेरीड शांकराचा ायाांनें तकुी लोकाांड मराठयाांत डामील करून घेऊन त्याांजक  न

तरवारीचा ेजोरानेंयेथीलबौिलोकाांचा ामो केला.पुढेंूयथभटजनडगोमाांडवमद्यतपण्याचा ीबांदीकरून, 

अज्ञानीशेतकरीलोकाांचा ेमनावरवेदमांत्जाद डतितभटब्राह्मणाांचा ादराराबडतवला. 

त्यावर काांिन काळ लोटल्यानांतर िजरत मिमद पैगांबराचा े जिामदथ तशष्ट्य, ूयथ भटाांचा े

कृतत्तमिमाथडतितडोरटीडोमनाथाडारख्याम तीचा ातरवारीचा ेप्रिाराांननतवध्वांडकरून, श दशेतकर्याांड

ूयाांचा ेब्रयकपटाांत न मुक्तकरूां लागल्यामुळें, भटब्राह्मणाांतीलमुकुां दराजवज्ञानोबाांनीभागवतबखरनतील

काांिनकतल्पतभागउचा ल नत्याांचा ेप्राकृतभाषेंत तववेकवडिुवज्ञानेश्र्वरीयानाांवाचा े ावपेचा ीग्रांथकरून

शेतकर्याांचा नमनेंइतकीमिषतमष्टकेलन.क , तेकुराणाडतितमिमदीलोकाांडनीचा मान नत्याांचा ाउलटाद्वषे

करूां  लागले. नांतर थो ा काळलोटल्यावर तुकाराम या नाांवाचा ा डािु शेतकर्याांमध्यें तनमाथणझाला. तो

शेतकर्याांतीलतशवाजीराजाडबोिकरूनत्याचा ेिात नभटब्राह्मणाांच्याकृतत्मीिमाथचा ीउचा लबाांग ीकरून

शेतकर्याड त्याांच्या पाशाांत न डो वील, या भयास्तव भटब्राह्मणाांतील अट्ल वेदाांती रामदाडस्वामननन

मिाि तथगागाभटाचा ेडांगन्मत्तानेंअिरश न्यतशवाजीचा ेकानफुां कण्याचा ेंडट्लठरव न, 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 ठेतवलें. पेशव्याचा े अखेरीचा े

कारकीदीत त्याांनन गाजररताळाांचा ी वरू व चा टणीभाकरीवर गुजारा करणार्या रकटयालांगोटया

शेतकर्यापाड न वड ल केलेल्या पट्ीच्या द्रव्याांत न, त्याांच्या शेतीड पाण्याचा ा पुरवठा व्िावा म्िण न िरणें

वगैरे बाांिकामाक े एक छदाम खचा थ न घालताां, पवथतीचा े रमण्याांत वीडवीड पांचा वीडपांचा वीड िजार

भटब्राह्मणाांडमात्शालजो यावगैरेबतिडेंदणे्याचा ाभत मारउठतवलाविमेशापेंढार्याांननलुट नफस्त

केलेल्याशेतकर्याांपाड नडक्तीनेंवड लकेलेल्याजामदारखान्याांत नअज्ञानीशेतकर्याांडतनदानप्राकृततवद्या

दणे्याकटरताांिीदम ीच्याकव याखचा ीनघालताां, ब्राह्मणाांचा नउ व न, पवथतीचा ेरमण्याांतीलकों वा याांत

मात्एकां दरओगराळयाांननमोिरापुतळयाांचा ीतखचा  ीवाटतनािन.कारणरावबाजीिेअस्डलूयथजातीचा े

ब्राह्मण िोते. डबव तडल्या पिपाती दानश रानें पवथतीडारख्या एखाद्या डांस्थानाांत शेतकर्याांपैक  काांिन

अनाथराां मुां नचा ीवतनरातश्रतपोरर्कयामुलीमुलाांचा ीडोयकेलीनािन, फक्तूपल्याजातनतीलभटब्राह्मण, 

गवईपुजारीवचा ारपाांचा तिमायतीअगाांतुकभटब्राह्मणाांडदररोजप्रातःकाळनअांघोळीडऊनपाणीवदोन
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वेळाां प्रततददवशन पतिल्या प्रतीचा न भोजनें तमळण्याचा ी डोय करून, िरएक तनरशनाड द ि पेढे वगैरे

फराळाचा ीूतणपारण्याांडवएकां दरडवथ डणावाराांड त्याांचा े इच्छेप्रमाणें पक्वान्नाांचा ी रेलचा ेलउ व न त्या

डवाांड अष्टोप्रिर चा ौघ याडतित गवयाांचा न गाणनबजावणन ऐकत बडव न मौजा मारण्याचा ी यथातस्थत

व्यवस्थालाव नठेवलीूि.े 

यावतिवाटीूमचा ेंभेक इांग्रजडरकारजशाच्यातशाचा ूजददवडपावेतोचा ाल  ठेव न

त्याप्रीत्यथथकष्टाळ श द्राददअततश द्रशेतकर्याांचा ेतनढळाचा ेघामाचा ेपट्ीचा ेद्रव्याांत निजारोंरुपयेडालदरडाल

खचा ीघालते. 

डाांप्रत दकत्यकेश द्राददअततश द्र शेतकरी तितस्तिमथ स्वीकारूनमनुष्ट्यपदाड पावल्यानें, 

भटब्राह्मणाांचा ेंमित्त्वकमीिोऊनत्याांनास्वतःमोलमजुरीचा नकामेंकरूनपोटेंभरण्याचा ेप्रडांगगुदरतचा ालले

ूिते, िें पाहून दकत्येक ि तथ भटब्राह्मण खुळया विदिुमाथड पाठीशन घाल न नानाप्रकारचा े नवे डमाज

उपतस्थत करून त्याांमध्यें अपरोि टरतीनें मिमदी व तखतस्त िमाथच्या नालस्त्या करून त्याांतवषयन

शेतकर्याांचा नमनेंमिषष्टकरीतूिते.अडो.परांतु पुरातनम र्वतप जोतेजकब्रयवृांदाांतीलकाकावडावथजतनक

डभेचा े पुढारी जोशीबुवा याांनन विदिुमाांतील जातीभेदाच्या दरुतभमानाचा ें पटल ूपल्या  ोळयाांवरून

एकीक े काढ न शेतकरी लोकाांचा ी तस्थतत पातिली अडती तर, त्याांच्यानें एकपिीय िमाथच्या प्रततबांिानें

ना लेल्या तबचा ार्या ददुवीवी शेतकर्याांड अज्ञानी म्िणण्याड िजवलें नडतें; व जर ते ूमच्या इांग्रज

डरकाराड शेतकर्याांवर िोणार्या िमाथच्या जुलमाचा ी यथातथ्य मातिती करून दतेे, तर कदातचा त त्याड

दयेचा ापाझरकुट नतेंभ दवेभटब्राह्मणकामगाराांचा ीश द्राडतवद्यादणे्याच्याकामाांतमडलतनघतेाां, त्याांड

तीदणे्याकटरताांतनराळेउपाययोतजतें. 

डाराांश, तपढीजातअज्ञानी शेतकर्याांचा े द्रव्याचा ी व वेळेचा ीभटब्राह्मणाांक  न इतकी िातन

िोते क , त्याांजला ूपलन लिान मुलेंडुिाां शाळेंत पाठतवण्याचा ें त्ाण उरत नािन व यातशवाय

ूयथभटॠषननन फार पुरातन काळापाड न " श द्र शेतकर्याड ज्ञान दऊेां  नये " म्िण न डरुूां  केलेल्या

वतिवाटीचा ी अज्ञानी शेतकर्याांचा े मनावर जशीचा ी तशीचा  िास्ती अडल्यामुळे त्याांनाूपलन मुलें शाळेंत

पाठतवण्याचा ातिय्यािोतनािनूतणिल्लनचा ेूमचा ेदयाळ गव्िनांरजनरलडािबेाांननपाताळचा ेअमेटरकन

लोकडत्तात्मकराज्याांतीलमिाप्रतापीजॉजथवावशगटनताताचा ादकत्ताघेऊन, येथीलब्राह्मणडाांगतीलतो

िमथ ूतण इांग्रज करतील ते कायदे मानणार्या अज्ञानी श द्रादद अततश द्राांड, तवद्वान भटब्राह्मणाांप्रमाणेंचा 

म्युतनतडपातलटनतूपलेवतीनें मुखत्यारतनव  नदणे्याचा ाअतिकारददलाूिेखरा, परांतुयाप्रकरणाांत

भटब्राह्मणूपलेतवद्येचा ेमदाांतडोवळयाओवळयाच्यातोर्याांननअज्ञानीश द्राददअततश द्रलोकाांशनछके्कपांजे

करून त्याांना पुढे ठकव ांलागल्याडूमचा ेदयाळ गव्िनथरजनरलडािबेाांचा ेमाथ्यावरकदातचा त्अपयशाचा े

खापरनफुटो, म्िणजेभटब्राह्मणाांचा ेंगांगेंतघो ेनािल,े अडेूम्िीडमज . 
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शेतकर्याचा ाूड  ४ 

 

 

 

डरकारी गोरे अतिकारी िे बहुतकरून ऐषूरामाांत गुांग अडल्यामुळें त्याांना शेतकर्याांचा े

वास्ततवकतस्थतीबद्दलमातितीकरूनघेण्याप रतीडव िोतनािनवयात्याांच्यागाफीलपणानेंएकां दरडवथ

डरकारी खात्याांत ब्राह्मण कामगाराांचा ें प्राबल्य अडतें. या दोन्िी कारणाांमुळे शेतकरी लोक इतके लुटले

जातातक , त्याांडपोटभरभाकरवअांगभरवस्त्िीतमळतनािी. 

एकां दर डवथ विदसु्थानाांत प वी काांिन परदशेस्थ व यवनी बादशािा व दकत्येक स्वदशेीय

राजेरजवा े या डवाांजवळश द्र शेतकर्याांपैकी लिावति डरदार, मानकरी, तशलेदार, बारगीर, पायदल, 

गोलांदाज माहूत, ऊां टवाले व अततश द्र शेतकर्याांपैकी मोतद्दार चा ाकरीड अडल्यामुळे, लिावति श द्रादद

अततश द्र शेतकरी लोकाांचा े कुटुांबाड शेतडारा दणे्याचा ी फारशी अ चा ण प त नडे. कारण बहुतके

शेतकर्याच्याकुटुांबाांतीलतनदानएखाद्यामनुष्ट्याडतरीलिानमोठीडरकारीचा ाकरीअडावयाचा ीचा .परांतु

िल्लन डदरचा े बादशिा, राजेरजवा े वगैरे लांपाड गेल्यामुळें डुमारें पांचा वीडलिाचा ें वरश द्राददअततश द्र

शेतकरीवगैरेलोकबेकारझाल्यामुळेत्याडवाांचा ाबोजाशेतकीकरणाराांवरप लाूि.े 

ूमच्याजिामदथइांग्रजडरकारच्याकारस्थानानेंएकां दरडवथविदसु्थानाांतिमेशालढायाांचा े

िुमाळयाांत मनुष्ट्यप्राण्याांचा ा वि िोण्याचा ें बांद प ल्यामुळे चा हूांक े शाांतता झाली खरी, परांतु या दशेाांत

स्वार्या, तशकारीबांदप ल्यामुळेंएकां दरडवथलोकाांचा ेंशौयथवजिामदीलयाडजाऊनराजेरजवा े"भाग 

बाया " डारखे ददवडा डोवळें नेड न दवेप जा 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, अडाप्रडांगगुजरलाूि.ेवअशाूठूठ, दिादिापाभरीचा ेपेर्याकटरताांत्याांनाएकदोन

बैलजवळबाळगण्याचा ीऐपतनडल्यामुळेंतेूपलनशेतेंशेजार्यापाजार्याडअिेलीनेंअथवाखां ानेंदऊेन, 

ूपलनमुलेंमाणडेबरोबरघेऊनकोठेंतरीपरगाांवनमोलमजुरीकरूनपोटभरण्याडजातात. 



शेतकर्याचा ाूड    म.ज्योततरावफुल े

ईडातित्यप्रततष्ठान  www.esahity.com 

प वी ज्या शेतकर्याजवळफारचा थो न शेतेंअडतवज्याचा ाूपले शेतीवर तनवाथििोत

नड,े तेूडपाडचा े ोंगरावरील.दर्याखोर्याांतीलजांगलाांत नऊां बर, जाांभ ळवगैरेझा ाांचा नफळेंखाऊनव

पळड, मोिा इत्यादी झा ाांचा न फुलें, पानें ूतण जांगलाांत न तो  न ूणलेल्या लाक  फाटयाां तवक न, 

पेट्ीपाडो ीपुरतापैडाजमाकरीतवगाांवचा ेगायरानाचा ेतभस्तीवरूपल्याजवळएकदोनदोनगायाव

दोनचा ार शेर या पाळ न त्याांच्यावर जेमतेम गुजारा करून मोठया ूनांदानें ूपूपल्या गावनचा  रिात

अडत.परांतुूमचा ेमायबापडरकारचा ेकारस्थानीयरुोतपयनकामगाराांननूपलीतवलायतीअष्टपैल अक्कल

डवथखचा ीघाल नभलेंमोठेटोलेजांगजांगलखातेंनवीनचा उपतस्थतकरून, त्यामध्येंएकां दरडवथपवथत,  ोंगर, 

टेक या दरनखोरन व त्याचा े भरीड पत त जतमनी व गायरानें घाल न फारेस्टखातें तशखराड नेल्यामळुें

दीनदबुळयापांगुशेतकर्याचा ेशेर ाकर ाांडयापृथ्वीचा ेपाठीवररानचा ावाराडुिाांखाण्यापुरतीजागाउरली

नािन. त्याांनन ूताां डाळी, कोष्टी, डणगर, लोिार, डुतार वगैरे कडबी लोकाांच्या कारखान्याांत त्याांचा े

िाताखालन दकरकोळकामेंकरूनूपलनपोटेंभरावनत, तरइांयालां ाांतीलकारागीरलोकाांननरुतचा रुचा ीच्या

दारु-बाटल्या, पाव, तबस्कुटें, िलव,े लोणचा न, लिानमोठयाडुया, दाभण, चा ाक , कातर्या, तशवणाचा नयांत्े, 

भात,े शेग या, रांगीबेरांगी तबलोरीडामानड त, दोरे, काप , शाली, िातमोज,े पायमोजे, टोप्या, काठया

छत्न्या, तपतळ, ताांबेंलोखां ीपत्,े कुलपें, दकल्ल्या,  ाांबरीकोळड,े तर्ितेर्िचे्यागा या, िारतनड,े खोगरें, 

लगामशेवटनपायपोडयांत्द्वारेतेथेंतयारकरून, येथेंूण नस्वस्ततवक लागल्यामुळें , येथीलएकां दरडवथ

मालाडमांदीप ल्या-कारणानेंयेथीलकोष्टी, डाळी, जुलयी, मोमीनइतकेकां गालझालेूितेक , त्याांपैक 

दकत्येकतवणकरलोकअततशयमांदीचा ेददवडाांतउपाशीमरूां लागल्यामुळेंअब्र स्तवकिनकिनचा ोरूनछप न

ूपला तनवाथि  ाळीच्या चा ुणीवर, दकत्येक ताांदळाच्या व गव्िाच्या कों यावर व दकत्येक अांब्याांच्या

कोयाांवर कटरतात. दकत्येक पद्यडाळी, घराांतील दाताांशन दाांत लाव न बडलेल्या बायकापोराांचा ी तस्थतत

पिावेनाशी झाली म्िणज,े डांध्याकाळन तनःडांग िोऊन दोनचा ार पैशाांचा ी उिार वशदी तपऊन बेशुि

झाल्याबरोबर, घराांतजाऊन मुद्याथडारखेप तात. दकत्येकपद्यडाळीगुजरमारवा याांक  नमजुरीनेंवस्त्ें

तवणावयाडूणलेलें रेशीमवकलाबत येईलत्यादकमतीडतवक नूपल्यामुलाांबाळाांचा ागुजाराकरूण, 

गुजरमारवा याांचा ेिातनतरुीदऊेनरातोरातपरगाांवनपळ नूतात.अशापोटाडाठनलागलेल्याबुभुतित

कडबीलोकाांननटरकाम्याशेतकर्याांडमदतकशीवकोणतीद्यावी? 

दडुरेंअडेंक , श द्राददअततश द्राांवर पुरातनकाळनूपलेवा वत लाांननमित्प्रयाडाांनी व

कपाटाांनन तमळतवलेलें वचा थस्व तचा रकाळ चा ालावें व त्याांनन केवळ घो ा, बैल वगैरे जनावराांडारखे बड न

ूपणाांडडौख्यद्यावें, अथवातनजीवशेतेंिोऊनूपणाडाठनजरूरीचा ेवऐषरामाचा ेपदाथथत्याांननउत्पन्न

करावेत, याइराद्यानेंूटकनदीचा ेपलीक डेविदुलोकाांपैक कोणीजाऊां नये, गेलेअडताांतोमिषष्टिोतो
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अशीबाबब्राह्मणलोकाांनी विदुिमाांतघुड ली.यापाड नब्राह्मणलोकाांचा ाइष्टिते  तडतिडगेला; परांतु

इतरलोकाांचा ेंफारचा नकुडानझालें.परकीयलोकाांच्याचा ालचा लणुकीचा ात्याांडप ोडानतमळाल्यामुळेचा ते

खरोखरूपणाडमानवीप्राणीनडमजताां, केवळजनावरेडमज ांलागलेूिते.इतरदशेाांतीललोकाांशन

व्यापारिांदाअगदननािनडाझाल्यानेतेकां गालिोऊनबडले; इतकेंचा नािनपरांतु"ूपलेदशेाांतडुिारणा

करा.ूपलेदशेाांतडुिारणाकरा, " अशीजीडुिारललेे ब्राह्मणलोक तनदानबायत्कारीिल्लनिकाटी

तपटीत ूिते, त्याांड कारण त्याांचा ी िी वर जाणतवलेली िमाथचा ी वाव कारण झाली अडावी, िें अगदन

तनर्वववादूि.ेया कृतत्मीबाबनमुळेंडाळी, डुतातवगैरेकारागीरकोकाांचा ेंतरअततशयनुकडानझाले.

ूतण त्याांड ती पुढे दकती भयांकर तस्थतीड पोिोंचा वील, याचा ा अदमाड खर्याां दशेकल्याणेच्छुखेरीज

कोणाडिीलागणारनािन. 

ूताां कोणीअशीशांकाघेतीलक , गरीब शेतकर्याांनन, ज्या शेतकर्याांजवळभरप र शेतें

अडतील, त्याचा ेिाताखालनमोलमजुरीकरूनूपलातनवाथिकरावा, तरएकां दरडवथटठकाणनडांतततजास्त

वाढल्यामुळेंकाांिनवषेपाळीपाळीनें शेतेंपत कटाकण्यापुरतनभरप र शेतें शेतकर्याांजवळउरलननािनत, 

तेणेंकरूनशेताांडतवडाांवानतमळताांतनएकां दरडवथनापीकझालन.त्याांतप वीप्रमाणेंतपकेदणे्यापुरतेंडत्त्व

तशल्लकरातिलेंनािन.त्याांनाूपल्याकुटुांबाचा ाचा तनवाथिकटरताांनाक दमयेतात, तेव्िाांत्याांननूपल्या

गरीब शेतकरी बाांिवाांड मोलमजुरी दऊेन पोडावें, अडें कडें, िोईल बरें ? अशा चा ोिोंक  न अ चा णनत

प लेल्याबहुतेक शेतकर्याांडूपलीउघ ननाग न मुलेंशाळेंतपाठतवण्याचा ीडव िोतनािनविेंडवथ

ूमच्या द रदषृ्टी डरकारी कामगाराांड पके्कपणन मािीत अड न ते डवथ अज्ञानी मुर्कया शेतकर्याड तवद्या

दणे्याच्या तमषानें डरडकटीनें लाखों रुपये लोकलफां   गोळा कटरतात व त्याांपैक  एक तृततयाांश रक्कम

नाांवालातवद्याखातनखचा ीघाल नकोठें कोठें तरुळकतुरळकशाळाघातल्याूिते.त्याशाळेंतथो ीबहुत

शेतकरीूपलन मुलें पाठतवतात. परांतु त्याांचा े मुलाांड तशकतवणारे तशिक स्वतः शेतकरी नडल्यानें त्याांड

अडाबीतशीूस्थाअडतेकाय? जेलोकूपल्यामतलबीिमाथच्याबत वारामुळेंशेतकर्याडनीचा मान न

डवथकाळ स्नानडांध्या व डोंवळेचा ाव करणारे, त्याांजपाड न शेतकर्याचा े मुलाांड यथाकाळी योयाय तशिण न

तमळताां, तेजडेचा ेतडेचा ठोंबेरिातात, यातनवलनािन.कारणूजपावेतोंशेतकर्याांपाड नवड लकेलेल्या

लोकलफां  ाचा े मानानें शेतकर्याांपैकी काांिी डरकारी कामगार झाले ूिते काय ? व तडें घ  न ूलें

अडल्याडतेकोणकोणत्याखात्याांतकोणकोणत्याहुद्याांचा नकामेंकरीतूिते, यातवषयनूमचा ेवाकबगार

शाळाखात्याांतील त रेर्कटरडािबेाांनननाांवतनशीवार पत्कतयारकरूनडरकारी यायातझटाांतछाप न प्रतडि

केल्याड, शेतकरी ूपले मायबाप डरकाराड मोठया उल्िाडानें जेव्िाां दवुा दतेील, तेव्िाां डरकारी

यायातझटटयर मायबापाांचा े  ोळे उघ तील.कारण खे यापा याांत न जेवढे म्िण न तशिक अडतात, ते डवथ
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बहुतकरून ब्राह्मण जातीचा चेा  अडतात. त्याांचा ा पगार ूठबारा रुपयाांचा े वरतन नडते, अडले पोटाथी

अतवद्वान ब्राह्मण तशिक, ूपला मतलबी िमथ व कृतत्मी जात्यातभमान मनाांत दढृ िरून, शेतकर्याांचा े

मुलाांडशाळेंततशकवताांतशकवताांउघ टरतीनेंउपदशेकटरतातक , "तुम्िाांलातवद्यातशक नकारकुनाांच्या

जागानतमळाल्याडूम्िाडारखनपांचा ाांगेंिातनघेऊनघरोघरतभिाकामागावयाच्याूिते?"  

अशा अज्ञानी शेतकर्याांच्या शेताांचा ी दर तीड वषाांनी पैमाष कटरताांना, ूमचा े िमथशील

डरकारचा े  ोळे झाक न प्राथथना करणारे युरोपीयन कामगार, शेतकर्याांचा े बो र्कयावर थो ीतरी पट्ी

वाढतवल्यातशवाय शेवटी ’ ूमेन ’ चा ीूरती म्िण नूपल्याकां बराडो ीतनािीत.परांतुडदाचा ेंकाम

चा ाल अडताां तशकारीचा ेशोकीयुरोपीयनकामगारऐषूरामव ख्यालीखुशालनतगुांगअडल्यामुळें त्याांचा े

िाताखालेचा े ि तथ व्रायण कामगार अज्ञानी शेतकर्याड थो े का नागतवतात ? व युरोपीयन कामगार

त्याांजवरबारीकनजरठेतवतातकाय? 

जेव्िाांअज्ञाांनीवम ढशेतकर्याांतूपडाांतशेताच्याबाांिाबद्दलदकवाडमाईकतवतिरीवर

अडलेल्या भाऊबांदीच्या पाणपाळीडांबांिन थो ीशी कुरबुर िोऊन मारामारन झालन क , कळीचा े नारद

भटकुळकरणीयाांननदोन्िनपिाांतीलशेतकर्याांचा ेूळननीजाऊनत्याांडतनरतनराळेप्रकारचा ेउपदशेकरून, 

दडुरे ददवशन त्यापैक  एक पिाड भर दऊेन त्याांचा े नाांवाचा ा अजथ तयार करून त्याड मामलेदाराक े

पाठतवतात. पुढे प्रततवादी वडािीदारि,े डमन्डघेऊनूलेल्यापटे्वाल्याडबरोबरघेऊनूपूपलन

डमन्डें रुज  करण्याकटरताां कुळकरण्याांचा े वा याांत येतात व त्याांचा न डमन्डे रुज ां करून तशपायाड

दरवाज्याबािरे घालतवताांचा  दोन्िी पिकाराांड पृथक पृथक एके बाज ला नेऊन डाांगावयाचा ें क , " तुम्िी

अमर्कयावतुम्िीतमर्कयावेळनमलाएकाांतनयेऊनभेटा, म्िणजेत्यातवषयनएखादीउत्तमतो काढ ां"नांतर

नेमलेल्यावेळनवादीवत्याचा ेपिकारघरनूल्यावरत्याडअडेंडाांगावयाचा ेंक , " तुम्िीफारतरकाय

परांतु अमुक रकमेपयांत मन मोठें  कराल, तर मामलेदारडािबेाांचा े फ नतवडाांड डाांग न तुमचा े प्रततवादीड

काांिननाकाांिनतरीडजादवेतवतों.कारणतेकेवळफ नतवडाचा ेिाताांतूिते.मीबोलल्याप्रमाणेंकाांिनचा 

घ  ननूणल्याड, मीतुमचा ी रक्कम त्याजपाड नपरतघेऊनतुम्िाडदईेनवमाझेश्रमाांबद्दलबतिरोबा

तुम्िाडजीबुतिदईेलतेंचा द्यादकवाकािनचा ददलेंनािनतरीवचा तानािन.माझीकािनत्यातवषयनतक्ार

नािन.तमु्िाांलायशूलेंम्िणजेूम्िीडवथतमळतवलें."नांतरप्रततवादीचा ेपिकाराक  नवादीचा ेदपुटीनेंव

ूपले श्रमाांबद्दलकाांिन तमळ न रक्कमघेऊन त्याजबरोबरअडाकरारकरावयाचा ाक ," मीडाांगतों तशी

तुम्िीतकरारदऊेनत्याबद्दलदोनतीनबनावटडािीदारद्या, म्िणजेफ नतवडाडडाांग नतुमच्याकेडाडिी

िक्कालाग ांदणेारनािन, कारणत्याचा ेंवजनमामलेदारडािबेावरकडेंकायूि,े िेंतमु्िालाठावुकचा ूि.े
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व ूताां मन तुम्िबरोबर करार केल्याप्रमाणें तुमचा ें काम फत्ते न झाल्याड त्याचा  ददवशन तुमचा ी रक्कम

त्याजपाड न परत ूण न तमुचा ी तुम्िाांड दईेन. परांतु माझे श्रमाबद्दलचा े घेतलेल्या रुपयाांत न तुम्िाांड एक

कव ीपरतकरणारनािन, िेमीूताांचा डाांगतो; नािनतरअशाखटपटीवाांचा  नमाझीकाांिनचा  लअ ली

नािन." नांतर मामलेदार कचा ेरनतील ब्राह्मणकामगार अिरश न्य अशा वादीप्रततवादनच्या व त्याांच्या

डािीदाराांच्या जबान्या घेतवेेळन, ज्या पिकाराांक  न त्याांचा ी म ठ गार झाली अडले, त्याांच्या जबान्या

घेतेवेळी, त्याांडकाांिनड चा कप्रश्नघाल नअनुक लजबान्यातयाांरकटरतात.परांतुज्यापिकाराांक  नत्याांचा ा

िातनीटओलाझालानडेल, त्याांच्याजबान्यावलतितेवळेनत्यामध्येंएकां दरडवथ मुद्देमागेपुढेंकरूनअशा

तयारकटरतातक , याांजपाड नवाचा णाराच्यादकवाऐकणार्याांच्यामनाांतत्याकज्याचा ेंवास्नतवकस्वरूपन

येताां, त्याांचा ाडमज त्याांतवरूििोईल. दकत्येक ब्राह्मणकारक नअज्ञान शेतकर्याांच्याजबान्या तलतिताांना

त्यातीलकाांिन मुद्याांचा नकलमेंअतजबातगाळ नटादकतात. दकत्येकब्राह्मणकामगारशेतकर्याांच्याजबान्या

ूपल्याघरननेऊनरात्नदडुर्याजबान्यातयारकरूनडरकारीदप्तराांतूण नठेतवतात.अडेंअडेलतर

एखादा तनःपिपातीजरीअम्मलदारअडला, तरी त्याच्यािात निीअन्यायिोण्याचा ाडांभवूि.ेयापुढें

तखडेचा ापडणार्या बगलेवदकलाांननभरीडघातल्यावरून त्याांनन युरोतपयनकलेर्कटराक ेअपीलें केल्यावर

कलेर्कटराांच्या तशरस्तेदाराांच्या, ज्या पिकाराक  न मुठी गार िोतील, त्याप्रमाणें त्याांच्या अजीच्या

जबानीच्याडुनावण्याकलेर्कटरपुढेंकटरतातव त्यावेळनयाांतीलबहुतेकमारु मुद्देवाचा ताांवाचा ताांगाळन

कलेर्कटराचा ेमुखाांत नशुिडोनेरीवार्कयें, " टुमचा ीटकरारटरकटीूिे"बािरेप  नूपलेवतीनेंतनकाल

करून घेण्याचा ें डांिान न डािल्याड, तशरस्तेदार त्याांचा े प्रकरणावर ूपले मजीप्रमाणें तगचा मी  मराठी

तलहून डािबेबिाद र डांध्याकाळन ूपल्या मॅ म डािबेाबरोबर िवा खाण्याड जाण्याचा े िाांदलनत, अगर

मराठी नीट डमजणारा एखादा दां ुर्कया डािबे अडल्याड तो ूदले ददवशन कोठें  मेजवानीड जाऊन

जागलेलाअडल्यामुळेंदडुरे ददवशनडुस्तवझोपेच्यागुांगनतअडताां, दकवा तशकारीडजाण्याचा ेग ब नत

तेथेंजाऊन, प वीत्याांननजडेशेरेडाांतगतलेअडतील, त्याप्रमाणेंहुबेहूबवाचा  नदाखव नत्याच्याडयात्या

प्रकरणावरडिजघेतात. 
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शेतकर्याचा ाूड  ५ 

 

 

 

दकत्येक ततरडट कलेर्कटराांचा े पुढें ि तथ तशरस्तेदाराचा ी मात्ा चा ालत नडल्याड ते काांिन

ू म ठअिरश न्य शेतकर्याांचा नप्रकरणें मुख्यडदरस्टेशनच्या टठकाणीतयारनकटरताां त्याडगाांवोगाांव

कलेर्कटराचा े स्वारीमागे पायाला पाने बाांि न तशळे तुक े खात खात दफरावयाड लाव न त्याचा न िा े

तखळतखळनकरूनमस्तीतजरतवतात.वदकत्येकतनवळअज्ञानीशेतकर्याांच्याअज्याथफैलाडएकदोनददवड

न लावताां, त्याांच्या प्रततपिाक  न काांिन तचा रीतमरी तमळाल्याड त्या मुळनचा  गाळ न टादकतात. अखेरीड

दोन्िीपिाांपैक जास्तीपैडाखचा थकरणार्यापिाडजेव्िाांजयतमळतो, तेव्िाांएकां दरडवथगाांवकरीलोकाांत

चा ुरडउत्पन्निोऊनगावाांतदोनतटप तात.नांतरपोळयाचा ेददवशनबैलाचा ीउजवीबाज विोळीडअिी

पोळी कोणी द्यावी, याडांबांिन दोन्िी तटाांमध्यें मोठमोठया िाणामार्या िोऊन त्याांत न दकत्येकाांचा न  ोक 

फुट नजखमाजाल्याबरोबरभट(एकां दरडवथफौजदारी, ददवाणीवगैरेकज्जेअज्ञानीशेतकर्याांनाउपतस्थत

करण्याचा ेकामनकज्जाचा ेतळाशनिेकळीचा ेनारदनािनतअडेफारचा थो ेकज्जेडाांप तील)कुळकणीदोन्िी

तटवाल्याांडवरकाांततशाबाडर्कया दऊेन, ूांत न पोंचा टपोतलडपाटलाडिाताांतघेऊनतालुर्कयाांतील मुख्य

पोतलडभुतावळाडजागृतकटरतात.तेव्िाांतथे न, ूांत नकाच्याांननपोटेूवळ नवरूनकाळया तपवळया

पाटलोनी व ब ट,  गल्यापग याांनन डुशोतभत िोऊन, िातन रांगीबेरांगी टटकोरन घतेलेल्या बुभुतित

तशपायाांच्या पाठीमागें िापा दते एक दोन वझगलेले ू म ठिवालदार व जमादार बगलेंत बोथलेल्या

तरवारीवेऊनप्रथमगावाांतयेताांचा मिारवपोलीडपाटीलयाांडमदतघेऊनवएकां दरगावाांतीलदोन्िी

पिाांतील लोकाांड पक  न ूण न चा ाव ीवर कैद कटरतात व पिारेकर्यातशवाय बाकी डवथ तशपायी व

अम्मलदारअज्ञानीपाटीलडािबेाांचा ेमदतीनें, मारवा याच्यादकुानाांत नमनमानेलत्याभावानेवमापाने

तडिाडामुग्रीघेऊनचा ाव ीवरपरतयतेाांयतेाां, दारूच्यातपठयाांतकोणीमेजवान्याददल्याड, ऐनगुांगीच्या

नादाांतजेव नगारझाल्यानांतर, थो ीडी ाम ौलीप डतपाडकरूनत्याांच्या त्याडवथ कैदीलोकाांड मुख्य

ठाण्याांतूण नफौजदाराडमोरउभेकरूनत्याच्याहुकुमाप्रमाणेत्याचा ीपक्कीचा ौकशीिोईतोंपावेतोत्याड

कच्चेकैदतेठेतवतात.यापुढेकैदीशेतकर्याांच्याघरचा ीमाणडेूपापल्याबायका-मुलाबाळाांच्याअांगावरील

दक  कतम  कमो  नूणलेल्यारकमाफौजदारकचा रेनतीलकामगाराांचा ीडमज तकरण्याचा ेभरीडकडकशा

घातलताांत, त्यापैक काांिनमाडलेयेथेदाखतवतों.जरएखाद्यापिाांतीललोकाांडजास्तीमोठाल्याजखमा

झाल्याअडल्याडि तथ कामगार, कुळकण्याथचा दे्वारें दडुर्या पिाक  नकाांिन रकमा घवे न त्याांच्या त्या डवथ
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जखमा बर्या िोऊन त्याांचा ा मागमुद्दा मो तेोंपावेतो तन प्रकरणें तयार करून मातजस्त्ेटडािबेाक े

पाठतवण्याडतवलांबलावतात.किनकिनि तथकामगाराांच्यामुठीगारझाल्याडतेदडुर्यापिाांतीलमुद्याचा े

डािीदाराांननत्याांच्याखटल्याांतडािीचा दऊेां नयेम्िण नत्याांच्याडावकाराडतभ ाघातलतात.तेकिनकिन

मुद्याचा े डातिदाराांनन ूपलन डामाने रुज  करण्याचा े प वी त्याड कुळकण्याथचा मेाफथ त नानातर्िेच्या

िाकिमर्कयादऊेन त्याडभलत्याएखाद्याद रपरगाांवनपळव नलातवतात. त्याांत नकाांिनू म ठअज्ञानी

शेकर्याांनन कुळकण्याथचा ेद्वारें ब्राह्मणकामगाराांच्या ड चा नाांचा ा अव्िरे करून ूपल्या ूपल्या डािी

दणे्याकटरताां कचा रेनतूल्याड, एकतरतेअिरश न्यअडल्यामुळें त्याांच्या स्मरणशर्कत्याि नडतातव

दडुरेंत्याांडमागच्यापुढच्याडवालाांचा ाडांदभथजुळ नजबान्यादणे्याचा ीस्फ र्वतनडते, यामुळेंत्याांच्याजबान्या

घेतेवेळनि तथकमगारत्याांडइतकेघाबरेकटरतातक , त्याड"देमायिरणीठाव"िोतो.तेकिीकिन

अज्ञानी शेतकर्याांच्या जबान्या घेताांना त्याांच्या नानाप्रकारच्या चा ाळकचा ेष्टा करून त्याांड इतके घाबरे

कटरतातक , त्याांननखरोखरजेकाांिन ोळयाांननपातिलेंवकानाांननऐकलेंअडेल, त्यातवषयनइत्थांभ तडाि

दणे्याचा ीत्याांचा ीछातीचा िोतनािन.यातशवायदकत्येकिा डकामगाराांचा ेिातावरभक्कमदतिणाप ल्या

क .तेकुळकण्याांचा ेतयारकरव नमनमानेलत्यात्याअज्ञानीशेतकर्याडदां अथवाठेपाकरतवतात.त्या

वेळन त्या डवाांजवळ दां  भरण्यापुरत्या रकमा नडल्यामुळें , त्याांपैक  बहुतेक शेतकरी, ूपले इष्टतमत्, 

डोयरेिायर्याांपाड न उडन्या रकमा घेऊन दां ाच्या भरीड चा ाल न घरोघर ूल्याबरोबर, उडन्या रकमा

घेतलेल्या ज्याांच्या त्याांड परत दऊेन इतर ठेपा झालेल्या मां ळीड तुरुांगात न डो तवण्याकटरताां अतपलें

लावण्यापुरत्या रकमा डावकारापाशन कजथ माग ां लागल्याड ूमच्या डरकारच्या पिपाती शेतकर्याांचा े

कायद्यामुळे शेतकर्याडकोणीअब्र वालेडावकारूपल्यादाराशनउभेडुिाांकरीतनािनत.कारणूपले

पदरचा े पैडे शेतकर्याड कजाथऊ दऊेन, त्यानांतर तनवा े करून घतेेवेळन तखडे चा ापडणार्या ू म ठ श द्र

बेतलफाांच्याडमजुतीकाढ नडामानेंरुज ांकरूनूणलेल्याअज्ञानीशेतकर्याांडमिभरको ताांतडावकाराड

फतजतीकरून घ्यावीलागते. दकत्येकतरूणगिृस्थाांनन नानाप्रकारचा नकायदपुेस्तकें  राघ डारखनतों पाठ

केल्यामुळें त्याांच्या परीिाउतरताांचा ूमचा ेंभोळडरडरकार त्याांडमोठमोठया टोलेजांग न्यायातिशाांच्या

जागादतेें.परांतुिेलोकूपल्याडावथजतनकम ळमित्त्वाचा ाबाांिवीडांबांितो  न, ूपणयेथीलभ दवेाचा े

औरडवारडपुत्बननु, को ताांतएकां दरडवथपरजातनतीलवयोवृि, व ीलदबुळयागृिस्थाांडतुच्छमान न

त्याांचा ीिळेडाां कटरतात.प्रथमिेडरकारी टरवाजाप्रमाणेंएकां दरडवथडािीदारवगैरेलोकाांडको ताांत

दिा वाजताां िजर िोण्याड डामानें करून ूपण डुमारें बारा वाजताां को ताांत येऊन, तेथील एखादे

खोलनत ताडअिाथ ताड उताणे पालथे प  न नांतर  ोळे पुशीत बािरे चा ौरांगावरीलखुचा ीच्याूडनावर

येऊन वडल्यबरोबर, तखशाांतील पानपट्ी तों ाांत घाल न माक ाचा े परी दाांत तवचा क न चा ावताां चा ावताां

पायावर पाय ठेव न, पाकेटाांतील  ब्या बािरे काढ न तपदकरीचा े फस्के नाकाांत ठाडताां ठाडताां खालन
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बडलेल्या मां ळीवर थो ीशी वाांक ी नजर टाक न  ोळे झाांकीत ूिते, इतर्कयाांत ताांब ी पग ी, काळी

 गलन, पाटलोणबुटाांननचा ष्ट्कबन नूलेल्याप्ली रवदकलाांननत्याांच्यापुढेउभेराहूनतमशाांवरतावदऊेन"

युवरूनर"म्िणण्याचा ीचा ोपदारीललकारीठोकल्याबरोबरिेभ दवेजज्जडािबे, ूपल्यापोटावरिात

दफरव न ूपले जातभाऊ वदकलाड तवचा ारतात क , " ूज एका खनुी खटल्याच्या डांबांिानें ूम्िाांड

डेशनाांतिाजरिोणेूि.ेडववूपणमेिरेवानिोऊनूमचा ेमाफथ तचा ेयेथीलकज्जेूजतिक बठेवावेत."

िेंम्िणताचा न्यायातिशाांनीमानािलव नगुढयाददल्याबरोबरवकीलडािबेगा याघो यावरस्वारिोऊन

ूपलारस्तािटरताांचा न्यायािीशूपल्याकामाचा ीडुरवातकटरतात.यातवषयनयेथेथो डेेनमुन्याकटरताां

घेतों.दकत्येकभ दवेन्यायािीशूपल्याऊां चा जातीच्यतोर्याांतदकवाकालच्याताज्याअमलाच्याझोकात, 

न्यायकटरताांना, बाकीडवथजातनतीलबहुतेकलोकाांबरोबरअरेतरेुतशवायभाषणचा करीतनािनत.दकत्यके

अक्क बाजगृिस्थाांननको ताांतूल्याबरोबरयाराजवब याभ दवेाडलव नमुजरेकेलेनािनत, तरत्याांच्या

जबान्या घेतेवेळन त्याांड तनरथथक छतळतात. तशाांत ब्राह्मणी िमाथच्या तवरूि एखाद्या टठकाणन डमाज

उपतस्थतिोऊनत्याडडामीलअडणार्याांपैक थोरगृिस्थाडको ताांतिजरिोण्य़ाडथो ाडाअवेळझाला

क , त्याांचा ा ड   ( येथे डिुारणा करणार्या लोकाांनी डरकारच्या नाांवाने काां तशमगा करावा ? ) 

उगतवण्याकटरताांत्याांच्याश्रीमांतीचा ीअथवात्याच्यावयोवृिपणाचा ीका ीमात्परवानकटरताां, त्याांचा ीभर

को ताांत जबान्या घेतेवेळन रेव ी रेव ी करून डोत तात. त्याांत न िे भ दवे बीििमी मारवा याांचा ी

फटफतजतीवपट्ाि ळकडकशीउ तवतात, िेंजगजतिरूिचेा .किनकिनयाछद्मीभ दवेाच्या ोर्कयाांत

वादीप्रततवादनच्या बोलण्याचा ा भावाथथ बरोबर तशरेनाडा झाला, म्िणजे िे स्नानडांध्याशील, श्वानाडारखे

चा वताळ न त्याच्याह्लदयालाकठोरशब्दाांननचा ावेघतेात.तेअडेक  -- "त  बेवक बूिडे, तुलावीड

फटकेमारूनएकमोजावा.त लालतों याचा ाभाऊतीनशें यामोठालुच्चाूिडे."त्यावरत्याांननकाांिनहूांचा  ां

केल्याडत्यागटरबाचा ेदावेदद्दकटरतात.इतकेंचा नव्िेपरांतुयाखुनशीन्यायातिशाांच्यातबेतीगेल्याक , 

डवथ त्याांच्याजबान्याघरननेऊनत्याांतीलकाांिन मुद्याांचा नकलमेंगाळ नत्याऐवजनदडुर्याताज्याअबान्या

तयारकरव न, त्यावरमनमानेलतडे तनवा ेदतेनडतीलकाय? कारणिल्लनकोणत्यािीजबान्याांवर, 

जबान्या तलहून दणेाराांच्या डया डथवा तनशाण्या करून घेण्याचा ी वतिवाट अजी काढ न टाकली ूि.े

डाराांश, बहुतेक भ दवेन्यायािीश मन मानेल तडे घाशीराम कोतवालाडारखे तनवा े करूां  लागल्यामुळें

दकत्येकखानदानचा ालील्याडभ्यडावकाराांननूपलादवेघेवीचा ाव्यापारबांद केलाूि.ेतथातपबहुतके

ब्राह्मण व मारवा ी डावकार डदरचा े अपमानाचा ा तवतितनषेि मनाांत न ूतणता दकत्येक अिरश न्य

शेतकर्याांबरोबरदवेघेवीकटरतात.त्याअशाक , प्रथमते, अ चा णनतप लेल्याशेतकर्याांडफुटकीकव ीन

दतेाां. त्याजपाड न तलहूनघतेलेल्याकजथरोख्याांवरूनत्याजवरडरकारीखात्याांत निद्दपारझालेल्याखांगार
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पेनशनडथलोकाांननडुशोतभतकेलेल्यालवादकोटाांतहुकुमनामेकरूनघेऊननांतरव्याजमनुतीकाप नघेऊन

बाकीच्या रकमा त्याांच्या पदराांत टादकतात. िल्लन दकत्येक ब्राह्मण व मारवा ी, डावकार नापतीच्या

अिरश न्यशेतकर्याडडाांगतातक ," डरकारीकायद्यामळुेंतुम्िाांलागिाणावरकजाथऊरुपयेूम्िाांडदतेा

येतनािनत, यास्तवतमु्िीजरूपलनशतेंूम्िाडखरेदीकरूनद्याल, तरूम्िीतुम्िाडकजथदऊेां वतमु्िी

ूमचा े रुपयाांचा ी फे  केल्याबरोबरूम्िी तुमचा ी शेतें परतखरेदी करूनतुमच्याजाब्याांत दऊेां ," म्िण न

शपथा घेऊन बोल्या मात् कटरतात, परांतु या डोंवळया व अविडक डावकरापाड न कुटुांबवत्डल अज्ञानी

भोळया शेतकर्याांचा ी शेते क्वतचा तचा  परत तमळतात. यातशवाय िे अट्ल िमथशील डावकार, अिरश न्य

शेतकर्याांड कजथ दतेाांना त्याांचा े दडुरे नानाप्रकारचा ें नुकडान कटरतात. डदरील डावकार अिरश न्य

शेतकर्याांवरनानातर्िचे्याबनावटजमाखचा ाथच्यावयाांडतितरोख्याांचा े पुरावेदऊेनदफयाथदीजेव्िाांब्राह्मण

मुनडफाांच्या कोटाांत ूतणतात, तेव्िाां अज्ञानी शेतकरी ूपणाड खरे न्याय तमळावेत म्िण न ूपले

 ाग ातगनेमो  न, पातिजे तततर्कयारकमाकज्जाच्याभरीडघालतात.परांतु त्याांड त्याांचा ेजातीचा े तवद्वान

वतशलेवखरीमडलतदणेारेड ज्ञगिृस्थवकीलनडल्यामळेुअखेरत्यावरचा उलटेहुकुमनामेिोतात, तेव्िाां

ते तवचा ारश न्य, चा ारपोटबाब बगलेवदकलाांचा ेअतपलेकटरतात; परांतुवटरष्ठको ताांतीलबहुतेकयरुोतपयन

कामगार ऐषूरामाांत गुांग अडल्यामुळें अज्ञानी शेतकर्याांड एकां दर डवथ डरकारी खात्य़ाांतील

ब्राह्मणकामगारदकतीनात तात, यातवषयनयेथेंथो डेमाडलेवाईकनमुनेघेतों, तेयेणेंप्रमाणें:-प्रथमि मथ

वकील अज्ञानी शेतकर्यापाड न स्टाांपकागदावर वकीलपत्ें व बतिडादाखल कजाथऊ रोखे तलहून घतेाांचा 

त्याांजपाड नडरकारवम ळदफयाांदीकटरताांस्टाांपवगैरेदकरकोळखचा ाथकटरताांअगाऊरोखपैडेघेतात.नांतर

दकत्येकि तथ वकील, तशरस्तेदाराांचा े पाळीवराां ाांचा ेघरन तशरस्तेदारडािबेाांचा ेडमोर त्याांचा नगाणनकरव न

त्याांडशेतकर्याांपाड नकाांिनरकमादवेतवतात. 

अज्ञानी शेतकर्याांपाड न ू व न लाांचा  खाणार्या डरकारी कामगाराड व लाचा ार

झाल्यामुळेंलाांचा दणेार्याअिरश न्यशेतकर्याांडकायदशेीर तििातमळते.ित्यारबांदपोतलडाांच्याउरावर

दरव ेघालणार्याभटफ र्कयारामोशाडवलाचा ारझाल्यामुळेंफ र्कयाबरोबरत्याच्यापातीदारभावाड

तशळेपाके भाकरीचा े तुक े दणेार्या तभत्न्या शस्त्िीन कां गाल शेतकर्याांचा े बो र्कयावर जशी कायदशेनर

पोलीडखचा ाथचा ीरक्कमलादलीजाते, वशेतकर्याांचा ेघराांतचा ोर्याकरणार्याडवथजातनच्याचा ोरटयाांडजशी

कायदशेीरतशिातमळत,े त्याचा प्रमाणेंजेशेतकरीूपल्यापतिल्याझोपेच्याभराांतअडताांत्याांच्याघराांत

चा ोराांननचा ोर्याकेल्याअडताांत्याशेतकर्याांडिीकायदशेीरतशिाांकानडावी?! एवढाकायदामात्ूमचा े

कायदकेौतन्डलाांनन करून एकां दर डवथ पोंचा ट पोतलडाांचा ा गळा मोकळा केल्याबरोबर ूमचा े न्यायशील

डरकारचा ेस्वगाथजवळच्यातडमल्याडघांटानादिोईल. 
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शेतकर्याचा ाूड  ६ 

 

 

 

दकत्येककवमष्ठब्राह्मणकामगारूपल्याजातनतील पुरातणकालावकथेकर्याला, दकत्येक

अज्ञानीडिनशेतकर्याांपाड नदणेयायादवेतवतात. दकत्यकेिोरणीि तथ, अज्ञानीभोळयाडिनशेतकर्याांड

गाांठ न त्याांजपाड न रािाकृष्ट्णाचा ी नवन दवेळें गाांवोगावन बाांिव न, काांिन जुन्या दवेळाांचा ा जीणोिार

करतवतातवत्याांजक  नउद्यापनाचा ेतनतमत्तानेंमोठमोठालनब्राह्मणभोजनेंकादढतात.दकत्येकि तथकामगार

युरोतपयन कामागाराांच्या नजरा चा ुकव न एकां दर डवथ अज्ञानी शेतकर्याांड नानाप्रकारचा े त्ाड दतेात व

त्याबद्दलशेतकरीलोकूांतलेूांतत्याांचा ेनाांवानेंख ेफो ीतअडताांिीत्याांनन(कामगाराांनन)यरुोतपयन

कामगाराांचा े पुढें पुढें रात्ांददवडचा ोंब र्कया केल्याक , ते त्याांचा ेबद्दलउलटयाडरकाराांत तशफारशीकरून

त्याांच्याबढत्याकरतवतात, त्याांत नबहुतेकयरेुतपयनकामगाराांडदिावीडतमतनटेंअस्खतलतमराठीभाषण

करण्याचा ी केवढीमारामारप तेूतणअशा "ट मीूमी "करणार्यायुरोतपयनकामगाराांडडातारकर

छत्पतीमिाराज, तिम्मतबिादर, डरलष्ट्कर, तनबाळकर, घाटग,े मोतित,े दाभा े, घोरप ेवगैरे शेतकरी

जिामदाांचा ी खाडगतडोजरी भाषणाांतीलडवथ गार्िाणी तशस्तवार ममज न घेऊन त्याांचा े पटरिार ते कडे

करीतअडतील, तेंदवेजाणे!दकत्येकि तथब्राह्मणकामगारूपल्यािोरणाांनेंडदाडवथकाळवाग ांलागतील, 

वाइराद्यानेंतेतजल्याांतीलदकत्येककुटाळअड नवाचा ाळभटब्राह्मणाांडपुढेंकरूनत्याांचा ेिात नजागोजाग

मोठाले जांगी डमाज उपतस्थत करतवतात अ ूांत न ूपण अन्य रीतीनें श द्राांतील शेतकरी, गवतवाले, 

लाक वाल,े कां ट्द्यार्कटर, पेनशनडथवइस्टेटवालेगृद्राांतीलूपलेंवजनतेतभ ाखचा ीघाल नत्याडपातिजेल

त्या डमाजात डभाडदकरतवतात. दकत्येक युरोतपयनकामगाराांच्याकाांिन घरगतुी नाज ककामाडमदत

दणे्याचा े उपयोगीब्राह्मण तशरस्तेदारप लेक , युरोतपयनकामगार त्याांच्यातवषयनडरकाराांत तशफारशी

करून त्याांड रावडािबेाांच्या पदव्या दवेतवतात ूतण डदरचा े यरुोतपयन कामगाराांच्या जवे्िाां दडुर्या

तजल्याांत बदल्यािोतात, तवे्िाां िे तों पुजे रावडािबेमनाडयेतीलतशनमानपत्ें तयारकरून, त्याांवर

शिराांतील चा ार पोकळ प्रततष्ठा तमरतवणार्या अज्ञानी, डिन कुणब्या माळयाांच्या व तेल्याताांबोळयाांच्या

मो र्कयातो र्कया डया भरतीला घेऊन भलत्या एखाद्या अिरश न्य श द्र केट्द्यार्कटराांच्या टोलेजांग

ददवाणखान्याांतमोठमोठयाडभाकरून त्याांचा ध्यें त्याांडिनमानपत्े दतेात.डाराांशअस्मानीडुलतानीमुळें

प लेल्या दषु्ट्काळापाड न; तडेंचा  टोळाांच्या त ार्कयापाड न िोणारें नुकडान केव्िाांतरी भरून येते, परांतु

एकां दरडवथलिानमोठयाडरकारीखात्याांतबहुतेकयुरोतपअनकामगारऐषाूरामाांतगुांगअडल्यामुळें , त्या
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डवथखात्याांतभटप  न, तेकोंकणाांतीलब्राह्मणखोताडारखेयेथीलडवथअिरश न्यशेतकर्याांचा ेंजेंनुकडान

कटरतात, तेंकिनिीभरूनयेण्याचा ीूशानडते.याडवाांतवषयनकच्च्यािकीकती तलहूांगेल्याड त्याांचा ी "

तमस्तरीजऑफददकोटथऑफलां न"डारखनपुस्तकें िोतील.विीअज्ञानीशेतकर्याांचा ीझालेलीदनै्यवाणी

तस्थतीजेव्िाां तखतस्तलोकाांडपिावेनाां, तेव्िाां त्याांनीयनुायटे ग्रेटतब्रटनाांतयेथीलतवद्याखात्याचा ेनाांवानें

तशमयायाचा ाडांस्कारडरुूकेला.त्यावरूनयेथीलकाांिनडभ्यडद्ग्रिस्थाांडतितदकत्यकेब ेडरदारलोकाांनी

विदसु्थानाांतीलतवद्याखात्याक ीलमुख्यअतिकार्याांचा ीथो ीशीपट्ाि ळझा ण्याचा ीडुरुवातकेली, कोठेंन

केली, तोचा  मायाळ  गव्िरनर जनरलडािबेाांनी येथील तवद्याखात्यातवषयन पक्की चा ौकशी करण्याकटरताां

चा ारपाांचा थोरथोरतवद्वानगृिस्थाांचा ीकतमटीस्थाप नत्यामध्येंमे.िांटरडािबेमुख्यडभानायकस्थापताांचा 

त्याांनीूपल्याडाथीदाराांडबरोबरपेऊन"तनमरॉ "तशकार्याडारखेततन्िीपे्रतड ने्डनतूगगा याांत न

मोठीपायतपटी केली, परांतु त्याांनीयेथीलएकां दरडवथश द्राददअततश द्र शेतकरीअिरशत्ुअडल्यामुळेते

कोणकोणत्याप्रकारच्यातवपत्तनतडांकटेभोगीतूिते, यातवषयनबारीकशोिकाढण्यातवषयीशेतकर्याांचा े

घाणेर याझोप यात स्वतःजाव न तेथेूपल्या नाकालाथो ाडा पदरलाव न तथेील त्याांचा ें वास्ततवक

दनै्यचा ाांगले  ोळे पडरूनपाहूनतथेीलभलत्याएखाद्याअिरश न्य, लांगोटया शेतकर्याचा ीडािीनघतेाां

विद,ु पारशी, तखतस्त, िमाांतील बहुतेक डुवाष्ट्ण ब्राह्मणाांच्या डािी घेण्यामध्ये रांग उ तवण्याचा ी बिार

करून जागोजागचा ी मानपत् बगलेत मारून अखेरीड ूपली पायि ळ कलकत्त्याक े झा ली ूिे खरी, 

परांतु त्याांच्याटरपीटाथपाड नअज्ञानीशेतकर्याांचा ायोयायफायदािोईल, अडेूम्िाांलाअनुमानकटरताांयते

नािन. तात्पयथ मे. िांटरडािबे याांनन, ूमचा े मिाप्रतापी गव्िरनर जनरल डािबेमिाराजाांड तनरापेि मे.

टक्कर(डाव्लेशनूमीचा े)डािबेाडारख्याि तथलोकाांशनटक्करमारण्याकटरताांूपल्याकामाचा ाराजीनामा

दऊेनस्वतःदीन-दबुळयाअज्ञानीशेतकर्याांचा ेूळोूळीनेंखटार्याांतबड नत्याांडअज्ञानाांिःकाराांत नमुक्त

करण्याचा ेखटाटोपीचा ाप्रडांगूणलानािन.म्िणजेत्याांचा ा(िांटरडािबेाांच्या)नौबतीचा ा ांकावाजेल ; व

त्याचा ाूवाजपाताळच्याप्रजापत्ताकराज्याच्याप्रतततनिनच्याकाननप ताांचा त्याांचा े ोळेउघ  नत्याांच्या

अांतःकरणाांतूमचा ेदीनबांिुकाळेलोक"रे इांत यन्ड"याांजतवषयनदयाउद भवेल. 

या प्रकरणाांत एकां दर डरकारी ब्राह्मण नोकराांतवषयन तलतिलेल्या मजकुराबद्दल पुरावा

पातिजे अडल्याड टठकटठकाणन ूजपयांत लाांचा  खाल्याबद्दल दकवा खोटया तलतिण्याबद्दल वगैरे अशा

प्रकारच्यागुन्याांवरूनतशिाझालेल्यावत्यातवषयनदफयाथदीझालेल्याूिते, त्यापिाव्याम्िणजेडिज

डाांप ले. 

  



शेतकर्याचा ाूड    म.ज्योततरावफुल े

ईडातित्यप्रततष्ठान  www.esahity.com 

शेतकर्याचा ाूड  ७ 

 

 

 

ूयथब्राह्मणइराणाांत नकडेूलेवश द्र शेतकरीयाांचा ीम ळपीटठकाविल्लनचा ेंूमचा ें

डरकार, एकां दरडवथूपलेकामगाराांडमनमानेलतडेपगारव पेनशनें दणे्याचा े इराद्यानें नानाप्रकारचा े

तनत्य नवे कर शेतकर्याांचा े बो र्कयावर वडव न, त्याांचा ें द्र्व्व्य मोठया तिकमतीनें गोळा करूां  लागल्यामुळें

शेतकरीअट्लकजथबाजारीझालेूिते. 

या डवथ अगम्य, अतवयथ ूकाशमय तवस्तीणथ पोकळनत नानाप्रकारचा े तत्त्वाांच्या

डांयोगतवयोगानें अगतणत ड यथमां लें त्याांच्या त्याांच्या उपग्रिाडि तनमाथण िोऊन लयाड जात ूिते.

त्याचा प्रमाणें िरएक उपग्रि ूपापल्या प्रमुख ड याथच्या अनुरोिानें मिषमण करीत अडताां एकमेकाांच्या

डातन्नध्यडांयोगानुरूप या भ ग्रिावरील एकाचा  मातातपतराांपाड न एक मुलगा म खथ ूतण दडुरा मुलगा

शिाणाअडेतवपरीतजन्मतात.तरयावरूनम खथपणाअथवाशिाणपणािेतपढीजादाूिते, अडेंअनुमान

कटरत येत नािन. तडेंचा  स्त्ीपुरुषाचा ा डमागम िोण्याचा े वेळन त्या उभयताांचा े कफवातादद दोषात्मक

प्रकृतीच्यामानाप्रमाणेंवत्यावेळेडत्याांच्यामनावरडत्वरूददतत्गुणाांपैक ज्यागुणाांचा ेंप्रावल्यअडतें, 

त्यागुणाांच्यामित्त्वप्रमाणानेंगभथवप ाचा ीिारणािोते. म्िण नचा एकाूईबापाचा ेपोटनअनेक मुले तभन्न

प्रकृतीचा नव स्वभावाचा नजन्मतात.अडेंजनथ म्िणावे, तर इांयालां ाांतीलप्रख्यातगृिस्थाांपैक  टामड पेनव

अमेटरकन शेतकर्याांपैक जाजथ वॉवशयाटन या उभयताांनन शिाणपणा वशौयथ िन तपढीजादाूिते म्िण न

म्िणणार्यारूयालीखुशाली राजेरजवा याांडूपाूपले कृतीनेंलाजतवलेंअडतेंकाय ? तशवाय दकत्येक

अज्ञानीकाळेतशपायीकेवळपोटाडाठनकोटथमाशथलचा ेिाकानेंकाब लवइतजप्टाांतीलजिामदाथशनडामना

बाांि न लढण्यामध्यें मदुथमतगरी दाखतवतात व त्याचा प्रमाणें दकत्येक अमेटरकें तील डमांजड तवद्वानाांपैक 

पारकरव मेटरयनडारख्या दकत्येकाांननजन्मतः केवळशेतकरीअड निीस्वदशेाडाठनपरशत् शननेटिरून

लढण्यामध्यें शौयथ दाखतवलेलन उदािरणे ूपलेपुढें अनेक ूिते. यावरून जिाांमदी अथवा नामदी

तपढीजादा नड न ज्याच्या त्याच्या स्वभावजन्य व डाांडर्वगक गुणाबगुणाांवर अवलांब न अडते, अडेंचा  तडि

िोतें.कारणजरिातडिाांतखोटाम्िणावा, तरएकां दरडवथयाभ मां ळावरीलजेवढेम्िण नराजेरजवा ेव

बादशिापिावेत, त्यापैक कोणाचा ेम ळपुरूषतशकारी, कोणाचा ेमेंढके, कोणाचा ेशेतकरी, कोणाचा ेमुल्लान,े 
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कोणाचा ेतखजमतगार, कोणाचा ेकारक न, कोणाचा ेबां खोर, कोणाचा ेलुटारूवकोणाचा ेम ळपुरुषतरिद्दपार

केलेलेराम्युलडूतणरीडडूढळतात. त्यात नकोणाचा ािीम ळ पुरुषतपढीजादाबादशिाअथवाराजा

डाांप तनािन.ूताां ारतवनच्यामताप्रमाणें, एकां दरडवथड यथमां ळाांतीलग्रिमिषमणक्माडअनुडरूनवानर

पश जातीचा ा पालट िोऊन त्यापाड न न तन व तवजातीयमानवप्राणीझाले अडावेत, म्िण न म्िणावें, तर

ब्रिादवेाचा ेअवयवाांपाड नउत्पन्नझालेल्याडृष्टीक्मानुमत्ताडबाियतेो.यास्तवूताांूपणबौिअथवा

जैन मताप्रमाणें जुगलापाड न अथवा  ारतवनच्या मताप्रमाणें ब्राह्मणाांच्या अवयवापाड न चा ार जातीचा े

मानवीपुरुषमात्तनमाथणझालेअडावेत, अशाप्रकारच्याडवथतनरतनराळयामताांतवषयनवाटाघाटकरीत

वडताां, त्याांत नकोणत्यातिएखाद्या मागाथनें मानवी स्त्ीपुरूषजातनचा ाजो ाअथवाजो े तनमाथणझाले

अडतील, व अशी कल्पना करून पुढें चा ाल ां तर प्रथम जेव्िाां स्त्ईपुरुष तनमाथण झाले अडतील, व अशी

कल्पना करून पुढें चा ाल ां तर प्रथम जेव्िाां स्त्ीपुरुष तनमाथण झाले अडतील, तेव्िाां त्याांड मोठमोठाल्या

झा ाांच्याखो ाशन, त्याांचा ेढोलनतीलकां दमुळेंवफळेंयाांवरूपलेिुिेचा ातनवाथिकरावालागलाअडेलव

ते जेव्िाां ऐन दपुारन भलत्या एखाद्या झा ाच्या छायखेालन प्रखरतर ड याथच्या दकरणाांपाड न तनवारण

िोण्याकटरताांिणभरतवश्राांततघेतअडतील, तेव्िाांतजक ेततक ेउांचा उांचा क ेतुटलेल्यापवथतव ोंगराांच्या

तवस्तीणथराांगा, गगनाांतजण ांकाय, शुमिषपाांढर्यािुर्कयाच्याटोप्याचा घाल नउभ्यारातिलेल्यात्याांच्यादषृ्टीड

प तअडतील, तडेंचा  त्याांच्याखालच्या बाज ांनन लिानमोठया दर्याखोर्याांच्याूडपाडअफाट मैदानाांत

जुनाट मोठमोठाले तवशाल व , वपपळ व फळभारानें नम्र झालेले फणड, ूांबे, नारळी, अांजीर, तपस्ते, 

बदाम वगैरे फळझा ाांचा न गदी िोऊन, त्याांवर नानातर्िचे्या द्रािादद वेलनच्या कमानीवजा जाळन बन न

जागोजाग तपकलेल्या केळनच्या घ ाांडतित कमळें इत्यादद नानातर्िेचा न रांगीबेरांगी फुले लोंबत ूिते, 

त्याांच्याूडमांतातकमळेंइत्याददनानातर्िेचा नरांगीबेरांगीफुलेंलोंबतूिते, त्याांच्याूडमांतातजतमननवर

नानाप्रकारच्यापानाांफुलाांचा ाखचा प  न त्याडवाांचा ाभलामोठा तचा त्तवतचा त् केवळएकगातलचा ाचा बन न

त्यावरजागोजागतर्ितेर्िचे्यापानाांफुलाांननघवघ्वलेलनझा ें, जशनकायूताांचा न तनलातवलनूितेक 

काय, अडाभाडझालाअडले.तडेंचा एकीक ेएकां दरडवथलिानमोठयाझुत्न्या, खोंगळया, ओढेवनद्याांचा े

ूज बाज चा ेवाळवांटाांवरखरबुजें, टरवुजें, शेंदा न, काांक या, तखरेवगैरेचा हूांक ेलोळतप लेलेअड नतजक े

ततक े स्वच्छ तनमथळ पाण्याचा े प्रवािअखांत तखुळखुळमांजुळवाणाशब्दकरीत विातूिते.ूडपाड

लिानमोठयातलावाांच्याजलडमुदायाांतनानातर्िचे्यातचा त्तवतचा त्रांगाांच्याकां मळाांवरूनमिषमराांचा ेथव्याचा े

थवे गुांजारव करीत ूिते व जागोजाग तळयाांच्या तटाक  जलतांत  ूपल्या ूटोर्कयाांत येताांचा  त्याांना
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उचा ल नतों ाांतटाकण्याकटरताांबगळेएकापायावरबकध्यानलाव नउभेरातिलेूिते.शेजारचा ेअरण्याांत, 

तजक ेपिावेंततक ेजतमनीवरूनगरीबतबचा ारनिरणें, मेंढरेंवगैरेश्वापदाांचा ेकळपाांचा ेकळप, लाां गे, व्याघ्र

ूददकरून दषु्ट विडक पश ांपाड नूपाूपले जीव बचा ावण्याकटरताां िापा दते पळतचा ाललेूिते. व

झा ाांवरनानाप्रकारचा ेंडुस्वरगायनकरूनतानडेनाडिीलाजतवणारे दकत्येकपिी, ूपाूपल्यामिुर, 

कोमल स्वरानें गाण्यामध्येंमातकरूनचा  रझालेूिते, तोंूकाशाांत बतिरीडडाणे वगैरे घातकपिी

त्याांचा े प्राण िरण करण्याकटरताां वरतन तघरटया घाल न, अकस्मात त्याांजवर झ पा घालण्याचा ें डांिानाांत

ूिते, इतर्कयाांत पतिमेक चा ामांद वशीतलवायु किनकिनूपल्या बायुलिरनबरोबरनानाप्रकारच्या

फुलपुष्ट्पाांचा ा डुवाडाचा ी चा हूांक े बिार करूनडो ीतूिते. िें पािन ूपल्या बुि, तखस्ती, मुडलमान, 

मिार, ब्राह्मणवगैरे म्िणतवणार्यामानचा बाांिवाांच्याम ळप वथजाांड दकतीूनांदिोतअडेलबरें !अडो, 

परांत त्याांडशस्त्स्त्ेववस्त्ेंप्रावणेंतयारकरण्याचा ीमातितीनडल्यामुळेंूपल्यादाढया ोयाांच्यातझपर्या

जटालोंबटडो  निातापायाांचा नलाांबलाांबनखेंवाढव न तनब्बळनागचा ें रिावेलागतअडेलनािनबरें !

ज्याांड मातीचा न अथवा िात ांचा न भाां ी करण्याचा ी मातिती नडल्यामुळें, पाण्याच्या क ले गु घेमेटी येऊन

जनावराांप्रमाणेंपाण्यालातों लाव नअथवािाताचा ेओंझळननेपाणीतपऊनूपलीतिानभागबाबीलागत

नडेलकाय !ज्याांडतवेवजातनघ ण्याचा ीमातितीनव्िती, अशावेळनभाकरीचा पातीचा ीगो ीकोठ न !

ज्याांडमेंढराढोराांचा नकात ीकाढण्याचा ीमातिती दकवाडोयनडल्यामुळेंअनवाणीचा ालावेंलागतनडेल

काय ? ज्याड तबनचा  क शांकर अांकिी मोजण्याचा ी मारामार त्याड डोमरडाचा े तारेंत यज्ञाचा े तनतमत्तानें

गायागुरेंभाज नखाण्याचा ीमातितीकोठ न? डाराांशतशाप्रडांगीतेइतकेअज्ञानीअडतीलक , जरत्याांचा े

डमोरकोणनभां वि ताांननता पत्ावरखोद नतलतिलेल्यावेदाप्रमाणेंएखादें पुस्तकूण नठेतवलेंअडतें

तर, त्याांननतेंिाताांतघेऊनपािताांचा त्याांतकाांिनडुवाडवरडनािनअडेंपाहूनत्याचा ीकायदशाकेली

अडती, यातवषयन ूताां ूमच्यानें तकथ डुिाां करवत नािन. कारण ते स्वतः फलािारी अडल्यामुळें या

तनशाचा राांनन केलेल्या वेदमतानुडार डोमरडाचा े नादाांत अगर पिश्रािाचा े तनतमत्तानें दडुर्याांच्या गाया

चा ोरूनमारून त्याांच्यानेंखावतवल्यानडत्या, ूतणतडेंकरण्याचा ी त्याांडगरजिीनडेल.कारणते इतके

पतवत्अडतीलक , त्याांनायाडवथ मतलबीग्रांथकाराांडूपले वांशज म्िणण्याचा ेंूव लेंअडतेंकाय ? 

त्याांच्यापुढेंयाांच्यानें"त ांबिु"," त ांतखस्तो","त ांमुडलमान"," त ांमिारम्िण ननीचा "व"ूम्िीब्राह्मण

म्िण नउांचा ूिोत"अडेंम्िणण्याचा ीजरुततरीझालीअडतीकाय? अडो, पुढेंकाांिनकाळलोटल्यावर

ूपल्या म ळ प वथजाांचा ी डांततत जेव्िा जास्त वाढली, तेव्िाां त्याांनन ूपल्या नात पणत ड रिाण्याकटरताां
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झा ाांच्याफाांद्याांचा नूढीमेढीउभ्याकरून त्यावरनारळीच्या त्याांच्याभोवतालनचा ोगदाथबाभळीअथवा

करवांदीच्या फाांटयाांचा ें कुां पण वूांतजाण्याच्या रस्त्यावर एक झोपा अथवा कोर या दग ाांचा ा गाांवकुड 

करून त्यालाएकवेड ठेव न ततक  नरात्ीडरानाांतलन  दषु्टजनावरेंूांतयेऊां नयते, म्िण नतथेें त्याांनन

रखवालीकटरताां वेडकर रिकाांच्या नेमणुका केल्यावरून ूां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 ेतकु ेदतेों ; ूतणत्याचा प्रमाणेंिल्लनूपणडवथगाांवकरीलोकएकां दरडवथपोलीडखात्याांतील

तशपायाांडतित मोठमोठया कामगाराांम भाकरीच्या तुक याऐवजन पोतलडफां   दतेों काां नािन बरें ? या

उभयताांत अांतर तें काय ? मिाराचा े िाताांत काठीदोरी व पोलीडचा े िाताांत वाद्याांचा न टटककोरन, अडो, 

इतर्कयाांत डदरच्या गाांवन त्याांच्याांत मुलाबाळाांच्यािुल्लक अपरािावरून ूपूडाांत तांटेबखे े उपतस्थत

झाल्यावरून व गाांवातील डवथ लिानमोठे व ील जवळपाड एखाद्या पाराचा े छायेखाली बड न न्यायाांतन

गुन्िगेाराडतशिाकरीतअडतील.कारणत्यावेळनूताांडारखेंमोठमोठालनटाऊनिालेंअथवाचा ाव या

बाांि न तयारकरण्याचा ें ज्ञान त्याांडकोठ नअडेल ? परांतु पुढें काांिन काळानें त्या डवाांचा न कुटुबे जडजशन

वाढतगेलनअडतील.तडतडेंत्याांच्याांतडुांदरतस्त्याांच्यावजांगलाांच्याउपभोगाच्याडांबांिानेंनानाप्रकारचा े

वादतववादवारांवारउपतस्थतिोऊां लागलेअडतीलवतेूपडाांतजेव्िाां गो ीगुलाबीनें तमटेनात, तेव्िाां

त्याांपैक  वहुतेक डालड गृिस्थाांनन ूपूपलें डामानडमुान व तान्िन मुलें पाटयाांत घाल न एकां दर डवथ

ूपल्याजथ्याांतील स्त्ीपुरुषाांडबरोबरघेऊनद र दशेन तनरतनराळेअांतरावरजाऊन तजक े ततक ेगाांवें

बडव न त्याांत मोठया डुखानें व ूनांदाांत राहूां लागल्यामुळें , प्रथम ज्या ज्या गृिस्थाांनन तिव्या करून

ूपूपल्यापाटयाभरूनद रद रदशेनजाऊनगाांवेंवडतववल, त्यात्यागृिस्थाांडबाकीरावथगाांवातीललोक

पाटील अथवा दशेमुख म्िण न, त्याांच्या ूज्ञेंत वाग  लागले. व िल्लीचा े अज्ञानी पाटील व दशेमुखजरी

भटकुळकण्याांचा े ओंझळीनें पाणी तपऊन गाांवकरी लोकाांत कज्जे लढतवतात, तरी एकां दर डवथ गाांवकरी, 

त्याांच्या डल्लामडलतीनेंचा चा ालतात, दडुरें 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

ूतणूमचा ेंू नाांवजगताप. प्र-- तरमगडास्व चा ेजगतापतुमचा े कोण? उ -- डाडव चा ेजगताप

ूतणूम्िीएकचा , डुमारेंडाताूठ ोपाझाल्या, शेराचा ेकाळाांतूमचा ीम ळपाटीडाडव ाहूनपुण्याड

ूली व िल्लन ूम्िी ूपल्या मुलाबाळाांचा न जावळें डाडव ाड जाऊन कटरतों. कारण त्याांचा ी ूतण

ूमचा ीडठवाईएकवत्याांचा ेंूमचा ेंदवेदवेकिीएकप्र--तरमगतुमचा ावूमचा ाडोईरडांबांिडिजाडिज

जमेल; कारणडाडव चा ेजगतापूमचा ेडोयरेिायरेूिते; तुम्िीततक चा ापदरमात्जुळव नद्याम्िणजे

झालें, मग तुमचा ी ूमचा ी इतर बोलाचा ाली एका िणाांत करून लग्नतचा ठया ताब तोब काढताां येतील."

याप्रमाणेंखरीिकीगतअड नजरएखादाप्रश्नकरीलक , तुम्िीिेंजेंम्िणताांयालाूिारतरोकोणत्या

शास्त्ाचा ा? तरत्याडमाझेंअडेंउत्तरूिेक , डुवणथ-लोभास्नदइराणाांतीलूयथलोकाांननमागाहूनजेव्िाां

या दशेाांतील डवथ म ळच्या स्थाइक अतस्तक, रािड वगैरे लोकाांचा ा तवध्वांड केला, त्याांपैक  उरलेल्या

मुगुटमणी द्स्युलोकाांवरलागोपाठअनेक स्वार्याकरूनअखेरीड त्याांडूपले दाडकरुणनानाप्रकारचा े

त्ाड दणे्याचा ी डुरवात केली ; त्यावेळी तवजयी झालेल्या ूयथ लोकाांच्यानें ूपल्या शास्त्ाांत, परातजत

केलेल्या श द्राांचा ी प वीचा ी खरी म ळ पीटठका कशी तलिववेल ? पुढें बराचा  काळ लोटल्यानांतर त्या डवथ

गाांवच्या वनाांतीलफळाांवरजेव्िाां तजवाथि िोईना.तेव्िाां ते माडे. पश  व पशीयाांच्या तशकारीवरूपलें

उदरपोषणकरूां लागलेअडतील; त्याांजवरिी त्याांचा ाजेव्िाांबरोबर तनवाथििोईना; तेव्िाां त्याांननथो ीशी

शेती करण्याचा ा उद्योग डरुू ह्त्यारेंपात्यारें. औतकाठया वगैरे डामानडुमान नवीन करण्याचा ी त्याांड

जडजशीयुतक्तडुचा  ांलागली, तडतशीत्याांननप्राांताचा ेप्राांतलागव केलीअडेलवत्यामानानेंलोकडांख्यािी

वाढ ांलागल्यामुळेंएकां दरडवथप्राांताांतीलवनचा राईच्यावडरिद्दोच्यावगैरेडांबांिानेंडवथदशेभरलढेप  न, 

त्याांच्याांत मोठमोठाल्या िाणामार्या िोऊन ख नखराब्या िोऊां  लागल्य़ा अडतील. त्या डवाांचा ा बांदोबस्त

करण्याकटरताांएकां दरडवथप्राांताांतीललोकाांडएकेटठकाणनजम नडवाथनुमतेत्याडवथकामाांचा ेतनकालडिज

करण्याचा ेंफारकठीणप  ांलागलेंअडेल.यास्तवडवाथनुमतेंअशीतो तनघालीक , एकां दरडवथप्राांताांतील

गाांवोगाांवच्या लोकाांनी ूपूपल्या गाांवाांतील एकेक शिाणा मातितगार तनव  न काढावा ूतण त्या

डवाांननएकेटठकाणनजम नतेथेंवहुमतानेंडवथकामाांचा ेउलग ेकरूनतनकालाडलावण्याचा ीवतिवातडरुूां 

केलन.यावरूनूपलेडवथलोकाांतिाकाळपावेतोंतनव  नकाढलेल्यापांचा ाचा ेमाफथ तमोठमोठाल्याकज्जाांचा े

तनवा ेकरूनघेण्याचा ीवतिवाटजारीूि.ेपुढेंकाांिनकाळानेंजेव्िाांअटकनदीचा ेपलीक ेजाऊनदकत्यके

कुळाांनन तेथें लागव  करून वडाित केली व त्या मानानें चा हूांक े खानडेुमारी अफाट वाढली, तेव्िा
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ूवपथणामुळें दकत्येकटठकाणन तपकाडअतजवातिक्कावड नडवथनदीनालेवतळनउताणनप लन, यामुळे

अरण्याांतीलएकां दरडवथपशपिीतजक ेपाणीतमळेलततक ेतनघ नगेले.तजक ेपिावेंततक ेंउपाडामुळें

मनुष्ट्याांच्यालोथीच्यालोथीप लेल्यापाहून दकत्येकदशेाांतीलिा ड पुां ाांननबहुतेकवुभुतितकां गालाांड

ूपल्याचा ाकरीडठेव नत्याांडूपल्याबरोबरघेऊन, ूरांभनत्याांननूडपाडच्याअवाददशेाांतमोठमोठाले

दरो े घालताां चा ालताां, त्याांचा े िाताखालचा े लोकाांवर त्याांचा ा पग ा बडताांचा  त्याांनन इतर लोकाांचा े राजे

िोण्याचा े घाटघातलें ( यातवषयनूताांूपणशोिकरूां लागल्याड त्याांपैकों वहुतके तपढीजादा राजाांचा े

घराण्याांतीलम ळपुरुषयाचा मातलकें तीलतशरोमतणतनघतील.)त्याांचा ाबांदोवस्तकरावाम्िण नएकां दरडवथ

दशेाांतीलगाांवकरी, याांच्यािात नहुशारप्रतततनिीचा ीतनव ण ककरूनत्याच्याडांमतीनेंएकां दरडवथदशेाचा ें

डांरिण करण्यापुरती फौज ठेव न, ततचा ा खचा थ भागण्यापुरता शेतडारा बडव न त्याचा ी जमाबांदी

करण्याकटरताां. तिशीलदाराांडतित चा पराशाांच्या नेमणुका करून व्यवस्था केली. त्यामुळें एकां दर डवथ

दशेाांतीललोकाांडूरामझालाअडेल.नांतरकाांिनकाळानेंचा हूक ेडुवताझाल्यामुळेंवळीचा ेंस्थानम्िणजे

बल तवस्थानचा े पलीक ील दकत्येक  ोईज  लोभी प्रतततनिोंनों, डदरील चा ोरटे लोकाांचा ें वैभव पाहून ते

ूपूपल्यादजेावेराजेबनताांचा ,पुवीचा ेलोकडत्तात्मकराज्याांचा ाबोजउ  नतनलयाडगेल्यामुळें , इराणचा े

ूलीक ीलछप्पदशेाांतशािण्णवकुलाचा ेप्रतततनिनननमात्ूपूपलन तनरतनराळनराज्यें स्थाप न, त्या

डवाांननएकमेअकाांचा ेडिायानें वषे वािनयेताां द्स्य , ूतस्तक, अिीर, अड र, उय्र, तपशाचा मातांडवगैरे

लोकाांच्या राज्याांत डवथ प्रजा डुखी िोऊन चा हूांक े डोन्याचा ा ि र तनघ ां लागला. इतकेंचा  नव्िें परांतु या

डवाथमध्येंदस्थ लोकमिाबलवानअडल्याकारणानेंत्याांचा ेंएकां दरडवथयवनाांवरइतकें वजनबडलेंअडावें

क , त्यापैक बहुतेकयवन.द्स्य लोकाांबरोबरनेिमनस्निेभाववडरळअांतःकरणानेंवतथनकरीत, त्यामुळें

दस्य लोकिरएकप्रकारें त्याांडमदतकरूनत्याांच्यापरामशथकरीत.यावरूनयवनलोकाांतद्स्य लोकाांड

दोस्तम्िणण्याचा ाप्रचा ारप लाअडावावत्याचा प्रमाणेंबाकीउरलेलेयवनूयाथददलोकद्स्य लोकाांबरोबर

मनाांत न कृतत्मानें वागतववेळूल्याबरोबर त्याांच्याशनउघ गमजाकरीत, तेव्िाां द्स्य लोक त्याांच्या

खो ीमो  न त्याांडताळयावरूणीतअडतील, यावरूनयवनवूयथलोकाांतदस्य लोकाांडवरैभावानें

दशुमन व दषु्ट म्िणण्याचा ा पटरपाठ प ला अडावा; कारण दोस्त, दशुमन ूतण दषु्ट या शब्दाच्या

अवयवाांडतित त्याांच्याांतीलभावाथाथचा ा मेळ द्स्य शब्दाशनडवाांशन तमळतो. शेवटन एकां दरडवथ इराणी (

ूयथ ), तुकथ  वगैरे यवनलोकाांड दस्य लोकाांचा ा बोलबालाडिनिोईना, तेव्िाां त्याांपैक अठरा वणाांतील

अठरातर्िचे्यापग याघालणार्या"अठरापग जातीच्यालोकाांनन"डुवणथल टकरण्याच्याूशेनेंद्स्य 

लोकाांच्या मुलखाांत वारांवार िल्ले करण्याचा ी डुरवात केली. परांतु बळीचा े पदरच्या काळभैरव व

खां रेावाडारख्यामिावीराांनन त्याांचा ी तबलकुल ाळमळ ां  ददलीनािन.इतर्कयाांतइराणाांतीलूयथलोकाांत

ततरकमटयाचा ी नवीन युतक्त तनघाल्याबरोबर तेथील इराणी िेत्न्याांपैक  बहुतेक वरािाडारख्या िा ड

दांगलखोराांनन, अलीक ील छपन्न दशेाांतील लिानमोठया डांपतत्तमान राजेरजवा याांचा ा नाश केल्यानांतर

नरवडि ूयथ िेत्न्यानें दस्य  लोकाांचा ा तरूण राजपुत् प्रल्िाद याचा ें कोवळें मन िमथमिषष्ट करून, त्याच्या

डिाय्यानें त्याच्या तपत्याचा ा कृतत्मानें वि केला. नांतर वामन ूयथ िेत्न्यनें यथेीलमिाप्रतापी द्स्य पैक 
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बळीराजाडरणाांगणनपा ताांचा , त्यानेंततडरेददवशनबळीचा ेराजिाननतीलएकां दरडवथअांगनाांचा ेअांगावरील

डुवणाथलांकाराांचा ी ल ट केली, यामुळें द्स्य  लोकाांनन ूपल्या दशेाांत न, ूयथ ब्राह्मण लोकाांड िाांक न

दणे्यातवषयनपुष्ट्कळलढायाकेल्या; परांतुअखेरीडपरशुरामूयथिेत्न्यानेंयेथीलएकां दरडवथिेत्वाडीद्स्त 

लोकाांवरलागोपाठएकवीडवेळाांस्वार्याकरूनत्याांचा ीशेवटीइतकीवाताितकेलीक , त्यापैक दकत्येक

मिावीराांडत्याांच्यापटरवाराडििल्लनच्याचा ीनदशेाजवळएकपायमागथिोता, ( ज्यावरपुढेंकाांिनकाळानें

डमुद्रपडरलावज्याडिल्लनबेिठरगचा ीडामुद्रिुनीम्िणतात)त्यामागाथनेंपाताळनअमेटरकें तीलअरण्याांत

जावें लागलें. कारण तेथील दकत्येक जुनाट लोकाांचा ा व तेथील द्स्य़  ( श द्र ) लोकाांचा ा दवेभोळपणा, 

रीततभाती, दक्यावगैरेबर्याचा अांशनएकमेकाांशनतमळतात.म ळच्या"अमेटरकन"लोकाांतयेथल्याडारखन

ड यथवांशी, रािडवूतस्तककुळेंडाांप तात.तेथीलमुख्य"काशीक"नाांवाशनयेथील"काशीकराांशी"मेळ

तमळतो. "कोरीकाांचा ा "शब्द "काांचा न "शब्दाशन तमळतो.ते येथल्याडारखेशकुनापशक नमानीत. त्या

लोकाांत यथेील श द्राांडारखे मेल्या मनुष्ट्यावर पोषाक घाल न प्रताबरोबर डोनें पुरण्याचा ी दक्या डाांप ते.

िल्लनडवथश द्रद्रव्यिीनजरीझाले, तथातपते(अमेटरकन)श द्राडारखेंमीठनघालताांमौल्यवानमडाला

घाल नपुरीत.त्याांच्याांतयेथल्याडारखन"टोपाजी, माणक , अर्वतलयल्लपावअर्वतलबाळप्पा"अशननाांवें

डाांप तात. तथेें " कान ा " नाांवाचा ा प्राांत डाांप तो. परांतु, काांिन काळानें मागाहून तचा नी अथवा ूयथ

लोकाांनन तेथील लोकाांवर स्वार्या करून त्याांड िस्तगत केलें अडावें; कारण त्याांनन विदसु्थानाांतील ूयथ

लोकाांडारखें, अमेटरकें तील प वीच्या लोकाांड " तवद्या दणे्याचा ी बांदी क्रून त्याांचा े एकां दर डवथ मानवी

अतिकारिरणकरूनत्याांडअततनीचा मान नूपणत्याांचा े "भ दवे "िोऊन, ूकाशाांतीलग्रिाांडिपाांचा 

तत्त्वाांचा ीप जाकरीतिोतेअडेंूढळतें.अडो, परांतुयेथेंूयथनाना पेशवेयाचा ेदालीबांदजातबांि परशु-

रामाच्यािुमाळनत, रणाांगणन प लेल्या प्रमुखमिाअरनच्याएकां दरडवथ तनरातश्रत तविवा तस्त्याांपाड न

जन्मपावलले्याअभथकाांचा ा त्यानें (परशुरामानें )डरडकटीनेंविकरूनद्स्य लोकाांच्या दकत्येक कुळाांचा ी

त्यानें ( परशुरामानें ) डरडकटीनें वि करून द्स्य  लोकाांच्या दकत्येक कुळाांचा ी दाणादाण करून, बाकी

उरलेल्याएकां दरडवथिेत्वाडीद्स्य लोकाांचा ेश द्र(दाड)वअततश द्र(अनुदाड)अडेदोनवगथकरूनूयथ

ब्राह्मणाांननत्याांडनानाप्रकारचा ेत्ाडदणे्यातवषयनअनेकमतलवीवजुलमी"कायदे"केले.त्याांपैक काांिन

काांिनलेखी मुद्देमन डारख्याकठोरवपिपातीग्रांथाांतडाांप तात.तेअडेंक , " ज्या टठकाणनश द्रलोक

राज्यकरीतअडतील, त्याशिराांतूयथ ब्राह्मणानें मुळनचा राहूां नय,े श द्राडब्राह्मणानेंकोणत्याचा तर्िचेा ें

ज्ञान दऊेां  नये, इतकेंचा नव्ि,े परांतुूपलावेदघोषश द्राचा े कानीडुिाां प  ां दऊेां  नये.श द्राबरोबरूयाांनन

अवशीपिाटेडप्रवाडकरूां नये.श द्राचा ा मुरदाफक्तदतिणेक च्यावेशनत ननेण्य़ातवषयनपरवानगीिोती.

ूयथब्राह्मणाांच्यामढयाडश द्राडस्पशथकरण्याचा ीमनाईअडेराजाभकेुनेंव्याकुळिोऊनमेलातरी त्यानें

ब्राह्मणापाड नकरअथवाशेतडाराघेऊां नय.ेपरांतुराजानेंतवद्वानब्राह्मणाडवषाथडनेंकरूनद्यावनत.तवद्वान

ब्राह्मणाड ठेवीडाांप ल्याड त्यानें एकटयानेंचा  त्याांचा ाउपभोग घ्यावा.कारण ब्राह्मणडवाांचा ािनीूि.े

परांतुराजाडठेवीडाांप ल्याडत्यानेंत्याांतीलअिेद्रव्यब्राह्मणाडद्यावें. 
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ूयथब्राह्मणाांननकडलाजरीगुन्िा केला, तरी त्याच्या केडालािीिक्कानलावताां त्याड

िद्दपार मात् करावें म्िणजे झालें. ब्राह्मणाांनन ूपली डेवाचा ाकरी शुद्राांड करावयाड लावावें, कारण

दवेाजीनेंश द्राडब्राह्मणाचा ीडेवाकरण्याकटरताांचा उत्पन्नकेलेंूि.ेजरब्राह्मणानेंएखाद्याश द्राडूपल्या

काांिननाजुककामाांतउपयोगीप ल्यावरून, स्वतःच्यादास्यत्वापाड नमुक्तकेलें, तरत्याडपातिजेलत्या

दडुर्याभटब्राह्मणाांननपक  नूपलेंदास्यत्वकरावयाडलावावें.कारणदवेाजीनेंत्याडत्याडाठनचा जन्माड

घातलेंूि.ेब्राह्मणउपाशनमरूां लागल्याडत्यानेंूपल्याश द्रदाडाचा ेंजेंकायअडेल, त्याडवाथचा ाउपयोग

करावा. तबनवारशीब्राह्मणाचा ीदौलतराजानेंकिनघेऊां नये, अडाम ळचा ाकायदाूि.ेपरांतुबाकीडवथ

जातीचा ी तबनवारशीमालतमळकतपातिजेअडल्याडराजानें घ्यावी. ब्राह्मणगृिस्थाांननजाण नबुज नगुन्िे

केले, तरीत्याांडत्याांच्यामुलाांबाळाांडित्याांचा ीतजनगीडुिाांत्याांबरोबरदऊेनफक्तिद्दपारकरावें.परांतुतेचा 

गुन्िेइतरजातीक  नघ ल्याडत्याांडत्याांच्यागुन्याच्यामानाप्रमाणेंदिेाांततशिाकरावी.ब्राह्मणाचा ेघरन

श द्राडचा ाकरीनतमळाल्याडत्याांचा ीमुलेंबाळेंउपाशनमरूां लागल्याडत्याांननिातकडबावरूपलातनवाथि

करावा.अक्कलवानश द्रानेंिीजास्तीदौलतीचा ाडांचा यकरूां नये,कारणतडेंकेल्यापाड नत्यालागवथिोऊनतो

ब्राह्मणाचा ा तिःकार करू लागेल. ब्राह्मणानें श द्रापाशन किनिी तभिा माग  नये. कारण त्या तभिेच्या

द्रव्यापाड नत्यानेंिोमिवनकेल्याडतोब्राह्मणपुढल्याजन्मनचा ाां ाळिोईल.ब्राह्मणानेंकुतरे, माांजर, घुब 

अथवाकावळामारला, तरत्यानेंत्याबद्दलश द्रमारल्याप्रमाणेंडमज नचा ाांद्रायणप्रायतितकेलेंम्िणजेतो

ब्राह्मण दोषमुक्त िोईल. ब्राह्मणाांनी तबनिा काांचा न गा ाभर जनावरें मारलन अथवा त्याांनन िा काांच्या

िजारजनावराांचा ाविकेलाअडताां, त्याांननचा ाांद्रायणप्रायातितघेतलेंम्िणजेझालें.श द्राांननूयथब्राह्मणाड

गवताचा े का ीनें माटरलें, अथवा त्याचा ा गळा िोतरानें ूवळला, अथवा त्याांना बोलताांना कुां टठत केलें, 

अथवात्याडतिःकारूनशब्दबोललेअडताां, त्याांननब्राह्मणाचा ेपुढेंू वेंप  नत्याांपाड निमामागावी."

यातशवायश द्रातवषयननानाप्रकारचा ेंजलमीलेखूयथ ब्राह्मणाांचा े पुस्तकाांत नडाांप तात, त्याांपैक  दकत्येक

लेख येथें तलतिण्याडडुिाां लाज वाटते. अडो, यानांतर ूयथ लोकाांनन, ूपल्या िस्तगत करून घेतलेल्या
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जतमनीचा ीलागव डुरळीतरीतीनेंकरण्याचा े उद्दशेानें द्स्य लोकाांपैक प्रल्िादाडारख्या दकत्येकभेक व

िैयथिीनअशालोकाांननस्वदशेबाांिवाांचा ापिउचा ल नूयथब्राह्मणाांशनवैरभाविरूनतदनुरूपूरांभापाड न

तोंशेवटपयथतकिनिीिालचा ालकेलीनािन.त्याांडगाांवोगाांवचा ेकुळकण्याथचा ेंकामावरमुकररकरूनूपले

िमाांत डरतें करून घेतलें. यावरून त्याांड दशेस्थ ब्राह्मण म्िणण्याचा ा प्रघात प ला ूि,े कारण दशेस्थ

ब्राह्मणाांचा ाअयेथीलम ळच्याश द्रलोकाांच्यारांगरूपाशन, चा ालचा लणुकीशनवदवे्िार्यावरीलकुळस्वामीशन

बहुतकरूनमेळतमळतोवदडुरेंअडेंक , दशेस्थवकोकणस्थब्राह्मणाांचा ािाकाळपावेतोंपरस्पराांशनबेटीव

रोटी व्यविारडुिाां मुळनचा  िोत नव्िता. परांतु कालच्या पेशवेडरकाराांनन दशेस्थ ब्राह्मणाांबरोबर

रोटीव्यविार करण्याचा ा प्रघात घातला. डदरचा ी व्यवस्था अमलाांत ूग न ूयथ ब्राह्मण येथील भ पतत

झाल्यामुळेंत्याांचा ाबाकीचा ेडवथवणाथचा ेलोकाांवरपग ाप  नत्याांडअठरावणाांचा ेब्राह्मणगुरुम्िण ांलागलेव

त्याांननस्वतः’स्वगथपाताळएककरूनडो ल्यानांतर’ ूताांकाांिनकतथव्यरातिलेनािन, अशाबुिीनेंता पत्ें

नेड न, छातीवर ताांब ी माती चा ोळ न, दां  थोपटण्याचा े तवडरून त्याबद्दल स्नानडांध्या करून, अांगावर

चा ांदनाच्या उटया लाव न, कपाळावर केशर, कस्तुरीचा े टटळे रेख न, स्वस्थ बड न मौजा मारण्याचा ा क्म

ूरांतभला.त्याांपैक कोणीभाांगेच्यातारेंतनानाप्रकारचा ेअपस्वाथीग्रांथकरण्याचा ेनादाांत, कोणीयोगमागथ

शोि न काढण्याचा े खटपटनत प  न, बाकी डवाांनन ूपूपडाांत एकमेकाांनन एकमेकाांड "अठरा वणाांमध्यें

ब्राह्मणगुरु शे्रष्ठ " म्िणण्याचा ाप्रचा ारडुरू केला. त्याचा डुमाराडयथेीलजांगल(ज्य  ) दफरस्तेबकालाांनन

ूपलािमथ स्वीकारावा, म्िण नूयथब्राह्मणाांनन त्याांचा ापाठलाग केला.यावरून त्याांननडांताप नूयाांचा े

तवरुिनानाप्रकारचा ेग्रांथकरूनूयथिमाथचा ीिळेणाकरण्याकटरताांएकतनराळाचा िमथझालाअडावा.नांतर

ूयथब्राह्मणाांच्या स्वािीन झालेल्या येथील एकां दर डवथ िुद्र शेतकरी दाडाांचा ा, त्याांनन डवोपरी तिःकार

करण्याचा ीडुरुवातकेली.त्याांडूजददवडपावेतोंराज्यविमथप्रकरणनूयथब्राह्मणइतकेनागतवतातक , 

त्याांच्यापेिाांअमेटरकें तीलजलुमानें केलेल्यािप्शीगुलामाांचा ीडुिाांअवस्थाफारबरीिोती, म्िण नडिज

तडिकटरताां येईल.यथातपअलीक ेकाांिनशतकाांप वी, मिमदीडरकाराड त्याांचा ीदयायेऊन त्याांननया

दशेाांतीललिावतिश द्राददअततश द्राांडजबरीनेंमुडलमानकरूनत्याांडूयथिमाथच्यापेचा ाांत नमुक्तकरून, 

त्याांडूपल्याबरोबरीचा ेमुडलमानकरूनडुखनकेलें.कारणत्याांपैकीदकत्येकअज्ञानीमुडलमानमुल्लानेव

बागवान ूपल्या लग्नाांत यथेील श द्रादद अततश द्राडारखे डांस्कार कटरतात, यातवषयन वतिवाट डाांप ते.

त्याचा प्रमाणें पोतुथगीज डरकारनें या दशेाांतील िजारों श द्रादद अततश द्राांड व ब्राह्मणाांड जुलमानें रोमन

र्कयाथतलक तखस्ती करून त्याांड ूयाथचा े कृतत्मी िमाथपाड न मुक्त करून डुखी केलें. कारण त्याांच्यामध्यें

दकत्येक ब्राह्मण श द्राांडारखन गोखले, भोंडले, पवार वगैरे ू नाांवाचा न कुळें डाांप तात. परांतु िल्लन
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अमेटरकन वगैरे लोकाांच्या मदतीनें, या दशेाांतील िजारों िजार गाांजलेल्या श द्रादद अततश द्राांनन, 

ब्राह्मणिमाथचा ातिःकारकरूण, जाण नबुज नतखस्तीिमाथचा ाअांतगकारकरण्याचा ात ाखाउ तवलाूिे, िें

ूपणूपल्या  ोळयानें ढळढळीतपिातूिों.कदातचा त्  डदरच्याश द्राददअततश द्राांच्या दःुखातवषय़न

तुमचा ीखात्ीिोतनडल्याड, तुयीनुकतेंचा अलीक च्यादाडशेतकर्याांपैक डातारकरतशवाजीमिाराज, 

ब ोदकेर दमाजीराव गायकवा , यावालेरकर पाटीलबुवा, ईद रकर लाख्या बारगीर, यशवांतराव व

तवठोजीराव िोळकराडारख्या ख े ब े रणश र राजेरजवा याांतवषय़न, थो ाडा तवचा ार करून

पातिल्याबरोबर, तेअिरश न्यअडल्यामुळेंत्याांजवरवत्याांच्याघराण्याांवरकडकडेअनथथकोडळलेिेंडिज

तुमचा ेलिाांतयेईल; यास्तवत्यातवषयनत तथयेथेंपुरेंकटरतों.अडो, येथीलछप्पनदशेाांतीलराजाांननडदरचा े

लोकडत्तात्मकराज्याचा ीकाांडडोत लीवत्यामुळेंूयथब्राह्मणाांनीद्स्त वगैरेलोकाांचा ीवातािातकरूनिा

काळपावेतों त्याांचा ीअशी तवटांबनाकरीतूिते, िें त्याांच्याकमाथनुरूप त्याांडयोयायशाडन तमळालें, याांत

काांिन डांशय नािन, तथातप इराणा-पलीक ील ग्रीतशयन लोकाांनन, पतिल्यापाड न प्रजाडत्तात्मक राज्य

ूपल्याकाळजापलीक ेडांभाळ नठेतवलेंिोतें. पुढेजेव्िाांइराणाांतीलमुख्यबढाईखोर"झरतर्कडड"यानें

ग्रीक दशेाचा ी वातािात करण्याकटरता मोठया  ाम ौलानें ूपल्याबरोबर लिावति फौज घेऊन, ग्रीड

दशेाचा ेडरिद्दीवरजाऊनतळददला, तेव्िाांस्पाटाथशिराांतीलतीनचा ारशेंस्वदशेातभमानीतशपायाांननरावत्

एकाएक थरमाँपलीच्यावख नत नयेऊनत्याांचा ेछावणीवरछापाघाल नत्याांच्याएकां दरडवथइराणीफौजचेा ी

त्ेिात्ेिाकरून, त्याांडपरतइराणाांतिुखकाव नलातवलें-िात्याांचा ादकत्ताइटालीदशेाांतीलरोमनलोकाांनन

जेव्िाां घतेला, तेव्िाां ते लोक प्रजाडत्तात्मक राज्याच्या डांबांिानें एकां दर डवथ युरोप, एतशया व ूदफ्रका

खां ाांतीलदशेाांततवद्या, ज्ञानविनामध्येंइतकें शे्रष्ठत्वपावलेक , त्याांच्यामध्येमोठ्मोठेनामाांदकतवर्कत्तेव

तडतपयोडारखेस्वदशेातभमानीयोिेतनमाथणझाले.त्याांननूदफ्रकें तीलिनीबॉलडारख्यारणिीराांचा ानाश

करूनतथेीलएकां दरडवथलोकाांडयथातस्थतशाडनकेलें.नांतरत्याांनापतिमडमुद्राांतग्रेटतब्रटनबेटाांतील.

अांगावर ताांब यातपवळया मातीचा ा रांग दऊेन कात न पाांघरणार्या रानटी इांतयालश वगैरे लोकाांड, 

वस्त्पात्ाांचा ा उपयोगकरण्याचा ी मातितीकरून दऊेन, ूपल्या िाताांतचा ारपाांचा शे वषे छ ी घेऊन त्या

लोकाांडप्रजाडत्तात्मकराज्याचा ाि ादऊेनवळणलावीतिोते; तोंइक ेरोमनडरदाराांपैकीमिाप्रतापी

ज्युलीयडडीझरनेंूपल्याएकां दरडवथकारकीढीतडिालिरोमनतशपायाांडबळीदऊेनअनेकदशेाांतील

पीढीजादा राजेरजव याांवर वचा थस्व बडतवल्यामुळें, त्याच्या  ोळयावर ऐश्वयाथचा ी इतकी िुांदीूली क , 

त्यानेंूपल्याम ळप्रजाडत्तत्मकराज्यरूपमातेवर ोळे दफरव न, ततच्याडवथूव त्यालेकराांडूपले
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दाडानुदाड करून, ूपण त्या डवाांचा ा राजा िोण्यातवषयन मनामध्ये ितेु िटरला. त्या वेळेड तेथील

मिापतवत् स्वदशेातभमानी, ज्याांना अडें वाटलें क , या राज्यडत्तात्मकतेपाड न पुढे िोणारी मानिानी

ूमच्यानेंडिनिोणारनािन, त्याांपैक ब्र टडनाांवाचा ाएकगृिस्थ, ूपल्यािाताांतनागवाखांजीरघेऊन, 

ज्युतलयड डीझर प्रजाडत्तात्मक राज्यमांददराक े वडिाडनारूढ िोण्याचा े उद्दशेानें जात अडताां, वाटेमध्यें

त्याचा ामागथरोख नउभारातिला.नांतरज्युतलयडडीझरयानेंूपल्यामागाांनेंू व्याूलेल्याब्रुटडाच्या

 ोळयाांशन  ोळा लावल्याबरोबर मनामध्यें अततशय खतजल िोऊन, ूपल्या जाम्याच्या पदरानें तों 

झाांकताांचा , ब्र टडानें ूपल्या स्वदशेबाांिवाांड भावी राज्य्डत्तात्मक शृांखले पाड न स्वलांब करण्यास्तव

परस्परामध्यें अडलेल्या तमत्न्त्वाचा ी का ीमात् पवाथ न कटरताां, त्याच्या ( ज्युतलयड डीझरच्या ) पोटाांत

खांजीरखुपड न, त्याचा ामुरदािरणीवरपा ला.परांतुज्यतलयडडीझरनेंप वीडरकारीखतजन्याांतीलपैडा

बेलगामी खचा ी घाल न डवथ लोकाांड मोठमोठाल्या मेजवान्या ददल्या िोत्या, त्यामुळे तेथील बहुतके

ऐषाअरामी डरदार त्याचा े गुलाम झाले िोते, डबव पुढे चा हूांक े भालेराई िोऊन, तेथील प्रजाडत्तात्मक

राज्याचा ीइमारतकोडळ न, बाराडीझराांचा ेकारकीदीचा ेअखेरीडरोमनलोकाांच्यावभैवाचा ीराखराांगोळी

िोण्याच्या बेताांत रोमोलोक, इांतयालशवगैरे लोकाांडजागचा े जागन मोकळेडो  न, परतूपल्या इटाली

दशेाांत ूले. परांतु त्याचा  वेळन इांतयालश लोकाांचा े ूडपाड स्कॉचा , स्यार्कडन वगैरे लोक अट्ल उत्पाती

अडल्यामुळें त्याांनन एखाद्या बावनकशी डुवणाथमध्यें ताांब्यातपतळेचा ी भेळ करावी, त्याप्रमाणें, त्या

प्रजाडत्तात्ांक राज्यपितीमध्यें वांशपरांपरातिरूढव ेलोकाांचा ीव राजाांचा ी तमडळकरून, त्याडवाांचा े एक

भलेंमोठें  तीनिान्याांचा े गो मजेदारको बुळें तयारकरून, डवाांचा ीडमज तकाढली. त्या दशेाांत तजक े

ततक े ोंगराळप्रदशेअडल्यामुळेंलागव करूनडवाांचा ातनवाथििोण्यापुरतीजमीननड न.थां ीअततशय; 

डबव तर्ि-ेतर्िचे्या कलाकौशल्य व व्यापारिांद्याचा ा पाठलाग कटरताांचा , ते या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील

एकां दरडवथबेटाांडिचा ारखां ाांततवद्या, ज्ञानविनडांपादनकरण्याचा ेकामनअग्रगण्यिोतूिते, तोंइक े

ूरबस्थानाांतील िजरत मिमद पैगांबराचा े अनुयायी लोकाांनी इराणाांतील म ळच्याूयथ लोकाांच्या राज्य

वैभवाडि त्याांचा ी राखराांगोळी करून, या ब्राह्मणाांनन चा ाव न तचा पट केलेल्या अज्ञानी विदसु्थानाांत अनके

स्वार्याकरूनिाडवथदशेूपल्याकबजाांतघेतला. 
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शेतकर्याचा ाूड  १० 

 

 

 

नांतरम डलमानीबादशिाददवडातानडनेीगाणनऐक नरात्नजनानखान्यातलांपटझाले

ूिते, इतर्कयाांतमिाकुशलइांग्रजाांननमुडलमानाांच्यापग यावरघणमारूनिादशेडिजूपल्याबगलेंत

मारला, यामध्येंत्याांननमोठापुरुषाथथकेला, अडेमीम्िणतनािन.कारणयेथीलएकां दरडवथप्रजेपैक एक

दशाांशाब्राह्मणाांननूपल्याकृतत्मीिमाथच्याू  नलेखणीच्याजोरानें, िमथवराजकीयप्रकरणनबाकीच्या

नऊदशाांशलोकाांडतवद्या, ज्ञान, शौयथ, चा ातुयथवबलयािीकरूनिीनकरूनठेतवलेंिोतें, परांतुयापुढेंजेव्िाां

इांग्रजलोकाांडनऊदशाांडश द्राददअततश द्रलोकाांचा ास्बभावडवथकामाांतरानटीवू म ठपणाचा ाअड नते

डवैस्वी ब्राह्मणाांचा े िोरणानें चा ालणारे, अडें त्याांच्या प्रतचा तीड ूलें; तेव्िाां त्याांनन मिाि तथ ब्राह्मणाांड

नानाप्रकारच्यालालचा ीदाखव नएकां दरडवथकारभारत्याांजक ेडोपव न, ूपणडवथकाळमौल्यवानवस्त्े, 

पात्ें, घो ,े गा यावखाण्यातपण्याच्यापदाथाांतलांपटिोऊन, त्याांमध्येंमनमानेलतडेपैडेउिळ न, एकां दर

डवथ युरोतपयन व ब्राह्मण कामगाराांड मोठमोठया पगाराांच्या जागा व पेनशनें दणे्यापुरतें मिाड र द्र्व्व्य

अडावेंयािते नें, कोर याओल्याकों याभों याांच्याभाकरीखाणार्या, रात्ांददवडशेतीतखपणार्यकष्टाळ 

शेतकर्याच्याशेतावरदरतीडवषाांनन, पातिजेलतडेशेतडारेवाढव न, त्याांच्याअज्ञानीमुलाांबाळाांडतवद्या

दणे्याचा ीहूलदाखव न, त्याडवाांच्याबो र्कयावरलोकलफां  ायानाांवाचा ादसु्रराएककराचा ाबोजालाद्ला.

ूतण त्याांनन ( शेतकर्याांनन )ूपल्या मुलाांबाळाांडि रात्ांददवड शेताांतखप निान्य, काप ड, अफ .जवड

वगैरेकालादकत्तामोठयाकष्टानेंकमाव नशेतडार्याडुिाांलोकल-फां  ाचा ेिप्तेअदाकरण्याकटरताां त्याडवथ

तजनडाांड बाजाराांत नेऊन दान करावयाड जाण्याचा े राजमागाथत, दर डिा मैलाांवर जागोजागन जकाती

बडव न त्याांजपाड नलाखोंरुपयेगोळाकरूां लागले.जेूपल्या तवपत्तनतूडपाडच्याजांगलाांतीलगवत

लाांक  फाांटावपानफ लाांवरगुराढोराांचा नवूपलीजतणुककरीतअडत, तनडवथजांगलेंडरकारनेंूपल्या

घशाांत डो लन, त्याांच्या कों या-भों याच्या भाकरीबरोबर तों ी लावण्याच्या तमठावरडुिाां भली मोठी

जकातबडतवलीूि.ेतडेंचा शेतकर्याचा ेशेताांतभरप रपाणीअडल्यानेंत्याांच्यातजतरावाचा ाबचा ाविोऊन

त्याड पोटभर भाकर व अांगभर वस्त् तमळावें. अडा वरकाांतत भाव दाखव न, ूांत न ूपल्या दशेबाांिव

युरोतपयनइांतजनीयरकाम-गाराांडमोठमोठेपगारदणे्याचा ेइराद्यानें, युरोपाांतीलडावकाराांडमिाम रव्याज
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दणे्याचा ाितेुमननिरूनत्याांचा ेंकजथविदसु्थानच्याबो र्कयावरवाढव न, त्याकालब्याांतीलपाण्याचा ीदकमत

अज्ञानी शेतकर्याांपाड न मन मानेल तशी घेऊन,त्याांच्या शेताांत वेळच्या वेळन तरी पाणी दणे्यातवषयन

डरकारी कामगाराांक  न बरोबर तजवीज ठेवली जाते काय ? करण या इटरगेशनखात्यावरील बेपवाथ

युरोतपयन इांतजनीयर ूपलन डवथ कामें ब्राह्मण कामगाराांवर डोंपव न ूपण वाळयाचा े प द्याचा े ूांत

बेगमडािबेाडारखे ऐषूरामाांत मजीप्रमाणें कामें करीत बडतात. इक े ि तथ ब्राह्मण कामगार ूपली

हुशारीदाखतवण्याकटरताांइांतजनीयरडािबेाांचा ेकानफुां क नत्याांजक  न,पातिजेलतेव्िाां, पातिजेलतडेजुलमी

ठराव डरकाराांत न पाड करून घेतात. त्याांपैक  नमुन्याकटरताां येथें एक घेतों. तो अडा क :-- वक्तशीर

कालब्याांतीलपाणीडरल्यामुळें शेतकर्याांचा ीएकां दरडवथ तजतराबाांचा ीिोरपळ नराखराांगोळीजरीझाली, 

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 ेफमेंद्याव,े अडातकथ नडावाकाय? अिो, याखात्याांतीलदकत्यकेपाणीडो णार्याकामगाराांचा े

पाण्याडाठन अजथव कटरताां कटरताां शेतकर्याांचा े नाकाड नळ येतात. अखेर, जेव्िाां शेतकर्याांड त्याजक  न

पाणी तमळेनाडें िोतें, तेव्िाां शेतकरी त्याांचा ेवरील ि तथ अतिकार्याांक े दाद मागण्याड गेले क , पाण्याचा े

ऐवजनशेतकर्याांवरमगरुरीच्याभाषणाांचा ािल्लामात्िोतो.अशायान्यायीपणाचा ा ौलतमरतवणार्या

डरकारी चा ाकराांनन,कजथबाजारी दबुळया शेतकर्याांपाड न पाण्याचा े भरप र दाम घेऊन, त्याांच्या पैशापुरतें

भरप र पाणी दणे्याचा े ऐवजन, ूपल्या उांचा जातीच्या तोर्याांत शेतकर्याांशन मगरुरीचा नभाषणें करणें, या

न्यायालाम्िणावेंतरीकाय? डाराांश, ूमचा ेन्यायशीलडरकारूपलेिाताखालच्याऐषूरामीवदडुरे

ि तथकामगराांवरभरोडाननठेतवताांशेतकर्याांचा ेशेताडवेळनपाणीदणे्याचा ाबांदोबस्तकरून, पाण्यावरचा ा

दरकमीकरीतनािनत, म्िण नडाांप्रतकाळन शेतकर्याांचा न ददवाळन तनघ नडरकाराांड त्याांच्याघरादाराांचा े

तललाांव करून, ते डवथ पैडेया तनदथय कामागाराचा े पदरी ूांवळावे लागतात. यास्तव ूमचा े दयाळ 

डरकाराांनन दर एक शेतकर्याच्या शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणें प्रत्येकाड एकेक तोटी करून द्यावन, 

तजजपाड न शेतकर्याांड जास्त पाणी वाजवी-पेिाां घेताां न यावें. ूतण तडें केलें म्िणजे पाणी डो णारे

कामगाराांचा ीडरकाराडजरूरनलागताां, त्याांच्याखचा ाथच्यापैशाचा ीजीबच्यतांरािील, तीपाणीघणेार्या

शेतकर्याांडपाणीघेण्याचा ेदरकमीकरण्याचा ेकामनचा ाांगलीउपयोगीप ले.विल्लनजोूमचा े तवचा ारी

डरकाराांननपाण्यावरचा ेदरकमीकरण्याचा ाठरावकेलाूिे, तो"इरीगेशन"खात्याडएकीक ेठेवण्याचा ा

प्रडांग टाळता ) येईल. तडेंचा  अज्ञानन शेतकर्याांचा े मागें ूताशन लोकलफां  ाडारखा नवीन एक दडुरा

म्युतनतडपातलटीचा ाजबरदस्तबुरदां ायोज नकादढलाूि.ेतोअडाक , शेतकर्याांननशेताांततयारकरून
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ूतणलेलाएकां दरडवथभाजीपालावगैरेमालशिराांतूतणतवेळनत्याडवथमालावरमुतनतडपातलटीजकात

घेऊन शेतकर्याांड डवोपरी नात त.ेकिन किन शेतकर्यानें गा ीभर माळवें शिराांत तवकण्याकटरताां

ूतणतेवेळन त्याडवथमालाचा ी दकमतबाजाराांतजास्तीकम्तीवजनानेंघेणारेदणेारेदगेबाजदलालाचा ेंव

म्युतनतडपातलटीचा े जकातीचा े भरीड घाल न गा ीभा ें अांगावर भरून, त्याड घरन जाऊन मुलाबाळाांपुढें

तशमगा करावा लागतो. अिो, एकटया पुणें शिराांतील म्युतनतडपालटीचा ें ूताांचा  वार्वषक उत्पन्न डाांगली

डांस्थानचा ेउत्पन्नाचा ीबरोबरीकरूां लागलें. त्याचा प्रमाणेंमुांबईतलटोलेजांगम्युअतनतडपातलटीच्याउत्पन्नाचा े

भरीडपांतडतचा वाडारखनदिाबाराडांस्थानेंघातलन, तरीतोख ् ाभरूनयेणेंनािन.यावरून"उपरकीतो

ख पबनीऔरअांदरकीतोरामजणी"याप्रतडिम्िणीप्रमाणांप्रडांगगुजरलाूि.ेतजक ेपिावेमततक े

दतुफाथतचा रेबांदीगटारेंबाांिलेलेतवस्तीणथरस्ते, चा हुांक ेतवलायतीखाांबाांवरकां ददलाांचा ीरोषणाई, जागोजाग

तवलायतीखापरीवलोखां ीनळाांडतितपाण्याच्यातोटया, मुत्न्या, कचा र्याच्यागा यावगैरेडामानाांचा ा

थाटजमलाूि.े परांतु प वीचा े राजरेजवा ेजरी म र्वतप जकअड न इांग्रजलोकाांडारखे तवद्वान नव्िते,तरी

त्याांनन ूपल्या रयतेच्या डखुडांरिणाकटरताां मोठमोठया राजमागाथचा े दोन्िी  बाज ांनन झा ें, जागोजाग

गाांवकुड प ल.बहुतेकटठकाणन, भुईकोट, दकल्लेवगढया, दकत्येकटठकाणनिरणें, कालवे, तवतिरी, तलावव

अिमदनगरऔरांगाबाद, तवजाप र, ददल्ली, पुणेंवगैरेशिराांत नमजब तपाण्याचा ेनळ.िौददवेालयें, मतशदी

विमथशाळा, मोर्या, पाणपोईवगैरेडरकारीखतजन्याांतीलद्रव्याखचा ीघाल नतयारकेल्यािोत्या.िल्लनचा े

ूमचा ेमिातत्वत्तनीखर्याएकादवेाडभजणारेइांग्रजडरकारबिादर, म्युतनतडपातलटीचा ेद्वारेंअन्यमागाथनें

रयतेचा ें द्र्व्व्यिरणकरून, त्या द्रव्यापाड नडदरचा नकामें पुरनकरूां लागल्यापाड न, ूांत न रयतेड ददवडें-

ददवडप्रामातणकपणानेंचा टरताथथचा ालतवण्याचा ेंडामध्यथकमीकमीिोतचा ालल्यामळुें त्याांडदगुथणावलांबन

करण्याचा ें िें एक प्रकारचा ें तशिणचा  दते ूि.े तशाांत िल्लन अशा डुित्तेचा े काळाांत चा ार कोट रयतडे

ददवडाांत नदोनवेळाांपोटभरअन्नतमळतनािनवज्याांडभुकेचा ीव्यथाअनभुवल्यावाांचा ुनएकददवडडुिाां

डुनाजातनािन, अडें उघ कीडूलेंूि.े यास्तबूमच्या न्यायशीलडरकारनेंअिरशत्ु शेतकर्याांचा े

शेताांवरबाजवीशेतडारास्थातयककरून, त्याांडतवद्वानकरूनशेतकीडांबांिीज्ञानददलेंम्िणजेतेपेशवेटोपे

खाजगीवाले, पटविथन, फ केवगैरेतनमकिरामीबां खोरब्राह्मणाांचा ेनादनलाग न, ूपल्याप्राणाडमुकणार

नािनत तशवाय या दशेाांत इांग्रजाचा ें राज्यझाल्याददवडापाड न इांयालां ाांतील तवद्वानकडबीलोकाूपल्या

अर्कलेच्याजोरानें यांत्द्वारें तथेें तयार केलेलामाल, येथीलडवथअिरश न्यढोरामाांगाांपाड नतोलोिारव

तवणकराांचा े पोटावर पाय दऊेन,त्याांजपेिा स्वस्त तवक ां  लागल,े यास्तव येथील ताांद ळ, काप ड, अळशी, 

कात ी वगैरे मालाचा ा ख प इक े न जािल्यानें तो माल इांयाल ाांतील व्यापारी पातिजे त्या दरानें स्वस्त

खरेदीकरून, तबलायतेंतीलकडबीलोकाांडतवक नत्याच्यानपयावरकोटयािीशबनलेूिते. 
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शेतकर्याचा ाूड  ११ 

 

 

 

डाराांश या डवथ कारणाांमुळें शेतकर्याांनन लागव ीक े केलेला खचा थडुिा उभा रािणेचा ी

मारामारप ते.तेव्िाांतेमारवा याांपाड नकजथकाढ नडरकारीपट्ीदतेात.वयातवषयनबारीकचा ौकशी

करण्याकटरताां नेमलेल्या ऐषूरामाांत गुांग अडणार्या व डांध्याडोंवळ यामध्यें तनमग्न अडणार्या भट

डरकारीकामगाराांडफुरडततरीडाांप तेकाय? त्याांत नइक ीलदकत्येकमोठयाू नाांबाच्याडभाांतील

डरकारीचा ोंब यानेटटव्िचा ाकराांनन"शेतकरीलोकलग्नकायथतनतमत्त्यानेंबेलगामीखचा थकटरतातम्िण नते

कजथबाजारीझालेूिते," अशीलटकीचा पदरचा ीकां  ीउठतवल्याबरून, मिाडमुद्राचा ेपलीक ीलूमच्या

मिाज्ञानी, चा ारचा ारघो याांच्याचा ारटाांतबड नदफरणार्यामेंढपाळतेथीलकडबीलोकाांननतयारकेलेल्या

तवलायती तजनडाांवरअजीबातजकातकाढ न टाकली.येथें त्याांननूपल्याशिाणपणाचा ीकमाल केली !

त्याांननूपलेब िे ेडावकाराांडडालदरडालडुमारेंपाांचा कोटरुपयेव्याजदणे्यातवषयनमनाांतका ीमात्

तवतितनषेिनूणताां, येथीलकायद-ेकौतन्डलचा ेद्वारेंज्यालोकाांडगरीबीचा ाइांगा तबलकुलठाऊकनािन, 

अशाऐषूरामीयुरोतपयनवडोंवळयानेटटव्िजज्जाांक  नगरीबबाप यातुटपुांज्याडावकाराचा ेंअजीबाद

व्याज खुांटतवण्याचा ें डोंग उभें करतवलें ूि.े अिो, डरकारचा े मनाांत जर ूम्िाां कां गाल शेतकर्याांतवषय़न

खरोखरकळवळाूि,े तरतेूपलेतवलायतीडावकाराांचा ेंएकअवथरकमेचा ेंव्याजअजीवादबांदकाांकरीत

नािनत? ूतणतडेंकेल्याबरोबरशेतकर्याांचा ेपायकडेथारनलागतनािनत, िेंपाहूांबरें? परांतुूमच्या

डरकारनेंमध्येंचा एखादीनवीनमोिीमपरदशेाांतउपतस्थतकरूनततक ेिीवाांचा तवललेीरकमखचा ीघाल 

नये, म्िणजेत्याांच्यान्यायीपणाचा ीचा हूांक ेवािवािोईलवमे.वे रबनांडािबेाडारख्यापरोपकारी, उदार

पुरुषाांनन प्रथम ूपल्या तवलायतन डरकाराांचा ें व्याज अजीबाद कमी करण्यातवषयन डरकारचा ी चा ाांगली

कानउघा णी करण्याचा ें काम एकीक े ठेव न, अशा नव्या ब्याांकी उपतस्थत करण्याचा े नादन लाग न

शेतकर्याचा े माथ्यावर अपेशाचा ें खापर फो  ां नये. कारण त्यापाड न कोणत्यािी पिाचा ें तित िोणें नािन, 

इतकेंचा  नव्िे परांतु यातशवाय ूमचा े गव्िनथर जनरलडािबेाांनन एकां दर डवथ शांभर रुपयाांचा े पगारवरील

कामगाराांचा े पगार व पेनशनीकमीकरण्यातवषयनूपल्या मुख्य तवलायती डरकाराड तशफारडकरून, 

त्यातवषयन बदोबस्त केल्यातवना, शेतकर्याांड पोटभर अन्न व अांगभर वस्त् तमळ न त्याांचा े कपाळचा ा
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कजथबाजारीपणाडुटणारनािन, शेतकर्याांननूपल्याबायकाांमुलाांडिरात्ांददवडशेताांतखपावें, तरीत्याड

शेतडारा वलोकलफां   वारूनूपल्या कुटुांबाांतील दरमाणशन दरमिा तीनतीन रुपयेिी प त नािनत; 

ूतणडािारणयुरोतपयनवनेटीव्िडरकारीकामगाराांडदरमिापांिरारुपयेनडत्यादकरकोळखचा ाथडव

दारुपाण्याडडुिाां पुरतनािनत.मगकलेर्कटरवगैरेकामगाराांडारख्यानबाबाांचा ेयेयीलबेलगामीदकरकोळ

खचा थतवषयी गोष्ट काढल्याड ओढणारा श द्र शेतकरी अड न त्याचा े चा ारपाांचा  कते मुलगे ूिते व ज्याचा ें

कुटुांबाांतीलडनुाबाळा एकापेिाां एकअतिकएकमेक च्या पायावर पाय दऊेनचा ढाओढीनें, घरन व शेतन, 

रात्ांददवडखपणार्याूितेवजोब्राह्मण, गुजरअथवामारवा ीडावकाराचा ीफुटकीकव ीडुिाांकजथदणेें

लागतनािन, अशाचा ीतस्थती, येथीलएकायुरोतपयनपलटणीतीलडािारणगोर्याडोजराच्यातस्थतीशन

डुक्ष्मरीतीनेंतुलनाकरूनपातिलीअडताां, त्यामध्येंकाशीरामेश्वरापेिाांिीजास्तीअांतरददड नयेतें, इक े

श द्र शेतकरी लांगोटट नेड न करगुटयाला चा नुातांबाख चा ी गांततवलेली वटवी,  ोंईवर तचा ध्याांचा ें पागोटें, 

उघ ाबांव, अनवाणी, िाताांतनागराचा ीम ठिरूनभरक कउन्िामध्येडवथददवडभर, वशपलेवजानोकदार

िडकटाांनन युक्तअशाखरबरीत ढेकळाांत नूठबैलाशनझटे िेताां िेताां गीत गाऊननाांगर िाांकीतूिे; 

ततक े गोरा तशपाई पायाांत पाटलोन, अांगाांत पैरणीवर लाल बनाती  गलें,  ोईवर कलाब तचा ा कशीदा

काढलेलीनखरेदारटोपी, पायाांमध्येंडुतीपायमोज्यावर तवलायतीवजतवलेल्यामजब तमऊकात याचा ा

द ट, कां बरेवरकात याचा ें तोस्तान वखाांद्यावरचा ापाचा ी बांद क घेऊन, दररोजडकाळनअथवा डायांकाळन

हुवाशीरमैदानाांतताडअिाथताडपरे ीचा ीकडरतकरीतूि.ेइक डेश द्रशेतकर्याांचा ातपढीजादादरबारी

पोशाख म्िटला म्िणज,े जा ाभर ा खादीचा ा दिुरेी माां चा ोळणा, बां ी, पाडो ी, खारवी पागोटें ूतण

दोरीनेंूळपलेलागाांवठीजो ा, ज्याांचा ी तनिारीवदपुारीडांध्याकाळचा ेंजेवणजोंिळे, नाचा णीचा ी दकवा

कों याभों याच्या भाकरन, वा गाजरेंरताळाांचा ी वरू, कालवण ूमटी अथवा बोंबलाचा ें खळगुट, तेंिी

नडल्याडचा टणीच्यागोळयातशवायभाकरीवरदडुरेंकाांिन तमळावयाचा ें नािन.चा टणीभाकरकाां िोईना, 

परांतु ती तरी वेळच्या वेळन व पोटभर त्याड तमळते काय ? रािते घर बैलाांच्या गोठयाशेजारन अड न

ज्याच्याउशापावथ्याशनतीन्िीवाडरें, पार नअथवाक ेबाांिलेलीअडल्यामुळेंघराांतचा हूांक ेमुतारीचा ी

उवटघाणचा ाललीूि,े फाटकेपटक रवमळकटगोि ीचा ेंअांथरूणपाांघरूण, डवथगाांवच्याम्िशीपाण्याांत

वड न बड न खराब झालेल्या  ोिाचा े खालचा े बाज ड उकरलेल्या  हुर्याांतील पाणी तपण्याचा ें गाांवाांतील

वख ारतेंचा  त्याांचा ा शेतखाना, तशाांतमो शीिोऊनत्याडजाळतापूल्याडचा ाांगल्याऔषिीव त्याांचा ा

मािीतगार ॉर्कटराच्यानाांवानेंूांवळयाएवढेंप ज्य, यातशवायडरकारीशेतडारावगैरेफां  वपटयाकोठ न
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वकशाद्याव्यात, याडांबांिी त्याांच्याउरावरकटारटाांगलेलीअडते.अशाअभागी शेतकर्याांचा नअक्कलगुांग

िोणारनािन, अडेंएखाद्यावाकबगारगोर्याअथवाकाळया ॉर्कटराच्यानेंछातीडिातलाव नम्िणवेल

काय?  ततक े डरकारी तवलायतेहून गोर्या तशपायाांच्या पोषाकाकटरताां उांचा  कप े, वनाती, रुमाल, 

पायमोजे, ब ट खरेटी करून ूणतवतें, डरकारी त्याांच्या खाण्यातपण्याकटरताां उत्तम गहूां, ताांद ळ,  ाळ, 

तनकोपीतरुणगाया, शेळयावमेंढयाांचा ेमाांड, तवलायतीपोरटरवगैरेअांमलीदारू, तनमथळतेल, त प, द ि, 

डाखर, चा िा, मीठ, तमरच्या,गरम मडाला, डुरी, काांटा वगैरे डामान यथेें खरेदी करून, तिस्ती

अचा ार्याक  न तीन वेळाां ताजा पाक तडि करव न त्याड वेळचा े वेळन ूयतें जेऊां  घातलतात. त्याड

रािण्याकटरताां लाखों रुपयेखचा थ घाल न डरकारनें दोनमजली टोलेजांग बराकी बाांिल्याूिते.जीमध्यें

लोखां ी खाट, तबछान्यावर उशी, पलांगपोडाडि िाबळीचा ी डोय केली अड न वरतन रोषणाईडाठन िां ी

लोंबतूि.े बराकीचा ेूांगणाांत स्नानाकटरताां न्िाणीकरून ततजमध्यें " दफल्टर " केलेले पाण्याचा ी तोटी

डो लीूि.ेत्याचा प्रमाणेंस्वच्छडोयीचा ेंशौचा क पकेलेंचा ूि.ेतशाांतअजीणाांमुळेंदकतचा त्खोकलादकवा

तापूलाक , त्याांच्यातजवाडाठीदवाखानातयारकेललेाअड नत्यामध्येंशेंक ोंरुपयेदकमतीचा नऔषिें, 

शस्त्ें वगैरे ठेव न त्यावर िजारों रूपये दरमिा पगाराच्या  ॉर्कटराचा ी नेमण क करून, त्याांच्या तनैातीत

 ोलीडुिाां हुमाल ददलेलेूिते. यातशवाय त्याड दणे्यामागण्याचा ीकाळजीनड न, घर, शेतखाना, झा  , 

पाणी, रस्ता, शेतवलोकलफां  पट्ीवगैरे दणे्याचा ीददातनड न, अडमानीवटोळाांच्याडुलतानीतवषयन

तबलक लकाळजीनािनूतणयावरूनचा ूपणडोंवळयाांतीलनेटटव्िकामगाराांडतिःकारानेंम्िणतोंक , 

पिािानेटटव्िकामगार, ऐषूरामनयुरोतपयनकामगाराांचा े पुढें पुढेंकरूनअज्ञानीशेतकर्याांपाड नलाांचा 

खाऊन कडा डोजराडारखा लाल गाजर प ला ूि.े काय िा उिळेपणा ! याला म्िणावें तरी काय ? 

यास्तवूमचा े ोळेझाांक न तनराकारपरमात्म्याचा ीप्राथथणाकरणार्या, तवलायतीडरकारानें येथीलि तथ

ब्राह्मणाांनी उपतस्थत केलेले डमाजाांच्या व वतथमानपत्ाांच्या गुलाबी तलतिण्यावर तबलकुल भरांवडा न

ठेतवताां, एकां दरडवथूपल्याडरकारीखात्याांतीलगोर्यावकाळयाकामगाराांडवाजवीपेिाांजास्तीकेललेे

पगार अजीबाद कमी करून, अज्ञानानें गाांजलेल्या दबुळया श द्र शेतकर्याांड तवद्यादान दऊेन त्याांच्या

बो र्कयावरीलशेतडार, टोलवगैरेपटयाकमीनकेल्याड, थो याचा काळाांतयाजलुमाचा ापटरणामफार

भयांकरिोणारूि,े अडेंूमच्याऐषूरामीउिळयाडरकारचा ेकानाांतडाांग नयाप्रडांगनपुरेंकटरतों. 
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शेतकर्याचा ाूड  १२ 

 

 

शेतकर्याांडतितशेतकीचा ीिल्लनचा ीतस्थती याप्रकरणाचा ेूरांभनरात्ांददवडशेतखपणार्या

कष्टाळ , अज्ञानीशेतकर्याांच्याकां गालवदीनवाण्यातस्थतीतवषयनवाटाघातत तथनकटरताां, ज्याांच्याूईच्या

ूज्याचा ी मावशी अथवा बापाल्या पांज्याचा ी मुलगी, तशद्याचा े अथवा गाइकवा ाचा े घराण्याांतील खाशा

अथवाखचा ीमुलाडददलीिोती, येवढयाकारणावरूनमाळी, कुणबी, िनगरवगैरेशेतकर्याांतमराठयाांचा ा

 ीलघाल नशेखीतमरतवणार्याकजथबाजारी, अज्ञानीकुणब्याांच्यािल्लनच्यावास्ततवकतस्थतीचा ामाडला

तुम्िाड याप्रडांगन कळतवतों. एक कुळवा ी एके ददवशन नदीच्या दकनार्याजवळच्या िवेशीर दाट

ूांबराईतीलकलेर्कटर-डािबेाांच्याकचा ेरीच्यातांब क  न, मोठयारागाच्यास्वेषाांतिातपायूपट नदाांतओठ

खातूपल्या गाांवाक ेचा ाललाूि.े ज्याचा ें वयडुमारें चा ाळीशीच्याभरावरअड न तिम्मतनतथो ाडा

खचा ल्याडारखाददडतिोता. ोईवरपीळदारपेंचा ाचा ेंपाांढरेंपागोटेंअड नत्यावरफाटर्कयापांचा ानेंटापशी

बाांिलेलीिोती.अांगाांतखादीतचा दिुरेीबां ीवगुढघेचा ोळणाअड नपायाांतडातारीनकटाजुनाजो ािोता.

खाांद्यावरजोट, त्यावरखारवीबटवा टाकलाअड न, एकां दरडवथकप याांवर तशमयायाांतील रांगाचा े तपवळे

ताांब ड वशतो े प लेले िोत.े पायाांच्या टाांचा ा जा  व मजब त िोत्या खर्या, परांतु काांिन काांिन टठकाणन

उकल नभेगा प ल्यामुळें थो ाडा कुलपतचा ालतिोता. िाताच्याकाांबी रुांदअड न, छाता पडरटिोता.

चा ोटीतशवायभव कदाढीतमशाठेवल्यामुळेंवरीलदोनदोनफाळयादाताांचा ाूयबझाांक नगेलािोता. ोळे

वकपाळतवशाळअड नूांतीलबुब ळगारोळेंभोर्यारांगाचा ेंिोतें.शरीराचा ारांगगोराअड नएकां 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

वलणीवरीलबुरण डघेऊन त्यानेंजतमनीवरअांथरलाूतण त्यावरउशाखालनघोंग ीचा ीवळकटीघेऊन

तों ावर अांगवस्त्र टाक न तनजला. परांतु डकाळन उठ न कलेर्कटरडािबेाांचा ी गाांठ घेतली व ते ूपल्या

चा िापाण्याच्यावखाण्यातपण्याच्यानादाांतगुांगअडल्यामुळें. त्याांच्यानेंमाझीखरीिकीकतऐक नघेऊन, 

त्याजपाड नमलािप्तापुढेंदणे्यातवषयनमुदततमळालीनािन.याकाळजननेत्याडझोंपयेईना.तेव्िाांत्यानें

उताणेंप  नूपलेदोन्िीिातउरावरठेव नूपणूपल्याचा अनाशनबाबचा ळल्याडारखेंबोल ांलागला-- 

" इतरगाांवकर्याांडारखामीपैमाषकरणार्याभटकामगाराांचा ीम ठगारकेलीनािनयास्तव

त्याांनन टोपीवाल्याड डाांग न मजवर शेतडारा दपुटीचा े वर वाढतवला व त्याचा  वषी पाऊड अळम टळम

प ल्यामुळें एकां दरडवथ माझ्या शेतवबागाइती तपकाडिक्काबडला, इतर्कयाांत बापवारला. वयाच्या

ददवडमाडालाबराचा खचा थझाला, यामुळेंपतिलेवषी शेतडाराबारण्यापुरतेंकजथब्राह्मणडावकारापाड न

काढ न त्याड मळा गिाण दऊेन रतजस्टर करून माझा बारवेचा ा मळा ूपल्या घशाांत डो ला. त्या

डावकाराच्या ूईचा ा भाऊ रेव्िने्य डािबेाांचा ा दफ्तरदार, चा ुलता कलेर्कटरडािबेाांचा ा तचा टणीड, थोरल्या
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बतिणीचा ानवरामुनडफूतणबायकोचा ाबापयातालरु्कयाचा ाफौजदार, जातशवायएकां दरडवथडरकारी

कचा ेर्याांत त्याांचा े जातवाले ब्राह्मणकामगार अशा डावकाराबरोबर बाद घातला अडता, तर त्याच्या डवथ

ब्राह्मण ूप्तकामगाराांनी िस्तेंपरह्स्तें भलत्या एखाद्या िुल्लक कारणावरून माझा डवथ उन्िाळा केलाां

अडता. त्याचा प्रमाणें दडुरे वषी घराांतील बायकामुलाांच्या अांगावरील दक  कतम  क शेतडार्याचा े भरीड

घाल ननांतर पुढें दरवषी शेतडाराअदाकरण्याकटरताांगाांवातीलगुजर-मारवा ीडाबकाराांपाड नकजाथऊ

रकमा कादढल्या ूिते. त्याांत न दकत्येकाांनन िल्लन मजवर दफयाथदी ठोकल्या ूिते व ते कज्जे दकत्यके

वषाथपाड न को ताांत लोळत प ले ूिते. त्याबद्दल म्याां किन किन कामगार व वदकलाांचा े पदरन

ूवळण्याकटरताां मोठमोठाल्या रकमा दऊेन, कारक न, चा पराणी, लेखक व डािीदार याांड भत्ते भरून

तचा र्यातमर्यादतेाां दतेाांमाझ्यानाकाडनळूलेूिते. त्याांत नलाांचा नखाणारेडरकारीकामगारकोठें

कोठें डाांप तात.परांतुलाांचा खाणार्याकामगाराांपेिा, नलाांचा खाणारेकामगारफारचा तनकामीअडतात.

कारणते बेपवाथ अडल्यामुळें त्याांजवळगरीब शेतकर्याांचा ी दादचा लागतनािन व त्याांच्या पुढें पुढें करून

तजवळग ग याचा ा भाव दाखतवणारे हुयार मतलबी वकील. त्याांच्या नावानें ूम्िाां दिुळया शेतकर्याां-

जवळ नकुत्न्याडरख,े लाांचा ाांचा ेमागेंलाांचा ाांचा ेलचा केतो  नखातात.ूतणतडेनकरावेंतरडावकारडाांगतील

त्याप्रमाणेंूपल्याबो र्कयाांवरत्याांचा ेहुकुमनामेकरूनघ्यावेत.यावरूनकोणीडावकारूतमलाूपल्या

दाांरापाशन उभे करीत नािनत ! तेव्िाां गतवषी लग्न झालेल्या माझ्या थोरल्या मुलीच्या अांगावरील डवथ

दातगनेवतपताांबरमारवा याचा ेघरनगिाणटाक नपट्ीचा ेिप्तेबारले.त्यामुळेंततचा ाडाडरात्यातबचा ारीड

ूपल्याघरननेऊननाांदवीतनािन.अरे, मीयाअभागीदषु्टानेंमाझ्यावरीलअटरष्टटाळण्याकटरताांमाझ्या

डगुणाचा ागळाकाप नततच्यानाांदण्याचा ेंचा ाांदणेंकेलें!ूताांमीिल्लनडालचा ाशेतडाराद्यावातरीकोठ न? 

वागाइताांत नवीनमोटा तवकतघेण्या-कटरताां जवळ पैडा नािन, जुन्या तरअगदनफाट न त्याांचा ीचा ाळण

झालीूि.ेत्यामुळेंउांडाचा ेंबाळगेंमो  नहूां ीचा ीतितोचा अवस्थाझालीूि.ेमकािीखुरपणीवाांचा  नवायाां

गेली.भ डडरूनबरेचा ददवडझाले.ूतणडरभ गवत, क व्याच्यागांजीडांपतूल्याूिते.जनावराांना

पोटभर चा ारा तमळत नडल्यामुळें दकत्येक िटे्कटे् बैल उठवणीड ूले ूिते. डनुाबाळाांचा न नेडण्याचा न

लुग न फाट न वचा ध्या झाल्यामुळें लग्नाांत घेतलेलन मौल्यवाड जुनन पाांघरूणें वापरून त्या ददवड काढीत

ूिते, शेतीखपणारनमुलेंवस्त्रावाांचा  नइतक उघ नबांबझालनूितेक , त्याांनाचा ारचा ौघाांतयेण्याडशरम

वाटते. घराांतील िान्य डरत ूल्यामुळें राताळयाच्या वरूवर तनवाथद चा ाल  ूि.े घराांत माझ्या जन्म

दणेार्याूईच्यामरतेवेळनततलाचा ाांगलेंचा ुांगलेंगो िो करूनघालण्यापुरतामजजवळपैडनािन, याला

उपायतरीमनकायकरावा? बैलतवक नजरशेतडाराद्यावा, तरपुढेंशेतकीकोणाच्याजीवावरओढावी? 

व्यापारिांदाकरावा, तरमला तलतिताांवाचा ताां मुळनचा येतनािन.ूपलादशे त्यागकरूनजरपरदशेाांत

जावें, तर मला पोट भरण्यापुरता काांिन हुन्नर ठाऊक नािन. कण्िरेीच्या मुळया मन वाट न प्याल्याड

कतीितोमुलेंूपलनकशोतरीपोटेंभरतील.परांतुमाझ्याजन्मदणेार्यावृिबयेडवबायकोडिमाझ्या

लिानडिानतचा टकुल्यालेकराांडअशावेळनकोणडाांभाळील? त्याांनीकोणाच्यादाराांतउभेंरिावें? त्याांनन

कोणापाशनूपलेंतों पडरावें?  
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ई डातित्य प्रततष्ठान 

 

 

 

 

 

 

ई डातित्य प्रततष्ठान िी कािी व्यावडातयक प्रकाशन डांस्था नािी. कािी डामातजक ध्येय

 ोळ्याांडमोरठेव नमराठीभाषा,डातित्यूतणडांस्कृतीयाांच्याडाठीिीतरुणाांचा ीडांस्थाकामकरतेूि.े 

ईडातित्यप्रततष्ठानच्यापुस्तकखतजन्यातडातत्यानेनवनवीनभरप तअडते.ूपणपिाताना? 

२०१४मध्येडुमारेशांभरईपुस्तकेूम्िीप्रकातशतकेली.नवीनख प डारीपुस्तकां लवकरचा यतेूिते.

एकाहूनएकभारी.डगळीचा तुम्िालािवीअडतीलतरडांपकाथतरिा.VIP डभाडदबना. 

VIP डभाडद बनणां अगदी डोप्पांूि.ेूपल्याओळखीच्या दिालोकाांचा े मेलूय ीकळवा

ूतणबनाVIP डभाडद. 

एकादमाततीनकामां. 

1. पतिलांम्िणजेतमु्िीVIP डभाडदबनता.तुम्िालाईडातित्यप्रततष्ठानचा ांपुस्तकई मेलवर 

डवाथत ूिीतमळतां.त्याांच्याप्रत्येककायथक्माचा ांूमांत्रणतमळतां.त्याांच्याभावीयोजनाांचा ीमातितीतमळते.

त्याांच्याकामातस्वतःडिभागीिोण्याचा ीडांिीतमळते. 

2. ज्यादिा दकवाअतिक तमत्राांनातुमच्यामुळेफ़्री पुस्तकां  तमळताततेखुशिोतात. त्याांना

त्याांच्या ूव ीचा ी पुस्तकां  तमळाली की ते इतर लोकाांना तुमच्याबद्दल डाांगतात. त्याांच्याडाठी तुम्िी

म्िणजेचा ईडातित्यचा ेप्रतततनिीबनता. 

3. ूतणयात न तुम्िी मराठीभाषेच्या डांविथनाला अम ल्य अडा िातभार लावता. ूमचा ा

उद्दशेूिेमराठीतल्याडिाकोटीडािराांनावाचा कबनवणां.ूतणिेलक्ष्यडाध्यकरणांिे केवळूतण

केवळमराठीलोकाांनात्याांच्याभाषेवरअडलेल्यापे्रमात नचा शर्कयूि.ेूपल्याभाषेचा ांराज्यव्िावांम्िण न

१०६हुतात्मेझाले.ूपल्याभाषेनांराजाव्िावांम्िण नूपणएकदिा-वीडईमेलूय ीदणेारचा ना!

वाचा नाचा ीूव अडोवानडो.फ़क्तमराठीडािरअशादिालोकाांचा ेईमेलपत्तेपाठवा.त्याांनावाचा नाचा ी

ूव ूपोूपलागेल.ूपणचा लाव .लाव चा लाव .करूनचा दाखव . 



शेतकर्याचा ाूड    म.ज्योततरावफुल े

ईडातित्यप्रततष्ठान  www.esahity.com 

ूिेना:एकदम:तीनकाम. 

डांपकथ डािा:esahity@gmail.com 

िीडेवाप णथपणे तनःशुल्कूि.े त्यामुळेूपले तमत्रूपल्यावरखुशिोतील. तशवायूम्िीिी

खात्रीदतेोकीयाईमेल्डचा ावापरफ़क्तूतणफ़क्तमराठीडातित्यपाठवण्याडाठीचा केलाजाईल.इतर

कडल्यािी जातिराती पाठव न त्याांना त्राड ददला जाणार नािी. तेव्िा लवकरात लवकर ूपल्या

मातितीतल्यादिादकवाअतिकमराठीडािराांचा ेईमेलपत्तेूम्िालाद्या. 

www.esahity.com यावेबडाईटलाभॆटद्या. 

ूपल्यापत्राचा ीवाटपिातूिोत. 

िन्यवाद 

ूपलेनम्र 

टीमईडातित्यप्रततष्ठान 

 

 

 

 


