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शतेकर्याचा ाूड   

 

हे पुस्तक कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय ग्रंथालयातील श्री. यादवराव मुळे आणण श्री. श्री. बा. 
जोशी यांच्या सहकायाषमुळे डॉ. स. गं. मालश ेयांना उपलब्ध झाले आणण त्यांनी ते महात्मा फुले 
समग्र वाड;मयात समाववष्ट्ट केले.  

 

या पुस्तकाच े लेखन १८ जुलै, १८८३ रोजी पुरे झाल्याच े फुल्यांनी पुस्तकाच्या अखेरीस 
म्हटले असले तरी त्याच े प्रकाशन ताबडतोब होऊ शकले नाही. २ जून, १८८६ रोजी नारायण 
महादेव उफष  मामा परमानंदांना ललद्रहलेल्या खाजगी पत्रात जोतीरावांनी म्हटले होते “असूड या 
नावाच ेतीन वर्ाांपूवी एक पुस्तक तयार केले”, “आम्हा शुिांत भेकड छापखानेवाले असल्यामुळे ते 
पुस्तक छापून काढण्याचे काम तूतष एका बाजूला ठेववले आहे.” (पहा : पु. बा. कुलकणी : मामा
परमानंद आणितयांचा ाकालख ं : १९६३, प.ृ २६३).   

 

“शतेकर् याचा असूड” पुस्तकाच े लेखनही सलग झालेले द्रदसत नाही. जसजसे पुस्तकाचे 
भाग ललहून होत होते तसतसे जोतीराव त्यांच ेजाहीर वाचन करीत होते. १८७८ साली फुले मामा 
परमानंदांना मुंबईत भेटले तेव्हा “असूड” ललद्रहण्याचा आपला ववचार असल्याच ेत्यांनी परमानंदांना 
सांगगतले होते. पुस्तकाचा ४ था भाग १८८३ च्या एवप्रल मद्रहन्यात मुंबई शहरात वाचला अशी 
जोतीरावांनी एका तळद्रटपेत नोंद केली आहे. याखेरीज पुणे, ठाणे, जुन्नर, ओतूर, हडपसर, वंगणी, 
माळ्याच े कुरुल या गावीही त्यांनी या ग्रंथाच े वाचन केले होते. बडोद्याच े महाराज सयाजीराव 
गायकवाड यांच्यासमोर फुल्यांनी जेव्हा या ग्रंथाच े वाचन केले तेव्हा त्यांनी ते लक्षपूवषक ऎकून 
त्यांचा आदरसत्कार केला होता. या पुस्तकाच्या हस्तललणखताची एकेक प्रत द्रहदंसु्थानच ेगव्हनषर 
जनरल तसेच मुंबईच ेगव्हनषर यांनाही पाठवली होती.  

 

“शतेकर् याचा असूड” च े पद्रहले दोन भाग नारायण मेघाजी लोखडंयांनी “दीनबंध”ू पत्रांत 
छापले होते. पण पुढच े भाग छापण्यास त्यांनी नकार द्रदला. त्यामुळे संतापलेल्या फुल्यांनी 
लोखडंयाना “भेकड छापखानेवाले” म्हटले आहे. तसेच “हे येथील लाल अथवा द्रहरव्या बागेतील 
उपदेश करणार् या शूि टीकोजीस माहीत कसे नाही ” हा चौथ्या भागातील एका तळद्रटपेत 
ववचारलेला सवालही लोखंडयांना उदे्दशूनच केलेला द्रदसतो. लोखडं ेमुंबईत लालबागेत राहात असत. 
चौथ्या भागातील दसुर् या एका तळद्रटपेत “वतषमानपत्राद्वारे तनदंा” करण्याबाबतचा जो उल्लेख 
आढळतो तोही लोखडंयांचाच आहे.  

 

फुल्यांच्या तनधनानंतर १८९३ साली त्यांच े तनकटच ेसहकारी लोखडं े व कृ. पां. भालेकर 
यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला. तेव्हा “शतेकर् याचा कैवारी” या पत्रात भालेकरांनी २८ ऑक्टोबर, 



१८८३ च्या दीनबंधचू्या सपंादकीयातील काही मजकूर उदधतृ केला होता. त्यात लोखडंयांनी म्हटले 
होते, “मे. जोतीराव यांनी मोठी मेहनत घेऊन जे शतेकर् यांच ेउन्नतीस्तव प्रकरण तयार केले आहे 
ते वाजवीपेक्षा फाजील झाल्याकारणाने लाभाऎवजी तोटा होण्याचा ववशरे् संभव आहे. ह्या 
तनबंधाच े जे दोन भाग आमच्या पत्रात पूवी प्रलसद्ध होऊन गेले त्यांच ेआणण ह्या तीन भागांच े
लक्षपूवषक अवलोकन केल्याने त्वररत द्रदसून येईल की, हे तीन भाग फारच कडक रीतीने ललद्रहले 
गेले असून ह्यापासून (लायबल) अब्रू घेतल्याचा खटला सहज उत्पन्न होणारा आहे असे आम्हांस 
खास वाटते. ईश्वरकृपेने हे तीन भाग आमच ेपत्रात न येण्याववर्यी ज्या आडकाठ्या आल्या त्या 
उत्तमच होत व त्याबद्दल जगदीशाच ेआम्ही आभार मानतो.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CULTIVATOR’S WHIP-CORD 
 

by 

 

JOTIRAO GOVINDRAO PHULEY 

 

for the defence 

 

of Shudra (Dasya) Community 
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शतेकर् याचा असूड 
 

 

 

हे लहानसे पुस्तक 

 

जोतीरावगोववदंरावफुले 
 

यांनी 
 

शूि शतेकर् यांच ेबचावाकररता केले आहे  
 

 

—०— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the Kind Consideration 

 

of  

 

His Excellency the Right Hon’ble Sir 

                                          Frederick Temple Hamilton Temple 

                                          Blackwood, Earl of Dufferin, K.P., 

                                          G.C.B., G.C.M.G., F.R.S.D.C.I., 

    Viceroy and Governor General of India. 
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ूनुक्रमणिका 
 

 

उपोदघात 
 

प्रकरि१ले: सरकारी सवां खात्यांत ब्राह्मण कामगारांच ेप्राबल्य असल्यामुळे, त्यांच ेस्वजातीय 
स्वाथी भटब्राह्मण आपल्या मतलबी धमाषच्या लमर्ानें अज्ञानी शतेकर् यास कतके नातडतात की, 
त्यांस आपली लहान गचटकुली मुले शाळेत पाठववण्याची साधने राहात नाहीत व एखाद्यास तस े
साधन असल्यास त्यांच्या दरुुपदेशाने तशी कच्छा होत नाही.  

 

प्रकरि २ रे: सरकारी गोरे अगधकारी हे बहुतकरून ऎर्आरामांत गुंग असल्यामुळे त्यांस 
शतेकर् याच े वास्तववक थिस्थतीबद्दल माद्रहती करून घेण्यापुरती सवड होत नाही व या त्यांच्या 
गाफफलपणाने एकंदर सवष सरकारी खात्यांत ब्राह्मण कामगारांच े प्राबल्य असते, या दोन्हीं 
कारणांमुळे शतेकरी लोक कतके लुटले जातात की, त्यांस पोटभर भाकर व अगंभर वस्त्रही लमळत 
नाही.  

 

प्रकरि ३ रे: आयष ब्राह्मण कराणातून कसे आले व शूि शतेकरी यांची पूवष-पीद्रठका व हल्लींच े
आमच ेसरकार एकंदर सवष आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पनेशने देण्याच ेकराद्याने 
नानाप्रकारच ेतनत्य नवे कर शतेकर् यांच ेबोडक्यावर बसवून त्यांच ेिव्य मोठ्या द्रहकमतीने गोळा 
करू लागल्यामुळे शतेकरी अट्टल कजषबाजारी झाले आहेत.  

 

प्रकरि४थें: शतेकर् यांसद्रहत शतेकीची हल्लीची थिस्थती.  

 

प्रकरि ५ वें: आम्हा शूि शतेकर् यांसंबंधी भटब्राह्मणांस सूचना व सांप्रत सरकारने कोणकोणत े
उपाय योजावेत.  

 

हा आसूड ललद्रहतेवेळी फकत्येक गहृस्थांचे व माझ ेयासंबंधी बोलणे झाले, त्यापैंकी नमुन्याकररता 
दोन मासले द्रदले आहेत— 

 

खाडामराठाम्हिवविारा 
कबीरपंथीश द्रडाध  

 
 
 



 

उपोदघात 

 

ववद्येववना मतत गेली, मतीववना नीतत गेली, नीतीववना गतत गेली ! गतीववना ववत्त गेले, 
ववत्ताववना शूि खचले, कतके अनथष एका अववद्येने केले.  

 

उदे्दश, श द्र शतेकरी हल्ली कतक्या दैन्यवाण्या थिस्थतीस येऊन पोहोचण्याची धमष व 
राज्यसंबंधी अनेक कारणे आहेत, त्यांपैकी थोडया बहुतांच े वववेचन करण्याच्या हेतूनें हा पुढील 
ग्रंथ रगचला आहे. शूि शतेकरी बनावट व जुलमी धमाषचे योगाने एकंदर सवष सरकारी खात्यांनीं 
ब्राह्मण कामगारांचें प्राबल्य असल्याने भटलभक्षुकांकडून व सरकारी युरोवपयन कामगार ऎर्ाआरामी 
असल्याच े योगाने, ब्राह्मण काकगारांकडून नाडले जातात. त्यांपासून त्यांस या ग्रंथावलोकनाच े
योगानें आपला बचाव कररता यावा असा हेत ूआहे, म्हणून ह्या ग्रंथास “शतेकर् याचा असूड” असे 
नांव द्रदले आहे.  

 

वाचकहो, सांप्रत शतेकरी म्हटले म्हणजे त्यामध्ये तीन भेद आहेत. शदु्ध शतेकरी अथवा 
कुणबी, माळी व धनगर. आता हे तीन भेद होण्याचीं कारणें पाद्रहलीं असतां, मूळच ेजे लोक शुद्ध 
शतेकीवर आपला तनवद्रह करंू लागले, ते कुळवाडी अथवा कुणबी, जे लोक आपले शतेकीचें काम 
सांभाळून बागाकती करंू लागले, ते माळी व जे हीं दोन्हीही करून मेंढरें, बकरीं वगैरेच ेकळप 
बाळगू ं लागले, ते धनगर. असे तनरतनराळ्या कामांवरून प्रथम हे भेद उपथिस्थत झाले 
असावेत.(शूिांच े कुलस्वामी जेजुरीच े खडंरेाव यांनी शूि (कुणबी) कुळांतील म्हाळसाई व 
धनगरांतील बानाबाई अशा दोन जातींतील दोन थिस्त्रया केल्या होत्या, यावरून पूवी कुळवाडी व 
धनगर यांचा आपसांत बटेीव्यवहार होत असे). परंतु आतां या तीन पथृक जातीच मानतात. याचा 
सांप्रत आपसांत फक्त बटेीव्यवहार मात्र होत नाहीं. बाकी अन्नव्यवहाराद्रद सवष कांहीं होतें. यावरून 
हे (कुणबी, माळी व धनगर) पूवी एकाच शूि शतेकरी जातीच ेअसावेत. आतां पुढें या ततन्ही 
जातीतले लोक आपला मूळचा शतेकीचा धंदा तनरुपायानें सोडून उदरतनवाषहास्तव नानातर् हेच ेधंदे 
करंू लागले. ज्यांजवळ थोडेंबहुत अवसान आहे ते आपली शतेी संभाळून रहातात व बहुतेक 
अक्षरशून्य देवभोळे, उघड े नागड े व भुकेकंगाल जरी आहेत तथावप शतेकरीच कायम आहेत व 
ज्यांस बबलकुल थारा उरला नाहीं, ते देश सोडून थिजकड े थिजकड ेचररताथष चालला ततकड े ततकड े
जाऊन कोणी गवताचा व्यापार करंू लागले, कोणी लाकडांचा व कोणी कापडाचा. तसेंच कोणी 
कंत्राटें व कोणी रायटरीची वगैरे नोकर् या करून शेवटीं पेनशनें घेऊन डौल मारीत असतात. अशा 
रीतीनें पैसा लमळवून कस्टेटी करून ठेववतात, परंतु त्यांच्या पाठीमागें गुलहौशी मुलें, ज्यांस 
ववद्येची गोडीच नाहीं अशीं, त्यांची थोडयाच काळांत बाबूके भाई दरवेशी होऊन वतडलांच ेनांवानें 
पोटासाठी दोम दोम करीत फफरतात. फकत्येकांच्या पूवषजांनी लशपायगगरीच्या व शहाणपणाच्या 



जोरावर जहागगरी, कनामें वगैरे कमाववलीं व फकत्येक तर लशदें-होळकरांसारखे प्रततराजेच बनून गेले 
होते. परंतु हल्ली त्यांच े वंशज अज्ञानी अक्षरशनू्य असल्यामुळें आपआपल्या जहागगरी, कनामें 
गहाण टाकून अथवा खरेदी देऊन हल्लीं कजषबाजारी होत्साते फकत्येक तर अन्नासही मोताद झाले 
आहेत. बहुतेक कनामदार जहागीरदारांस आपल्या पूवषजांनी काय काय पराक्रम केले, कसकशीं 
संकटें भोगगलीं याची कल्पना मनांत न येतां, ते ऎत्या वपठावर रेघा ओढून अलशक्षक्षत असल्यामुळें 
दषु्ट्ट व लुच्च ेलोकांच ेसंगतींनें रात्रदं्रदवस ऎर्आरामांत व व्यसनांत गुंग होऊन, ज्यांच्या जहागगरी 
गहाण पडल्या नाहींत, अथवा ज्यांस कजाषने व्याप्त केले नाही, असे ववरळाच. आतां जे 
संस्थातनक आहेत त्यांस जरी कजषवाम नाहीं, तरी त्यांच ेआसपासच ेलोक व ब्राह्मण कारभारी 
कतके मतलबी, धतूष धोरणी असतात की, ते आमच्या राजेरजवाडयांस ववद्येची व सदगुणांची 
अलभरुगच लागूं देत नाहींत. यामुळे आपल्या खर् या वैभवाचें स्वरूप न ओळखनू, आपल्या पूवषजांनी 
केवळ आमच्या चनैीकररतांच राज्य संपादन केले असे मानून धमाषच े योगानें अधं जहालेले, 
राज्यकारभार स्वतंत्र रीतीने पाहण्याच े आंगीं सामथ्यष नसल्यामुळें केवळ दैवावर भार टाकून 
ब्राह्मण कारभार् यांच्या ओंझळीनें पाणी वपऊन द्रदवसा गोप्रदानें व रात्री प्रजोत्पादन करीत स्वस्थ 
बसतात. अशा राजेरजवाडयांच्या हातून आपल्या शिू जातबांधवांचें कल्याण होण्याचा संभव ववशरे्, 
परंतु त्यांच्या मनांत जो ववचार कधीही आला नाहीं व जोंपयांत “ब्राह्मणो मम दैवतं” हें वेड 
त्यांच्या डोक्यांतनू तनघाले नाही, तोंपयांत फकतीही कपाळकूट केली तरी ती व्यथषच जाणार व 
कतकें ही करून तसें करण्यास कोणी प्रवतृ्त झाल्यास बाळपणापासून मनावर जाहलेल्या दृढ 
संस्कारामुळें या मतलबी धमाांच े ववरुद्ध चार गोष्ट्टी ऎकून त्यांचा ववचार करणें त्यांस कोळून 
रुचणार  व जवळच े कारभारी अगोदर अशा तनस्पहृ व खर् या जात्यालभमान्याची डाळच लशजंू 
देणार नाहींत, तशांतून धयैष धरून एकाद्यानें मला तशी सवड द्रदल्यास मोठ्या आनंदानें मी 
यथामतत आपले ववचार त्यांचेंपुढें सादर करीन.  

 

असो, जगांतील एकंदर सवष देशांच ेकततहास एकमेकांशी ताडून पहातां, द्रहदंसु्थानातील अज्ञानी 
व देवभोळ्या शूि शतेकर् यांची थिस्थती मात्र कतर देशांतील शतेकर् यांपेक्षां तनकृष्ट्ट अवस्थस पात्र 
होऊन केवळ पशूपलीकडच ेमजलशीस जाऊन पोंहचली, असें द्रदसून येईल.  

 

हा ग्रंथ अनेक कंथिललश, संस्कृत व प्राकृत ग्रंथ व हल्लीच े अज्ञानी शूिादी अततशूिांच्या 
दीनवाण्या थिस्थतीवरून रगचला आहे, हे सांगण्यास नको. असें सहाय्य घडल्यावांचनू याची रचना 
करतां आली नसती हें उघडच आहे.  

 

या ग्रंथांत जे कांही मीं माझ्या अल्प समजुतीने शोध ललद्रहले आहेत, त्यांत आमच्या ववद्वान 
व सूज्ञ वाचणारांच्या ध्यानांत जीं जीं व्यंगें द्रदसून येतील, त्यांववर्यीं मला क्षमा करून 



गुणलेशांचा स्वीकार करावा, अशी त्यांस माझी ववनंती आहे. आणण जरकररता त्यांच्या 
अवलोकनात कोणताही भाग अयोलय अथवा खोटासा द्रदसेल तर फकंवा या ग्रंथाच्या दृढीकरणाथष 
जर त्यांस कांही (ग्रंथाधार वगैरे) सुचववणे असेल, तर त्याववर्यी त्यांनीं वतषमानपत्राद्वारे आम्हास 
कळवावे. म्हणजे कृतज्ञतापूवषक अभार मानून दसुर् या आवतृ्तीच ेवेळीं त्यांचा योलय ववचार करंू.  

 

श्रीमंत सरकार गायकवाड सेनाखासखेल समशरे बहादरू सयाजीराव महाराज यांनी मी 
बडोद्यास गेलों होतों त्यावेळीं आपल्या सवष राजकीय कामांतील अमोल्य वळेांत काटकसर करून 
अप्रररम उल्हासाने व सप्रेम भावानें मजकडून हा ग्रंथ वाचवून साग्र लक्षपूवषक ऎफकला व 
श्रीमन्महाराजांनी आपल्या औदायाषप्रमाणें मला िव्यद्वारे मदत करून माझा यथासांग अत्युत्तम 
आदरसत्कार केला, त्याबद्दल मी त्यांचा फार फार ऋणी आहे.  

 

पुणे, मुंबई, ठाणे, जुन्नर, ओतूर, हाडपसर, वगंणी, माळ्याच े कुरुल वगैरे येथील शिु 
गहृस्थांनीं फकत्येक वेळां हा ग्रंथ माझ्या तोंडून ऎकला व या ग्रंथांत ललद्रहलेला मजकूर खरा आहे 
अशाववर्यीं त्यानंीं आपल्या सह्या मजकड ेपाठववल्या आहेत.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



प्रकरि१ले 

 

सरकारी सवष खात्यांनीं ब्राह्मण कामगारांचें प्राबल्य असल्यामुळें त्यांच े स्वजातीय स्वाथी 
भटब्राह्मण आपले मतलबी धमाषच ेलमर्ानें अज्ञानी शतेकर् यांस कतकें  नातडतात कीं, त्यांस आपली 
लहान गचटकुलीं मुलें शाळेंत पाठववण्याचीं साधनें रहात नाहींत व एकाद्यास तसें साधन 
असल्यास यांच्या दरुूपदेशानें तशी कच्छा होत नाहीं.  

 

आतां पद्रहले प्रकारच े अक्षरशून्य शतेकर् यांस भटब्राह्मण धमषलमर्ानें कतकें  नातडतात कीं, 
त्यांजववर्यीं या जगांत दसुरा कोठें  या मासल्याचा पडोसा सांपडणें फार कठीण. पूवींच्या धतूष 
आयषब्राह्मण ग्रंथकारांनीं आपले मतलबी धमाषचें ललगाड शतेकर् यांच े मागें कतकें  सफाईनें लावलें 
आहे की, शतेकरी जन्मास येण्याच ेपूवीच त्याच ेआईस ज्या वेळेस ऋतु प्राप्त होतो, तेव्हां ततच्या 
गभाषधानाद्रद संस्कारापासून तो हा मरेपयांत फकत्येक गोष्ट्टींनीं लुटला जातो, कतकें च नव्हे तर हा 
मलेा तरी याच्या मुलास श्राद्धें वगैरेच्या लमर्ानें धमाांचें ओझ ेसोसावें लागतें. कारण शतेकर् यांचें 
थिस्त्रयांस ऋतु प्राप्त होतांच भटब्राह्मण जपानुष्ट्ठान व तत्संबंधीं ब्राह्मणभोजनाच े तनलमत्तानें 
त्यांजपासून िव्य हरण कररतात व सदरचीं, ब्राह्मणभोजनें घेतेवेळीं भटब्राह्मण आपले 
आप्तसोयरे व कष्ट्टलमत्रांसह तूपपोळ्यांची व दक्षक्षणेची कतकी धांदल उडववतात कीं, त्यांच्या उरल्या 
सुरल्या अन्नापैकीं त्या बबचार् या अज्ञान शतेकर् यांस पोटभर आमटीपोळी लमळण्याची सुद्धां 
मारामार पडते. ऋतुशांतीतनलमत्तानें भटब्राह्मणांची उदरशांती होऊन त्यांच ेहातावर दक्षक्षणा पडतांच 
ते शतेकर् यास आलशवाषद द्रदल्यानंतर त्यास त्यांच ेथिस्त्रयांनीं शतनवार अथवा चतुथीचीं रतेतें धरावी 
म्हणोन उपदेश करून घरोघर चालते होतात. पुढें भटब्राह्मण दर शतनवारीं व चतुथीस शतेकर् यांचे 
थिस्त्रयांकडून रुईच े पानांच्या माळा मारुतीचे गळ्यांत घालवून व गवताच्या जुडया गणपतीच े
माथ्यावर रचनू लशधेदक्षक्षणा आपण घेतात व पुढें कधीं कधीं संधान साधल्यास सदरची रतेतें 
उजववण्याचीं थाप देऊन शतेकर् यांपासून लहानमोठी ब्राह्मणभोजनें घेतात. कतक्यांत शतेकरणी 
बाया सथृिष्ट्टक्रमाप्रमाणें गरोदर झाल्यास, भटब्राह्मणांनी शतेकर् यांकडून मुंज्यांच े ब्राह्मण 
घालववण्याच े लटके पूवी केलेले नवस शतेकर् यांशीं सहज बोलतां बोलतां बाहेर काढावयाच े व 
शतेकर् यांच्या थिस्त्रया प्रसूत होण्याच्या पूवी भटजीबुवा शतेकर् यांच ेघरीं रात्रदं्रदवस खडया (फेर् या) 
घाललतात व त्यांच्याशी ं मोठीं लाडीगोडी लावून त्यांच्याशीं यजमानपणाचीं नातीं लाऊन 
त्यांजपासून त्या नवसांची फेड करून घेतात. पुढें शतेकर् यांच े थिस्त्रयांस पुत्र झाले कीं, 
भटब्राह्मणांची धनरेर्ा उपटते. ती अशी कीं, प्रथम मुख्य उपाध्ये शतेकर् यांच े घरीं जातात व 
त्यांच ेघरांतील वाव व कासर् यांनीं वेळ मोजणार् या अज्ञानी थिस्त्रयांस मुलांच ेजन्मकाळ ववचारून, 
ज्या ज्या राशीस जास्त अतनष्ट्ट ग्रह जुळत असतील, तसल्या राशी मुकरर करून त्यांच्या 
अभषकांच्या जन्मपबत्रका अशा रीतीनें तयार कररतात कीं, अज्ञानी शतेकर् यांच े पुत्रजन्मानें 



जहालेल्या सवष आनंदांत माती कालवून त्यास घाबरे कररतात व दसुरे द्रदवशीं त्याजकडून 
वपडंींतील ललगंापुढें आपले भाऊबंद, सोयरेधायरे व कष्ट्टलमत्रांपैकीं भटब्राह्मणास मोलानें 
जपानुष्ट्ठानास बसववतात व त्यांपैकीं कोणांस शतेकर् यापासून उपोर्णाच ेतनलमत्तानें फलाहारापुरत े
पैसे देवववतात. उन्हाळा असल्यास पंखे देवववतात, पावसाळा असल्यास हात चालल्यास तो 
शतेकर् यापासून पुजेच्या तनलमत्तानें तेल, तांदळू, नारळ, खारका, सुपार् या, तूप, साखर, 
फळफळावळ वगैरे पदाथष उपटावयास कमी करीत नाहींत,. शतेकर् यांच ेमनावर मूतत षपूजेचा जास्ती 
प्रेमभाव ठसावा म्हणून काहीं भट तपानुष्ट्ठान सपंेपावेतों आपल्या दाढयाडोया वाढववतात, कांहीं 
फलाहारावर राहतात. अशा नानाप्रकारच्या लोणकढया थापा देवून जपानुष्ट्ठान संमेपावेतों 
भटब्राह्मण, शतेकर् यांचें बरेंच िव्य उपटतात. शेवटीं समाथिप्त करववतेवेळीं भटब्राह्मण अज्ञान 
शतेकर् यापासून ब्राह्मणभोजनासद्रहत यथासांग दक्षक्षणा घेण्याववर्यीं कसकशी चगंळ उडववतात हें 
सवष आपणांस माहीत असेलच.  

 
आयष भटब्राह्मण आपल्या संस्कृत ववद्यालयांत शूि (Sir William Jones, Vol. IV, page 

111.) शतेकर् यांच े मुलास घेत नाहींत परंतु त ेआपल्या प्राकृत मराठी शाळांत कामापुरती शूि 
शतेकर् यांचीं मुलें घेतात व त्यांजपासून दरमहाच े पगारालशवाय दर अमावस्येस व पौणणषमेस 
फसक्या, फकत्येक सणांस लशधा, दक्षक्षणा व मुलांनीं शाळेंत खाण्याकररतां आणणलेल्या 
चबबन्यामधनू चौथाई घेऊन त्यांस धळुाक्षर, अकंगणणत, मोडी कागदवाचन, भाकडपुराणसंबंधीं 
प्राकृत श्लोक व भूपाळ्या लशकवून त्यांस कलगी अथवा तुर् याच्या पक्षाच्या लावण्या लशकून 
तत्संबंधीं झगड े घालण्यापुरते ववद्वान करून सोतडतात. त्यांस आपल्या घरची द्रहशबेाची टांचणें 
ठेवण्यापुरतेंदेखील ज्ञान देत नाहींत. मग त्यांचा मामलेदार कचरे् यांत प्रवेश होऊन कारकुनीचें काम 
करणें कठीणच. 

 
शतेकर् यांच ेमुलाच्या मागणीच्या वेळीं ब्राह्मण जोशी हातांत पंचांगें घेऊन त्यांच ेघरीं जातात. 

व आपल्यापुढें राशीचक्रें  मांडून त्यांस मुलीमुलांचीं नांवें ववचारून मनांत स्वद्रहत संकल्प धरून 
मोठ्या डौलानें आंगठ्याचंीं अग्रें बोटांच े कांडयावर नाचवून भलता एकादा अतनष्ट्ट ग्रह त्यांच े
राशीला जुळवून, त्या ग्रहाच ेशमनाथष जपानुष्ट्ठानाच्या स्थापनेकररतां व त्यांच ेसांगतेकररतां कांहीं 
िव्य शतेकर् यापासून घेतात. नतंर शतेकर् यांच्या मुलाचा ततगथतनश्चय करतेवेळीं नवरीच े घरीं 
वस्त्राच ेचौघडीवर तांदळुाच े रांगोळ्यांनीं चौकोनी चौक तयार करून त्यावर मुलीच्या व मुलाच्या 
वपत्यास बसवून त्यांचपेुढें खोबरें, खारका व हळकंुडाच े लहान लहान ढीग मांडतात, हळदकंुकू व 
अक्षता मागवून मुलीचें व मुलाचें वय, वणष, गुण वगैरे यांचा काडीमात्र ववचार न कररतां 
कामापरुत्या सुपार् यांत गणपतीची प्राणप्रततष्ट्ठ करून समपषयामीचे धांदलींत शतेकर् यापासून 
सण्यांनीं पैसे उपटून कागदाच े गचठोर् यावर नेमलेल्या ततथीचें द्रटप्पण कररतात व त्यावर 



हळदकंुकाच ेमाखण करून ते उभयतांच ेहातीं देतात. नतंर तेथील सामानपैशासद्रहत चौकाच ेतांदळू 
आपले पदरीं आवळून गणपतीसही घरीं फोडून खाण्याकररतां कडोसरीस लावून तनघून जातात. 
ललनाच ेपूवीं मारुतीच ेदेवळांत वधकूडील पोर्ाक नवरेमुलास देतेवेळीं भटब्राह्मण आणा दोन आणे 
कडोसरीस लावून पानववड े पागोटयांत खोवतात. नंतर वधचू े मांडवांत नवरा मुलगा गेल्यानतंर 
बोहल्यासमोर त्या उभयतांस उभे राहण्याकररतां पायपाटयामध्यें थोडथेोड े गहंू भरवून त्यावर 
समोरासमोर उभे कररतात. पुढें वधवूरांच े मामाच े हातीं नागव्या तरवारी देऊन त्यास पाठीराखे 
कररतात. व तेथें जमलेल्या मंडळीपैकीं भलत्या कोणाचीं तरी अगंवस्त्र ेघेऊन त्यावर हळदकंुकाच े
आडवे ततडवे पटे्ट ओढून त्या वधवूरांमध्यें अतंरपाट धरून पाळीपाळीनें कोणी कल्याण रागांत व 
कोणी भैरवी रागांत श्लोक व आयाषसद्रहत शुभमगंल म्हणून ते अज्ञानी शतेकर् यांच ेमुलाबाळांचीं 
ललनें लावतात. फकत्येक सधन माळ्या कुणब्यांचे ललनांत त्यांच ेभाऊबंद, सोयरेधायरे व वर् हाडी 
यांची पवाष न करता,ं अगांतुक ब्राह्मण दक्षक्षणेसाठी मांडीवर शालजोडया घेऊन मोठ्या झोकानें 
लोडाशीं टेकून बसून मांडवांत कतकी धांदल कररतात कीं, वधवूरांच्या बापांनीं आमंत्रण करून 
आणलेल्या गहृस्थांचें आगतस्वागत करून त्यांस पनववड ेदेण्याची पुरती फुरसद होऊं देत नाहीतं. 
असले तन:संग दांडगे लभकारी दसुर् या एखाद्या देशांत अथवा जातींत सांपडतील काय? कतक्यातं 
ललन लावणारे भटजी वधवूरांस खालीं समोरासमोर बसवून त्यांचपेुढें नानाप्रकारच ेववगध कररतांना, 
वेळोवेळीं “दक्षक्षणां समपषयालम” म्हणतां म्हणतां शवेटीं थोडयाशा काडवासुडया गोळा करून त्यांस 
अथिलन लावनू त्यांत तपू वगरेै पदाथष टाकून वधवुरांस लज्जाहोमाच्या तनलमत्तानें चरचरीत धरू् या 
देऊन त्यांच ेअज्ञानी वपत्यांपासून अखेरच ेभले मोठे लशधे व दक्षक्षणा घेऊन घरीं जातात. साडयाच े
द्रदवशीं एकदोन हेकड शतेकर् यांस हातीं धरून वधवुरांच े वपत्यापासून मन मानेल तशा रकमा 
आडवून घेतात व त्याचप्रमाणें मांडव खडंण्याबद्दल िव्य त्याजपासून उपद्रटतात. त्यांतून फकत्येक 
सधन शतेकर् यांस कणष वगैरे दानशूरांच्या उपमा देऊन त्याचपेुढें नानाप्रकारच े गोंडचाळे करून 
त्यांस कतके पेटवतात कीं, ललनाच े अखेरीस त्यांच े घरीं मोठमोठ्या सभा करून त्यांत एकंदर 
वैद्रदक, शास्त्री, पुराणणक, कथेकरी व लभक्षुक भटब्राह्मणांची वगाषवगी न कररतां त्यांजपासनू 
दक्षक्षणा उपटून आपआपले घरीं जातां जातां त्यांजपकैीं फकत्येक गुलहौशी भटब्राह्मण रात्रीं मांडवांत 
नाच असल्याववर्यीं तपास ठेवून डोचक्यावर वपटकुल्या पागुटया व मांडीवर गचटकुल्या शालजोडया 
ठेवून, आमंत्रण करून आणलेल्या गहृस्थांच े मांडीशी मांडी लभडवून, लोडाशीं टेकून सवष रात्रभर 
नाकाच्या जोडनळ्यांत तपफकरीच े वायबार ठासतां ठासतां आसपास तपफकरीचा धरूळा खशुाल 
नायफकणींची गाणीं ऐकत बसतात.  

 
पुढें शतेकरी लोक वयपरत्वें मरण पावतांच त्यांचीं मुलें संसार करंू लागल्यापासून त्यांच े

मरणकाळपावेतों त्यांस भटब्राह्मण धमाषच े भुलथापीनें कसें व फकती नागववतात, त्याबद्दल एथें 
थोडासा खलुासा कररतों.  



शतेकर् यांचीं मुलें आपलीं नवीं घरें बांधतेवेळीं शूि बबगारी भर उन्हाच ेतापांत उरापोटावर मलमा 
वगैरेचीं टोपलीं वहातात. गवंडी व सुतार उंच गगनचुबंबत पहाडावर माकडाच े परी चढून लभतंी 
रचनू, लाकडांच्या कळाशा जोडून घरें तयार कररतात. यामुळें त्यांची दया येऊन त्या बापुडया 
कामगारांस गहृप्रवेश करतेवेळीं तूपपोळ्यांची जेवणें देऊं, म्हणून घराच े मालक कबूल करीत 
असतात व तीं जेवणें शतेकरीकामगारांस देण्यापूवीं भटब्राह्मण शतेकर् यांच े घरोघर रात्रदं्रदवस 
तघरटया घालून त्यास नानाप्रकारच्या धमषसंबंधीं भुलथापा देऊन, फकत्येक ब्राह्मण अमंलदारांच्या 
आललटप्पू लशफारशी लभडवून, त्यांच्या नव्या घरांत होमववधी करून घरच्या वळचणीला जागोजाग 
गचधं्यांचीं तनशाणें फटकावून, प्रथम आपण आपल्या थिस्त्रया मुलांबाळांसद्रहत तूपपोळ्यांची यथासांग 
भोजनें सारून, उरलेंसुरलें लशळेंपाकें  अन्न भोळ्या भाववक अज्ञानी घरधन्यास त्याच्या 
मुलाबाळांसद्रहत कामगारांस गुळवण्याबरोबर खाण्याकररतां ठेवून पानववड ेखातांच ऊसांतील कमानी 
कोल्हेभुकीदाखल आलशवाषद देऊन शतेकर् यांपासून दक्षक्षणा गुंडाळून पोटावर हात फफरवीत घरोघर 
जातात व एकदोन मतलबी साध ूभटब्राह्मण फकत्येह अल्पवयी अल्लड ेशेतकर् यांच ेथिजवलग गडी 
बनून त्यांस नांवलौफककाच ेशहास गुंतवून त्यांजकडून लहानमोठ्या सभा करवून त्यांमध्यें कांहीं 
भटब्राह्मणांस शालजोडया देववून बाकी सवाषना दक्षक्षणा देवववतात. शतेकर् यांनीं नवीन बांधलेले 
शतेखाने खेरीजकरून त्यांनीं नवीं देवळें , पार वगरेै कमारती तयार केल्या कीं, तेथें त्यांजपासून 
उद्यापनाच ेतनलमत्तानें ब्राह्मणभोजन व दक्षक्षणा घेतातच. 

 
दर चतै्रमासीं वर्षप्रततपदेस भटब्राह्मण शतेकर् यांच ेघरोघर वर्षफळ वाचनू त्यांजपासून दक्षक्षणा 

घेतात. तसेंच रामनवमी व हनुमतंजयंतीच े तनलमत्तानें भटब्राह्मण आपले ओळींत एकादा सधन 
शतेकरी असल्यास त्याजपासून अगर गरीबच सवष असल्यास त्यांजपासून आळीपाळीनें वगषण्या 
जमा करून तूपपोळ्यांची ब्राह्मणभोजनें घेतात.  

 
जेजुरीच े यात्रेंत शतेकरी आपल्या मुलांबाळांसह तळें बगरेै द्रठकाणीं अघंोळी कररतेवेळीं 

भटब्राह्मण तेथें संकल्प म्हणून त्या सवाांपासून एकेक लशवराई दक्षक्षणा घेतात. ही यात्रा सुमारें 
पाऊण लाखाच े खालीं नसते; व त्यांपैकीं फकत्येक अल्लड सधन शतेकर् यांच े मांडीवर खल्लड 
मुरळ्या बसतांच त्यांजपासून देवब्राह्मण सुवालसनीच े तनलमत्तानें तूपपोळ्यापुते िव्य उपटतात. 
लशवाय शतेकर् यांचें भंडारखोबरें, खडंोबा देवापुढें उधळण्याकररतां खरेदी कररतेवेळीं, भटब्राह्मण 
वाण्याबरोबर आंतून पाती ठेवून त्यास बरेंच नातडतात. 

 
दर आर्ाढमासीं एकादशीस भटब्राह्मण लशधे देण्याची ऎपत नसणार् या कंगाल 

शतेकर् यापासूनसुद्धां तनदान एक पैसातरी दक्षक्षणा घेतात.  

 



पंढरपुरीं एकंदर सवष शतेकरी आपल्या थिस्त्रया व मुलेंबाळें यांसद्रहत चिंभागेंत स्नान कररतेवेळीं 
भटब्राह्मण नदीचे फकनार् यावर उभें राहून, संकल्प म्हणून त्या सवाांपासून एकेक लशवराई दक्षक्षणा 
घेतात. ही यात्रा सुमारें एक लक्षाच ेखालीं नसते; व त्यापैकीं कांहीं शतेकर् यांपासून तनदान एक 
सुवालसनीब्राह्मणास तूपपोळ्यांच ेभोजन देण्यापुरत्या रकमा उपटून माजघरांत आपले घरची मंडली 
पात्रावर बसववलेली असते, तेथें प्रत्येक शतेकर् यास तनरतनराळें नेऊन म्हणतात कीं, “हे पहा 
तुमच्या सुवालसनीब्राह्मण जेवावयास बसत आहेत. त्यांस कांहीं, दक्षक्षणा देण्याची मजी असल्यास 
द्या, नाहींतर दरुून नमस्कार करून बाहेर चला म्हणजे ते देवास (ववठोबास) नैवेद्य पाठवून 
जेवावयास बसतील.” असे प्रामाणणक धदें करून पंढरपुरांतील शेंकडों ब्राह्मण बडवे श्रीमान झाले 
आहेत.  

 

दर श्रावणमासी नागपंचमीस बबळात लशरणार् या मूतत षमंत नागाच्या टोपल्या बगलेत मारून 
शतेकर् यांच ेआळोआळीने, नागकू दधू वपलाव, “नागदक्षक्षणां समपषयालम” म्हणून पैसा गोळा करीत 
फफरण्याची भटब्राह्मणांची वतडलोपाथिजषत वथृित्त, वैद ूव गारोडयांनीं बळकाववली असता त्याजवर ते 
नुकसानीबद्दल फफयाषद न कररता, केवळ दगडाच्या फकंवा गचखलाच्या केलेल्या नागांच्या पुजा 
करून अज्ञानी शतेकर् यापासून दक्षक्षणा घेतात.  

 
पौणणषमेस श्रावणीच्या तनलमत्ताने महाराच्या गळ्यातंील काळ्या दोर् यांची खबर न घेता फकत्येक 

डामडौली कुणब्यांच े गळ्यांत दोर् याची गागाभटी (शूि लोकांत जानवीं घालण्याचा प्रथम प्रचार 
नव्हता. गागाभट याने लशवाजीरापासून सुवणषतुला दान घेऊन त्यास जानवें घातलें, तेव्हापासून ही 
चाल पडली आहे) जानवीं घालताना लशधादक्षक्षणेवर धाड घाललतात. एकंदर सवष शतेकर् यांच ेहातात 
राख्यांच े (या राख्या सुताच्या असून एक पैशास सुमारें २५ लमळतात) गंड े बांधनू त्यांजपासून 
एकेक पैसा दक्षक्षणा घेतात.  

 
वद्यप्रततपदेस भटब्राह्मण बहुतेक सधन शतेकर् यास सप्ताहाचा नाद लावून त्यांच े गळ्यांत 

ववणे घालून त्यांच े कष्ट्टलमत्रांच े हातांत टाळ देऊन त्या सवाांस मदंृगाच े नादात पाळीपाळीने 
रात्रदं्रदवस पोपटासारखीं गाणी गाऊन नाचता नाचता टणटणा उडया मारावयास लावून आपण 
त्यांचसेमोर मोठ्या डौलाने लोडाशी टेकून त्यांच्या गमती थोडा वेळ पाहून, दररोज फराळाच े
तनलमत्ताने त्याजपासून पैसे उपटून गोकूळअष्ट्टमीच े रातीं हररववजयातील ततसरा अध्याय वाचनू 
यशोदेच े बाळंतपणाबद्दल चडुबेांगडयांची सबब न सांगता, शतेकर् यांपासून दक्षक्षणा उपटतात. 
प्रात:काळीं पारण्याच े तनलमत्तानें शतेकर् यांच ेखचाषने करववलेलीं तुपपोळ्याचंी जेवणें आपण प्रथम 
सारून उरलेले लशळेपाके अन्न शतेकर् यासद्रहत टाळकुटे मदंृगे वगैर् यांस ठेवून घरी तनघून जातात.  

 



शवेटी श्रावण मद्रहन्यांतील सरते सोमवारी भटब्राह्मण बहुतेक देवभोळ्या अज्ञानी 
शतेकर् यापासून तूपपोळ्यांची तनदान एकतरी सुवालसनीब्राह्मणभोजन घालण्याच े तनलमत्ताने 
यथासांग लशधेसामग्र्या घेऊन, प्रथम आपण आपल्या थिस्त्रया मुलांबाळांसद्रहत जेवून गार झाल्यावर 
प्रसादादाखल एकदोन पुरणपोळ्या व भाताची मूद भलत्यासलत्या कस्तर् यावर घालून, दरुून 
शतेकर् यांच ेपदरात टाकून, त्यांच्या समजुती काद्रढतात.  

 
दर भािपदमासीं भटब्राह्मण हरताललकेच े लमर्ानें अबालवदृ्ध शतेकरणीपासून एकेक, दोनदोन 

पैसे लुबातडतात.  
 
गणेशचतुथीस शतेकर् यांच ेघरांत गणपतीपुढें टाळ्या वाजवून आरत्या म्हणण्याबद्दल त्यांजपासून 

कांहीं दक्षक्षणा घेतात. ऋवर्पंचमीस रांडमुंड शतेकरणी थिस्त्रयांस पाण्याच े डबकांत बुचकळ्या 
मारावयास लावून भटब्राह्मण, शतेकर् यांच े थिजवावर गणपतीच े संबंधानें द्रदवसा मोदकांसह 
तूपपोळ्यांचीं भोजनें सारून वरकांतत कीतषनें श्रवणकरण्याच ेभाव दाखवून आंतून अहोरात्र नामांफकत 
कसबबणींच्या सुरतीकड े मंगळ ध्यान लावून त्यांचीं सुस्वर गाणीं ऎकण्यांत चरू झाल्यामुळे, 
शतेकर् यांच ेघरांतील कंुभारी गौरीच्या मुखाकड ेढंुकूनसुद्धां पहात नाहींत.  

 
चतुदषशीस अनंताच े तनलमत्तानें शतेकर् यांपासून लशधेदक्षक्षणा घेतात. वपतपृक्षांत भटब्राह्मण 

एकंदर सवष शतेकरी लोकांत पेंढारगदी उडवून त्यांच्यामागें कतके हात धवुून लागतात कीं, 
त्यांच्यांतील मोलमजुरी करणार् या दीनदबुळ्या तनरागश्रत रांडमुंड शतेकरणींपासूनही फांका घेऊन 
आपल्या पायांवर डोचकीं ठेवल्यालशवाय त्यांच्या सुटका करीत नाहींत. मग तेथें भोंसले, 
गायकवाड, लशदें आणण होळकर यांची काय कथा   

 
तशांत कवपलर्ष्ट्ठीचा योग आला कीं, भटब्राह्मण फकत्येक सधन शतेकर् यांस वाई, नालशक 

वगैरे तीथाांच े द्रठकाणीं नऊेन त्यांजपासून दानधमाषच े लमर्ानें बरेंच िव्य हरण कररतात व बाकी 
उरलेल्या एकंदर सवष दीनदबुळ्या शतेकर् यांपासून स्नान करतेवेळीं तनदान एकएक पैसा तरी 
दक्षक्षणा घेतात.  

 
शवेटीं अमावास्येस भटब्राह्मण लशधेदक्षक्षणांच े लालचीनें शतेकर् यांच े बैलांच्या पायाच्या पुजा 

करववतात.  
 
ववजयादशमीस घोड े व आपटयांचीं झाडें पूजनाच े संबंधानें शतेकर् यांपासून दक्षक्षणा घेऊन 

कोजागगरीस त्यांचा हात चालल्यास शतेकर् याच ेदधुावर सपाटा माररतात.  



 
अमावास्येस लष्मीमीपूजन व ह्या पूजनाच ेसंबंधानें शतेकर् यापासून लाह्या बत्ताशांसह दक्षक्षणा 

घेतात.  
 
दर काततषकमासीं बललप्रततपदेस भटब्राह्मण मांगामहाराप्रमाणें हातांत पंचात्याष घेऊन शतेकर् यास 

ओवाळतां ओवाळतां “कडावपडा जावो आणण बळीचें राज्य येवो”  हा मूळचा खरा अलशवाषद देऊन 
शतेकर् यांच्या ओवाळण्या न मागतां, हातावर शालजोडया घेऊन त्यांस यजमानाचीं नातीं लावून 
शतेकर् यांच ेघरोघर माली मागत फफरतात. 

 

आळंदीच ेयात्रेंत शतेकरी आपल्या कुटंुबासह कंिायणींत स्नानें करीत असतां भटब्राह्मण त्या 
सवाांपुढें संकल्प म्हणून त्यांजपासून एकेक पैसा दक्षक्षणा घेतात. ही यात्रा सुमारें पाऊण लक्षाचे 
खालीं नसते. नंतर द्वादशीस देवब्राह्मणसुवालसनीच ेतनलमत्ताने फकत्येक देवभोळ्या शतेकर् यांपासनू 
तूपपोळ्यांचीं व त्यांतून कोणी फारच दररिी असल्यास त्याजपासून साधा लसधा घेऊन आपापले 
कुटंुबासह भोजनें करून त्या सवष अज्ञानी भाववकांस तोंडी पोकळ अलशवाषद मात्र देतात.  

 

लशवाय भोंवर गांवातील अज्ञानी शतेकर् यास पंधरवडयाच े वारीच े नादीं लावून त्या सवाांपासून 
बारा मद्रहने दर द्वादशीस पाळीपाळीनें तूपपोळ्यांचीं ब्राह्मणभोजनें काद्रढतात. कतकें च नव्हे परंत ु
फकत्येक परथिजल्ह्यांतील सधन शतेकर् यांस चढी पेटवून त्यांपासून तूपपोळ्यांचीं सहस्त्रभोजनें 
घालववतात. शवेटीं परगांवच े शतेकर् यांच े पंचांनी अदावतीनें गुन्हेगार ठरवून पाठववलेल्या 
शतेकर् यांचें क्षौर करवून त्यांस प्रायथिचित्चत्ताच ेतनलमत्तानें थोडें का नागववतात  
 

वद्य द्वादशीस भटब्राह्मण शतेकर् यांच े आंगणांतील तुळशीवृंदावनासमोर धोत्राचा अतंरपाट 
धरून मंगलाष्ट्टकाच े ऎवजीं दोन चार श्लोक व आयाष म्हणून तळुशींचीं ललने लावून 
शतेकर् यापासून आरतीच ेपैशासह ओटीपैकीं कांही सामान हातीं लागल्यास गोळा करून जातात.  

 

दर पौर्मासीं मकरसंक्रांतीस भटब्राह्मण शतेकर् यांचे घरीं संक्रांतफळ वाचनू त्यांजपासून दक्षक्षणा 
घेतात व फकत्येक अक्षरशून्य देवभोळ्या शतेकर् यांस अगाध पुण्यप्राप्तीची लालूच दाखवून 
त्यांजकडून मोठ्या उल्हासानें त्यांचीं उसांचीं स्थळें भटब्राह्मणांकडून लुटववतात.  

 

दर माघमासीं महालशवरात्रीस भटब्राह्मण फकत्येक शतेकर् यांच े आळींतील देवळांनीं 
लशवलीलामतृाच्या अवतृ्त्या करून सूयोदयाचे पूवीं समाथिप्त करतेवेळीं त्यांजपासून ग्रंथ 
वाचण्याबद्दल लशधेदक्षक्षणा उपटून नेतात.  

 



दर फाल्गुनमासीं होळीपूजा कररतांच, शतेकर् याजवळचें िव्य उडालें यास्तव म्हणा, अगर 
द्रहदंधूमाषच े नांवानें ठणाणा बोंबा माररतात, तरी हे भटजीबुवा त्यांजपासून कांहीं दक्षक्षणा 
घेतल्याववना त्यांस आपापल्या डोचक्यांत धळूमाती घालण्याकररतां मोकळीक देत नाहींत.  

 

सदरीं ललद्रहलेल्या प्रततववर्ां येणार् या सणांलशवाय मधनूमधनू चिंग्रहण, सूयषग्रहण व ग्रहांच े
उलटापालटीच ेसंबंधानें शतेकर् यापासून भटब्राह्मण नानाप्रकारचीं दानें घेऊन एकंदर सवष पवषण्या 
पाळीपाळीनें बगलेंत मारून, व्यततपात भाऊबळानें शतेकर् यांच ेआळोआळीनें भीक मागत फफरतात. 
लशवाय शतेकर् यांच ेमनावर द्रहदंधुमाषचें मजबूत वजन बसून. त्यांनीं तन:संग होऊन आपले नादीं 
लागावें म्हणून, सधन शतेकर् यांच े घरोघर रात्रीं भटब्राह्मण कधीं कधीं पांडवप्रताप वगैरे भाकड 
पुराणांची पारायणें करून त्यांजपासून पागोटयाधोत्रासह िव्यावर घाला घालून, फकत्येक 
तनमकहरामी भटब्राह्मण आपल्या शतेकरी यजमानाच्या सुनाबाळांस नादीं लावून त्यांस कुकूचकू 
करावयास लशकववतात. त्यांतून अधींमधीं संधान साधल्यास शतेकर् यांच े घरीं भटब्राह्मण 
सत्यनारायणाच्या पूजा करवून प्रथम शतेकर् यांचे केळांत सव्वा शरेांचे मानानें तनमषळ रवा, तनरसें 
दधू, लोणकढें तूप, व धवुासाखर घालून तयार करववलेले प्रसाद घशांत सोडून नंतर आपल्या 
मुलांबाळांसद्रहत तूपपोळ्यांचीं भोजनें सारून, त्यांजपासून यथासांग दक्षक्षणा बुचाडून, उलटें 
शतेकर् यांच ेहातीं कंद्रदल देऊन घरोघर जातात.  

 

कतक्यांतून शतेकर् यांपैकीं कांहीं दबुळे स्त्री-पुरुर् चकूुन राद्रहल्यास भटपुराणणक त्या सवाांस 
भलत्या एकाद्या देवळांत दररोज रात्रीं जमा करून त्यांस राधाकृष्ट्णाची लीला वगैरेसंबंधी पुराणें 
श्रवण करण्याच े नादीं लावतात. समाप्तीच े समयीं त्या सवाांस चढाओढींत पेटवून त्यांजपासून 
तबकांत भल्या मोठ्या महादक्षक्षणा जमा केल्यानंतर, शवेटीं त्यांच्या तनराळ्या वगषणीच्या खचाषनें 
आपण मोठ्या थाटानें पालख्यांत बसून एकंदर सवष श्रोतेमंडळीस मागेंपुढें घेऊन लमरवत लमरवत 
बरोबर जातात.  

 

फकत्येक अक्षरशत्र ुभटब्राह्मणांस पंचांगावर पोट भरण्याची अक्कल नसल्यामुळें ते आपल्यापैकीं 
एकाद्या बेवकूब ठोंब्यास ढवळ्याबुवा बनवून त्याच े पायांत खडावा व गळ्यांत ववणा घालून 
त्याजवर एकाद्या शूिाकडून भली मोठी छत्री धरवून बाकी सवष त्याचमेागें झांज्या, ढोलके ठोकीत 
“जे जे राम, जे जे राम,” नामाचा घोर् करीत अज्ञानी शतेकर् यांच ेआळोआळीनें प्रततथिष्ट्ठत भीक 
मागत फफरतात.  

 

फकत्येक भटब्राह्मण मोठमोठ्या देवळांतील ववस्तीणष सभामंडपांत आपल्यापैकीं एकाद्या 
देखण्या ज्वानास कवळेबुवा बनवून त्याच े हातांत गचपळ्याववणा देऊन बाकी सवष त्याचमेागें 
ओळीनें तालमदृुंगाच ेतालांत मोठ्या प्रेमानें “राधा कृष्ट्ण राधा” म्हणतां म्हणतां नाच्यापोरासारखे 



हावभाव करून दशषनास येणार् या जाणार् या सधन रांडमुंडीस आपले नादीं लावून आपलीं पोटे भरून 
मोठ्या मौजा माररतात.  

 

फकत्येक मततमंद भटब्राह्मणांस भटपणाचा धदंा करून चनैा मारण्यापुरती अक्कल नसल्यामुळें 
ते आपल्यापैकीं एकाद्या भोळसर कारकुनास देवमहालकरी बनवून बाकीच े ब्राह्मण गांवोगांव 
जाऊन अज्ञानी शतेकर् यांपासून देवमहालकर् यास नवस करवून त्यास त्यासंबंधानें बरेंच खोरीस 
आणणतात.  

 

फकत्येक भटब्राह्मणास वेदशास्त्रांच े अध्ययन करून प्रततष्ट्ठेनें तनवाषह करण्याची ताकद 
नसल्यामुळें ते आपल्यापैकीं एकाद्या अधषवेडया भांलयास बागलकोटचे स्वामी बनवून बाकीच े
भटब्राह्मण गांवोगांव जाऊन “स्वामी सवाांच ेमनांतील वासना मनकवडयासारख्या जाणून त्यांपैकीं 
कांहीं पूणष होण्याववर्यीं अन्यमागाषनें बोलून दाखववतात.” अशा नानाप्रकारच्या लोणकढ्या थापा 
अज्ञानी शतेकर् यांस देऊन त्यांस स्वामीच ेदशषनास नेऊन तेथें त्यांचें िव्य हरण कररतात.  

 

सदरीं ललद्रहलेल्या एकंदर सवष भटब्राह्मणांच्या धमषरूपी चरकांतून शतेकर् यांची मस्ती थिजरली 
नाहीं, तर भटब्राह्मण बदरीकेदार वगैरे तीथषयात्रचे ेनादीं लावून शवेटीं त्यांस काशीप्रयागास नेऊन 
तेथें त्यास हजारों रुपयास त्यांच्या दाढ्यालमशा बोडून त्यांस त्यांच ेघरी आणून पोहोचववतात. व 
शवेटी त्याजपासून मांवद्याच ेतनलमत्ताने मोठमोठाली ब्राह्मणभोजने घेतात. 

 

अखेर शतेकर् याच े मरणानंतर भटब्राह्मण स्मशानी कारटयांची सोंगे घेऊन त्यांच े पुत्राकडून 
दररोज गरुडपुराणे वाचन, दहावे द्रदवशी धनकवडी वगैरे तडपोवरील वतनदार कागभटजीस कॉव 
म्हणून, वपडंप्रयोजनाचा मानपान देऊन त्याजपासून गरुडपुराणाच े मजुरीसद्रहत तनदान तांब,े 
वपतळ्या, छत्र्या, काठ्या, गाद्या व जोड ेदान घेतात. पुढे शतेकर् यांची एकंदर सवष मुले मरेपावेतो 
त्याजपासनू श्राद्धपक्षास वपडंदाने करफकतेवेळी त्याच ेऎपतीच,े मानाने लशधे व दक्षक्षणांची वर्ाषसने 
घेण्याची वद्रहवाट त्यांनीं ठेववली आहे. ती ही कीं, शतेकरी यजमानास मोठी लाडीगोडी लावून 
कोणास कारभारी, कोणास पाटील, कोणास देशमुख वगैरे तोंडापुरत्या पोकळ पदव्या देऊन, 
त्यांजपासनू भटब्राह्मण आपले मुलामुलींच ेललन वगैरे समयीं केळीच्या पानांसह भाजीपाले फुकट 
उपटून, त्यांजवर आपली छाप ठेवण्याकररतां शवेटीं एखादे प्रयोजनांत त्या सवाांस आमंत्रणें करून 
मांडवांत आणून बसववतात व प्रथम आपण जातवाल्या स्त्रीपुरुर्ांसह भोजनें सारून उठल्यानंतर 
तेथील सवष एकंदर पात्रांवरील खरकटयाची नीटनेटकी प्रतवार तनवड करून त्यांस आपले शूि 
चाकरांचे पंक्तीस बसवून तीं सवष खरकटीं मोठ्या काव्याडाव्यानें नानातर् हेच े सोंवळेचाव करून 
दरुूनच वाद्रढतात; परंतु बाजारबसव्या काडयामहालांतील शतेकर् यांच्या हंगामी वेसवारांडांच्या मुखास 
चुबंनतुंबडया लावून त्यांच्या मुखरसाच ेधडुके (A Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 12 and 23) 



घेण्याचा काडीमात्र ववगधतनर्ेध न करतां, ते आपले यजमान शतेकर् यांस कतके नीच मातनतात कीं, 
ते आपल्या अगंणांतील हौदास व आडास शतेकर् याला स्पशषसुद्धां करंू देत नाहींत; मग त्यांच्याशी ं
रोटी व बेटीव्यवहार कोण कररतो   

 

एकंदर सवष सदरच े हफकगतीवरून कोणी अशी शंका घेतील कीं, शतेकरी लोक आज 
द्रदवसपावेतों कतके अज्ञानी राहून भटब्राह्मणांकडून कसे लुटले जातात  यास माझें उत्तर असें 
आहे कीं, पूवीं मूळच्या आयष भटब्राह्मणांचा या देशांत अम्मक चालू होतांच त्यांनीं आपल्या 
हस्तगत झालेल्या शूि शतेकर् यास ववद्या देण्याची अटोकाट बंदी करून, त्यास हजारों वर्ें मन 
मानेल तसा त्रास देऊन लुटून खाल्लें, याववर्यीं त्यांच्या मनुसंद्रहतेसारखे मतलबी ग्रंथांत लेख 
सांपडतात. पुढें कांहीं काळाचें चार तन:पक्षपाती पववत्र ववद्वानांस ब्रह्मकपटाववर्यीं बरें न वाटून 
त्यांनीं बौद्ध धमाषची स्थापना करून, आयष ब्राह्मणांच्या कृबत्रमी धमाषचा बोजवार करून या 
गांजलेल्या अज्ञानी शूि शतेकर् यांस आयषभटांच ेपाशांतून मुक्त करण्याचा झपाटा चालववला होता. 
कतक्यातं आयष मुगुटमण्यांतील महाधतूष शंकराचायाांनीं बौद्धधमी सज्जनांबरोबर नानाप्रकारच े
ववतंडवाद घालून त्यांचा द्रहदंसु्थानांत मोड करण्याववर्यीं दीघष प्रयत्न केला. तथावप बौद्ध धमाषच्या 
चांगुलपणाला ततलप्राय धोका न बसतां उलटी त्या धमाषची द्रदवसेंद्रदवस जास्त बढती होत चालली. 
तेव्हां अखेरीस शंकराचायाांनें तुकी लोकांस मराठ्यांत सामील करून घेऊन त्यांजकडून तरवारीच े
जोरानें येथील बौद्ध लोकांचा मोड केला. पुढें आयष भटजींस गोमांस व मद्य वपण्याची बंदी करून, 
अज्ञानी शतेकरी लोकांच ेमनावर वेदमंत्र जादसूद्रहत भटब्राह्मणांचा दरारा बसववला.  

 

त्यावर कांहीं काळ लोटल्यानंतर हजरत महमद पैगंबराच ेजहामदष लशष्ट्य, आयष भटांच ेकृबत्रलम 
धमाषसद्रहत सोरटी सोमनाथासारख्या मूतींचा तरवारीच े प्रहारांनीं ववध्वंस करून, शूि शतेकर् यांस 
आयाांच े ब्रह्मकपटांतून मुक्त करंू लागल्यामुळें , भटब्राह्मणांतील मुकंुदराज व ज्ञानोबांनीं 
भागवतबखरींतील कांहीं कथिल्पत भाग उचलून त्यांच े प्राकृत भार्ेंत वववेकलसधं ु व ज्ञानेश्वरी या 
नांवाच ेडावपेची ग्रंथ करून शतेकर् यांचीं मनें कतकी मिषलमष्ट्ट केलीं कीं, ते कुराणासद्रहत महमदी 
लोकांस नीच माननू त्यांचा उलटा द्वेर् करंू लागले. नंतर थोडा काळ लोटल्यावर तुकाराम या 
नांवाचा साध ु शतेकर् यांमध्यें तनमाषण झाला. तो शतेकर् यांतील लशवाजीराजास बोध करून त्याच े
हातून भटब्राह्मणांच्या कृबत्रमी धमाषची उचलबांगडी करून शतेकर् यास त्यांच्या पाशांतून सोडवील, 
या भयास्तव भटब्राह्मणांतील अट्टल वेदांती रामदासस्वामींनी महाधतूष गागाभटाच े संगन्मत्तानें 
अक्षरशून्य लशवाजीचे कान फंुकण्याचें सट्टल ठरवून, अज्ञानी लशवाजीचा व तनस्पहृ तुकारामबुवांचा 
पुरता स्नेहभाव वाढू द्रदला नाहीं. पुढें लशवाजी राजाच े पाठीमागें त्याच्या मुख्य भटपेशव्या 
सेवाकानें लशवाजीच ेऔरस वारसास सातारच ेगडावर अटकें त ठेववलें. पेशव्याच ेअखेरीच ेकारकीदींत 
त्यांनीं गाजररताळांची वरू व चटणीभाकरीवर गुजारा करणार् या रकटयालंगोटया शतेकर् यापासून 



वसूल केलेल्या पट्टीच्या िव्यांतून, त्यांच्या शतेीस पाण्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून धरणें वगैरे 
बांधकामाकड े एक छदाम खचष न घालतां, पवषतीच े रमण्यांत वीसवीस पंचवीसपंचवीस हजार 
भटब्राह्मणांस मात्र शालजोडया वगैरे बक्षक्षसें देण्याचा भतडमार उठववला व हमेशा पेंढार् यांनीं लुटून 
फस्त केलेल्या शतेकर् यांपासून सक्तीनें वसूल केलेल्या जामदारखान्यांतून अज्ञानी शतेकर् यांस 
तनदान प्राकृत ववद्या देण्याकररतांही दमडीच्या कवडया खचीं न घालतां, ब्राह्मणांचीं मतलबी 
धमषशास्त्र े लशकणार् या भटब्राह्मणांस शकेडों रुपयांचीं वर्ाषसनें देण्याची चगंळ उडवून, पवषतीच े
रमण्यांतील कोंडवाडयांत मात्र एकंदर ओगराळ्यांनीं मोहरापुतळ्यांची णखचडी वाटण्याची बाजीराव 
पेशवेसाहेबांनीं मोठी धमू उडववली, म्हणून आम्हांस फारसें नवल वाटत नाहीं. कारण रावबाजी हे 
अस्सल आयष जातीच े ब्राह्मण होते. सबब तसल्या पक्षपाती दानशूरानें पवषतीसारख्या एखाद्या 
संस्थानांत शतेकर् यांपैकीं कांहीं अनाथ रांडमुंडींची व तनरागश्रत पोरक्या मुलीमुलांची सोय केली 
नाहीं, फक्त आपल्या (A Sepoy Revolt by Henry Mead, page 133. Having received an English 

education, he (The adopted son of the late Bajee Rao, the ex-Peishwa of the Maharattas.) was a 

frequent visitor at the tables of Europeans of rank and was in the habit of entertaining them in 

turn at Bhitoor, etc.) जातींतील भटब्राह्मण, गवई पुजारी व चारपांच द्रहमायती अगांतुक 
भटब्राह्मणांस दररोज प्रात:काळीं अघंोळीस ऊन पाणी व दोन वेळां प्रततद्रदवशीं पद्रहल्या प्रतीचीं 
भोजनें लमळण्याची सोय करून, हरएक तनरशनास दधू पेढे वगैरे फराळाची आणण पारण्यास व 
एकंदर सवष सणावारांस त्यांच े कच्छेप्रमाणें पक्वान्नांची रेलचले उडवून त्या सवाषस अष्ट्टोप्रहर 
चौघडयासद्रहत गवयांचीं गाणींबजावणीं ऎकत बसवून मौजा मारण्याची यथाथिस्थत व्यवस्था लावून 
ठेवली आहे.  

 

या वद्रहवाटी आमचें भेकड कंग्रज सरकार जशाच्या तशाच आज द्रदवसपावेतो चालू ठेकून 
त्याप्रीत्यथष कष्ट्टाळू शूिाद्रद अततशूि शतेकर् यांच े तनढळाच े घामाच े पट्टीच े िव्यांतून हजारों रुपये 
सालदरसाल खचीं घालतें. 

 

सांप्रत फकत्येक शूिाद्रद अततशूि शतेकरी णिथिस्त धमष स्वीकारून मनुष्ट्यपदास पावल्यानें, 
भटब्राह्मणांचें महत्त्व कमी होऊन त्यांना स्वत: मोलमजुरीचीं कामें करून पोटें भरण्याचे प्रसंग 
गुदरत चालले आहेत, हें पाहून फकत्येक धतूष भटब्राह्मण खळु्या द्रहदंधुमाषस पाठीशीं घालून 
नानाप्रकारच ेनवे समाज उपथिस्थत करून त्यांमध्यें अपरोक्ष रीतीनें महमदी व णिथिस्त धमाषच्या 
नालस्त्या करून त्यांववर्यी शतेकर् यांचीं मनें मिषष्ट्ट करीत आहेत. असो. परंतु पुरातन 
मूतत षपूजोत्तेजक ब्रह्मवृंदांतील काका व सावषजतनक सभेचे पुढारी जोशीबुवा यांनीं द्रहदंधुमाांतील 
जातीभेदाच्या दरुलभमानाचें पटल आपल्या डोळ्यांवरून एकीकड ेकाढून शतेकरी लोकांची थिस्थतत 
पाद्रहली असती तर, त्यांच्यानें एकपक्षीय धमाषच्या प्रततबंधानें नाडलेल्या बबचार् या ददुीवी शतेकर् यांस 
होणार् या धमाषच्या जुलमाची यथातथ्य माद्रहती करून देते, तर कदागचत त्यास दयेचा पाझर फुटून 



तें भूदेव भटब्राह्मण कामगारांची शूिास ववद्या देण्याच्या कामांत मसलत न घेतां, त्यांस ती 
देण्याकररतां तनराळे उपाय योथिजतें.  

 

सारांश, वपढीजात अज्ञानी शतेकर् यांच े िव्याची व वेळेची भटब्राह्मणांकडून कतकी हातन होत े
कीं, त्यांजला आपलीं लहान मुलेंसुद्धां शाळेंत पाठववण्याचें त्राण उरत नाहीं व यालशवाय 
आयषभटऋर्ींनीं फार पुरातन काळापासून “शूि शतेकर् यास ज्ञान देऊं नये” म्हणून सुरंू केलेल्या 
वद्रहवाटीची अज्ञानी शतेकर् यांच े मनावर जशीची तशीच धास्ती असल्यामुळे त्यांना आपलीं मुलें 
शाळेंत पाठववण्याचा द्रहय्या होत नाहीं आणण हल्लींच े आमच े दयाळू, गव्हननर जनरलडाहेबांनीं
पाताळचा ेूमेररकन लोकडततातमक राज्यांतील महाप्रतापी जॉजष वालशगंटन ताताचा फकत्ता घेऊन, 
येथील ब्राह्मण सांगतील तो धमष आणण कंग्रज करतील त े कायदे मानणार् या अज्ञानी शूिाद्रद 
अततशूिांस, ववद्वान भटब्राह्मणांप्रमाणेंच म्युतनलसपाललटींत आपले वतीनें मुखत्यार तनवडून 
देण्याचा अगधकार द्रदला आहे खरा, परंतु या प्रकरणांत भटब्राह्मण आपले ववद्येच ेमदांत सोवळ्या 
ओवळ्याच्या तोर् यांनीं अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि लोकांशीं छक्केपंजे करून त्यांना पुढे ठकवूं 
लागल्यास आमचे दयाळ गव्हननर जनरलडाहेबांचा े माथ्यावर कदागचत अपयशाच ेखापर न फुटो, 
म्हणजे भटब्राह्मणांच ेगंगेंत घोड ेनाहले, असे आम्ही समजू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

प्रकरि२रे 

 

सरकारी गोरे अगधकारी हे बहुतकरून ऎर्आरामांत गुंग असल्यामुळें त्यांना शतेकर् यांच े
वास्तववक थिस्थतीबद्दल माद्रहती करून घेण्यापूरती सवड होत नाहीं व या त्यांच्या गाफीलपणानें 
एकंदर सवष सरकारी खात्यांत ब्राह्मण कामगारांचें प्राबल्य असतें. या दोन्ही कारणांमुळे शतेकरी 
लोक कतके लुटले जातात कीं, त्यांस पोतभर भाकर व अगंभर लमळत नाही.  

 

एकंदर सवष द्रहदंसु्थानांत पूवी कांहीं परदेशस्थ व यवनी बादशाहा व फकत्येक स्वदेशीय 
राजेरजवाड े या सवाांजवळ शूि शतेकर् यांपैकी लक्षावगध सरदार, मानकरी, लशलेदार, बारगीर, 
पायदल, गोलंदाज माहूत, ऊंटवाले व अततशूि शतेकर् यांपैकी मोतद्दार चाकरीस असल्यामुळे, 
लक्षावगध शूिाद्रद अततशूि शतेकरी लोकांचे कुटंुबास शतेसारा देण्याची फारशी अडचण पडत नसे. 
कारण बहुतेक शतेकर् याच्या कुटंुबांतील तनदान एखाद्या मनुष्ट्यास तरी लहानमोठी सरकारी चाकरी 
असावयाचीच. परंतु हल्लीं सदरच े बादशहा, राहेरजवाड े वगैरे लंपास गेल्यामुळें सुमारें पंचवीस 
लक्षाचें वर शूिाद्रद अततशूि शतेकरी वगैरे लोक बेकार झाल्यामुळे त्या सवाांचा बोजा शतेकी 
करणारांवर पडला आहे. 

 

आमच्या जहामदष कंग्रज सरकारच्या कारस्थानानें एकंदर सवां द्रहदंसु्थानांत हमेशा लढायांचे 
धमुाळ्यांत मनुष्ट्यप्राण्यांचा वध होण्याचें बंद पडल्यामुळे चहंूकड े शांतता झाली खरी, परंतु या 
देशांत स्वार् या, लशकारी बंद पडल्यामुळें एकंदर सवष लोकांचें शौयष व जहामदी लयास जाऊन 
राजेरजवाड े“भागू बाया” सारखे द्रदवसा सोवळें नेसून देवपूजा करण्याच ेनादांत गुंग होऊन रात्रीं 
तनरथषक उत्पथित्त वाढववण्याच े छंदांत लंपट झाल्यामुळें , येथील चघळ सानेसुमारी मात्र फार 
वाढली. यामुळें सवष शतेकर् यांमध्यें भाऊद्रहस्से कतके वाढले कीं, फकत्येकांस आठआठ, दहा दहा 
पाभारीच े पेर् यावर गुजारा करावा लागतो, असा प्रसंग गुजरला आहे. व शा आठआठ, दहादहा 
पाभरीच ेपेर् याकररतां त्यांना एकदोन बैल जवळ बाळगण्याची ऎपत नसल्यामुळें ते आपलीं शतेें 
शजेार् यापाजार् यास अधेलीनें अथवा खडंानें देऊन, आपलीं मुलेंमाणसे बरोबर घेऊन कोठेंतरी 
परगांवीं मोलमजुरी करून पोट भरण्यास जातात.  

 

पूवी ज्या शतेकर् याजवळ फारच थोडीं शतेें असत व ज्याचा आपले शतेीवर तनवाषह होत नसे, त े
आसपासच े डोंगरावरील दर् याखोर् यांतील जंगलांतून ऊंबर, जांभूळ वगैरे झाडांचीं फळें खाऊन व 
पळस, मोहा कत्यादी झाडांचीं फुलें, पानें आणण जंगलांतून तोडून आणलेल्या लाकूडफाटयां ववकून, 



पेट्टीपासोडीपुरता पैसा जमा करीत व गांवचे गायरानाच ेलभस्तीवर आपल्याजवळ एक दोन गाया व 
दोनचार शरेडया पाळून त्यांच्यावर जेमतेम गुजारा करून मोठ्या आनंदानें आपआपल्या गावींच 
रहात असत. परंतु आमच ेमायबाप सरकारचे कारस्थानी युरोवपयन कामगारांनीं आपली ववलायती 
अष्ट्टपैलू अक्कल सवष खची घालून भलें मोठे टोलेजंग जंगलखातें नवीनच उपथिस्थत करून, 
त्यामध्यें एकंदर सवष पवषत, डोंगर, टेकडया दरींखोरीं व त्याचे भरीस पतडत जलमनी व गायरानें 
घालून फारेस्टखातें लशखरास नेल्यामुळें दीनदबुळ्या पंगु शतेकर् याच े शरेडाकरडांस या पथृ्वीच े
पाठीवर रानचा वारासुद्धां खाण्यापुरती जागा उरली नाहीं. त्यांनीं आतां साळी, कोष्ट्टी, सणगर, 
लोहार, सुतार वगैरे कसबी लोकांच्या कारखान्यांत त्यांच ेहाताखालीं फकरकोळ कामें करून आपलीं 
पोटें भरावींत, तर कंललंडांतील कारागीर लोकांनीं रुगचरुचीच्या दारु-बाटल्या, पाव, बबस्कुटें, हलवे, 
लोणचीं, लहानमोठ्या सुया, दाभण, चाकू, कातर् या, लशवणाचीं यंत्र,े भाते, शगेडया, रंगीबेरंगी 
बबलोरी सामान सूत, दोरे, कापड, शाली, हातमोजे, पायमोजे, टोप्या, काठ्या छत्र्या, वपतळ, तांबें 
लोखडंी पत्र,े कुलपें, फकल्ल्या, डांबरी कोळसे, तर् हेतर् हेच्या गाडया, हारतनसे, खोगरें, लगाम, शवेटीं 
पायपोस यंत्रद्वारे तेथें तयार करून, येथें आणून स्वस्त ववकंू लागल्यामुळें , येथील एकंदर सवष 
मालास मंदी पडल्याकारणानें येथील कोष्ट्टी, साळी, जुलयी, मोमीन कतके कंगाल झाले आहेत कीं, 
त्यांपैकीं फकत्येक ववणकर लोक अततशय मंदीच ेद्रदवसांत उपाशी मरंू लागल्यामुळें अब्रूस्तव कधीं 
कधीं चोरून छपून आपला तनवाषह डाळीच्या चणुीवर, फकत्येक तांदळाच्या व गव्हाच्या कोंडयावर व 
फकत्येक अबं्यांच्या कोयांवर कररतात. फकत्येक पद्नसाळी, घरांतील दातांशीं दांत लावून बसलेल्य 
बायकापोरांची थिस्थतत पहावेनाशी झाली म्हणजे, संध्याकाळीं तन:संग होऊन दोनचार पैशांची उधार 
लशदंी वपऊन बेशुद्ध झाल्याबरोबर, घरांत जाऊन मुद्षयासारखे पडतात. फकत्येक पद्नसाळी 
गुजरमारवाडयांकडून मजुरीनें वस्त्रें ववणावयास आणलेलें रेशीम व कलाबतू येईल त्या फकंमतीस 
ववकून आपल्या मलुांबाळांचा गुजारा करून, गुजरमारवाडयांच े हातीं तुरी देऊन रातोरात परगांवीं 
पळून जातात. अशा पोटासाठीं लागलेल्या बुभुक्षक्षत कसबी लोकांनीं ररकाम्या शतेकर् यांस मदत 
कशी व कोणती द्यावी   

 

दसुरें असें कीं, शूिाद्रद अततशूिांवर पुरातनकाळीं आपले वाडवतडलांनीं महत्प्रयासांनीं व कपाटांनीं 
लमळववलेलें वचषस्व गचरकाळ चालावें व त्यांनीं केवळ घोडा, बैल वगरेै जनावरांसारखे बसून 
आपणांस सौख्य द्यावें, अथवा तनजीव शतेें होऊन आपणासाठीं जरूरीच ेव ऎर्रामाच ेपदाथष त्यांनीं 
उत्पन्न करावेत, या कराद्यानें आटक नदीच े पलीकडसे द्रहदं ु लोकांपैकीं कोणी जाऊं नये, गेले 
असतां तो मिषष्ट्ट होतो अशी बाब ब्राह्मण लोकांनी द्रहदं ुधमाांत घुसडली. यापासून ब्राह्मण लोकांचा 
कष्ट्ट हेतू लसद्धीस गेला; परंत ु कतर लोकांचें फारच नुकसान झालें. परकीय लोकांच्या 
चालचलणुकीचा त्यांस पडोसा न लमळाल्यामुळेच ते खरोखर आपणास मानवी प्राणी न समजतां, 
केवळ जनावरे समजंू लागले आहेत. कतर देशांतील लोकांशीं व्यापारधदंा अगदीं नाहींसा झाल्यानें 



ते कंगाल होऊन बसले; कतकें च नाहीं परंतु “आपले देशांत सुधारणा करा. आपले देशांत सुधारणा 
करा,” अशी जी सुधारलेले ब्राह्मण लोक तनदान ब्राह्यात्कारी हल्लीं हकाटी वपटीत आहेत, त्यासं 
कारण त्यांची ही वर जाणववलेली धमाषची बाब कारण झाली असावी, हें अगदीं तनववषवाद आहे. या 
कृबत्रमी बाबींमुळें साळी, सुतार वगैरे कारागीर लोकांचें तर अततशय नुकसान झाले. आणण त्यांस 
ती पुढे फकती भयंकर थिस्थतीस पोहोंचवील, याचा अदमास खर् या देशकल्याणेच्छुखेरीज कोणासही 
लागणार नाहीं. 

 

आतां कोणी अशी शंका घेतील कीं, गरीब शतेकर् यांनीं, ज्या शतेकर् यांजवळ भरपूर शतेें 
असतील, त्याच े हाताखालीं मोलमजुरी करून आपला तनवाषह करावा, तर एकंदर सवष द्रठकाणी 
संततत जास्त वाढल्यामुळें कांहीं वर्े पाळीपाळीनें शतेें पतडक टाकण्यापुरतीं भरपूर शतेें 
शतेकर् यांजवळ उरलीं नाहींत, तेणेंकरून शतेांस ववसांवा न लमळतां तीं एकंदर सवष नापीक झालीं. 
त्यांत पूवीप्रमाणें वपके देण्यापुरतें सत्त्व लशल्लक राद्रहलें नाहीं. त्यांना आपल्या कुटंुबाचाच तनवाषह 
कररतां कररतां नाकीं दम येतात, तेव्हां त्यांनीं आपल्या गरीब शतेकरी बांधवांस मोलमजुरी देऊन 
पोसावें, असें कसें, होईल बरें  अशा चोहोंकडून अडचणींत पडलेल्या बहुतेक शतेकर् यांस आपली ं
उघडीं नागडीं मुलें शाळेंत पाठववण्याची सवड होत नाहीं व हें सवष आमच्या दरूदृष्ट्टी सरकारी 
कामगारांस पक्केपणीं माहीत असून ते सवष अज्ञानी मुक्या शतेकर् यास ववद्या देण्याच्या लमर्ानें 
सरसकटीनें लाखों रुपये लोकलफंड गोळा कररतात व त्यांपैकीं एक ततृतयांश रक्कम नांवाला 
ववद्याखातीं खची घालून कोठें  कोठें  तुरळक तुरळक शाळा घातल्या आहेत. त्या शाळेंत थोडीबहुत 
शतेकरी आपलीं मुलें पाठववतात. परंतु त्यांच ेमुलांस लशकववणारे लशक्षक स्वत: शतेकरी नसल्यानें 
त्यांस असावी तशी आस्था असते काय  जे लोक आपल्या मतलबी धमाषच्या बतडवारामुळें 
शतेकर् यास नीच मानून सवषकाळ स्नानसंध्या व सोंवळेचाव करणारे, त्यांजपासून शतेकर् याच े
मुलांस यथाकाळी योलय लशक्षण न लमळतां, ते जसेच े तसेच ठोंबे रहातात, यात नवल नाही.ं 
कारण आजपावेतों शतेकर् यांपासून वसूल केलेल्या लोकलफंडाच े मानानें शतेकर् यांपैकी कांही 
सरकारी कामगार झाले आहेत काय  व तसें घडून आलें असल्यास ते कोणकोणत्या खात्यांत 
कोणकोणत्या हुद्यांचीं कामें करीत आहेत, याववर्यीं आमच े वाकबगार शाळाखात्यांतील 
तडरेक्टरसाहेबांनीं नांवतनशीवार पत्रक तयार करून सरकारी लयाणझटांत छापून प्रलसद्ध केल्यास, 
शतेकरी आपले मायबाप सरकारास मोठ्या उल्हासानें जेव्हां दवुा देतील, तेव्हां सरकारी 
लयाणझद्रटयर मायबापांचे डोळे उघडतील. कारण खेडयापाडयांतून जेवढे म्हणून लशक्षक असतात, ते 
सवष बहुतकरून ब्राह्मण जातीचचे असतात. त्यांचा पगार आठबारा रुपयांच े वरतीं नसतो. व 
ज्यांची योलयता पुण्यासारख्या शहरांत चारसहा रुपयांच े वरतीं नसते, असले पोटाथी अववद्वान 
ब्राह्मण लशक्षक, आपला मतलबी धमष व कृबत्रमी जात्यालभमान मनांत दृढ धरून, शतेकर् यांचे 
मुलांस शाळेंत लशकवतां लशकवतां उघड ररतीनें उपदेश कररतात कीं, “तुम्हांला ववद्या लशकून 



कारकुनांच्या जागा न लमळाल्यास आम्हासारखीं पंचांगें हातीं घेऊन घरोघर लभक्षा का मागावयाच्या 
आहेत ”  

 

अशा अज्ञानी शतेकर् यांच्या शतेांची दर तीस वर्ाांनी पैमार् कररतांना, आमच ेधमषशील सरकारचे 
डोळे झाकून प्राथषना करणारे युरोपीयन कामगार, शतेकर् यांच े बोडक्यावर थोडीतरी पट्टी 
वाढववल्यालशवाय शवेटी ‘आमेन’ ची आरती म्हणून आपल्या कंबरा सोडीत नाहीत. परंतु सदाचें 
काम चालू असतां लशकारीच े शोकी युरोपीयन कामगार ऎर्ाआराम व ख्यालीखशुालींत गुंग 
असल्यामुळें त्यांच ेहाताखालेच ेधतूष ब्राह्मण कामगार अज्ञानी शतेकर् यास थोड ेका नागववतात  व 
युरोपीयन कामगार त्यांजवर बारीक नजर ठेववतात काय   

 

जेव्हां अज्ञांनी व मूढ शतेकर् यांत आपसातं शतेाच्या बांधाबद्दल फकंवा समाईक ववद्रहरीवर 
असलेल्या भाऊबंदीच्या पाणपाळीसंबंधीं थोडीशी कुरबुर होऊन मारामारीं झाली कीं, कळीच ेनारद 
भटकुळकरणी यांनीं दोन्हीं पक्षांतील शतेकर् यांच ेआळींनी जाऊन त्यांस तनरतनराळे प्रकारच ेउपदेश 
करून, दसुरे द्रदवशीं त्यापैकीं एक पक्षास भर देऊन त्यांच े नांवाचा अजष तयार करून त्यास 
मामलेदाराकड े पाठववतात. पुढे प्रततवादी व साक्षीदार हे, समन्स घेऊन आलेल्या पटे्टवाल्यास 
बरोबर घेऊन आपआपलीं समन्सें रुजंू करण्याकररतां कुळकरण्यांच े वाडयांत येतात व त्यांचीं 
समन्से रुजंू करून लशपायास दरवाज्याबाहेर घालववतांच दोन्ही पक्षकारांस पथृक पथृक एके 
बाजूला नेऊन सांगावयाचें कीं, “तुम्ही अमक्या व तुम्ही तमक्या वेळीं मला एकांतीं येऊन भेटा, 
म्हणजे त्याववर्यीं एखादी उत्तम तोड काढंू”. नंतर नेमलेल्या वेळीं वादी व त्याच ेपक्षकार घरी ं
आल्यावर त्यास असें सागंावयाचें कीं, “तुम्ही फार तर काय परंतु अमुक रकमेपयांत मन मोठें  
कराल, तर मामलेदारसाहेबांच े फडनववसांस सांगनू तुमच े प्रततवादीस कांहींना कांहीं तरी सजा 
देवववतों. कारण ते केवळ फडनववसाच े हातांत आहेत. मी बोलल्याप्रमाणें कांहींच घडून न 
आणल्यास, मी तुमची रक्कम त्याजपासून परत घेऊन तुम्हास देईन व माझ ेश्रमांबद्दल बद्रहरोबा 
तुम्हास जी बुवद्ध देईल तेंच द्या फकंवा काहींच द्रदलें नाहीं तरी गचतंा नाहीं. माझी काहीं त्याववर्यी 
तक्रार नाहीं. तुम्हांला यश आलें म्हणजे आम्ही सवष लमळववलें.” नंतर प्रततवादीच ेपक्षकाराकडून 
वादीच े दपुटीनें व आपले श्रमांबद्दल कांहीं लमळून रक्कम घेऊन त्याजबरोबर असा करार 
करावयाचा कीं, “मी सांगतों तशी तुम्ही तकरार देऊन त्याबद्दल दोनतीन बनावट साक्षीदार द्या, 
म्हणजे फडनववसास सांगून तुमच्या केसासही धक्का लागूं देणार नाहीं, कारण त्याचें वजन 
मामलेदारसाहेबावर कसें काय आहे, हें तुम्हाला ठावुकच आहे. व आतां मीं तुम्हाबरोबर करार 
केल्याप्रमाणें तुमचें काम फत्ते न झाल्यास त्याच द्रदवशीं तुमची रक्कम त्याजपासून परत आणून 
तुमची तुम्हांस देईन. परंतु माझ ेश्रमाबद्दलच ेघेतलेल्या रुपयांतून तुम्हांस एक कवडी परत करणार 
नाहीं, हे मी आतांच सागंतो; नाहींतर अशा खटपटीवांचनू माझी कांहीं चलू अडली नाहीं.” नंतर 



मामलेदार कचरेींतील ब्राह्मणकामगार अक्षरशून्य अशा वादीप्रततवादींच्या व त्यांच्या साक्षीदारांच्या 
जबान्या घेतेवेळीं, ज्या पक्षकारांकडून त्यांची मूठ गार झाली असेल, त्यांच्या जबान्या घेतेवेळी, 
त्यांस कांहीं सूचक प्रश्न घालून अनुकूल जबान्या तयांर कररतात. परंतु ज्या पक्षकारांकडून त्यांचा 
हात नीट ओला झाला नसेल, त्यांच्या जबान्या ललदं्रहतेवेळीं त्यामध्यें एकंदर सवष मुदे्द मागेपुढें 
करून अशा तयार कररतात कीं, यांजपासून वाचणाराच्या फकंवा ऎकणार् यांच्या मनांत त्या कज्याचें 
वास्नववक स्वरूप न येतां, त्यांचा समज त्यांववरुद्ध होईल. फकत्येक ब्राह्मण कारकून अज्ञान 
शतेकर् यांच्या जबान्या ललद्रहतांना त्यातील कांहीं मुद्यांचीं कलमें अथिजबात गाळून टाफकतात. 
फकत्येक ब्राह्मणकामगार शतेकर् यांच्या जबान्या आपल्या घरीं नेऊन रात्रीं दसुर् या जबान्या तयार 
करून सरकारी दप्तरांत आणून ठेववतात. असें असेल तर एखादा तन:पक्षपाती जरी अम्मलदार 
असला, तरी त्याच्या हातनूही अन्याय होण्याचा सभंव आहे. यापढुें णखस े चापसणार् या 
बगलेवफकलांनीं भरीस घातल्यावरून त्यांनीं युरोवपयन कलेक्टराकड ेअपीलें केल्यावर कलेक्टरांच्या 
लशरस्तेदारांच्या, ज्या पक्षकाराकडून मुठी गार होतील, त्याप्रमाणें त्याचं्या अजीच्या जबानीच्या 
सुनावण्या कलेक्टरपुढें कररतात व त्या वेळीं यांतील बहुतेक मारु मुदे्द वाचतां वाचतां गाळन 
कलेक्टराच ेमुखांतून शुद्ध सोनेरी वाक्यें, “टुमची टकरार टरकटी आहे” बाहेर पडून आपले वतीनें 
तनकाल करून घेण्याचें संधान न साधल्यास, लशरस्तेदार त्यांच े प्रकरणावर आपले मजीप्रमाणें 
गगचमीड मराठी ललहून साहेबबहादरू संध्याकाळीं आपल्या मॅडम साहेबाबरोबर हवा खाण्यास 
जाण्याच े धांदलींत, अगर मराठी नीट समजणारा एखादा दंडुक्या साहेब असल्यास तो आदले 
द्रदवशीं कोठें  मेजवानीस जाऊन जागलेला असल्यामुळें दसुरे द्रदवशीं सुस्त व झोपेच्या गुंगींत 
असतां, फकंवा लशकारीस जाण्याच ेगडबडींत तेथें जाऊन, पूवी त्यांनीं जस ेशरेे सांगगतले असतील, 
त्याप्रमाणें हुबेहूब वाचनू दाखवून त्याच्या सह्या त्या प्रकरणावर सहज घेतात.  

 

फकत्येक ततरसट कलेक्टरांच ेपुढें धतूष लशरस्तेदाराची मात्रा चालत नसल्यास ते कांहीं आडमठू 
अक्षरशून्य शतेकर् यांचीं प्रकरणें मुख्य सदर स्टेशनच्या द्रठकाणी तयार न कररतां त्यास गांवोगांव 
कलेक्टराच ेस्वारीमागे पायाला पाने बांधनू लशळे तुकड ेखात खात फफरावयास लावून त्याचीं हाड े
णखळणखळीं करून मस्ती थिजरववतात. व फकत्येक तनवळ अज्ञानी सेतकर् यांच्या अज्याष फैलास 
एकदोन द्रदवस न लावतां, त्यांच्या प्रततपक्षा कडून कांहीं गचरीलमरी लमळाल्यास त्या मुळींच गाळून 
टाफकतात. अखेरीस दोन्ही पक्षांपैकीं जास्ती पैसा खचष करणार् या पक्षास जेव्हां जय लमळतो, तेव्हां 
एकंदर सवष गांवकरी लोकांत चरुस उत्पन्न होऊन गावांत दोन तट पडतात. नंतर पोळ्याच ेद्रदवशीं 
बैलाची उजवी बाजू व होळीस अधी पोळी कोणी द्यावी, यासंबंधी दोन्ही तटांमध्यें मोठमोठ्या 
हाणामार् या होऊन त्यांतनू फकत्येकांचीं डोकीं फुटून जखमा जाल्याबरोबर भट (एकंदर सवष 
फौजदारी, द्रदवाणी वगैरे कज्जे अज्ञानी शतेकर् यांना उपथिस्थत करण्याच ेकामीं कज्जाच ेतळाशीं हे 
कळीच े नारद नाहींत असे फारच थोड े कज्जे सांपडतील) कुळकणी दोन्ही तटवाल्यांस वरकांतत 



शाबासक्या देऊन, आंतनू पोंचट पोललसपाटलास हातांत घेऊन तालुक्यांतील मुख्य पोललस 
भुतावळास जागतृ कररतात. तेव्हां तेथनू, आंतून काच्यांनीं पोटे आवळून वरून काळ्या वपवळ्या 
पाटलोनी व बूट डगल्यापगडयांनीं सुशोलभत होऊन, हातीं रंगीबेरंगी द्रटकोरीं घेतलेल्या बुभुक्षक्षत 
लशपायांच्या पाठीमागें धापा देत एक दोन णझगंलेले आडमूठहवालदार व जमादार बगलेंत 
बोथलेल्या तरवारी घेऊन प्रथम गावांत येतांच महार व पोलीसपाटील यांस मदत घेऊन व एकंदर 
गावांतील दोन्ही पक्षांतील लोकांस पकडून आणून चावडीवर कैद कररतात व पहारेकर् यालशवाय 
बाकी सवष लशपायी व अम्मलदार अज्ञानी पाटीलसाहेबांच ेमदतीनें, मारवाडयाच्या दकुानांतून मन 
मानेल त्या भावान ेव मापाने लसधासामुग्री घेऊन चावडीवर परत येतां, दारूच्या वपठ्यांत कोणी 
मेजवान्या द्रदल्यास, ऎन गुंगीच्या नादांत जेवून गार झाल्यानंतर, थोडीशी डामडौली पूसतपास 
करून त्यांच्या त्या सवष कैदी लोकांस मुख्य ठाण्यांत आणून फौजदारासमोर उभे करून त्याच्या 
हुकुमाप्रमाणे त्याची पक्की चौकशी होईतोंपावेतो त्यास कच्च े कैदेत ठेववतात. यापुढे कैदी 
शतेकर् यांच्या घरचीं माणसे आपापल्या बायका-मुलाबाळांच्या अगंावरील फकडूकलमडूक मोडून 
आणलेल्या रकमा फौजदारकचरेींतील कामगारांची समजूत करण्याच े भरीस कसकशा घाललतांत, 
त्यापैकीं कांहीं मासले येथे दाखववतों. जर एखाद्या पक्षांतील लोकांस जास्ती मोठाल्या जखमा 
झाल्या असल्यास धतूष कामगार, कुळकण्याषचेद्वारें दसुर् या पक्षाकडून कांहीं रकमा घेवून त्यांच्या 
त्या सवष जखमा बर् या होऊन त्यांचा मागमुद्दा मोडतेोंपावेतों तीं प्रकरणें तयार करून 
माथिजस्त्रेटसाहेबाकड े पाठववण्यास ववलंब लावतात. कधीं कधीं धतूष कामगारांच्या मुठी गार 
झाल्यास ते दसुर् या पक्षांतील मुद्याच ेसाक्षीदारांनीं त्यांच्या खटल्यांत साक्षीच देऊं नये म्हणून 
त्यांच्या सावकारास लभडा घाललतात. ते कधीं कधीं मुद्याच े साक्षक्षदारांनीं आपलीं सामानें रुजू 
करण्याच ेपूवी त्यास कुळकण्याषचमेाफष त नानातर् हेच्या धाकधमक्या देऊन त्यास भलत्या एखाद्या 
दरू परगांवीं पळवून लाववतात. त्यांतून कांहीं आडमूठ अज्ञानी शतेकर् यांनीं कुळकण्याषचदे्वारें 
ब्राह्मणकामगारांच्या सचूनांचा अव्हेर करून आपल्या आपल्या साक्षी देण्याकररतां कचरेींत 
आल्यास, एक तर ते अक्षरशून्य असल्यामुळें त्यांच्या स्मरणशक्त्या धड नसतात व दसुरें त्यांस 
मागच्यापुढच्या सवालांचा संदभष जुळून जबान्या देण्याची स्फूततष नसते, यामुळें त्यांच्या जबान्या 
घेतेवेळीं धतूष कमगार त्यांस कतके घाबरे कररतात कीं, त्यास “दे माय धरणी ठाव” होतो. ते कधीं 
कधीं अज्ञानी शतेकर् यांच्या जबान्या घेतांना त्यांच्या नानाप्रकारच्या चाळकचषे्ट्टा करून त्यांस 
कतके घाबरे कररतात कीं, त्यांनीं खरोखर जे कांहीं डोळ्यांनीं पाद्रहलें व कानांनीं ऎकलें असेल, 
त्याववर्यीं कत्थभंूत साक्ष देण्याची त्यांची छातीच होत नाहीं. यालशवाय फकत्येक धाडस कामगारांचे 
हातावर भक्कम दक्षक्षणा पडल्या कीं, ते कुळकण्याांच े साह्यानें कायद्याच े धोरणाप्रमाणें 
नानाप्रकारच ेबनाऊ पुरावे व साक्षक्षदार तयार करवून मन मानेल त्या त्या अज्ञानी शतेकर् यास दंड 
अथवा ठेपा करववतात. त्या वेळीं त्या सवाांजवळ दंड भरण्यापुरत्या रकमा नसल्यामुळें , त्यांपैकीं 
बहुतेक शतेकरी, आपले कष्ट्टलमत्र, सोयरेधायर् यांपासून उसन्या रकमा घेऊन दंडाच्या भरीस चालून 



घरोघर आल्याबरोबर, उसन्या रकमा घेतलेल्या ज्यांच्या त्यांस परत देऊन कतर ठेपा झालेल्या 
मंडळीस तुरंुगातून सोडववण्याकररतां अवपलें लावण्यापुरत्या रकमा सावकारापाशीं कजष मागूं 
लागल्यास आमच्या सरकारच्या पक्षपाती शतेकर् यांच े कायद्यामुळे शतेकर् यास कोणी अब्रूवाले 
सावकार आपल्या दाराशीं उभेसुद्धां करीत नाहींत. कारण आपले पदरच े पैसे शतेकर् यास कजाषऊ 
देऊन, त्यानंतर तनवाड े करून घेतेवेळीं णखसे चापसणार् या आडमूठ शूिा बेललफांच्या समजुती 
काढून सामानें रुजंू करून आणलेल्या अज्ञानी शतेकर् यांसमक्ष भर कोडतांत सावकारास फथिजती 
करून घ्यावी लागते. फकत्येक तरूण गहृस्थांनीं नानाप्रकारचीं कायदेपुस्तकें  राघूसारखी तोंडपाठ 
केल्यामुळें त्यांच्या परीक्षा उतरतांच आमचें भोळसर सरकार त्यांस मोठमोठ्या टोलेजंग 
न्यायागधशांच्या जागा देतें. परंतु हे लोक आपल्या सावषजतनक मूळ महत्त्वाचा बांधवी संबंध 
तोडून, आपण येथील भूदेवाच ेऔरस वारसपुत्र बनून, कोडतांत एकंदर सवष परजातींतील वयोवदृ्ध, 
वडील दबुळ्या गहृस्थांस तुच्छ मानून त्यांची हेळसांड कररतात. प्रथम हे सरकारी ररवाजाप्रमाणें 
एकंदर सवष साक्षीदार वगैरे लोकांस कोडतांत दहा वाजतां हजर होण्यास सामानें करून आपण 
सुमारें बारा वाजतां कोडतांत येऊन, तेथील एखादे खोलींत तास अधाष तास उताणे पालथे पडून 
नंतर डोळे पशुीत बाहेर चौरंगावरील खचुीच्या आसनावर येऊन बसल्याबरोबर, णखशांतील पानपट्टी 
तोंडांत घालून माकडाच ेपरी दांत ववचकून चावतां चावतां पायावर पाय ठेवून, पाकेटांतील डब्या 
बाहेर काढून तपफकरीचे फस्के नाकांत ठासतां खालीं बसलेल्या मंडळीवर थोडीशी वांकडी नजर 
टाकून डोळे झांकीत आहेत, कतक्यांत तांबडी पगडी, काळी डगलीं, पाटलोणबुटांनीं चष्ट्क बनून 
आलेल्या प्लीडरवफकलांनीं त्यांच्यापुढे उभे राहून लमशांवर ताव देऊन “युवर आनर” म्हणण्याची 
चोपदारी ललकारी ठोकल्याबरोबर हे भूदेव जज्जसाहेब, आपल्या पोटावर हात फफरवून आपले 
जातभाऊ वफकलास ववचारतात कीं, “तुमचें काय बोलणें आहे ” यावरून वफकलसाहेब आपल्या 
णखशांत हात घालून म्हणतात कीं, “आज एका खुनी खटल्याच्या संबंधानें आम्हांस सेशनांत हाजर 
होणे आहे. सबब आपण मेहेरबान होऊन आमच ेमाफष तच ेयेथील कज्जे आज तहकूब ठेवावते.” हें 
म्हणताच न्यायागधशांनीं माना हलवून गुढ्या द्रदल्याबरोबर वकीलसाहेब गाडयाघोडयावर स्वार 
होऊन आपला रस्ता धररतांच न्यायाधीश आपल्या कामाची सुरवात कररतात. याववर्यीं येथे थोडसे े
नमुन्याकररतां घेतों. फकत्येक भूदेव न्यायागधश आपल्या ऊंच जातीच्या तोर् यांत फकंवा कालच्या 
ताज्या अमलाच्या झोकात, न्याय कररतांना, बाकी सवष जातींतील बहुतेक लोकांबरोबर 
अरेतुरेलशवाय भार्णच करीत नाहींत. फकत्येक अक्कडबाज गहृस्थांनीं कोडतांत आल्याबरोबर या 
राजबबडंया भूदेवास लवून मुजरे केले नाहींत, तर त्यांच्या जबान्या घेतेवेळीं त्यांस तनरथषक 
छलळतात. तशातं ब्राह्मणी धमाषच्या ववरुद्ध एखाद्या द्रठकाणीं समाज उपथिस्थत होऊन त्यास 
सामील असणार् यांपैकीं थोर गहृस्थास कोडतांत हजर उपथिस्थत होऊन त्यास सामील 
असणार् यांपैकीं थोर गहृस्थास कोडतांत हजर होण्यास थोडासा अवेळ झाला कीं, त्यांचा सूड (येथे 
सुधारणा करणार् या लोकांनीं सरकारच्या नांवाने कां लशमगा करावा ) उगववण्याकररतां त्यांच्या 



श्रीमंतीची अथवा त्याच्या वयोवदृ्धपणाची काडीमात्र परवा म कररतां, त्यांची भर कोडतांत जबान्या 
घेतेवेळीं रेवडी रेवडी करून सोतडतात. त्यांतनू हे भूदेव बौद्धधमी मारवाडयांची फटफथिजती व 
पट्टाधळू कसकशी उडववतंात, हें जगजद्रहर आहेच. कधीं कधीं ह्या छद्नी भूदेवाच्या डोक्यांत 
वादीप्रततवादींच्या बोलण्याचा भावाथष बरोबर लशरेनासा झाला, म्हणजे हे स्नानसंध्याशील, 
श्वानासारखे चवताळून त्याच्या ह्र्दयाला कठोर शब्दांनीं चावे घेतात. त े असे कीं- “तू बेवकूब 
आहेस, तुला वीस फटके मारून एक मोजावा. तू लालतोंडयाचा भाऊ तीनशेंडया मोठा लुच्चा 
आहेस.” त्यावर त्यांनीं कांहीं हंू चू ंकेल्यास त्या गररबाच ेदावे रद्द कररतात. कतकेच नव्हे परंतु या 
खनुशी न्यायागधशांच्या तबेती गेल्या कीं, सवष त्यांच्या जबान्या घरीं नेऊन त्यांतील कांहीं 
मुद्यांचीं कलमें गाळून त्याऎवजीं दसुर् या ताज्या जबान्या तयार करवून, त्यावर मन मानेल तस े
तनवाड ेदेत नसतील काय  कारण हल्लीं कोणत्याही जबान्यांवर, जबान्या ललहून देणारांच्या सह्या 
अथवा तनशाण्या करून घेण्याची वद्रहवाट अजी काढून टाकली आहे. सारांश, बहुतेक 
भूदेवन्यायाधीश मन मानेल तसे घाशीराम कोतवालासारखे तनवाड े करंू लागल्यामुळें फकत्येक 
खानदान चालीच्या सभ्य सावकारांनीं आपला देवघेवीचा व्यापार बंद केला आहे. तथावप बहुतेक 
ब्राह्मण व मारवाडी सावकार सदरच े अपमानाचा ववगधतनर्ेध मनांत न आणणता ं फकत्येक 
अक्षरशून्य शतेकर् यांबरोबर देवघेवी कररतात. त्या अशा कीं, प्रथम ते, अडचणींत पडलेल्या 
शतेकर् यांस फुटकी कवडी न देतां, त्याजपासून ललहून घेतलेल्या कजषरोख्यांवरून त्याजवर सरकारी 
खात्यांतून हद्दपार झालेल्या खगंार पेनशनसष लोकांनीं सुशोलभत केलेल्या लवादकोटाांत हुकुमनामें 
करून घेऊन नतंर व्याजमनुती कापून घेऊन बाकीच्या रकमा त्यांच्या पदरांत टाफकतात. हल्ली ं
फकत्येक ब्राह्मण व मारवाडी, सावकार नापतीच्या अक्षरशून्य शतेकर् यास सांगतात कीं, “सरकारी 
कायद्यामुळें तुम्हांला गहाणावर कजाषऊ रुपये आम्हांस देता येत नाहींत, यास्तव तुम्ही जर 
आपलीं शतेें आम्हास खरेदी करून द्याल, तर आम्ही तुम्हास कजष देऊं व तुम्ही आमच ेरुपयांची 
फेड केल्याबरोबर आम्ही तुमची शतेें परत खरेदी करून तुमच्या ताब्यात देऊं,” म्हणून शपथा 
घेऊन बोल्या मात्र कररतात, परंतु या सोंवळ्या व अद्रहसंक सावकरापासून कुटंुबवत्सल अज्ञानी 
भोळ्या शतेकर् यांची शते े क्वगचतच परत लमळतात. यालशवाय हे अट्टल धमषशील सावकार, 
अक्षरशून्य शतेकर् यांस नानातर् हेच्या बनावट जमाखचाषच्या वह्यांसद्रहत रोख्यांच े पुरावे देऊन 
फफयाषदी जेव्हां ब्राह्मण मुनसफांच्या कोटाांत आणणतात, तेव्हां अज्ञानी शतेकरी आपणास खरे 
न्याय लमळावेत म्हणून आपले डागडागगने मोडून, पाद्रहजे तततक्या रकमा कज्जाच्या भरीस 
घालतात. परंतु त्यांस त्यांच ेजातीच े ववद्वान वलशले व खरी मसलत देणारे सूज्ञ गहृस्थ वकील 
नसल्यामुळे अखेर त्यावरच उलटे हुकुमनामे होतात, तेव्हां ते ववचारशून्य, चार पोटबाबू 
बगलेवफकलांच े फुसलावण्यावरून आपल्या बरोबर न्याय लमळतील या आशनेे वररष्ट्ठ कोडतातं 
अवपले कररतात; परंत ु वररष्ट्ठ कोडतांतील बहुतेक युरोवपयन कामगार ऎर्आरामांत गुगं 
असल्यामुळें अज्ञानी शतेकर् यांस एकंदर सवष सरकारी खात्यांतील ब्राह्मणकामगार फकती नातडतात, 



याववर्यीं येथें थोडसेे मासलेवाईक नमुने घेतों, ते येणेंप्रमाणें:-प्रथम धतूष वकील अज्ञानी 
शतेकर् यापासून स्टांपकागदावर वकीलपत्रें व बक्षक्षसादाखल कजाषऊ रोखे ललहून घेतांच त्यांजपासून 
सरकार व मूळ फफयाषदीकररतां स्टांप वगैरे फकरकोळ खचाषकररतां अगाऊ रोख पैसे घेतात. नंतर 
फकत्येक धतूष वकील, लशरस्तेदारांच े पाळीव रांडांचे घरीं लशरस्तेदारसाहेबांच े समोर त्यांचीं गाणीं 
करवून त्यांस शतेकर् यांपासून कांहीं रकमा देवववतात.  

 

अज्ञानी शतेकर् यांपासून आडवून लांच खाणार् या सरकारी कामगारास व लाचार झाल्यामुळें लांच 
देणार् या अक्षरशून्य शतेकर् यांस कायदेशीर लशक्षा लमळते. हत्यारबंद पोललसांच्या उरावर दरवडे 
घालणार् या भट फडक्या रामोशास व लाचार झाल्यामुळें फडक्याबरोबर त्याच्या पातीदार भावास 
लशळेपाके भाकरीच ेतुकड ेदेणार् या लभत्र्या शस्त्रहीन कंगाल शतेकर् यांच ेबोडक्यावर जशी कायदेशीर 
पोलीसखचाषची रक्कम लादली जाते, व शतेकर् यांच े घरांत चोर् या करणार् या सवष जातींच्या 
चोरटयांस जशी कायदेशीर लशक्षा लमळते, त्याचप्रमाणें जे शतेकरी आपल्या पद्रहल्या झोपेच्या 
भरांत असतां त्याचं्या घरांत चोरांनीं चोर् या केल्या असतां त्या शतेकर् यांसही कायदेशीर लशक्षां का 
नसावी  ! एवढा कायदा मात्र आमचे कायदेकौथिन्सलांनीं करून एकंदर सवष पोंचट पोललसांचा गळा 
मोकळा केल्याबरोबर आमच ेन्यायशील सरकारच ेस्वगाषजवळच्या लसमल्यास घंटानाद होईल.  

 

फकत्येक कलमषं्ट्ठ ब्राह्मणकामगार आपल्या जातींतील पुराणणकाला व कथेकर् याला, फकत्येक 
अज्ञानी सधन शतेकर् यांपासून देणलया देवववतात. फकत्येक धोरणी धतूां, अज्ञानी भोळ्या सधन 
शतेकर् यांस गांठून त्यांजपासून राधाकृष्ट्णाची नवी देवळें गांवोगावीं बांधवून, कांहीं जुन्या देवळांचा 
जीणोद्धार करववतात व त्यांजकडून उद्यापनाच े तनलमत्तानें मोठमोठालीं ब्राह्मणभोजनें काद्रढतात. 
फकत्येक धतूष कामगार युरोवपयन कामगारांच्या नजरा चकुवून एकंदर सवष अज्ञानी शतेकर् यांस 
नानाप्रकारच े त्रास देतात व त्याबद्दल शतेकरी लोक आंतले आंत त्यांच े नांवानें खड े फोडीत 
असतांही त्यांनीं (कामगारांनीं) युरोवपयन कामगारांच ेपुढें पुढें रात्रदं्रदवस चोंबडक्या केल्या कीं, ते 
त्यांचबेद्दल उलटया सरकारांत लशफारशी करून त्यांच्या बढत्या करववतात. त्यांतून बहुतेक 
युरोवपयन कामगारांस दहावीस लमतनटें अस्खललत मराठी भार्ण करण्याची केवढी मारामार पडते 
आणण अशा “टूमी आमी” करणार् या युरोवपयन कामगारांस सातारकर छत्रपती महाराज, 
द्रहम्मतबहादर, सरलष्ट्कर, तनबंाळकर, घाटगे, मोद्रहते, दाभाड,े घोरपड े वगैरे शतेकरी (A Sepoy 

Revolt by Henry Mead, page 217. या लोकांपेक्षा, सरकारावर आपले चररताथाषचा बोजा कोणत्याही 
प्रकारें न टाकतां स्वतंत्र रीतीनें उद्योगधदंा करून अनेक प्रसंगी आपला मौल्यवान वेळ खचष करून 
लोककल्याणाचीं कामें झटून करणारे लोकांस सरकारनें ववशरे् मान देणें हें रास्त आहे. नाहींपेक्षां 
आपल्यांत जी प्रलसद्ध म्हण आहे “मेहेनती द्रदलगीर आणण चोरटे खशुाल”, त्या म्हणीप्रमाणें न्याय 
होणार आहे.) जहामदाांची खासगत सोजरी भार्णांतील सवष गार् हाणी लशस्तवार समजून घेऊन 



त्यांच े पररहार ते कसे करीत असतील, तें देव जाणे ! फकत्येक धतूष ब्राह्मणकामगार आपल्या 
धोरणांनें सदा सवषकाळ वागूं लागतील, वा कराद्यानें त े थिजल्ह्यांतील फकत्येक कुटाळ असून 
वाचाळ भटब्राह्मणांस पुढें करून त्यांच ेहातून जागोजाग मोठाले जंगी समाज उपथिस्थत करववतात 
व आंतून आपण अन्य रीतीनें शूिांतील शतेकरी, गवतवाले, लाकडवाले, कंट्र्याक्टर, पेनशनसष व 
कस्टेटवाले गहृस्थांकड ेआपलें वजन ते लभडा खची घालून त्यास पाद्रहजेल त्या समाजात सभासद 
करववतात. फकत्येक युरोवपयन कामगारांच्या कांहीं घरगुती नाजूक कामास मदत देण्याच ेउपयोगी 
ब्राह्मण लशरस्तेदार पडले कीं, युरोवपयन कामगार त्यांच्याववर्यीं सरकारांत लशफारशी करून त्यांस 
रावसाहेबांच्या पदव्या देवववतात आणण सदरच ेयुरोवपयन कामगारांच्या जेव्हां दसुर् या थिजल्ह्यांत 
बदल्या होतात, तेव्हां हे तोंडपुजे रावसाहेब मनास येतील तशीं मानपत्रें तयार करून, त्यांवर 
शहरांतील चार पोकळ प्रततष्ट्ठा लमरववणार् या अज्ञानी, सधन कुणब्या माळ्यांच्या व 
तेल्यातांबळ्यांच्या मोडक्यातोडक्या सह्या भरतीला घेऊन भलत्या एखाद्या अक्षरशून्य शूि 
कंट्र्याक्टरांच्या टोलेजंग द्रदवाणखान्यांत मोठमोठ्या सभा करून त्यांमध्यें त्यांस हीं मनपत्र ेदेतात. 
सारांश अस्मानीसुलतानीमुळें पडलेल्या दषु्ट्काळापासून; तसेंच टोळांच्या तडाक्यापासून होणारें 
नुकसान केव्हांतरी भरून येते, परंत ुएकंदर सवष लहानमोठ्या सरकारी खात्यांत बहुतेक युरोवपअन 
कामगार ऎर्ाआरामांत गुंग असल्यामुळें , त्या सवष खात्यांत भट पडून, ते कोंकणांतील ब्राह्मण 
खोतासारखे येथील सवष अक्षरशून्य शतेकर् यांचें जें नुकसान कररतात, तें कधींही भरून येण्याची 
आशा नसते. या सवाांववर्यीं कच्च्या हकीकती ललहंू गेल्यास त्यांची “लमस्तरीज ऑफ द्रद कोटष 
ऑफ लंडन” सारखीं पुस्तकें  होतील. व ही अज्ञानी शतेकर् यांची झालेली दैन्यवाणी थिस्थती जेव्हां 
णिथिस्त लोकांस पहावेनां, तेव्हां त्यांनी युनायटेड गे्रट बब्रटनांत येथील ववद्याखत्याच े नांवानें 
लशमलयाचा संस्कार सुरू केला. त्यावरून येथील कांहीं सभ्यसद्ग्रहस्थांसद्रहत फकत्येक बड ेसरदार 
लोकांनी द्रहदंसु्थानांतील ववद्याखात्याकडील मुख्य अगधकार् यांची थोडीशी पट्टाधळू झाडण्याची 
सुरुवात केली, कोठें  न केली, तोंच मायाळू गव्हरनर जनरलसाहेबांनीं येथील ववद्याखात्याववर्यीं 
पक्की चौकशी करण्याकररतां चारपांच थोर थोर ववद्वान गहृस्थांची कलमटी स्थापून त्यामध्यें मे. 
हंटरसाहेब मुख्य सभानायक स्थापतांच त्यांनीं आपल्या साथीदारांस बरोबर घेऊन “तनमरॉड” 
लशकार् यासारखे ततन्ही प्रेलसडने्सींत आगगाडयांतून मोठी पायवपटी केली, परंतु त्यांनी येथील एकंदर 
सवष शुिाद्रद अततशूि शतेकरी अक्षरशत्र ुअसल्यामुळे ते कोणकोणत्या प्रकारच्या ववपत्तींत संकटे 
भोगीत आहेत, याववर्यी ं बारीक शोध काढण्याववर्यी शतेकर् यांच े घाणेरडया झोपडयात स्वत: 
जावून तेथे आपल्या नाकाला थोडासा पदर लावून तेथील त्यांचें वास्तववक दैन्य चांगले डोळे 
पसरून पाहून तेथील भलत्याएखाद्या अक्षरशून्य, लंगोटया शतेकर् याची साक्षी न घेतां द्रहदं,ु 
पारशी, णिथिस्त, धमाांतील बहुतेक सुवाष्ट्ण ब्राह्मणांच्या साक्षी घेण्यामध्ये रंग उडफकण्याची बहार 
करून जागोजागची मानपत्र बगलेत मारून अखेरीस आपली पायधळू कलकत्त्याकड ेझाडली आहे 
खरी, परंतु त्यांच्या ररपोटाषपासून अज्ञानी शतेकर् यांचा योलय फायदा होईल, असे आम्हांला अनुमान 



कररतां येत नाहीं. तात्पयष मे. हंटरसाहेब यांनीं, आमच े महाप्रतापी गव्हरनर जनरल 
साहेबमहाराजांस तनरापेक्ष मे. टक्कर (साल्वेशन आमीच)े साहेबासारख्या धतूष लोकांशीं टक्कर 
मारण्याकररतां आपल्या कामाचा राजीनामा देऊन स्वत: दीन-दबुळ्या अज्ञानी शतेकर् यांच े
आळोआळीनें खटार् यांत बसून त्यांस अज्ञानांध:कारांतून मुक्त करण्याच ेखटाटोपीचा प्रसंग आणला 
नाहीं. म्हणजे त्यांच्या (हंटरसाहेबांच्या) नौबतीचा डकंा वाजेल; व त्याचा आवाज पाताळच्या 
प्रजाडतताक राज्याच्या प्रतततनधींच्या कानीं पडतांच त्यांच े डोळे उघडून त्यांच्या अतं:करणांत 
आमच ेदीनबंध ुकाळे लोक “रेड कंतडयन्स” यांजववर्यीं दया उदभवेल.  

 

या प्रकरणांत एकंदर सरकारी ब्राह्मण नोकरांववर्यीं ललद्रहलेल्या मजकुराबद्दल पुरावा पाद्रहजे 
असल्यास द्रठकद्रठकाणीं आजपयांत लांच खाल्याबद्दल फकंवा खोटया ललद्रहण्याबद्दल वगैरे अशा 
प्रकारच्या गुन्ह्यांवरून लशक्षा झालेल्या व त्याववर्यीं फफयाषदी झालेल्या आहेत, त्या पहाव्या 
म्हणजे सहज सांपडले.  

 

 

प्रकरि३रें 
आयष ब्राह्मण कराणांतून कसे आले व शूि शतेकरी यांची मूळ पीद्रठका व हल्लींचें आमचें 

सरकार, एकंदर सवष आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पनेशनें देण्याच े कराद्यानें 
नानाप्रकारच ेतनत्य नवे कर शतेकर् यांच ेबोडक्यावर बसवून, त्यांचें िव्य मोठ्या द्रहकमतीनें गोळा 
करंू लागल्यामुळें शतेकरी अट्टल कजषबाजारी झाले आहेत.  

 

या सवष अगम्य. अतक्यष आकाशमय ववस्तीणष पोकळींत नानाप्रकारच ेतत्त्वाचं्या संयोगववयोगानें 
अगणणत सूयषमंडलें त्यांच्या उपग्रहासह तनमाषण होऊन लयास जात आहेत. त्याचप्रमाणें हरएक 
उपग्रह आपापल्या प्रमुख सूयाषच्या अनुरोधानें मिषमण करीत असतां एकमेकांच्या 
साथिन्नध्यसंयोगानुरूप या भूग्रहावरील एकाच मातावपतरांपासून एक मुलगा मूखष आणण दसुरा 
मुलगा शहाणा असे ववपरीत जन्मतात. तर यावरून मूखषपणा अथवा शहाणपणा हे वपढीजादा 
आहेत, असें अनुमान कररतां येत नाहीं. तसेंच स्त्रीपुरुर्ाचा समागम होण्याच ेवेळीं त्या उभयतांच े
कफवाताद्रद दोर्ात्मक प्रकृतीच्या मानाप्रमाणें व त्या वेळेस त्यांच्या मनावर सत्वरजाद्रद 
बत्रगुणांपैकीं ज्या गुणांचें प्राबल्य असतें, त्या गुणांच्या महत्त्वप्रमाणानें गभषवपडंाची धारणा होते. 
म्हणूनच एका आईबापाचे पोटीं अनेक मुलें लभन्न प्रकृतीचीं व स्वभावाचीं जन्मतात. असें जर न 
म्हणावें, तर कंललंडांतील प्रख्यात गहृस्थांपैकीं टामड पेन व अमेररकन शतेकर् यांपैकीं जाजन 
वॉशशगंटन या उभयतानंी ं शहाणपणा व शौयष हीं वपढीजादा आहेत म्हणून म्हणणार् या 
ख्यालीखशुाली राजेरजवाडयांस आपआपले कृतीनें लाजववलें असतें काय  लशवाय फकत्येक अज्ञानी 
काळे लशपायी केवळ पोटासाठीं कोटष माशषलच ेधाकानें काबूल व कथिजप्टांतील जहामदाषशीं सामना 



बांधनू लढण्यामध्यें मदुषमगगरी दाखववतात व त्याचप्रमाणें फकत्येक अमेररकें तील समंजस 
ववद्वानांपैकीं पारकरवमेररयनसारख्या फकत्येकांनीं जन्मत; केवळ शतेकरी असूनही स्वदेशासाठीं 
परशत्रशूीं नेट धरून लढण्यामध्यें शौयष दाखववलेलीं उदाहरणें आपलेपुढें अनेक आहेत. यावरून 
जहांमदी अथवा नामदी वपढीजादा नसून ज्याच्या स्वभावजन्य व सांसगगषक गुणावगुणांवर 
अवलंबून असते, असेंच लसद्ध होतें. कारण जर हा लसद्धांत खोटा म्हणावा, तर एकंदर सवष या 
भूमंडळावरील जेवढे म्हणून राजेरजवाड ेव बादशहा पहावेत, त्यापैकीं कोणाच ेमूळ पुरुर् लशकारी, 
कोणाच ेमेंढके, कोणाच ेशेतकरी, कोणाच ेमुल्लाने, कोणाच ेणखजमतगार, कोणाच ेकारकून, कोणाच े
बंडखोर, कोणाच े लुटारू व कोणाच े मूळ पुरुर् तर हद्दपार केलेले राम्युलड आणण रीमड 
आढळतात. त्यातून कोणाचाही मूळ पुरुर् वपढीजादा बादशहा अथवा राजा सांपडत नाहीं. आता ं
डारववनच्या मताप्रमाणें, एकंदर सवष सूयषमंडळांतील ग्रहमिषमणक्रमास अनुसरून वानर पशूजातीचा 
पालट होऊन त्यापासून नूतन व ववजातीय मानवप्राणी झाले असावेत, म्हणून म्हणावें, तर 
ब्रह्मदेवाच ेअवयवांपासून उत्पन्न झालेल्या सषृ्ट्टीक्रमानुमत्तास बाध येतो. यास्तव आतां आपण 
बौद्ध अथवा मताप्रमाणें जुगलापाड न अथवा  ारववनच्या मताप्रमाणें वानरापासून मानव स्त्रीपुरुर् 
उत्पन्न झाले, अथवा णिथिस्त मताप्रमाणें देवाजीनें मथृित्तकेपासून (बायबल, उत्पथित्त, अ. १ ओ. 
२० व अ. २ ओ. ७.) मानव स्त्रीपुरुर् उत्पन्न केले, अथवा आयष ब्राह्मणांच्या मताप्रमाणें 
ब्राह्मणांच्या अवयवापासनू चार (मनुसंद्रहता अ. १, श्लोक ३१.) जातीच ेमानवी पुरुर् मात्र तनमाषण 
झाले असावेत. अशा प्रकारच्या सवष तनरतनराळ्या मतांववर्यीं वाटाघाट करीत बसतां, त्यांतून 
कोणत्याद्रह एखाद्या मागाषनें मानवी स्त्रीपुरुर् जातींचा जोडा अथवा जोड ेतनमाषण झाले असतील, 
व अशी कल्पना करून पुढें चालूं तर प्रथम जेव्हां स्त्रीपुरुर् तनमाषण झाले असतील, तेव्हां त्यांस 
मोठमोठाल्या झाडांच्या खोडाशीं, त्यांच े ढोलींत (Captain James Cook’s Voyages Round the 

World, Chapter V, page 262.) अथवा डोंगराच्या कपारींत रात्रीस आराम करून आसपासच्या 
जंगलांतील कंदमुळें व फळें यांवर आपले क्षुधेचा तनवाषह करावा लागला असेल व ते जेव्हां ऎन 
दपुारीं भलत्या एखाद्या झाडाच्या छायेखालीं प्रखरतर सूयाषच्या फकरणांपासून तनवारण होण्याकररतां 
क्षणभर ववश्रांतत घेत असतील, तेव्हां थिजकड े ततकड े उंच उंच कड ेतुटलेल्या पवषत व डोंगरांच्या 
ववस्तीणष रांगा, गगनांत जणंू काय, शुमिष पांढर् या धकु्याच्या टोप्याच घालून उभ्या राद्रहलेल्या 
त्यांच्या दृष्ट्टीस पडत असतील, तसेंच त्यांच्या खालच्या बाजंूनीं लहानमोठ्या दर् याखोर् यांच्या 
आसपास अफाट मैदानांत जुनाट मोठमोठाले ववशाल वड, वपपंळ व फळभारानें नम्र झालेले फणस, 
आंबे, नारळी, अजंीर, वपस्ते, बदाम वगैरे फळझाडांची गदी होऊन, त्यांवर नानातर् हेच्या िाक्षाद्रद 
वेलींच्या कमानीवजा जाळीं बनून जागोजाग वपकलेल्या केळींच्या घडांसद्रहत कमळें कत्याद्रद 
नानातर् हेचीं रंगीबेरंगी फुलें लोंबत आहेत, त्यांच्या आसमंतात जलमनींवर नानाप्रकारच्या 
पानांफुलांचा खच पडून त्या सवाांचा भलामोठा गचत्रववगचत्र केवळ एक गाललचाच बनून त्यावर 
जागोजाग तर् हेतर् हेच्या पानांफुलांनीं घवघवलेलीं झाडें, जशीं काय आतांच नूतन लाववलीं आहेत कीं 



काय, असा भास झाला असेल. तसेंच एकीकड ेएकंदर सवष लहानमोठ्या झुत्र्या, खोंगळ्या, ओढे व 
नद्यांच े आजूबाजूच े वाळवंटावर खरबुजें, टरबुजें, शेंदाडीं, कांकडया, णखरे वगैरे चहंूकड े लोळत 
पडलेले असून थिजकड े ततकड ेस्वच्छ तनमषळ पाण्याच ेप्रवाह अखतंडत खुळखळु मंजुळवाणा शब्द 
करीत वहात आहेत. आसपास लहानमोठ्या तलावांच्या जलसमुदायांत नानातर् हेच्या गचत्रववगचत्र 
रंगांच्या कमळांवरून मिषमरांच ेथव्याच ेथवे गुंजारव करीत आहेत व जागोजाग तळ्यांच्या तटाकीं 
जलतंतू आपल्या आटोक्यांत येतांच त्यांना उचलून तोंडांत टाकण्याकररतां बगळे एका पायावर 
बकध्यान लावून उभे राद्रहले आहेत. शजेारच ेअरण्यांत. थिजकड ेपहावें ततकड ेजलमनीवरून गरीब 
बबचारीं हरणें, मेंढरें वगैरे श्वापदांच े कळपांच े कळप, लांडगे, व्याघ्र आद्रद करून दषु्ट्ट द्रहसंक 
पशूंपासून आपआपले जीव बचावण्याकररतां धापा देत पळत चालले आहेत. व झाडांवर 
नानाप्रकारचें सुस्वर गायन करून तानसेनासही लाजववणारे फकत्येक पक्षी, आपआपल्या मधरु, 
कोमल स्वरानें गाण्यामध्यें मात करून चरू झाले आहेत, तों आकाशांत बद्रहरी ससाणे वगैरे घातक 
पक्षी त्यांच ेप्राण हरण करण्याकररतां वरतीं तघरटया घालून, अकस्मात त्यांजवर झडपा घालण्याचें 
संधानांत आहेत, कतक्यांत पथिश्चमेकडचा मंद व शीतल वायु कधीं कधीं आपल्या वायुलहरींबरोबर 
नानाप्रकारच्या फुलपुष्ट्पांच्या सुवासाची चहंूकड ेबहार करून सोडीत आहेत. हें पाहून आपल्या बदु्ध, 
णिस्ती, मुसलमान, महार, ब्राह्मण वगैरे म्हणववणार् या मानव बांधवांच्या मूळ पूवषजांस फकती 
आनंद होत असेल बरें ! असो, परंतु त्यांस शस्त्रास्त्रें व वस्त्रेंप्रावणे तयार करण्याची माद्रहती 
नसल्यामुळें आपल्या दाढ्याडोयांच्या णझपर् या जटा लोंबत सोडून हातापायांचीं लांब लांब नखें 
वाढवून तनव्वळ नागवें (बायबल, उत्पथित्त, अ. २ ओं. २५. Captain James Cook’s Voyages Round 

the World, Chapter V, pages 257, 278 and 279.) रहावें लागत असेल नाहीं बरें ! ज्यांस मातीचीं 
अथवा धातूंची करण्याची माद्रहती नसल्यामुळें , पाण्याच्या कडलेा गुडघेमेटी अथवा धातूंचीं भांडीं 
करण्याची माद्रहती नसल्यामुळें , पाण्याच्या कडलेा गुडघेमेटी येऊन जनावरांप्रमाणें पाण्याला तोंड 
लावून अथवा हाताच ेओझंळींनें पाणी वपऊन आपली तहान भागवावी लागत नसेल काय ! ज्यांस 
तवे व जातीं घडण्याची माद्रहती नव्हती, अशा वेळीं भाकरीचपातीची गोडी कोठून ! ज्यांस 
मेंढराढोरांची कातडीं काढण्याची माद्रहती फकंवा सोय नसल्यामुळें अनवाणी चालावें लागत नसेल 
काय  ज्यास बबनचकू शभंर अकंही मोजण्याची मारामार त्यास सोमरसाच े(By F. Max Muller, 

M.A. Lecture III, page 137.) तारेंत यज्ञाच ेतनलमत्तानें गायागुरें भाजून खाण्याची (John Wilson’s 

India Three Thousand Years Ago, pages 62 and 63.) माद्रहती कोठून  सारांश तशा प्रसंगीं ते कतके 
अज्ञानी असतील कीं, जर त्यांच े समोर कोणीं भंड व धतूाांनीं ताडपत्रावर खोदनू ललद्रहलेल्या 
वेदाप्रमाणें (Works by the late Horace Hayman Wilson, M.A. Professor of Sanskrit, page 6. 

Vrihaspati has the following texts to this effect. [Quoted in the Sarva Darsana, Calcutta edition, 

pages 3 and 6, and with a. V. I. Prabodach,ed. Brockhaus, page 30]:  

 



अथिलनहोत्र ंत्रयोवेदाथिस्त्रदंड ंभस्मगुंठनम ॥ बुवद्धपोरुर्हीतानां जीववकेतत बहृस्पतत: ॥ 
 

“The Agnihotra, the Three Vedas, the Tridanda, the smearing of Ashes’ are only the livelihood 

of those who have neither intellect nor spirit.’, After ridiculing, he says, 

 

ततचित्व जीवनोपायो ब्राह्मणैववषद्रदतथिस्त्वह ॥ मतृानां प्रेताकायाषणण न त्वन्यद्ववद्यते क्वगचत ॥ 
 

Hence it is evident that it was a mere contrivance of Brahamans to gain a livelihood, to ordain 

such ceremonies for the dead and no other reason can be given fort them. Of the Vedas, he says, 

त्रयो वेदस्य कताषरो भंड धतूष तनशाचरा: ‼ The three authors of the Vedas were Buffoons, Rogues 

and Fiends and cites texts in proof of this assertion.) एखादें पुस्तक आणून ठेववलें असतें तर, 
त्यांनीं तें हातांत घेऊन पाहतांच त्यांत कांहीं सुवास व रस नाहीं असें पाहून त्याची काय दशा 
केली असती, याववर्यीं आतां आमच्यानें तकष सुद्धां करवत नाहीं. कारण ते स्वत: फलाहारी 
असल्यामुळें या तनशाचरांनीं केलेल्या वेदमतानुसार सोमरसाच ेनादांत अगर पक्षश्राद्धाच ेतनलमत्तानें 
दसुर् यांच्या गाया चोरून मारून त्यांच्यानें खावववल्या नसत्या, आणण तसें करण्याची त्यांस गरजही 
नसेल. कारण त े कतके पववत्र असतील कीं, त्यानंा या सवष मतलबी ग्रथंकारांस आपले वंशज 
म्हणण्याचें आवडलें असतें काय  त्यांच्यापुढें यांच्यानें “तूं बुद्ध”, “तूं मुसलमान”, “तूं महार 
म्हणून नीच” व “आम्ही ब्राह्मण म्हणून उंच आहोंत” असें म्हणण्याची जुरत तरी झाली असती 
काय  असो, पुढें कांहीं काळ लोटल्यावर आपल्या मूळ पूवषजांची संततत जेव्हां जास्त वाढली, 
तेव्हां त्यांनीं आपल्या नातूपणतूस रहाण्याकररतां झाडांच्या फांद्यांचीं आढीमेढी उभ्या करून 
त्यावर नारळीच्या झांपांची शकेारणी करून पथृक पथृक कुटंुबाकररतां झोपडया तयार करून 
त्यांच्या भोवतालीं चौगदाष बाभळी अथवा करवंदीच्या फांटयांचें कंुपण व आंत जाण्याच्या रस्त्यावर 
एक झोपा अथवा कोरडया दगडांचा गांवकुसू करून त्याला एक वेस ठेवून ततकडून रात्रीस रानांतलीं 
दषु्ट्ट जनावरें आंत येऊं नयेत, म्हणून तेथें त्यांनीं रखवालीकररतां वेसकर रक्षकांच्या नेमणुका 
केल्यावरून आंतील एकंदर सवष गांवकरी लोक आपापल्या मुलांबाळांसह सुखांत आराम करंू लागले 
असतील व यामुळेंच आपण सवष गांवकरी हा काळपावेतों आपआपल्या गांवांतील वेसकरांच्या 
श्रमाबद्दल दररोज सकाळीं व संध्याकाळीं त्यांस अध्याष चोथकोर भाकरीच े तुकड े देतों; आणण 
त्याचप्रमाणें हल्लीं आपण सवष गांवकरी लोक एकंदर सवष पोलीसखात्यांतील लशपायांसद्रहत 
मोठमोठ्या कामगारांस भाकरीच्या तुकडयाऎवजीं पोललसफंड देतों कां नाहीं बरें  या उभयतांत 
अतंर तें काय  महाराच ेहातांत काठीदोरी व पोललसच ेहातांत वाद्यांचीं द्रटकोरीं. असो, कतक्यांत 
सदरच्या गांवीं त्यांच्यांत मुलाबाळांच्या क्षुल्लक अपराधावरून आपआपसांत एकाद्या पाराच े
छायेखालीं बसून न्यायांतीं गुन्हेगारास लशक्षा करीत असतील. कारण त्या वेळीं आतांसारखें 
मोठमोठालीं अथवा चावडया बांधनू तयार करण्याचें ज्ञान त्यांस कोठून असेल  परंतु पुढें कांहीं 
काळानें त्या सवाांचीं कुटंुबे जसजशीं वाढत गेलीं असतील, तसतसें त्यांच्यांत सुंदर थिस्त्रयांच्या व 



जंगलांच्या उपभोगाच्या संबंधानें नानाप्रकारच ेवादवववाद वारंवार उपथिस्थत होऊं लागले असतील व 
ते आपसांत जेव्हां गोडीगुलाबीनें लमटेनात, तेव्हां त्यांपैकीं बहुतेक सालस गहृस्थांनीं आपआपलें 
सामानसुमान व तान्हीं मुलें पाटयांत घालून एकंदर सवष आपल्या जथ्यांतील स्त्रीपुरुर्ांस बरोबर 
घेऊन दरू देशीं तनरतनराळे अतंरावर जाऊन थिजकड े ततकड ेगांवें बसवून त्यांत मोठ्या सुखानें व 
आनंदांत राहंू लागल्यामुळें , प्रथम ज्या ज्या गहृस्थांनीं द्रहय्या करून आपआपल्या पाटया भरून 
दरूदरू देशीं जाऊन गांवें वसववलीं, त्या त्या गहृस्थांत बाकी सवष गांवातील लोक पाटील अथवा 
देशमुख म्हणून, त्यांच्या आज्ञेंत वागू लागले. व हल्लींच ेअज्ञानी पाटील अथवा देशमुख म्हणून, 
त्यांच्या आज्ञेंत वागू लागले. व हल्लींचे अज्ञानी पाटील अथवा देशमुख म्हणून, त्यांच्या आज्ञेंत 
वागू लागले. व हल्लींच ेअज्ञानी पाटील व देशमुख जरी भटकुळकण्याांच ेओंझळीनें पाणी वपऊन 
गांवकरी लोकांत कज्जे लढववतात, तरी एकंदर सवष गांवकरी, त्यांच्या सल्लामसलतीनेंच चालतात. 
दसुरें असें कीं, आपल्यामध्यें जेव्हां सोयरीकसंबंध करण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हां आपणांस 
एकमेकांस ववचारण्याची वद्रहवाट सांपडते. ती अशी कीं “प्रश्न.-तुमचा गांव कोण आणण तुमचें 
आडनांव काय  उ.-आमचा गांव पुणें आणण आमचें आडनांव जगताप. प्र.-तर मग सासवडच े
जगताप तुमच ेकोण  उ-सासवडच ेजगताप आणण आम्ही एकच, सुमारें सातआठ डोया झाल्या, 
शरेाच ेकाळांत आमची मूळ पाटी सासवडाहून पुण्यास आली व हल्लीं आम्ही आपल्या मुलाबाळांचीं 
जावळें सासवडास जाऊन कररतों, कारण त्यांची आणण आमची सठवाई एक व त्यांचें आमचें 
देवदेवकही एक. प्र-तर मग तुमचा व आमचा सोईरसंबंध सहजासहज जमेल; कारण सासवडच े
जगताप आमच ेसोयरेधायरे आहेत; तुम्ही ततकडचा पदर मात्र जुळवून द्या म्हणजे झालें, मग 
तुमची आमची कतर बोलाचाली एका क्षणांत करून ललनगचठ्या ताबडतोब काढतां येतील.” 
याप्रमाणें खरी हकीगत असून जर एखादा प्रश्न करील कीं, तुम्ही हें जें म्हणतां याला आधार तरी 
कोणत्या शास्त्राचा  तर त्यास माझें असें उत्तर आहे कीं, सुवणष-लोभास्तव कराणांतील आयष 
लोकांनीं मागाहून जेव्हां या देशांतील सवष मूळच्या स्थाकक अथिस्तक, राक्षस वगैरे लोकांचा ववध्वंस 
केला, त्यांपैकीं उरलेल्या मुगुटमणी दस्यु (John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, page 

196. They appear also to have been a fair complexioned people, at least comparatively, and 

foreign invaders of India, as it is said that Indra (the God of the Ether or Firmament) divided the 

fields among his white complexioned friends after destroying the indigenous by the expression, 

Dasyu, which so often occurs and which is often defined to signify one who not only does not 

perform religious rites but attempts to harass their performars. The Dasyus, here mentioned, are 

doubtless the Dagyas of the Parsi sacred writings, and the Dakyas of the Behistian tablets, 

rendered by “countries” or “provincess” probably of an exterior position to be the Goim and 

Gentiles of the Hebrews. They were not altogether Barbarians; for they had distinctive cities and 

other estableshments of at least a partial civilization, though the Aryans lately from more bracing 

climes than those which they inhabited proved too strong for them.) लोकांवर लागोपाठ अनेक 
स्वार् या करून अखेरीस त्यांस आपले दास (John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, 

page 29. Of the Dasyas mentioned often in the Vedas in contrast with the Aryans, no such traces 



can be found, though they are once or twice mentioned by Manu. The Word Das, derived from 

dasyu, ultimately came to signify a bondman. In this sense, it has its anologue in our word slave, 

derived from the Slavi People, so many of whom have become serfs in the modern regions of 

their abode. Some of the names of the Dasyas and other enemines of the Aryan race mentioned 

in the Vedas seem to have been of the Aryan origin; but we see from the non-Sanskrit elements 

in the Indian languages, that they must have belonged principally to various immigrations of the 

Scythian or Turanian family of the human race.) करून नानाप्रकारच ेत्रास देण्याची सुरवात केली; 
त्यावेळीं ववजयी झालेल्या आयष लोकांच्यानें आपल्या शास्त्रांत, पराथिजत केलेल्या शूिांची पूवींची 
खरी मूळ पीद्रठका कशी ललहववेल  पुढें बराच काळ लोटल्यानंतर त्या सवष गांवच्या वनांतील 
फळांवर जेव्हां तनवाषह होईना, तेव्हां ते मासे, पशु व पक्षी यांच्या लशकारीवर आपलें उदरपोर्ण 
करंू लागले असतील; त्यांजवरही त्यांचा जेव्हां बरोबर तनवाषह होईना; तेव्हां त्यांनीं थोडीशी शतेी 
करण्याचा उद्योग सुरू केल्यामुळें त्यांच ेबरेंच लागीं लागलें असेल. पुढें कांहीं काळानंतर जेव्हां 
चहंूकड े हत्यारेंपात्यारें, औतकाठ्या वगैरे सामानसुमान नवीन करण्याची त्यांस जसजशी युथिक्त 
सुचू ंलागली, तसतशी त्यांनीं प्रांताच ेप्रांत लागवड केली असेल व त्या मानानें लोकसंख्याही वाढंू 
लागल्यामुळें एकंदर सवष प्रांतांतील वनचराईच्या व सरहद्दीच्या वगैरे सबंंधानें सवष देशभर लढे 
पडून, त्यांच्यांत मोठमोठाल्या हाणामार् या होऊन खनूखराब्या होऊं लागल्या असतील. त्या सवाांचा 
बंदोबस्त करण्याकररतां एकंदर सवष प्रांतांतील लोकांस एके द्रठकाणीं जमून सवाषनुमते त्या सवष 
कामांच े तनकाल सहज करण्याचें फार कठीण पडू ं लागलें असेल. यास्तव सवाषनुमतें अशी तोड 
तनघाली कीं, एकंदर सवष प्रांतांतील गांवोगांवच्या लोकांनी आपआपल्या गांवांतील एकेक शहाणा 
माद्रहतगार तनवडून काढावा आणण त्या सवाांनीं एके द्रठकाणीं जमून तेथें बहुमतानें सवष कामांच े
उलगड े करून तनकालास लावण्याची वद्रहवाट सुरंू केलीं. यावरून आपले सवष लोकांत हा 
काळपावेतों तनवडून काढलेल्या पंचाचमेाफष त मोठमोठाल्या कज्जांच ेतनवाड ेकरून घेण्याची वद्रहवाट 
जारी आहे. पुढें कांहीं काळानें जेव्हां अटक नदीचे पलीकड ेजाऊन फकत्येक कुळांनीं तेथें लागवड 
करून वसाहत केली व त्या मानानें चहंूकड ेखानेसमुारी अफाट वाढली, तेव्हां आवर्षणामुळें फकत्येक 
द्रठकाणीं वपकास अथिजबात धक्का बसून सवष नदीनाले व तळीं उताणीं पडलीं, यामुळें अरण्यांतील 
एकंदर सवष पशुपक्षी थिजकड े पाणी लमळेल ततकडे तनघून गेले. थिजकड े पहावें ततकड े उपासामुळें 
मनुष्ट्यांच्या लोथीच्या लोथी पडलेल्या पाहून फकत्येक देशांतील धाडस पुडंांनीं बहुतेक बुभुक्षक्षत 
कंगालांस आपल्या चाकरीस ठेवून त्यांस आपल्याबरोबर घेऊन, आरंभीं त्यांनीं आसपासच्या अबाद 
देशांत मोठमोठाले दरोड ेघालतां घालतां, त्यांच ेहाताखालच ेलोकांवर त्यांचा पगडा बसतांच त्यांनी ं
कतर लोकांच े राजे होण्याच ेघाट घातले. (याववर्यीं आतां आपण शोध करंू लागल्यास त्यांपैकीं 
बहुतेक वपढीजादा राजांचे घराण्यांतील मूळ पुरुर् याच माललकें तील लशरोमणण तनघतील.) त्यांचा 
बंदोबस्त करावा म्हणून एकंदर सवष देशांतील गांवकरी, यांच्या हातून हुशार प्रतततनधीची तनवडणूक 
करून त्याच्या संमत्तीनें एकंदर सवष देशाचें संरक्षण करण्यापुरती फौज ठेवून, ततचा खचष 
भागण्यापुरता शतेसारा बसवून त्याची जमाबंदी करण्याकररतां, तहशीलदारांसद्रहत चपराशांच्या 



नेमणुका करून व्यवस्था केली. त्यामुळें एकंदर सवष देशांतील लोकांस आराम झाला असेल. नंतर 
कांहीं काळानें चहंूकड ेसुबत्ता झाल्यामुळें बळीचें स्थान म्हणजे बलूगचस्थानच ेपलीकडील फकत्येक 
डोईजड लोभी प्रतततनधींनीं, सदरील चोरटे लोकांचें वैभव पाहून ते आपआपल्या देशाच े राजे 
बनतांच, पूवींच े लोकसत्तात्मक राज्यांचा बोज उडून तीं ल्यास गेल्यामुळें , कराणच ेआलीकडील 
छप्पन देशांत शाहण्णव कुलाच े प्रतततनधींनीं मात्र आपआपलीं तनरतनराळीं राज्यें स्थापून, त्या 
सवाांनीं एकमेकांच ेसहाय्यानें आपआपले राज्यकारभार तनवेधपणें चालवले, यामुळें त्यांच्या वैभवास 
शेंकडों वर्ें बाध न येतां दस्यू, आथिस्तक, अहीर, असूर, उग्र, वपशाच मातंग (गोडबोल्यांच्या 
महाराष्ट्र देशाच्या कततहासांतील प्रोफेसर भांडारकरांची सूचना. प.ृ १ क. २. Johna Wilson’s India 

Three Thousand Years Ago, page 28.) वगैरे लोकांच्या राज्यांत सवष प्रजा सुखी होऊन चहंूकडे 
सोन्याचा धरू तनघूं लागला. कतकें च नव्हें परंतु ह्या सवाांमध्यें दस्य लोक महा बलवान 
असल्याकारणानें त्यांचें एकंदर सवष यवनांवर कतकें  वजन बसलें असावें कीं, त्यापैकीं बहुतेक 
यवन, दस्यू लोकांबरोबर नेहमीं स्नेहभाव व सरळ अतं:करणानें वतषन करीत, त्यामुळें दस्यू लोक 
हरएक प्रकारें त्यांस मदत करून त्यांचा परामशष करीत. यावरून यवन लोकातं दस्यू लोकांस दोस्त 
म्हणण्याचा प्रचार पडला असावा व त्याचप्रमाणें बाकी उरलेले यवन आयाषद्रद लोक दस्यू 
लोकांबरोबर मनांतून कृबत्रमानें वागत व वेळ आल्याबरोबर त्यांच्याशीं उघड गमजा करीत, तेव्हा ं
दस्यू लोक त्यांच्या खोडी मोडून त्यांस ताळ्यावर आणीत असतील, यावरून यवन व आयष लोकांत 
दस्यू लोकांस वैरभावानें दशुमन व दषु्ट्ट म्हणण्याचा पररपाठ पडला असावा; कारण दोस्त, दशुमन 
व दषु्ट्ट म्हणण्याचा पररपाठ पडला असावा; कारण दोस्त, दशु्मन आणण दषु्ट्ट या शब्दाच्या 
अवयवांसद्रहत त्यांच्यांतील भावाथाषचा मेळ दस्यू शब्दाशीं सवाांशीं लमलतो. शवेटीं एकंदर सवष 
कराणी (आयष), तुकष  वगैरे यवन लोकांस दस्यू लोकांचा बोलबाला सहन होईना, तेव्हां त्यांपैकीं 
अठरा वणाषतील अठरा तर् हेच्या पगडया घालणार् या “अठरा पगड जातीच्या लोकांनीं” सुवणष लूट 
करण्याच्या आशनेें दस्यू लोकांच्या मुलखांत वारंवार हल्ले करण्याची सुरवात केली. परंतु बळीच े
पदरच्या काळभैरव व खडंरेावासारख्या महावीरांनीं त्यांची बबलकुल डाळ मळंू द्रदली नाहीं. कतक्यांत 
कराणांतील आयष (John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, pages 17 and 18.) लोकांत 
ततरकमटयाची नवीन युथिक्त तनघाल्याबरोबर तेथील कराणी क्षेत्र्यांपैकीं बहुतके वराहासारख्या धाडस 
दंगलखोरांनीं, अलीकडील छपन्न देशांतील लहानमोठ्या संपथित्तमान राजेरजवाडयांचा नाश (John 

Wilson’s India Three Thousand Years Ago, pages 20 and 21.  

Among peoples hostile to the Aryans, we also find noticed the Ajasas, Yakshas, Shigravas, 

Kikatas and others. The enemies of the Aryas are sometimes expressly mentioned as having a 

black skin; “He (Indra) punished for men those wanting religious rites tore off their skin. The 

Pishachas are said to have been tawny coloured.”) केल्यानंतर नरलसहं आयष क्षेत्र्यानें दस्य ू
लोकांचा तरूण राजपुत्र प्रल्हाद याचें कोवळें मन धमषमिषष्ट्ट करून, त्याच्या सहाय्यानें त्याच्या 
वपत्याचा कृबत्रमानें वध केला. नंतर वामन आयष क्षेत्र्यानें येथील महाप्रतापी दस्यूपैकीं बळीराजास 



रणांगणीं पाडतांच, त्यानें ततसरे द्रदवशीं बळीच े राजधानींतील एकंदर सवष अगंनांच े अगंावरील 
सुवणाषलंकारांची लूट केली, यामुळें दस्यू लोकांनीं आपल्या देशांतून, आयष ब्राह्मण लोकांस हांकून 
देण्याववर्यीं पुष्ट्कळ लढाया केल्या; परंतु अखेरीस परशुराम (John Wilson’s India Three Thousand 

Years Ago, page 49. Dr. John Muir, in his “Original Sanskrit Texts”, pages 44-56, has given a 

series of passages sufficient to prove that according to the traditions received by the compilers of 

the ancient legendary history of India (traditions so general and undisputed as to prevail over 

even their strong hierarchical pre-possessions), Brahmanas and Kshatriyas were at least in many 

cases, originally descended from one and the same stock. Some of the cases referred to by Dr. 

Muir are the same as those of the parties mentioned in the first paragraph of this note.) आयष 
के्षत्र्यानें येथील एकंदर सवष क्षेत्रवासी दस्यू लोकांवर लागोपाठ एकवीस वेळां स्वार् या करून त्यांची 
शवेटीं कतकी वाताहत केली कीं, त्यापैकीं फकत्येक महावीरांस त्यांच्या पररवारासह हल्लींच्या 
चा ीनदेशाजवळ एक (W. H. Prescott’s History of Peru and Brazil, Vol. I, page 66.) पायमागष होता, 
(ज्यावर पुढें कांहीं काळानें समुि पसरला व ज्यास हल्लीं बेहररगंची सामुिधनुी म्हणतात) त्या 
मागाषनें पाताळीं अमेररकें तील अरण्यांत जावें लागलें. कारण तेथील फकत्येक जुनाट लोकांचा व 
तेथील दस्यू (शूि) लोकांचा देवभोळेपणा, रीततभाती, फक्रया वगैरे बर् याचअशंीं एकमेकांशीं लमळतात. 
मूळच्या “अमेररकन” लोकांत येथल्यासारखीं सूयषवंशी, राक्षस व आथिस्तक कुळें सांपडतात. तेथील 
मुख्य “काशीक” नांवाशीं येथील “काशीकरांशीं” मेळ लमळतो. “कोरीकांचा” शब्द “कांचन” शब्दाशीं 
लमळतो. ते येथल्यासारखे शकुनापशकून मानीत. त्या लोकांत येथील शूिांसारखी मेल्या मनुष्ट्यावर 
पोर्ाक घालून प्रेताबरोबर सोनें पुरण्याची फक्रया सांपडते. हल्लीं सवष शूि िव्यहीन जरी झाले, 
तथावप ते (अमेररकन) शूिासारखें मीठ न घालतां मौल्यवान मसाला घालून पुरीत. त्यांच्यांत (W. 

H. Prescott’s History of Peru and Brazil, Volume III, Appendix No. 1, pages 156,157 and 159.) 
येथल्यासारखीं “टोपाजी, माणकू, अततषल यल्लपा व अततषल बाळप्पा” अशीं नांवें सांपडतात. तेथें 
“कानडा” नांवाचा प्रांत सांपडतो. परंतु, कांहीं काळानें मागाहून गचनी अथवा आयष लोकांनीं तेथील 
लोकांवर स्वार् या करून त्यांस हस्तगत केलें असावें; कारण त्यांनीं द्रहदंसु्थानांतील आयष 
लोकांसारखें, अमेररकें तील पूवींच्या लोकांस “ववद्या देण्याची बंदी करून त्यांच ेएकंदर सवष मानवी 
अगधकार हरण करून त्यांस अतत नीच मानून आपण त्यांच े“भूदेव” होऊन, आकाशांतील ग्रहांसह 
पांच तत्त्वांची पूजा करीत होते असें आढळतें. असो, परंत ुयेथें आयष नाना (A Sepoy Revolt by 

Henry Mead, pages 135, 136 and 137.) पेशवे याच े दालीबंद जातबंध ू परशुरामाच्या धमुाळींत, 
रणांगणीं पडलेल्या प्रमुख महा अरींच्या एकंदर सवष तनरागश्रत ववधवा थिततयांपासून जन्म 
पावलेल्या अभषकांचा त्यानें (परशुरामानें) सरसकटीनें वध करून दस्यू लोकांच े शूि (दास) व 
अततशूि (अनुदास) असे दोन वगष करून आयष ब्राह्मणांनीं त्यांस नानाप्रकारच ेत्रास देण्याववर्यीं 
अनेक मतलबी व जुलमी “कायदे” (The Laws of Manu, Son of Brahma, by Sir William Jones, 

Volume VII, pages, 211, 214, 217, 224, 260, 262, 335, 392, 397.) केले. त्यांपैकीं कांहीं कांहीं लेखी 
मुदे्द मनुसारख्या कठोर व पक्षपाती ग्रंथांत सांपडतात. ते असें कीं, “ज्या द्रठकाणीं शूि लोक राज्य 



करीत असतील, त्या शहरांत आयष ब्राह्मणानें मुळींच राहंू नये, शूिास ब्राह्मणानें कोणत्याच 
तर् हेचें ज्ञान देऊं नये, कतकें च नव्हे, परंतु आपला वेदघोर् शूिाचे कानींसुद्धां पडू ं देऊं नये. 
शूिाबरोबर आयाांनीं अवशीपहाटेस प्रवास करंू नये. शूिाचा मुरदा फक्त दक्षक्षणेकडच्या वेशींतून 
नेण्याववर्यीं परवानगी होती. आयष ब्राह्मणांच्या मढ्यास शूिास स्पशष करण्याची मनाई असे. राजा 
भुकेनें व्याकुळ होऊन मेला तरी त्यानें ब्राह्मणापासून कर अथवा शतेसारा घेऊं नये. परंतु राजानें 
ववद्वान ब्राह्मणास वर्ाषसनें करून द्यावींत. ववद्वान ब्राह्मणास ठेवी सांपडल्यास त्यानें 
एकटयानेंच त्यांचा उपभोग घ्यावा. कारण ब्राह्मण सवाांचा धनी आहे. परंतु राजास ठेवी 
सांपडल्यास त्यानें त्यांतील अधे िव्य ब्राह्यणास द्यावें. आयष ब्राह्मणांनीं कसला जरी गुन्हा केला, 
तरी त्याच्या केसालाही धक्का न लावतां त्यास हद्दपार मात्र करावें म्हणजे झालें. ब्राह्मणांनीं 
आपली सेवाचाकरी शूिांस करावयास लावावें, कारण देवाजीनें शूिास ब्राह्मणाची सेवा 
करण्याकररतांच उत्पन्न केलें आहे. जर ब्राह्मणानें एखाद्या शूिास आपल्या कांहीं नाजुक कामांत 
उपयोगी पडल्यावरून, स्वत:च्या दास्यत्वापासनू मकु्त केलें, तर त्यास पाद्रहजेल त्या दसुर् या 
भटब्राह्मणांनीं पकडून आपलें दास्यत्व करावयास लावावें. कारण देवाजीनें त्यास त्यासाठींच 
जन्मास घातलें आहे. ब्राह्मण उपाशीं मरंू लागल्यास त्यानें आपल्या शूि दासाचें जें काय असेल, 
त्या सवाषचा उपयोग करावा. बबनवारशी ब्राह्मणाची दौलत राजानें कधीं देऊं नये, असा मूळचा 
कायदा आहे. परंतु बाकी सवष जातीची बबनवारशी माललमळकत पाद्रहजे असल्यास राजानें घ्यावी. 
ब्राह्मण गहृस्थांनीं जाणूनबुजून गुन्हे केले, तरी त्यांस त्यांच्या मुलांबाळांस त्यांची थिजनगीसुद्धां 
त्यांबरोबर देऊन फक्त हद्दपार करावें. परंतु तेच गुन्हे कतर जातीकडून घडल्यास त्यांस त्यांच्या 
गुन्ह्याच्या मानाप्रमाणें देहांत लशक्षा करावी. ब्राह्मणाच ेघरीं शूिास चाकरी न लमळाल्यास त्यांचीं 
मुलेंबाळें उपाशीं मरंू लागल्यास त्यांनीं हातकसबावर आपला तनवाषह करावा. अक्कलवान शूिानेंही 
जास्ती दौलतीचा संचय करंू नये. कारण तसें केल्यापासून त्याला गवष होऊन तो ब्राह्मणाचा 
गध:कार करंू लागेल. ब्राह्मणानें शूिापाशीं कधींही लभक्षा मागू नये. कारण त्या लभक्षेच्या 
िव्यापासून त्यानें होमहवन केल्यास तो ब्राह्मण पुढल्या जन्मीं चांडाळ होईल. ब्राह्मणानें कुतरे, 
मांजर, घुबड अथवा कावळा मारला, तर त्यानें त्याबद्दल शूि मारल्याप्रमाणें समजून चांिायण 
प्रायथिश्चत केलें म्हणजे तो ब्राह्मण दोर्मुक्त होईल. ब्राह्मणांनी बबनहाडकांचीं गाडाभर जनावरें 
मारलीं अथवा त्यांनीं हाडकांच्या हजार जनावरांचा वध केला असतां, त्यांनीं चांिायण प्रायथिश्चत 
घेतलें म्हणजे झालें. शूिांनीं आयषब्राह्मणास गवताच ेकाडीनें माररलें, अथवा त्याचा गळा धोतरानें 
आवळला, अथवा त्यांना बोलतांना कंुद्रठत केलें, अथवा त्यास गध:कारून शब्द बोलले असतां, 
त्यांनीं ब्राह्मणाच े पुढें आडवें पडून त्यांपासून क्षमा मागावी.” (The Laws of Manu, son of 

Brahma, by Sir William Jones, Vol. VII, pages 398 and Vol. VIII, pages 33, 42, 73, 79, 85, 105, 

106 and 118.) यालशवाय शूिाववर्यीं नानाप्रकारचें जुलमी लेख आयष ब्राह्मणांच े पुस्तकांतून 
सांपडतात, त्यांपैकीं फकत्येक लेख येथें ललद्रहण्याससुद्धां लाज वाटते. असो, यानंतर आयष लोकांनीं, 



आपल्या हस्तगत करून घेतलेल्या जलमनीची लागवड सुरळीत रीतीनें करण्याच े उदे्दशानें दस्यू 
लोकांपैकीं प्रल्हादासारख्या फकत्येक भेकड व धयैषहीन अशा लोकांनीं स्वदेशबांधवांचा पक्ष उचलून 
आयष ब्राह्मणांशीं वैरभाव धरून तदनुरूप आरंभापासून तों शवेटपयांत कधींही हालचाल केली नाहीं. 
त्यांस गांवोगांवच ेकुळकण्याषचें कामावर मुकरर करून आपले धमाांत सरतें करून घेतलें. यावरून 
त्यांस देशस्थ त्यांस देशस्थ ब्राह्मण म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे, कारण देशस्थ ब्राह्मणांचा व 
येथील मूळच्या शूि लोकांच्या रंगरूपाशीं, चालचलणुकीशीं व देव्हार् यावरील कुळस्वामीशीं 
बहुतकरून मेळ लमळतो व दसुरें असें कीं, देशस्थ व कोकणस्थ ब्राह्मणांचा हा काळपावेतों 
परस्परांशीं बेटी व रोटी व्यवहारसुद्धां मुळींच होत नव्हता. परंतु कालच्या पेशवेसरकारांनीं देशस्थ 
ब्राह्मणांबरोबर रोटीव्यवहार करण्याचा प्रघात घातला. सदरची व्यवस्था अमलांत आणून आयष 
ब्राह्मण येथील भूपतत झाल्यामुळें त्यांचा बाकीच ेसवष वणाषच ेलोकांवर पगडा पडून त्यांस अठरा 
वणाांच े ब्राह्मण गुरु (जड अथवा शे्रष्ट्ठ) म्हणंू लागले व त्यांनीं स्वत: ‘स्वगषपाताळ एक करून 
सोडल्यानंतर’ आतां कांहीं कतषव्य राद्रहले नाहीं, अशा बुद्धीनें ताडपत्रें नेसून, छातीवर तांबडी माती 
चोळून, दंड थोपटण्याच े ववसरून त्याबद्दल स्नानसंध्या करून, अगंावर चंदनाच्या उटया लावून, 
कपाळावर केशर, कस्तुरीच े द्रटळे रेखनू, स्वस्थ बसून मौजा मारण्याचा क्रम आरंलभला. त्यांपैकीं 
कोणी भांगेच्या तारेंत नानाप्रकारच े अपस्वाथी ग्रंथ करण्याचे नादांत, कोणी योगमागष शोधनू 
काढण्याच ेखटपटींत पडून, बाकी सवाांनीं आपआपसांत एकमेकांनीं एकमेकांस “अठरा वणाांमध्यें 
ब्राह्मण गुरु शे्रष्ट्ठ” म्हणण्याचा प्रचार सुरू केला. त्याच सुमारास येथील जंगल (ज्यू) फफरस्त े
बकालांनीं आपला धमष स्वीकारावा, म्हणून आयष ब्राह्मणांनीं त्यांचा पाठलाग केला. यावरून त्यांनीं 
संतापनू आयाांच े ववरुद्ध नानाप्रकारच ेग्रंथ करून आयष धमाषची हेळणा करण्याकररतां आपआपल्या 
जवळच्या आत्मललगंाची पूजा करंू लागल्यामुळे ललगंाकतांचा एक तनराळाच धमष झाला असावा. 
नंतर आयषब्राह्मणांच्या स्वाधीन झालेल्या येथील एकंदर सवष क्षुि शतेकरी दासांचा, त्यांनीं सवोपरी 
गध:कार करण्याची सुरुवात केली. त्यांस ववद्या देण्याची अटोकाट बंदी करून त्यांची थिस्थतत 
पशूच्याही पलीकडच्या व ते अक्षरशत्र ुअतैव ज्ञानशून्य झाल्यामुळे, त्यांस आज द्रदवसपावेतों राज्य 
व धमषप्रकरणीं आयष ब्राह्मण कतके नागववतात कीं, त्यांच्यापेक्षां अमेररकें तील जुलमानें केलेल्या 
हपशी गुलामांचीसुद्धां अवस्था फार बरी होती, म्हणून सहज लसद्ध कररतां येईल. तथावप अलीकडे 
कांहीं शतकांपूवीं, महमदी सरकारास त्यांची दया येऊन त्यांनीं या देशांतील लक्षावगध शूिाद्रद 
अततशूिांस जबरीनें मुसलमान करून त्यांस आयष धमाषच्या पेचांतून मुक्त करून, त्यांस आपल्या 
बरोबरीच े मुसलमान करून सुखीं केलें. कारण त्यांपैकीं फकत्येक अज्ञानी मुसलमान मुल्लाने व 
बागवान आपल्या ललनांत येथील शूिाद्रद अततशूिासारखे संस्कार कररतात, याववर्यीं वद्रहवाट 
सांपडते. त्याचप्रमाणें पोतुषगीज सरकारनें या देशांतील हजारों शूिाद्रद अततशूिांस व ब्राह्मणांस 
जुलमानें रोमन क्याथललक णिस्ती करून त्यांस आयाांच े कृबत्रमी धमाषपासून मुक्त करून सुखी 
केलें. कारण त्यांच्यामध्यें फकत्येक ब्राह्मण शूिांसारखीं गोखले, भोंसले, पवार वगैरे आडनांवाचीं 



कुळें सांपडतात. परंत ु हल्लीं अमेररकन वगैरे लोकांच्या मदतीनें, या देशांतील हजारों हजार 
गांजलेल्या शूिाद्रद अततशूिांनीं, ब्राह्मणधमाषचा गध:कार करून, जाणूनबुजून णिस्ती धमाषचा 
अगंगकार करण्याचा तडाखा उडववला आहे, हें आपण आपल्या डोळ्यानें ढळढळीत पहात आहों. 
कदागचत सदरच्या शूिाद्रद अततशूिांच्या द:ुखाववर्यीं तुमची खात्री होत नसल्यास, तुह्मी नुकतेंच 
अलीकडच्या दास शतेकर् यांपैकीं सातारकर लशवाजी महाराज, बडोदेकर दमाजीराव गायकवाड, 
लवालेरकर पाटीलबुवा, कंदरूकर लाख्या बारगीर, यशवंतराव व ववठोजीराव होळकरासारख्या बड ेबड े
रणशूर राजेरजवाडयांववर्यीं, थोडासा ववचार करून पाद्रहल्याबरोबर, ते अक्षरशून्य असल्यामुळें 
त्यांजवर व त्यांच्या घराण्यांवर कसकसे अनथष कोसळले हें सहज तुमचे लक्षांत येईल; यास्तव 
त्याववर्यीं तूतष येथें पुरें कररतों. असो, येथील छप्पन देशांतील राजांनीं सदरच े लोकसत्तात्मक 
राज्याची कांस सोतडली व त्यामुळें आयष ब्राह्मणांनी दस्यू वगैरे लोकांची वाताहात करून हा 
काळपावेतों त्यांची अशी ववटंबना करीत आहेत, हें त्यांच्या कमाषनुरूप त्यांस योलय शासन लमळालें, 
यांत कांहीं संशय नाहीं, तथावप कराणापलीकडील ग्रीलशयन लोकांनीं, पद्रहल्यापासून प्रजासत्तात्मक 
राज्य आपल्या काळजापलीकड े संभाळून ठेववलें होतें. पुढें जेव्हां कराणांतील मुख्य बढाईखोर 
“झरथिक्सस” यानें ग्रीक देशाची वाताहात करण्याकररता मोठ्या डामडौलानें आपल्याबरोबर लक्षावगध 
फौज घेऊन, ग्रीस देशाच े सरहद्दीवर जाऊन तळ द्रदला, तेव्हां स्पाटाष शहरांतील तीनचारशें 
स्वदेशालभमानी लशपायांनीं रात्रीं एकाएकीं थरमॉपंलीच्या णखडंींतून येऊन त्यांच े छावणीवर छापा 
घालून त्यांच्या एकंदर सवष कराणी फौजेची त्रधेात्रेधा करून, त्यांस परत कराणांत धडुकावून लाववलें. 
हा त्यांचा फकत्ता कटाली देशांतील रोमन लोकांनीं जेव्हां घेतला, तेव्हा ं त े लोक प्रजासत्तात्मक 
राज्याच्या संबंधानें एकंदर सवष युरोप, एलशया व आफिका खडंांतील देशांत ववद्या, ज्ञान व 
धनामध्ये कअतकें  शे्रष्ट्ठत्व पावले कीं, त्यांच्यामध्ये मोठमोठे नामांफकत वक्ते व लसवपयोसारखे 
स्वदेशालभमानी योद्धे तनमाषण झाले. त्यांनीं आफिकें तील हनीबॉलसारख्या रनधीरांचा नाश करून 
तेथील एकंदर सवष लोकांस यथाथिस्थत शासन केलें. नंतर त्यांना पथिश्चम समुिांत गे्रट बब्रटन 
बेटांतील, अगंावर तांबडयावपवळ्या मातीचा रंग देऊन कातडीं पांघरणार् या रानटी कंथिललश वगैरे 
लोकांस, वस्त्रपात्रांचा उपयोग करण्याची माद्रहती करून देऊन, आपल्या हातांत चारपांचश ेवर्ें छडी 
घेऊन त्या लोकांस प्रजासत्तात्मक राज्याचा धडा देऊन वळण लावीत होते; तों ककड े रोमन 
सरदारांपैकी महाप्रतापी ज्युलीयस सीझरनें आपल्या एकंदर सवष कारकीदीत सहा लक्ष रोमन 
लशपायांस बळी देऊन अनेक देशांतील पीढीजादा राजेरजवाडयांवर वचषस्व बसववल्यामुळें , त्याच्या 
डोळ्यावर ऎश्वयाषची कतकी धउं्दी आली कीं, त्यानें आपल्या मूळ प्रजासत्तात्मक राज्यरूप मातेवर 
डोळे फफरवून, ततच्या सवष आवडत्या लेकरांस आपले दासानुदास करून, आपण त्या सवाांचा राजा 
होण्याववर्यीं मनामध्ये हेतु धररला. त्या वेळेस तेथील महापववत्र स्वदेशालभमानी, ज्यांना असें 
वाटलें कीं, या राज्यसत्तात्मकतेपासून पुढे होणारी मानहानी आमच्यानें सहन होणार नाहीं, 
त्यांपैकीं ब्रूटस नांवाचा एक गहृस्थ, आपल्या हातांत नागवा खजंीर घेऊन, ज्युललयस सीझर 



प्रजासत्तात्मक एआज्यमदं्रदराकड े लसहंासनारूढ होण्याच े उदे्दशानें जात असतां, वाटेमध्यें त्याचा 
मागष रोखनू उभा राद्रहला. नंतर ज्युललयस सीझर यानें आपल्या मागाांनें आडव्या आलेल्या 
ब्रूटसाच्या डोळ्यांशीं डोळा लावल्याबरोबर मनामध्यें अततशय खथिजल होऊन, आपल्या जाम्याच्या 
पदरानें तोंड झांकतांच, ब्रूटसानें आपल्या स्वदेशबांधवांस भावी राज्यसत्तात्मक शृंखले पासून 
स्वलंब करण्यास्तव परस्परामध्यें असलेंल्या लमत्रत्वाची काडीमात्र पवाष न कररतां, त्याच्या 
(ज्युललयस सीझरच्या) पोटांत खजंीर खपुसून, त्याचा मुरदा धरणीवर पाडला. परंतु ज्युललयस 
सीझरनें पूवी सरकारी खथिजन्यांतील पैसा बेलगामी खची घालून सवष लोकांस मोठमोठाल्या 
मेजवान्या द्रदल्या होत्या, त्यामुळें तेथील बहुतेक ऎर्आरामी सरदार त्याच े गुलाम झाले होते, 
सबब पुढे चहंूकड े भालेराई होऊन, तेथील प्रजासत्तात्मक राज्याची कमारत कोसळून, बारा
डीझरांचा ेकारकीदींच ेअखेरीस रोमन लोकांच्या वैभवाची राखरांगोळी होण्याच्या बेतांत रोमी लोक, 
कंथिललश वगैरे लोकांस जागच ेजागीं मोकळे सोडून, परत आपल्या कटाली देशांत आले. परंतु त्याच 
वेळीं कंथिललश लोकांच ेआसपास स्कॉच, स्याक्सन वगैरे लोक अट्टल उत्पाती असल्यामुळें त्यांनीं 
एखाद्या बावनकशी सुवणाषमध्यें तांब्यावपतळेची भेळ करावी, त्याप्रमाणें, त्या प्रजाडततातमक 
राज्यपद्धतीमध्यें वंशपरंपरागधरूढ बड ेलोकांची व राजांची लमसळ करून, त्या सवाांच ेएक भलेंमोठें  
तीन धान्यांचें गोड मजेदार कोडबुळें तयार करून, सवाांची समजूत काढली. त्या देशांत थिजकड े
ततकड ेडोंगराळ प्रदेश असल्यामुळें लागवड करून सवाांचा तनवाषह होण्यापुरती जमीन नसून, थडंी 
अततशय; सबब तर् हेतर् हेच्या कलाकौशल्य व व्यापारधदं्याचा पाठलाग कररतांच, ते या पथृ्वीच्या 
पषृ्ट्ठभागावरील एकंदर सवष बेटांसह चार खडंांत ववद्या, ज्ञान व धन संपादन करण्याच े कामीं 
अग्रगण्य होत आहेत, तों ककड े आरबस्थानांतील हजरत महमद पगैंबराचा  े अनुयायी लोकांनी 
कराणांतील मूळच्या आयष लोकांच्या राज्य वैभवासह त्यांची राखरांगोळी करून, या ब्राह्मणांनीं 
चावून गचपट केलेल्या अज्ञानी द्रहदंसु्थानांत अनेक स्वार् या करून हा सवष देश आपल्या कबजांत 
घेतला. नंतर म डलमानीबादशहा ददवडातानडेनीगािींऎक नरात्ींजनानखान्यातलंपटझाले
आहेत, कतक्यांत महाकुशल कंग्रजांनीं मुसलमानांच्या पगडयावर घण मारून हा देश सहज 
आपल्या बगलेंत मारला, यामध्यें त्यांनीं मोठा पुरुर्ाथष केला, असे मी म्हणत नाहीं. कारण येथील 
एकंदर सवष प्रजेपैकीं एक दशांश ब्राह्मणांनीं आपल्या कृबत्रमी धमाषच्या आडून लेखणीच्या जोरानें, 
धमष व राजकीय प्रकरणीं बाकीच्या नऊ दशांश लोकांस ववद्या, ज्ञान, शौयष, चातुयष व बल 
याहींकरून हीन करून ठेववलें होतें. परंत ुयापुढें जेव्हां कंग्रज लोकांस नऊ दशांश शूिाद्रद अततशूि 
लोकांचा स्वभाव सवष कामांत रानटी व आडमठूपणाचा असून ते सवषस्वी ब्राह्मणांच े धोरणानें 
चालणारे, असें त्यांच्या प्रगचतीस आलें; तेव्हां त्यांनीं महाधतूष ब्राह्मणांस नानाप्रकारच्या लालची 
दाखवून एकंदर सवष कारभार त्यांजकड ेसोपवून, आपण सवष काळ मौल्यवान वस्त्र,े पात्रें, घोड,े 
गाडया व खाण्यावपण्याच्या पदाथाांत लंपट होऊन, त्यांमध्यें मन मानेल तसे पैसे उधळून, एकंदर 
सवष युरोवपयन व ब्राह्मण कामगारांस मोठमोठ्या पगारांच्या जागा व पेनशनें देण्यापुरतें महासूर 



िव्य असावें या हेतूनें, कोरडया ओल्या कोंडयाभोंडयांच्या भाकरी खाणार् या, रात्रदं्रदवस शतेीत 
खपणार् या कष्ट्टाळू शतेकर् याच्या शतेावर दर तीस वर्ाांनीं, पाद्रहजेल तसे शतेसारे वाढवून, त्यांच्या 
अज्ञानी मुलांबाळांस ववद्या देण्याची हूल दाखवून, त्या सवाांच्या बोडक्यावर लोकलफंड या नांवाचा 
दसुरा एक कराचा बोजा लादला. आणण त्यांनीं (शतेकर् यांनीं) आपल्या मुलांबाळांसह रात्रदं्रदवस 
शतेांत खपून धान्य, कापूस, अफू, जवस वगैरे काला फकत्ता मोठ्या कष्ट्टानें कमावून 
शतेसार् यासुद्धां लोकलफंडाच े हप्ते अदा करण्याकररतां त्या सवष थिजनसांस बाजारांत नेऊन दान 
करावयास जाण्याच े राजमागाांत, दर सहा मैलांवर जागोजागीं जकाती बसवून त्यांजपासून लाखों 
रुपये गोळा करंू लागले. जे आपल्या ववपत्तींत आसपासच्या जंगलांतील गवत लांकूडफांटा व 
पानफुलांवर गुराढोरांचीं व आपली जतणुक करीत असत, तीं सवष जंगलें सरकारनें आपल्या घशांत 
सोडलीं, त्यांच्या कोंडयाभोंडयाच्या भाकरीबरोबर तोंडी लावण्याच्या लमठावरसुद्धां भली मोठी जकात 
बसववली आहे. तसेंच शतेकर् याच ेशतेांत भरपूर पाणी असल्यानें त्यांच्या थिजतराबाचा बचाव होऊन 
त्यास पोटभर भाकर व अगंभर वस्त्र लमळावें, असा वरकांतत भाव दाखवून, आंतून आपल्या 
देशबांधव युरोवपयन कंथिजनीयर कामगारांस मोठमोठे पगार देण्याच े कराद्यानें, युरोपांतील 
सावकारांस महामूर व्याज देण्याचा हेतु मनीं धरून त्यांचें कजष द्रहदंसु्थानच्या बोडक्यावर वाढवून, 
त्या कजाषपैकीं लक्षावगध रुपये खची घालून जागोजाग कालवे बांगधले आहेत. व त्या कालव्यांतील 
पाण्याची फकंमत अज्ञानी शतेकर् यांपासून मन मानेल तशी घेऊन, त्यांच्या शतेांत वेळच्या वेळीं 
तरी पाणी देण्याववर्यीं सरकारी कामगारांकडून बरोबर तजवीज ठेवली जाते काय  कारण या 
कररगेशनखात्यावरील बेपवाष युरोवपयन कंथिजनीयर आपलीं सवष कामें ब्राह्मण कामगारांवर सोंपवून 
आपण वाळ्याच ेपडद्याच ेआंत बेगमसाहेबासारखे ऎर्आरामांत मजीप्रमाणें कामें करीत बसतात. 
ककड े धतूष ब्राह्मण कामगार आपली हुशारी दाखववण्याकररतां कंथिजनीयर साहेबांच े कान फंुकून 
त्यांजकडून, पाद्रहजेल तेव्हां, पाद्रहजेल तसे जुलमी ठराव सरकारांतून पास करून घेतात. त्यांपैकीं 
नमुन्याकररतां येथें एक घेतों. तो असा कीं:-वक्तशीर कालव्यांतील पाणी सरत्यामुळें शतेकर् यांची 
एकंदर सवष थिजतराबांची होरपळून राखरांगोळी जरी झाली, तरी त्याची जोखीम कररगेशन खात्याचे 
लशरावर नाहीं. अहो, जेथें हजारों रुपये दरमहा पगार घशांत सोडणार् या गोर् या व काळ्या कंथिजनीयर 
कामगारांस, धरणांत हल्लीं फकती लयालन पाणी आहे, याची मोजदाद करून तें पाणी पुढें 
अखेरपावेतों जेवढया जलमनींस पुरेल, तततक्याच जलमनीच्या मालकांस पाण्याच ेफमें द्यावे, असा 
तकष  नसावा काय  अहो, या खात्यांतील फकत्येक पाणी सोडणार् या कामगारांच ेपाण्यासाठीं अजषव 
कररतां शतेकर् यांच ेनाकास नळ येतात. अखेर, जेव्हां शतेकर् यांस त्याजकडून पाणी लमळेनासें होतें, 
तेव्हां शतेकरी त्यांचवेरील धतूष अगधकार् यांकडे दाद मागण्यास गेले कीं, पाण्याच े ऎवजीं 
शतेकर् यांवर मगरुरीच्या भार्णांचा हल्ला (हा आरोप आमच ेलोकवप्रय तन:पक्षपाती लम. ववश्वनाथ 
दाजीसारखे ज े फकत्येक गहृस्थ असतील त्यांस लागू नाही. असे तनमळ मनाच े पुरुर् सरकारी 
ब्राह्मण कामगारातं थोड े सापंडतात.) मात्र होतो. अशा या न्यायीपणाचा डौल लमरववणार् या 



सरकारी चाकरांनीं, कजषबाजारी दबुळ्या शतेकर् यांपासून पाण्याच े भरपूर दाम घेऊन, त्यांच्या 
पैशापुरतें भरपूर पाणी देण्याच े ऎवजीं, आपल्या उंच जातीच्या तोर् यांत शतेकर् यांशीं मगरुरीचीं 
भार्णें करणें, या न्यायाला म्हणावें तरी काय  सारांश, आमच े न्यायशील सरकार आपले 
हाताखालच्या ऎर्आरामी व दसुरे धतूष कामगरांवर भरोसा न ठेववतां शतेकर् यांच ेशतेास वेळच्या 
वेळीं पाणी देण्याचा बंदोबस्त करून, पाण्यावरचा दर कमी करीत नाहींत, म्हणून सांप्रत काळीं 
शतेकर् यांचीं द्रदवाळीं तनघून सरकारांस त्यांच्या घरादारांच े लललांव करून, ते सवष पैसे या तनदषय 
कामगाराच े पदरी आंवळावे लागतात. यास्तव आमच े दयाळू सरकारांनीं दर एक शतेकर् याच्या 
शतेाच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणें प्रत्येकास एकेक तोती करून द्यावीं, थिजजपासून शतेकर् यांस 
जास्त पाणी वाजवीपेक्षां घेतां न यावें. आणण तसें केलें म्हणजे पाणी सोडणारे कामगारांची 
सरकारास जरूर न लागतां, त्याचं्या खचाषच्या पशैाची जी बच्यत राहील, ती पाणी घेणार् या 
शतेकर् यांस पाणी घेण्याच ेदर कमी करण्याच ेकामीं चांगली उपयोगी पडेल. व हल्लीं जो आमचे 
ववचारी सरकारांनीं पाण्यावरच े दर कमी करण्याचा ठराव केला आहे, तो “करीगेशन” खात्यास 
एकीकड ेठेवण्याचा प्रसंग टाळतां येईल. तसेंच अज्ञानी शतेकर् यांच ेमागें आताशीं लोकलफंडासारखा 
नवीन एक दसुरा म्युतनलसपाललटीचा जबरदस्त बुरदंडा योजून काद्रढला आहे. तो असा कीं, 
शतेकर् यांनीं शतेांत तयार करून आणणलेला एकंदर सवष भाजीपाला वगैरे माल शहरांत आणणतेवेळीं 
त्या सवष मालावर म्युतनलसपाललटी जकात घेऊन शतेकर् यांस सवोपरी नातडते. कधीं कधीं 
शतेकर् यांने गाडीभर माळवें शहरांत ववकण्याकररतां आणणल्यास त्या सवष मालाची फकंमत बाजारांत 
जास्तीकमती वजनानें घेणारे देणारे दगेबाज दलालाचें व म्युतनलसपाललटीचे जकातीच ेभरीस घालून 
गाडीभाडें अगंावर भरून, त्यास घरीं जाऊन मुलाबाळांपुढें लशमगा करावा लागतो. अहो, एकटया 
पुणें शहरांतील म्युतनलसपालटीचें आतांच वावर्षक उत्पन्न सांगली संस्थानचे उत्पन्नाची बरोबरी करंू 
लागलें. त्याचप्रमाणें मुंबईतल टोलेजंग म्युतनलसपाललटीच्या उत्पन्नाच े भरीस पंतसगचवासारखीं 
दहाबारा संस्थानें घातलीं, तरी तो खडडा भरून येणें नाहीं. यावरून “उपरकी तो खपू बनी और 
अदंरकी तो राम जणी” या प्रलसद्ध म्हणीप्रमाणें प्रसंग गुजरला आहे. थिजकड ेपहावें ततकड ेदतुफाष 
गचरेबंदी गटारें बांधलेले ववस्तीणष रस्ते, चहंूकड े ववलायती खांबांवर कंद्रदलांची रोर्णाई, जागोजाग 
ववलायती खापरी व लोखडंी नळांसद्रहत पाण्याच्या तोटया, मुत्र्या, कचर् याच्या गाडया वगैरे 
सामानांचा थाट जमला आहे. परंतु पूवींच े राजेरजवाड ेजरी मूतत षपूजक असून कंग्रज लोकांसारखे 
ववद्वान नव्हते, तरी त्यांनीं आपल्या रयतेच्या सुखसंरक्षणाकररतां मोठमोठ्या राजमागाषच ेदोन्ही 
बाजंूनीं झाडें, जागोजाग गांवकुसू पूल, बहुतेक द्रठकाणीं, भुईकोट, फकल्ले व गढ्या, फकत्येक 
द्रठकाणीं धरणें, कालवे, ववद्रहरी, तलाव व अहमदनगर, औरंगाबाद, ववजापूर, द्रदल्ली, पुणें वगैरे 
शहरांतून मजबूत पाण्याच ेनळ, हौद, देवालयें, मलशदी व धमषशाळा, मोर् या, पाणपोई वगैरे सरकारी 
खथिजन्यांतील िव्य खची घालून तयार केल्या होत्या. हल्लींच ेआमच ेमहातततवज्ञानीखर्यााका
देवाड भजिारे इंग्रज डरकार बहादर, म्युतनलसपाललटीच े द्वारें अन्य मागाषनें रयतेचें िव्य हरण 



करून, त्या िव्यापासून सदरचीं कामें पुरीं करंू लागल्यापासून, आंतनू रयतेस द्रदवसेंद्रदवस 
प्रामाणणकपणानें चररताथष चालववण्याचें सामथ्यष कमी कमी होत चालल्यामुळें त्यांस दगुषणावलंबन 
करण्याचें हें एक प्रकारचें लशक्षणच देत आहे. तशांत हल्लीं अशा सुबत्तेचे काळांत चार (Journal 

of the East India Association, No. 3, Vol. VII, page 124.) कोट रयतेस द्रदवसांतून दोन वेळां 
पोटभर अन्न लमळत नाहीं व ज्यांस भुकेची व्यथा अनुभवल्यावांचनू एक द्रदवससुद्धां सुना जात 
नाहीं, असें उघडकीस आलें आहे. यास्तव आमच्या न्यायशील सरकारनें अक्षरशत्र ु शतेकर् यांच े
शतेांवर वाजवी शतेसारा स्थातयक करून, त्यांस ववद्वान करून शतेक्रीसंबंधीं ज्ञान द्रदलें म्हणजे ते 
पेशवे (A Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 133 and 134.), टोपे, खाजगीवाले, पटवधषन, फडके 
वगैरे तनमकहरामी बंडखोर ब्राह्मणांच ेनादीं लागून, आपल्या प्राणास मुकणार नाहींत. लशवाय या 
देशांत कंग्रजाचें राज्य झाल्याद्रदवसापासून कंललंडांतील ववद्वान कसबी लोक आपल्या अकलेच्या 
जोरानें यंत्रद्वारें तेथें तयार केलेला माल, येथील सवष अक्षरशून्य ढोरामांगांपासून तो लोहार व 
ववणकरांच े पोटावर पाय देऊन, त्यांजपेक्षा स्वस्त ववकंू लागले. यास्तव येथील तांदळू, कापूस, 
अळशी, कातडी वगैरे मालाचा खप ककड ेन जाहल्यानें तो माल कंललंडांतील व्यापारी पाद्रहजे त्या 
दरानें स्वस्त खरेदी करून, ववलायतेंतील कसबी लोकांस ववकून त्याच्या नफ्यावर कोटयाधीश 
बनले आहेत. सारांश या सवष कारणांमुळें शतेकर् यांनीं लागवडीकड ेकेलेला खचषसुद्धा उभा राहणेची 
मारामार पडते. तेव्हां त े मारवाडयांपासून कजष काढून सरकारी पट्टी देतात. व याववर्यीं बारीक 
चौकशी करण्याकररतां नेमलेल्या ऎर्आरामांत गुंग असणार् या व संध्यासोंवळ यामध्यें तनमलन 
असणार् या भट सरकारी कामगारांस फुरसत तरी सांपडते काय  त्यांतून ककडील फकत्येक मोठ्या 
आडनांवाच्या सभांतील सरकारी चोंबडया नेद्रटव्ह चाकरांनीं “शतेकरी लोक ललनकायषतनलमत्त्यानें 
बेलगामी खचष कररतात म्हणून ते कजषबाजारी झाले आहेत,” अशी लटकीच पदरची कंडी 
उठववल्यावरून, महासमुिाच े पलीकडील आमच्या महाज्ञानी, चार चार घोडयांच्या चारटांत बसनू 
फफरणार् या मेंढपाळ स्टेट सेके्रटरीस, शतेकर् यांचें पोकळ ऎश्वयष जेव्हां पाहवेना, तेव्हां त्यांनीं तेथील 
कसबी लोकांनीं तयार केलेल्या ववलायती थिजनसांवर अजीबात जकात काढून टाकली. येथें त्यांनीं 
आपल्या शहाणपणाची कमाल केली! त्यांनीं आपले बडबेड े सावकारांस सालदरसाल सुमारें पांच 
कोट रुपये व्याज देण्याववर्यीं मनांत काडीमात्र ववगधतनर्ेध न आणतां, येथील कायदेकौथिन्सलच े
द्वारें ज्या लोकांस गरीबीचा कंगा बबलकुल ठाऊक नाहीं, अशा ऎर्आरामी युरोवपयन व सोंवळ्या 
नदे्रटव्ह जज्जांकडून गरीब बापडया तुटपुंज्या सावकाराचें अजीबाद व्याज खुटंववण्याचें सोंग उभें 
करववलें आहे. अहो, सरकारच ेमनांत जर आम्हां कंगाल शतेकर् यांववर्यीं खरोखर कळवळा आहे, 
तर ते आपले ववलायती सावकारांचें एक अवष रकमेचें व्याज अजीबाद बंद कां करीत नाहींत  
आणण तसें केल्याबरोबर शतेकर् यांच ेपाय कसे थारीं लागत नाहींत, हें पाहंू बरें  परंतु आमच्या 
सरकारनें मध्येंच एखादी नवीन मोहीम परदेशांत उपथिस्थत करून ततकड े ही वांचववलेली एकम 
खचीं घालू नये, म्हणजे त्यांच्या न्यायीपणाची चहंूकड ेवाहवा होईल व मे. वेडरबनषसाहेबासारख्या 



परोपकारी, उदार पुरुर्ांनीं प्रथम आपल्या ववलायतीं सरकारांचें व्याज अजीबाद कमी करण्याववर्यीं 
सरकारची चांगली कानउघाडणी करण्याचें काम एकीकड े ठेवून, अशा नव्या ब्यांकी उपथिस्थत 
करण्याच े नादीं लागून शतेकर् याच े माथ्यावर अपेशाचें खापर फोडूं नये. कारण त्यापासून 
कोणत्याही पक्षाचें द्रहत होणें नाहीं, कतकें च नव्हे परंतु यालशवाय आमच ेगव्हरनर जनरलसाहेबांनीं 
एकंदर सवष लष्ट्करी, न्याय, जंगल, पोललस, ववद्या वगैरे लहानमोठ्या सरकारी खात्यांतील शंभर 
रुपयांच ेपगारावरील कामगारांच ेपगार व पेनशनी कमी करण्याववर्यीं आपल्या मुख्य ववलायती 
सरकारास लशफारस करून, त्याववर्यीं बंदोबस्त केल्याववना, शतेकर् यांस पोटभर अन्न व अगंभर 
वस्त्र लमळून त्यांचे कपाळचा कजषबाजारीपणा सुटणार नाहीं. शतेकर् यांनीं आपल्या बायकांमुलांसह 
रात्रदं्रदवस शतेांत खपावें, तरी त्यास शतेसारा व लोकलफंड वारून आपल्या कुटंुबांतील दर माणशीं 
दरमहा तीन तीन रुपयेही पडत नाहींत; आणण साधारण युरोवपयन व नेटीव्ह सरकारी कामगारांस 
दरमहा पंधरा रुपये नसत्या फकरकोळ खचाषस व दारुपाण्याससुद्धां पुरत नाहींत. मग कलेक्टर वगैरे 
कामगारांसारख्या नबाबाचं े येथील बेलगामी फकरकोळ खचाषववर्यी गोष्ट्ट काढल्यास आमचें कोण 
ऎकतो  यास्तव आपण, येथील एक आठ बैली कुणबाया ओढणारा शूि शतेकरी असून त्याच े
चारपांच कते मुलगे आहेत व ज्याचें कुटंुबांतील सुनाबाळा एकापेक्षां एक अगधक एकमेकींच्या 
पायावर पाय देऊन चढाओढीनें, घरीं व शतेीं, रात्रदं्रदवस खपणार् या आहेत व जो ब्राह्मण, गुजर 
अथवा मारवाडी सावकाराची फुटकी कवडीसुद्धां कजष देणें लागत नाहीं, अशाची थिस्थती, येथील एका 
युरोवपयन पलटणींतील साधारण गोर् या सोजराच्या थिस्थतीशीं सूष्मीम रीतीनें तुलना करून पाद्रहली 
असतां, त्यामध्यें काशीरामेश्वरापेक्षांही जास्ती अतंर द्रदसून येतें. ककड ेशूि शतेकरी लंगोटी नेसून 
करगुटयाला चनुातंबाखचूी गुंतववलेली बटवी, डोईवर गचधं्यांचें पागोटें, उघडाबंब, अनवाणी, हातांत 
नांगराची मूठ धरून भर कडक उन्हामध्यें सवष द्रदवसभर, लशपंलेवजा नोकदार धसकटांनीं युक्त 
अशा खरबरीत ढेकळांतून आठ बैलाशीं झटे घेतां घेतां गीत गाऊन नांगर हांकीत आहे; ततकड े
गोरा लशपाई पायांत पाटलोन, अगंांत पैरणीवर लाल बनाती डगलें, डोईवर कलाबूतचा कशीदा 
काढलेली नखरेदार टोपी, पायांमध्यें सतुी पायमोज्यावर ववलायती वजववलेल्या मजबूत मऊ 
कातडयाचा बूट, कंबरेवर कातडयाचें तोस्तान व खांद्यावर चापाची बंदकू घेऊन, दररोज सकाळीं 
अथवा सायंकाळीं हवाशीर मैदानांत तास अधाष तास परेडीची कसरत करीत आहे. ककडसे शूि 
शतेकर् यांचा वपढीजादा दरबारी पोशाख म्हटला म्हणजे, जाडाभरडा खादीचा दहेुरी मांडचोळणा, बंडी, 
पासोडी, खारवी पागोटें आणण दोरीनें आळपलेला गांवठी जोडा, ज्यांची तनहारी व दपुार 
संध्याकाळचें जेवण जोंधळे, नाचणीची फकंवा कोंडयाभोंडयाच्या भाकरीं, वा गाजरेंरताळांची वरू, 
कालवण आमटी अथवा बोंबलाचें खळगुट, तेंही नसल्यास चटणीच्या गोळ्यालशवाय भाकरीवर दसुरें 
कांहीं लमळावयाचें नाहीं. चटणी भाकर कां होईना, परंतु ती तरी वेळच्या वेळीं व पोटभर त्यास 
लमळते काय  राहतें घर बैलांच्या गोठ्याशजेारीं असून ज्याच्या उशापायथ्याशीं तीन्ही वासरें, 
पारडीं अथवा कडें बांधलेली असल्यामुळें घरांत चहंूकड ेमुतारीची उबट घाण चालली आहे, फाटके 



पटकूर व मळकट गोधडीचें अथंरूण पांघरूण, सवष गांवच्या म्हशी पाण्यांत बसून बसून खराब 
झालेल्या डोहाचे खालचे बाजूस उकरलेल्या डहुर् यांतील पाणी वपण्याचें गांवांतील णखडंार तेंच त्यांचा 
शतेखाना, तशांत मोडशी होऊन त्यास जाळताप आल्यास चांगल्या और्धी व त्यांचा माहीतगार 
डॉक्टराच्या नांवानें आंवळ्याएवढें पूज्य, यालशवाय सरकारी शतेसारा वगैरे फंड व पटया कोठून व 
कशा द्याव्यात, यासंबंधीं त्यांच्या उरावर कटार टांगलेली असते, अशा अभागी शतेकर् यांची 
अक्कल गुंग होणार नाहीं, असें एखाद्या वाकबगार गोर् या अथवा काळ्या डाक्टराच्यानें छातीस 
हात लावून म्हणवेल काय  ततकड े सरकार ववलायतेहून गोर् या लशपायांच्या पोर्ाकाकररतां उंच 
कपड,े बनाती, रुमाल, पायमोजे, बूट खरेदी करून आणववतें, सरकार त्यांच्या खाण्यावपण्याकररतां 
उत्तम गहंू, तांदळू, डाळ, तनकोपी तरुण गाया, शळे्या व मेंढ्यांचें मांस, ववलायती पोरटर वगैरे 
अमंली दारू, तनमषळ तेल, तूप, दधू, साखर, चहा, मीठ, लमरच्या, गरम मसाला, सुरी, कांटा वगैरे 
सामान येथें खरेदी करून, णिस्ती अचार् याकडून तीन वेळां ताजा पाक लसद्ध करवून त्यास वेळचे 
वेळीं आयतें जेऊं घाललतात. त्यास राहण्याकररतां लाखों रुपये खची घालून सरकारनें दोन मजली 
टोलेजंग बराकी बांधल्या आहेत. जीमध्यें लोखडंी खाट, बबछान्यावर उशी, पलंगपोसासह धाबळीची 
सोय केली असून वरतीं रोर्णाईसाठीं हंडी लोंबत आहे. बराकीच ेआंगणांत स्नानाकररतां न्हाणी 
करून ततजमध्यें “फफल्टर” केलेले पाण्याची तोटी सोडली आहे. त्याचप्रमाणें स्वच्छ सोयींचें 
शौचकूप केलेंच आहे. तशांत अजीणाांमुळें फकंगचत खोकला फकंवा ताप आला कीं, त्यांच्या 
थिजवासाठीं दवाखाना तयार केलेला असून त्यामध्यें शेंकडों रुपये फकंमतीचीं और्धें, शस्त्रें वगैरे 
ठेवून त्यावर हजारों रुपये दरमहा पगाराच्या डाक्टराची नेमणूक करून, त्यांच्या तैनातींत डोलीसुद्धां 
हमाल द्रदलेले आहेत. यालशवाय त्यास देण्यामागण्याची काळजी नसून, घर, शतेखाना, झाडू, पाणी, 
रस्ता, शते व लोकलफंड पट्टी वगैरे देण्याची ददात नसून, असमानी व टोळ्यांच्या सुलतानीववर्यीं 
बबलकूल काळजी नाहीं आणण यावरूनच आपण सोंवळ्यांतील नेद्रटव्ह कामगारांस गध:कारानें 
म्हणतों कीं, पहा हा नेद्रटव्ह कामगार, ऎर्आरामीं युरोवपयन कामगारांच ेपुढें पुढें करून अज्ञानी 
शतेकर् यांपासून लांच खाऊन कसा सोजरासारखा लाल गाजर पडला आहे. काय हा उधळेपणा ! 
याला म्हणावें तरी काय  यास्तव आमच ेडोळे झांकून तनराकार परमात्म्याची प्राथषना करणार् या, 
ववलायती सरकारानें येथील धतूष ब्राह्मणांनीं उपथिस्थत केलेले समाजांच्या व वतषमानपत्रांच्या गुलाबी 
ललद्रहण्यावर बबककुल भरंवसा न ठेववतां, एकंदर सवष आपल्या सरकारी खात्यांतील गोर् या व 
काळ्या कामगारांस वाजवीपेक्षा जास्ती केलेले पगार अजीबाद कमी करून, अज्ञानानें गांजलेल्या 
दबुळ्या शूि शतेकर् यांस ववद्यादान (A Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 280, 81, 82, 83, 85 

and 86.) देऊन त्यांच्या बोडक्यावरील शतेसारा, टोल वगैरे पटया कमी न केल्यास, थोडयाच 
कालांत या जुलमाचा पररणाम फार भयंकर होणार आहे, असें आमच्या ऎर्आरामी उधळ्या 
सरकारच ेकानांत सांगून याप्रसंगीं पुरें कररतों.  

 



 

 

 

 

 

 

 

प्रकरि४थे 
 

शतेकर्यांडदहतशतेक चा ीहींलींचा ीिस्थती 

या प्रकरणाच े आरंभीं रात्रदं्रदवस शते खपणार् या कष्ट्टाळू, अज्ञानी शतेकर् यांच्या कंगाल व 
दीनवाण्या थिस्थतीववर्यीं वाटाघाट तूतष न कररतां, ज्यांच्या आईच्या आज्याची मावशी अथवा 
बापाच्या पंज्याची मुलगी, लशदं्याच ेअथवा गाककवाडाच ेघराण्यांतील खाशा अथवा खची मुलास 
द्रदली होती, येवढ्या कारणावरून माळी, कुणबी, धनगर वगैरे शतेकर् यांत मराठ्यांचा डौल घालून 
शखेी लमरववणार् या कजषबाजारी, अज्ञानी कुणब्यांच्या हल्लींच्या वास्तववक थिस्थतीचा मासला 
तुम्हास याप्रसंगीं कळववतों. एक कुळवाडी एके द्रदवशीं नदीच्या फकनार् याजवळच्या हवाशीर दाट 
आंबराईंतील कलेक्टरसाहेबांच्या कचरेीच्या तबंूकडून, मोठ्या रागाच्या त्वरे्ांत हातपाय आपटून 
दांतओठ खात आपल्या गांवाकड े चालला आहे. ज्याचें वय सुमारें चाळीशीच्या भरावर असून 
द्रहम्मतींत थोडासा खचल्यासारखा द्रदसत होता. डोईवर पीळदार पेंचाचें पांढरें पागोटें असून त्यावर 
फाटक्या पंचानें टापशी बांधलेली होती. अगंांत खादीची दहेुरी बंडी व गढुघेचोळणा असून पायांत 
सातारी नकटा जुना जोडा होता. खांद्यावर जोट, त्यावर खारवी बटवा टाकला असून, एकंदर सवष 
कपडयांवर लशमलयांतील रंगाच ेवपवळे तांबूस लशतंोड ेपडलेले होते. पायांच्या टांचा जाड व मजबूत 
होत्या खर् या, परंतु कांहीं कांहीं द्रठकाणीं उकलून भेगा पडल्यामुळें थोडासा कुलपत चालत होता. 
हाताच्या कांबी रंुद असून, छाता पसरट होता. चोटीलशवाय भवूक दाढीलमशा ठेवल्यामुळें वरील 
दोन दोन फाळ्या दातांचा आयब झांकून गेला होता. डोळे व कपाळ ववशाळ असून आंतील बुबूळ 
गारोळें भोर् या रंगाचें होतें. शरीराचा रंग गोरा असून एकंदर सवष चहेरामोहरा ठीक बतेाचा होता. 
परंतु थोडासा वाटोळा होता. सुमारें बारावर दोन वाजल्यावर घरीं पोंहोचल्यावर जेवण झाल्यानंतर 
थोडासा आराम करण्याच े कराद्यानें माजघराच े खोलींत जाऊन तेथें वलणीवरील बुरणूस घेऊन 
त्यानें जलमनीवर अथंरला आणण त्यावर उशाखालीं घोंगडीची वळकटी घेऊन तोंडावर अगंवस्त्र 
टाकून तनजला. परंतु सकाळीं उठून कलेक्टरसाहेबांची गांठ घेतली व ते आपल्या चहापाण्याच्या व 
खाप्यावपण्याच्या नादांत गुंग असल्यामुळें , त्यांच्यानें माझी खरी हकीकत ऎकून घेऊन, 
त्याजपासून मला हप्ता पुढें देण्याववर्यीं मुदत लमळाली नाहीं. या काळजींने त्यास झोंप येईना. 
तेव्हां त्यानें उताणें पडून आपले दोन्ही हात उरावर ठेवून आपण आपल्याच मनाशीं 
बावचळल्यासारखें बोलूं लागला— 



 

“कतर गांवकर् यांसारखा मी पैमार् करणार् या भटकामगारांची मूठ गार केली नाहीं यास्तव त्यांनीं 
टोपीवाल्यास सांगून मजवर शतेसारा दपुटीच े वर वाढववला व त्याच वर्ीं पाऊस अळस टळम 
पडल्यामुळें एकंदर सवष माझ्या शते व बागाकती वपकास धक्का बसला, कतक्यांत बाप वारला. व 
याच्या द्रदवसमासाला बराच खचष झाला, यामुळें पद्रहले वर्ीं शतेसारा वारण्यापुरतें कजष ब्राह्मण 
सावकारापासून काढून त्यास मळा गहाण देऊन रथिजस्टर करून द्रदला. पुढें त्यानें मन मानेल तसें, 
मुद्दल कजाषवरील व्याजाचे कच्च्यांच ेबच्च ेकरून माझा बारवेचा मळा आपल्या घशांत सोडला. त्या 
सावकाराच्या आईचा भाऊ रेव्हेन्यूसाहेबांचा दफ्तरदार, चलुता कलेक्टरसाहेबांचा गचटणीस, थोरल्या 
बद्रहणीचा नवरा मुनसफ आणण बायकोचा बाप या तालुक्याचा फौजदार, यालशवाय एकंदर सवष 
सरकारी कचरे् यांत त्यांच ेजातवाले ब्राह्मणकामगार, अशा सावकाराबरोबर वाद घातला असता, तर 
त्याच्या सवष ब्राह्मण आप्तकामगारांनीं हस्तेंपरहस्तें भलत्या एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून माझा 
सवष उन्हाळा केला असता. त्याचप्रमाणें दसुरे वर्ीं घरांतील बायकामुलांच्या अगंावरील फकडुकलमडूक 
शतेसार् याच ेभरीस घालून नंतर पुढें दरवर्ी शतेसारा अदा करण्याकररतां गांवांतील गुजर-मारवाडी 
सावकारांपासून कजाषऊ रकमा काद्रढल्या आहेत, त्यांतून फकत्येकांनीं हल्लीं मजवर फफयाषदी 
ठोकल्या आहेत व ते कज्जे फकत्येक वर्ाांपासून कोडतांत लोळत पडले आहेत. त्याबद्दल म्यां कधीं 
कधीं कामगार व वफकलांच ेपदरीं आवळण्याकररतां मोठमोठाल्या रकमा देऊन, कारकून, चपराशी, 
लेखक व साक्षीदार यांस भत्ते भरून गचर् यालमर् या देतां देतां माझ्या नाकास नळ आले आहेत. 
त्यांतनू लांच न खाणारे सरकारी कामगार कोठें कोठें सांपडतात. परंत ु लांच खाणार् या 
कामगारांपेक्षा, न लांच खाणारे कामगार फारच तनकामी असतात. कारण ते बेपवाष असल्यामुळें 
त्यांजवळ गरीब शतेकर् यांची दादच लागत नाहीं व त्यांच्या पुढें पुढें करून थिजवलग गडयाचा भाव 
दाखववणारे हुर्ार मतलबी वकील, त्यांच्या नांवानें आम्हां दबुळ्या शतेकर् यांतर सावकार सांगतील 
त्याप्रमाणें आपल्या बोडक्यांवर त्यांच ेहुकुमनामे करून घ्यावेत. यावरून कोणी सावकार आत मला 
आपल्या दांरापाशीं उभे करीत नाहींत ! तेव्हां गतवर्ीं ललन झालेल्या माझ्या थोरल्या मुलीच्या 
अगंावरील सवष दागगने व वपतांबर मारबाडयाच े घरीं गहाण टाकून पट्टीचे हप्ते वारले. त्यामुळें 
ततचा सासरा त्या बबचारीस आपल्या घरीं नेऊन नांदवीत नाहीं. अरे, मी या अभागी दषु्ट्टानें 
माझ्यावरील अररष्ट्ट टाळण्याकररतां माझ्या सगुणाचा गळा कापून ततच्या नांदण्याचें चांदणें केलें ! 
आतां मी हल्लीं सालचा शतेसारा द्यावा तरी कोठून  बागाकतांत नवीन मोटा ववकत घेण्याकररतां 
जवळ पैसा नाहीं. जुन्या तर अगदीं फाटून त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळें उंसाचें बाळगें 
मोडून हंुडीचीद्रह तीच अवस्था झाली आहे. मकाही खरुपणीवांचनू वायां गेली. भूस सरून बरेच 
द्रदवस झाले. आणण सरभड गवत, कडब्याच्या गंजी संपत आल्या आहेत. जनावरांना पोटभर चारा 
लमलत नसल्यामुळें फकत्येक धटे्टकटे्ट बैल उठवणीस आले आहेत. सुनाबाळांचीं नेसण्याचीं लुगडीं 
फाटून गचधं्या झाल्यामुळें ललनांत घेतलेलीं मौल्यवान जुनीं पांघरुणें वापरून त्या द्रदवस काढीत 



आहेत. शतेी खपणारीं मुलें वस्त्रावांचनू कतकीं उघडींबंब झालीं आहेत कीं, त्यांना चारचौघांत 
येण्यास शरम वाटते. घरांतील धान्य सरत आल्यामुळें राताळ्याच्या वरूवर तनवाषह चालू आहे. 
घरांत माझ्या जन्म देणार् या आईच्या मरतेवेळीं ततला चांगलें चुगंलें गोड धोड करून घालण्यापुरता 
मजजवळ पैस नाहीं, याला उपाय तरी मीं काय करावा  बैल ववकून जर शतेसारा द्यावा, तर पुढें 
शतेकी कोणाच्या जीवावर ओढावी  व्यापारधदंा करावा, तर मला ललद्रहतां वाचतां मुळींच येत 
नाहीं. आपला देश त्याग करून जर परदेशांत जावें, तर मला पोट भरण्यापुरता कांहीं हुन्नर 
ठाऊक नाहीं. कण्हेरीच्या मुळ्या मीं वाटून प्याल्यास कतीधतीं मुलें आपलीं कशीतरी पोटें भरतील. 
परंतु माझ्या जन्म देणार् या वदृ्ध बयेस व बायकोसह माझ्या लहानसहान गचटकुल्या लेकरांस अशा 
वेळीं कोण सांभाळील  त्यांनीं कोणाच्या दारांत उभें रहावें  त्यांनीं कोणापाशीं आपलें तोंड 
पसरावें ”  

 

म्हणून अखेरीस मोठा उसासा टाकून रडतां रडतां झोपीं गेला. नंतर मी डोळे पुशीत घराबाहेर 
येऊन पहातों तों त्याचें घर एक मजला कौलारू आहे. घराच े पुढच े बाजूस घरालगत आढेमेढी 
टाकून बैल बांधण्याकररता छपराचा गोठा केला आहे. त्यातं दोनतीन उठवणीस आलेले बैल रवंथ 
करीत आहेत व एक बाजूला खडंी सवाखडंीच्या दोनतीन ररकाम्या कणगी कोपर् यांत पडल्या आहेत 
बाहेर आंगणांत उजवे बाजूस एक आठ बैली जुना गाडा उभा केला आहे. त्यावर मोडकळीस 
आलेला तुराठ्यांचा कुरकुल पडला आहे. डावे बाजूस एक मोठा चौरस ओटा करून त्यावर एक 
तुळशीवृंदावन बांधलें आहे व त्यालगत खापरी रांजणाच्या पाणईचा ओटा बांधला आहे. त्यावर 
पाण्यानें भरलेले दोनतीन मातीच ेडरेे व घागरी ठेववल्या आहेत. पाणईशजेारीं तीन बाजूला छाट 
द्रदवालीं बांधनू त्यांच ेआंत आबडधोबड फरशा टाकून एक लहानशी न्हाणी केली आहे. ततच्या 
मोरीवाटे वाहून गेलेल्या पाण्याचें बाहेरच ेबाजूस लहानसे डबकें  सांचलें आहे, त्यामध्यें फकडयांची 
बुचबुच झाली आहे. त्याच े पलीकड े पांढर् या चाफ्याखालीं, उघडीं नागडी ं सवष अगंावर पाण्याके 
ओघळाच ेडाग पडलेले असून; खजुांलीं, डोक्यांत खवड,े नाकाखालीं शेंबडाच्या नाळी पडून घामट 
अशा मुलांचा जमाव जमला आहे. त्यांतून फकतीएक मुलें आपल्या तळहातावर गचखलाच े डोले 
घेऊन दसुर् या हातांनीं ऊर बडवून “हायदोस, हायदोस” शब्दांचा घोर् करून नाचत आहेत; कोनी 
दारूवपठ्याचें दकुान घालून कलालीन होऊन पायांत बाभळीच्या शेंगांच े तोड े घालून दकुानदारीण 
होऊन बसली आहे. ततला फकत्येक मुलें गचचोक्याच ेपैसे देऊन पाळीपाळीनें लटकी पाण्याची दारू 
प्याल्यावर ततच्या अमलामध्यें एकमेकांच्या अंगावर होलपडून पडण्याचें हुबहुब सोंग आणीत 
आहेत. त्याचप्रमाणें घराच े वपछाडीस घरालगत आढे-मेंढी टाकून छपरी गोठा केला आहे. त्यांत 
सकाळीं व्यालेली म्हैस, दोनतीन वासरें, एक नाळपडी घोडी बांधली आहे. लभतंीवर थिजकड ेततकड े
कोण्याकोपर् यांनीं घागरीं, तांबडीं गोगचडें गचकटलीं आहेत. छपराच्या वळचणीला वेणीफणी कररतांना 
तनघालेले केसांच ेबुचके जागोजाग कोंबले आहेत. त्यालगत बाहेर परसांत एके बाजूस कोंबडयाचें 



खरुाडें केलें आहे. त्याशेजारीं एकदोन कैकाडी झांप पडलेले आहेत व दसुरे बाजूस हातपाय 
धणु्याकररतां व खरकटीं मडकींभांडीं घासण्याकररतां गडगळ दगड बसवून एक उघडी न्हाणी केली 
आहे. ततच्या खलु्या दरजांनीं जागोजाग खरकटें जमा झाल्यामुळें त्यांवर माशा घोंघों करीत 
आहेत. पलीकड े एका बाजूला शणेखई केली आहे. त्यांत पोरासोरांनीं ववष्ट्ठा केल्यामुळें चहंूकड े
द्रहरव्या माशा भणभण करीत आहेत. शजेारीं पलीकड ेएका कोपर् यांत सरभड गवत व कडब्यांच्या 
गजंी सपंनू त्यांच्या जागीं त्या त्या वरैणींच्या पाचोळ्यांच ेलहानमोठे ढीग पडले आहेत. दसुर् या 
कोपर् यांत गोवर् यांचा कलवड रगचला आहे, त्याच ेशजेारीं बाभळीच्या झाडाखाली मोडक्या औतांचा 
ढीग पडला आहे, त्याच्या खालीं ववलायती धोतरे उगवले आहेत, त्यामध्यें नुकतीच व्यालेली 
णझपरी कुत्री आल्यागेल्यावर गुरगुर करीत पडली आहे. शजेारीं गवाणींतील चघळगचपाटांचा ढीग 
पडला आहे. बाकी उरलेल्या एकंदर सवष परसातं एक तरुण बाई घराकड े पाठ करून गोवर् या 
लावीत आहे. ततच े दोन्ही पाय शणे तुडवून तुडवून गुढलयापावेतों भरले होते. पुढें एकंदर सवष 
माजघरांत उंच खोल जमीन असून येथें पहावें, तर दळण पाखडल्याचा वैचा पडला आहे; तेथें 
पहावें, तर तनसलेल्या भाजाच्या काडया पडल्या आहेत. येथें खाल्लेल्या गोंधणीच्या बबया पडल्या 
आहेत, तेथें कुजक्या कांद्यांचा ढीग पडला आहे, त्यांतून एक तर् हेची उबट घाण चालली आहे. 
मध्यें खलु्या जलमनीवर एक जख्ख झालेली म्हातारी खालींवर पासोडी घालून कण्हत पडली होती. 
ततच्या उशाशीं थोडयाशा साळीच्या लाह्या व वपतळीखालीं वाटींत वरणाच्या तनवळींत जोंधळ्याची 
भाकर बारीक कुसकरून काला व पाणी भरून ठेवलेला तांब्या होता. शजेारी ंपाळण्यांत तान्हें मूल 
टाहो फोडून रडत पडलें आहे. यालशवाय कोठें  मलुाच्या मुताचा काळा ओघळ गेला आहे. कोठें  
पोराचा गू काढल्यामुळें लहानसा राखेचा पांढरा टवका पडला आहे. घरांतील फकत्येक कोनेकोपरे 
चनुातंबाख ूखाणार् यांनीं वपचकार् या मारून तांबडलेाल केले आहेत, एका कोपर् यांत ततघीचौघींच ेभलें 
मोठें  जातें रोववलें आहे. दसुर् या कोपर् यांत उखळाशजेारीं मुसळ उभे6 केलें आहे आणण दाराजवळील 
कोंपर् यांत केरसुणीखालीं झाडून लावलेल्या कचर् याचा ढीग सांचला आहे; ज्यावर पोरांची गांड 
पुसलेली गचधंी लोळत पडली आहे. ककड े चलुीच्या भाणुशीवर खरकटा तवा उभा केला आहे, 
आवलावर दधुाचें खरकटें मडकें  घोंगत पडलें आहे. खालीं चलुीच्या आळ्यांत एके बाजूला राखेचा 
ढीग जमला आहे, त्यामध्यें मनीमांजरीनें ववष्ट्ठा करवून ततचा मागमदु्दा नाहींसा केला आहे. 
चहंूकड ेलभतंीवर ढेकूणवपसा मारल्याच ेतांबूस रंगाच ेपुसट डाग पडले आहेत. त्यांतनू कोठें  पोरांचा 
शेंबूड व कोठें  तपफकरीच्या शेंबडाचें बोट पुसले आहे. एका देवळींत आतले बाजूस खात्या तेलाचें 
गाडगें, खोबरेल तेलाचें मातीचें बुटकुलें, दांतवणाची कळी, लशगंटाची फणी, तखलादी आरशी, 
काजळाची डबी आणण कंुकाचा करंडा एकेशजेेनीं मांडून ठेववले आहेत व बाहेरच्या बाजूस देवळीच्या 
फकनार् यावर रात्रीं द्रदवा लावण्याकररतां एकावर एक तीनचार दगडांचें द्रदवे रचनू उतरंड केली आहे. 
त्यांतून पाझरलेल्या तेलाचा ओघळ खालीं जलमनीपावेतों पसरला आहे. त्या सवाांचें वर्ाांतून एकदां 
आर्ाढ वद्य अमावस्येस कीट तनघावयाच.े दसुरे देवळींत वपठाच े टोपल्याशजेारीं खालीं डाळीचा 



कणूरा व लशळ्या भाकरीच े तुकड े आहेत. ततसर् या देवळींत भाकरीच्या टोपल्याशजेारीं थोडया 
द्रहरव्या लमरच्या, लसूण, कोगथबंीर, दधुाची लशपं व आंब्याच्या करंडया पडल्या आहेत, ज्यावर 
माशा व गचलटें बसून एकीकडून खातात व दसुरीकडून त्यांजवर ववष्ट्ठा करीत आहेत. आणण 
चौथ्या देवळींत सांधलेल्या जुन्या वाहाणांचा व जोडयांचा गंज पडला आहे. शजेारीं चकमकीचा 
सोकटा व गारेच ेतुकड ेपडले आहेत. एका खुटंीवर अथंरावयाच्या जुन्या जीणष झालेल्या घोंगडया 
व चवाळीं ठेववलीं आहेत. दसुरीवर पांघरावयाच्या गोधडया व पासोडया ठेववल्या आहेत व 
ततसरीवर फाटके मांडचोळणे व बंडया ठेववल्या आहेत. नंतर माजघराच ेखोलींत जाऊन पहातों, तों 
जागोजाग मधल्या लभतंीला लहानमोठ्या भंडार् या आहेत. त्यांतनू एका भंडारीस मात्र साधें गांवठी 
कुलूप घातलें होतें. येथेंही जागोजाग खुटंयांवर पांघरुणांची बोचकीं व सुनाबाळांच ेझोळणे टांगले 
आहेत. एका खुटंीला घोडीचा लगाम, खोगीर, वळी व ररकामी तेलाची बुधली टांगली आहे. दसुरीला 
तेलाचा नळा टांगला आहे. शवेटीं एका बाजूला लभतंीशीं लागून डरे् यावर डरेे व मडकीं रचनू पांच 
उतरंडी एके शजेेनीं मांडल्या आहेत. शजेारीं तुळईला दोन मोळाचीं लशकंीं टांगलीं आहेत. त्यावर 
ववरजणाचें व तुपाचें गाडगें झांकून ठेववलें आहे. अलीकड ेभला मोठा एक कच्च्या ववटांचा देव्हारा 
केला आहे. त्याच्या खालच्या कोनाडयांत लोखडंी कुर् हाडी, ववळे आणण ववळी पडली आहे. वरती ं
लहानसें सारवी वस्त्र अथंरून त्यावर रुप्याच ेकुळस्वामीच ेटांक एके शेजेनीं मांडले आहेत. त्याचं्या 
एके बाजूस द्रदवटी बुधली उभी केली आहे व दसुरे बाजूस दोम दोम शादावलाची झोळी, फावडी 
उभी केली आहे. वरती मंडवपला उदाची वपशवी टांगली आहे. खालीं बुरणुसावर शतेकर् यास गाढ 
झोंप लागून घोरत पडला आहे. एका कोपर् यांत जुनी बंदकुीची नळी व फाटक्या जेनासद्रहत गादीची 
वळकुटी उभी केली आहे. दसुर् या कोपर् यांत नांगराचा फाळ, कुळवाच्या फाशी, कोळप्याच्या 
गोल्ह्या, तुरीची गोधी व उलटी उभी केलेली ताक घुसळण्याची रवी आणण ततसर् या कोपर् यांत 
लवंगी काठी व पहार उभी केली आहे. सुमारें दोनतीन खणांत तुळ्यांवर वकाण व शरेाच ेसरळ 
नीट वांसे बसवून त्यावर आडव्याततडव्या गचचंचे्या फोकाटयांच्या पटईवर गचखलमातीचा पेंड 
घालून मजबूत माळा केला आहे. ज्यावर राळा, राजगगरा, हुलगा, वाटाणा, पावटा, तीळ, चवळी 
वगैरे अनेक भाजीपाल्यांचें बीं जागोजाग डरे् यांतून व गाडलयांतून भरून ठेववलें आहे. वरतीं 
कांलभर् याला बबयाकररतां मक्याच्या कणसांची माळ लटकत असून पाखाडीला एके द्रठकाणीं चारपांच 
वाळलेले दोडके टांगले आहेत. दसुर् या द्रठकाणीं दधुाभोपळा टांगला असून ततसर् या द्रठकाणीं 
लशकं्यावर काशीफळ भोपळा ठेववला आहे. चवथ्या द्रठकाणीं नळ्यासुद्धां चाडें व पाभारीची वसू 
टांगली असून, फकत्येक द्रठकाणीं गचधं्याचांध्यांचीं बोचकी कोंबलीं आहेत. मध्यें एका कांलभर् याला 
बालशगंें बांधलीं आहेत. वरती पहावें, तर कौलांचा शकेार करण्यास तीनचार वर्ें फुरसत झाली 
नाहीं व त्याच ेखालचें तरुाठ्याचें ओमण जागोजाग कुजल्यामुळें गतवर्ीं गचपाडानें सांधलें होतें, 
म्हणून त्यांतून कोठकोठें  उंदरांनीं बबळें पाडलीं आहेत. एकंदर सवष घरांत स्वच्छ हवा घेण्याकररतां 
णखडकी अथवा सवाना मुळींच कोठें  ठेववला नाहीं. तुळ्या, कांलभरें, ओंमणासद्रहत वांशांवर धरुाचा 



डांबरी काळा रंग चढला आहे. बाकी एकंदर सवष ररकाम्या जागेंत कांततणीनीं मोठ्या चातुयाषनें, 
अतत सुकुमार तंतूनीं गुफंलेलीं मच्छरदाणीवजा आपलीं जाळीं पसरलीं आहेत, ज्यांवर हजारों 
कांततणीचीं वपलें आपली खेळकसरत करीत आहेत. ओंमण, वांसे, तुळ्यांवर थिजकड ेततकड ेमेलेल्या 
घुल्यांचीं व कांततणीचीं ववर्ारी टरफलें गचकटलीं आहेत, त्यांतून तुळ्या वगैरे लांकडाच्या ठेवणीवर 
फकत्येक द्रठकाणीं उंदीर व झुरळांच्या ववर्ारी लेंडयांनीं लमश्र झालेल्या धळुीच े लहानलहान ढीग 
जमले आहेत, फुरसत नसल्यामुळें जेथें चारपांच वर्ाांतून एकदांसुद्धां केरसुणी अथवा खराटा 
फफरववला नाहीं. कतक्यातं उन्हाळा असल्यामुळें फार तलखी होऊन वळवाचा फटकारा येण्याच ेपूवीं 
वादळाच ेगदी मध्यें वार् याच ेसपाटयानें कौलांच्या सापटीतून सवष घरभर धळुीची गदी झाली, तेव्हां 
तोंड ं वासून घोरत पडलेल्या कुणब्याच्या नाकातोंडांत ववर्ारी धळू गेल्याबरोबर त्यास ठसका 
लागनू, तो एकाएकी दचकून जागा झाला. पुढें त्या ववर्ारी खोकल्याच्या ठसक्यानें त्याला कतकें  
बेजार केलें कीं, अखेरीस थोडासा बेशुद्ध होऊन तो मोठमोठ्यानें वववळून कण्हू लागला. त्यावरून 
त्याच्या दखुणायीत म्हातारे आईनें माजघरांतून धडपडत त्याच्याजवळ येऊन त्याच े मानेखालीं 
खोगराची वळी घातल्यानंतर त्याच्या हनवटीला हात लावून तोंडाकड े न्याहाळून रडतां रडतां 
म्हणाली, “अरे भगवंतराया, मजकड े डोळे उघडून पहा. रामभटाच्या सांगण्यावरून तुला 
साडसेातीच्या शनीनें पीडा करंू नये, म्हणून म्यां, तुला चोरून, कणगींतले पल्लोगणती दाणे 
नकटया गुजरास ववकून अनेक वेळां मारुतीपुढें ब्राह्मण जपास बसवून सवाष्ट्ण ब्राह्मणांच्या 
पंक्तीच्या पंक्ती फक रे उठववल्या ! फकत्येक वेळीं बाळा, तुला चोरून परभारा गणभटाच े घरीं 
सत्यनारायणाला प्रसन्न करण्या तनलमत्त ब्राह्मणांच े सुखसोहळे पुरववण्याकररतां पैसे खचष केले 
आणण त्या मेल्या सत्यनारायणाची फकरडी पाजळली. त्यानें आज सकाळीं कलेक्टरसाहेबाच ेमुखीं 
उभें राहून तुला त्याजकडून सोयीसोयीनें पट्टी देण्याववर्यीं मुदत कशी देवववली नाहीं  अरे मेल्या 
ठकभटानों, तुमचा डोला लमरववला. तुम्ही नेहमीं मला शतन व सत्यनारायणाच्या थापा देऊन 
मजपासून तूपपोळ्यांचीं भोजनें व दक्षक्षणा उपटल्या. अरे, तुम्ही मला माझ्या एकुलत्या एक 
भगवंतरायाच्या जन्मापासून आजद्रदनपावेतों नवग्रह वगैरेंच ेधाक दाखवून शेंकडों रुपयांस बडुवून 
खाल्लें. आतां तुमचें तें सवष पुण्य कोठें  गेलें  अरे, तुम्ही मला धमषलमर्ें कतकें  ठकववलें कीं, 
तेवढ्या पैशांत मी अशा प्रसंगी माझ्या बच्याच्या फकत्येक वेळां पट्टय्ा वारून, माझ्या 
भगवंतरायाचा गळा मोकळा करून त्यास सुखी केलें असतें ! अरे, तुमच्यांतीलच राघूभरारीनें प्रथम 
कंग्रजांस उलटे दोन आणे ललहून देऊन त्यास तळेगांवास आणणलें. तुम्हीच या गोरे गैर माद्रहतगार 
साहेबलोकांस लांडयालबाडया सांगून, आम्हां माळ्याकुणब्यांस लभकारी केलें आणण तुम्हीच आतां, 
आपल्या अगंांत एकीचें सोंग आणून कंग्रज लोकांच ेनांवानें मनगटें तोडीत फफरतां. कतकें च नव्हे, 
परंतु हल्लीं माळी कुणबी जसजसे लभकारी होत चालले, तसतसे तुम्हांस त्यांना पद्रहल्यासारखें 
फसवून खातां येईना, म्हणून तुम्ही ब्राह्मण, टोपीवाल्यास बाटवून, पायांत बूट-पाटलोन व डोईवर 
सुतक्यासारखे पांढरे रुमाल लावून, चोखामेळ्यापैकीं झालेल्या णिस्ती भाववकांच्या गोर् यागोमटया 



तरुण मुलींबरोबर ललनें लावून, भर चावडीपुढें उभे राहून माळ्याकुणब्यांस सांगत फफरतां कीं,—
“आमच्या ब्राह्मण पूवषजांनीं जेवढे म्हणून ग्रंथ केले आहेत, ते सवष मतलबी असून बनावट आहेत. 
त्यांत त्यांनीं उपथिस्थत केलेल्या धातूंच्या फकंवा दगडांच्या मूतींत कांहीं अथष नाहीं. हें सवष त्यांनीं 
आपल्या पोटासाठीं पाखडं उभें केलें आहे. त्यांनीं नुकताच पलटणींतील परदेशी लोकांत 
सत्यनारायण उपथिस्थत करून, आतां कतके तुम्हां सवष अज्ञानी भोळ्या भाववक माळ्या कुणब्यांत 
नाचवूं लागले आहेत. ही त्यांची ठकबाजी तुम्हांस कोठून कळणार  यास्तव तुम्ही या गफलतत 
ब्राह्मणांचें ऎकून धातूच्या व दगडांच्या देवाच्या पूजा करंू नका. तुम्ही सत्यनारायण करण्याकररतां 
कजषबाजारी होऊन ब्राह्मणाच ेनादीं लागूं नका. तुम्ही तनराकार परमात्म्याचा शोध करा, म्हणजे 
तुमचें तारण होईल.” असा, परंतु तुम्ही आम्हा या लभतर् या माळ्याकुणब्यांस उपदेश करीत 
फफरण्यापेक्षां प्रथम आपल्या जातबांधवांच ेआळ्यांनीं जाऊन त्यांस सांगावें कीं, “तुम्ही आपल्या 
सवष बनावट पोथ्या जाळून टाका. माळी, कुणबी, धनगर वगैरे शतेकर् यांस खोटे उपदेश करून 
आपली ं पोटें जाळंू नका,” असा त्यांस वारवार उपदेश करून त्यांजकडून तसें आचरण करवू ं
लागल्याबरोबर शतेकर् यांची सहज खात्री होणार आहे. दसुरें असें कीं, आम्ही जर तुम्हां पा्या 
ब्राह्मणांचें ऎकून आचरण करावें, तर तमुचचे जातवाले सरकारी कामगार येथील गोर् या 
कामगारांच्या नजरा चकुावून भलत्यासलत्या सबबी कटवून आम्हा शतेकर् यांच्या मुलांबाळांची दशा 
करून सोडतील—कतक्यांत शतेकरी शुद्धीवर येतांच आपल्या मातुश्रीच्या गळ्यास लमठी घालून रडू 
लागला.  

 

आतां बाकी उरलेले एकंदर सवष कंगाल, दीनदबुळे, रात्रदं्रदवस शतेीं खपून कष्ट्ट करणारे, तनव्वळ 
आज्ञानी, माळी, कुणबी, धनगर वगैरे शतेकर् यांच्या हल्लींच्या थिस्थतीववर्यीं थोडसेें वणषन कररतों, 
ततकडसे सवाांनीं कृपा करून लक्ष पुरववल्यास त्यांजवर मोठे उपकार होतील. बांधवहो, तुम्ही नेहमीं 
स्वत: शोध करून पाद्रहल्यास तुमची सहज खात्री होईल कीं, एकंदर सवष लहानमोळ्या 
खेडयापाडयांसद्रहत वाडयानंीं शतेकर् यांचीं घरें, दोन तीन अथवा चार खणांची कवलारू अथवा छपरी 
असावयाचीं. प्रत्येक घरांत चलुीच्या कोपर् यांत लोखडंी उलथणें अथवा खुरपें, लांकडी काथवट व 
फंुकणी, भाणुशीवर तवा, दधुाचें मडकें  व खालीं आळ्यांत रांधणाच्या खापरी तवल्या, शजेारी ं
कोपर् यांत एखादा तांब्याचा हंडा, परात, काशाचा थाळा, वपतळी चरवी अथवा वाटी, नसल्यास 
जुन्या गळक्या तांब्याशजेारीं मातीचा मोखा, परळ व जोगल्या असावयाच्या. त्यालगत चारपांच 
डरे् यामडक्यांच्या उतरंडी ज्यांत थोड ेथोड ेसाठप्याला खपले, हुलगे, मटकी, तुरीचा कणुरा, शवेया 
भुईमुगाच्या शेंगा, भाजलेल्या हुळा, गव्हाच्या ओंब्या, सांडगे, बबबडया, मीठ, हळकंुडें, धने, लमरीं, 
थिजरें, बोजवार, द्रहरव्या लमरच्या, कांदे, गचचंचेा गोळा, लसूण, कोगथबंीर असावयाची. त्याचलेगत 
खालीं जलमनीवर काल संध्याकाळीं, गोडबोल्या भट पेनशनर सावकाराकडून, व द्रदढीनें जुने जोंधळे 
आणलेले. तुराठ्यांच्या पाटया भरून त्या लभतंीशीं लावून एकावर एक रचनू ठेवलेल्या 



असावयाच्या. एके बाजूला वळणीवर गोधडया, घोंगडयांचीं पटकुरें व जुन्यापान्या लुगडयांचें धड 
तुकड ेआडवेउभे दंड घालनू नेसण्याकररतां तयार केलेलें धडपे, लभतंीवर एक लांकडाची मेख ठोकून 
ततजवर टांगलेल्या गचधं्याचांध्याच्या बोचक्यावर भुसकट व गोंवर् या वहावयाचीं जाळीं, द्रदव्याच्या 
कोनाडयांत तेलाच्या गाडलयाशजेारीं फणी व कंुकाचा करंडा, वरतीं माळ्यांवर गोंवर् या व तीनधारी 
तनवडुगंाच ेसरपणाशजेारीं वैरण नीट रचनू ठेववली असावयाची. खालीं जलमनीवर कोन्याकोपर् यांनीं 
कुदळ, कुर् हाड, खरुपें, कुळवाची फास, कोळप्याच्या गोल्ह्या, जातें, उखळ, मुसळ व 
केरसुणीशजेारीं थुकंावयाचें गाडगें असावयाचें. दरवाज्याबाहेर डावे बाजूला खापरी रांजणाच्या 
पाणईवर पाणी वहावयाचा डरेा व घागर असून पलीकड ेगडगळ दगडाची उघडी न्हाणी असावयाची. 
उजवे बाजूला बैल वगैरे जनावरें बांधण्याकररता आढेमेढी टाकून छपरी गोठा केलेला असावयाचा. 
घरांतील सवष कामकाजांचा चेंधा उपसून पुरुर्ांच्या पायांवर पाय देऊन द्रदवसभर शतेीं काम उरकंू 
लागणार् या बायकोच्या अगंावर सुताडी धोटा बांड व चोळी, हातांत रुप्याचे पोकळ गोठ व ते न 
लमळाल्यास कथलाच े गोठ तन गळ्यांत मासा सवामासा सोन्याचें मंगळसूत्र, पायाच्या बोटांत 
चटचट वाजणारीं काशाचीं जोडवीं, तोंडभर दांतवण, डोळेभर काजळ आणण कपाळभर कंुकू, 
यालशवाय दसुर् या शृंगाराच े नांवानें आंवळ्याएवढे पूज्य. उघडीं नागडीं असून अनवाणी सवष 
द्रदवसभर गुराढोरांच्या वळत्या करीत फफरणार् या मुलांच्या एका हातांत रुप्याचीं कडीं करून 
घालण्याची ऎपत नसल्यामुळे त्यांच्याऎवजीं दोन्ही हातांत कथलाचीं कडीं व उजव्या कानांत 
वपतळेच्या तारेंत खरडयांच्या बाळ्या. यालशवाय अगंावर दसुर् या अलंकाराच े नांवानें लशमगा. 
द्रहवंावार् यांत व उन्हातान्हांत रात्रदं्रदवस शतेीं खपणार् या शतेकर् याच े कंबरेला लुगडयांच े दशांचा 
करगोटा, खादीची लंगोटी टोपीवर फाटकेसे पागोटें, अगंावर साधे पंचे न लमळाल्यास घोंगडी व 
पायांत द्रठगळें द्रदलेला अथवा दोरीनें आवळलेल्या जोडयांलशवाय बाकी सवष अगं सळसळीत 
उघडेंबंब असल्यामुळें , त्याच्यानें अततशय थडंीपावसाळ्यांत हंगामशीर शतेीं मेहनत करवत नाहीं. 
त्यांतून तो अक्षरशून्य असून त्यास सारासार ववचार करण्याची बबलकुल ताकद नसल्यामुळें तो 
धतूष भटांच्या उपदेशावरून हरीववजय वगैरे तनरथषक ग्रंथांतील भाकडकथेवर ववश्वास ठेवून पंढरपरू 
वगैरे यात्रा, कृष्ट्ण व रामजन्म व सत्यनारायण करून अखेरीस रमूजीकरीता लशमलयांत रात्रदं्रदवस 
+ + मारतां मारता नाच्यापोराच ेतमाश ेऎकण्यामध्यें आपला वेळ थोडा का तनरथषक घालववतो  
त्यास मुळापासून ववद्या लशकण्याची गोडी नाहीं व तो तनवळ अज्ञानी असल्यामुळें त्यास 
ववद्येपासून काय काय फायदे (A Sepoy Revolt, by Henry Mead, page 293.) होतात, हें 
शतेकर् याच्या प्रत्ययास आणून देण्याचऎेवजीं शतेकर् यांनीं ववद्या देण्याची कडकेोट बंदी केली होती. 
तशी जरी दषु्ट्टबुद्धी आमचें हल्लींचें सरकार दाखवीत नाहींत; तरी त्यांच्या बाहेरील एकंदर सवष 
वतषणुकीवरून असें लसद्ध कररतां येईल कीं, शतेकर् यांस ववद्वान करण्याकररतां ववद्याखात्याकडील 
सरकारी कामगारांचे मनांतून खरा कळवळा नाहीं. कारण आज दीनतागाईत ववद्या देण्याच्या 
तनलमत्तानें सरकारनें लोकलफंड द्वारें शतेकर् यांचे लक्षावधी रुपये आपल्या घशांत सोडले असून, 



त्या ऎवजाच्या मानाप्रमाणे आजपावेतों त्यांचानें शतेकर् यांपैकीं एकालासुद्धां कलेक्टरची जागा 
चालववण्यापुरती ववद्या देण्यांत आली नाहीं. कारण खेडयापाडयांतील एकंदर सवष शाळांनीं भट 
ब्राह्मण (A Sepoy Revolt by Henry Mead, page 288.) लशक्षकांचा भरणा, ज्यांची फकंमत 
गचखलमातीचा धदंा करणार् या बेलदार कंुभारांपेक्षां कमी, ज्यांस शतेकर् यांच्या नांगरांच्या मुठी 
कोणीकडून धरावयाच्या, याववर्यीं बबलकुल माद्रहती अगंीं, आम्ही सवष मानव प्राण्यांत शे्रष्ट्ठ, 
म्हणून गवाषचा ताठा लमरवणार् या मगरूर लशक्षकांकडून त्यांच्या पूवषजांनीं सवोपरी नीच केलेल्या 
शतेकर् यांच्या मुलांस लशस्तवार व सोईची ववद्या देववेल तरी कशी  कोठें  जेव्हां त्यांस शहरगांवीं 
चाकर् या लमळण्याचें त्राण उरत नाहीं, तेव्हां ते ववद्याखात्यांतील ब्राह्मण कामगारांच ेअजष करून 
खेडयापाडयांनीं पंतोजीच्या चाकर् या करून कशी तरी आपली पोटें जालळतात. परंतु फकत्येक 
शतेकर् यांचा, खेडयापाडयांनीं शतेावर गुजारा न झाल्यामुळें ते तेथें उपाशी न मरतां परागंदा होऊन 
मोठमोठ्या शहरांनीं पाद्रहजेल त्या मोलमजुर् या करून पोटें भरीत असतां, त्यांतून फारच थोडया 
शतेकर् यांचीं मुलें कांहीं अशंीं नांवाला मात्र ववद्वान झालीं आहेत. तथावप एकंदर सवष सरकारी 
खात्यांनीं ब्राह्मण ववद्वानांचा युरोवपयन गोर् या कामगारांवर पगडा पडल्यामुळें हीं शतेकर् यांची 
साडसेात तुटपुंजीं ववद्वान मुलें, आपल्या कतर अज्ञानी शतेकरी जातबांधवांचा सत्यानाश सरकारे 
ब्राह्मण कामगार कसा कररतात, तो सवष बाहेर उघडकीस आणून सरकारचे कानावर 
घालण्याववर्यीं आपल्या गच्च दांतणखळी बसवून, उलटें ब्राह्मणांचे थिजवलग शाळूसोबती बनून 
त्यांनीं उपथिस्थत केलेल्या सभानीं त्यांबरोबर सरकारच्या नांवानें तनरथषक लशमगा करंू लागतात. 
अशीं सोंगें जर ब्राह्मणांबरोबर न आणावींत, तर ते लोक आपल्या पुस्तकांसह वतषमानपत्रांनीं 
यांच्याववर्यीं भलत्यासलत्या नालस्त्या छापून यांजवर कोणत्या वेळीं काय आग पाखडतील व 
यालशवाय, मामलेदार, लशरस्तेदार, माथिजस्रेट, कंथिजनीयर, डाक्टर, न्यायाधीश वगैरे ब्राह्मण 
कामगार असून अखेरीस सरकारी ररपोटषर जरी, धमाषनें णिस्ती तथावप हाडाचा ब्राह्मण, या एकंदर 
सवष ब्राह्मण कामगारांचा सरकारी खात्यांनीं भरणा असल्याकारणामुळें , ते या तुटपुंज्या साडसेातीस 
आपलाल्या कचरे् यांनीं भलत्या एखाद्या सबबीवरून उभे न कररतां, एखादे वेळीं त्यांचा डाव 
साधल्यास यांच्या पोटावर पाय देतील, या भयास्तव हे आपल्या मनांतून ब्राह्मण कामगारांच ेनांव 
ऎकल्याबरोबर टपटपा लेंडया गालळतात; कतकें च नव्हे, परंतु फकत्येक ववद्वान भटब्राह्मण 
सोंवळ्याओवळ्याचा ववगधतनर्ेध न कररतां या साडसेाती चोंबडया शूि ववद्वानांच्या उरावर पाय 
देऊन ववलायतेस जाऊन परत आल्याबरोबर पुन: यांच्यासमक्ष आपल्या जातींत लमळून वावरत 
आहेत. तथावप या साडसेात शळेीच्या गळ्यातंील गलोल्या, आपल्या अज्ञानी आप्तबांधव 
शतेकर् यांसमोर तनलषज्ज होऊन भटब्राह्मणांस आपले घरीं उलटे बोलावून, त्यांच्या हातून 
नानाप्रकारच े ववधी करून त्यांच्या पायांचीं तीथें प्राशन कररतात, या कोडगेपणाला म्हणावें तरी 
काय  कदागचत सरकारी ब्राह्मण कामगारांच े आश्रयावांचनू यांचीं पोटें भरत नाहींत म्हणून 
म्हणावें, तर गांवातं थोडी का + + पोट भररतात ! ! असो. हल्लीं शतेकर् यांची तनहारी, लशळ्या 



तुकडयांवर लाल चटणीचा गोळा, दपुारीं ताज्या भाकरीबरोबर आमटी अथवा सांडलयाचें खळगुट; 
रात्रीं तनवळ वरणाच े पाण्यांत जोंधळ्याच्या अथवा मक्याच्या कण्या, मध्यें कधीं गाजरें अथवा 
रताळीं वपकल्यास त्यांच्या वरूवर गुजारा करावा लागतो, तरी त्यांस नेहमीं वेळच्या वेळीं पोटभर 
भाकरी लमळावयाच्या नाहींत. यास्तव मध्येंच एखादे वेळीं भुक लागल्याबरोबर औत उभें करून 
द्रहरव्यासरव्या आंब्याच्या कैर् या, भोंकरें, उंबरें, गाभुळल्या गचचंा वगैरे शतेाच्या आसपास जो कांहीं 
खाण्याचा पदाथष हातीं लागेल, तो खाऊन त्यावर ढसढसा पाणी वपऊन पुन्हा आपले औत 
हाकावयास जातो, व ज्या ज्या वेळीं पोटभर भाकरी लमळतात, त्या त्या वेळीं तो त्या 
आधाशासारख्या खातां खातां मध्यें कधीं पाणी पीत नाहीं, यामुळें त्यास सवष द्रदवसभर फकरलमट 
ढेंकर वगैरे येऊन मोडशी ववकारानें त्यास नानाप्रकारच े रोग होतात व त्यांच ेशमनाथष दमडीचा 
ओंवा अथवा सुंठसाखर लमळण्याची मिषांती ! यामुळें द्रहवंतापाच्या आजारानें अखेरीस यमसदनास 
जावें लागतें. सणावारास फकत्येककांच े घरीं उत्तम पक्वान्न म्हटलें म्हणजे गुळवण्याबरोबर 
पुरणाच्या पोळ्या, तोंडीं लावण्याकररतां तेलांत तळलेल्या कुरडया, पापडया व फुरफुरीं व शवेटीं 
आमटीबरोबर भात. बहुतकेांच घरीं डाळरोटया व तोंडीं लावण्याकररता सांडलयांच ेकोरडयास. बाकी 
उरलेल्या कंगाल शतेकर् यांस गुजरमारवाडयांनीं उधार सामुग्र्या न द्रदल्यास ते नाचणी अथवा 
ज्वारीच्या भाकरीवर कशी तरी वेळ मारून नतेात यास्तव बहुतेक शतेकर् यांस कजष काढल्यालशवाय 
पट्टी वारण्याची सवडच होत नाहीं व अशा लाचार शतेकर् यांनीं आपल्या मुलीबद्दल तनदान 
पांचपंचवीस रुपये घेतल्यालशवाय त्यांस त्यांचीं ललनें करून देतां येत नाहींत. त्यांतून अट्टल 
कजषबाजारी शतेकर् यास ब्राह्मण अथवा मारवाडी सावकारांनीं त्यांच ेमुलांच्या ललनाकररतां कजष न 
द्रदल्यास, फकत्येक मुलें भर ज्वानींत आल्याबरोबर त्यापैकीं फकत्येक तरूण तनराळ्या मागाषनें 
मदाथिलन शांत करंू लागल्यामुळें त्यांस क्षयाच्या बाधा होऊन वायां जातात. त्याववर्यीं नामांफकत 
डाक्तर ववद्वानांच्या पुराव्यासद्रहत मी पुढें एखादे वेळीं आसुडाच्या पुरवणीदाखल शतेकर् यांचें 
थापटणें या नांवाचा एक स्वतंत्र तनबंध करून आपल्यापुढें सादर करीन. फकत्येक तरूण तन:संग 
होऊन चोरीछापीनें काडीमहालांतील खाटल्यावर जाऊन खटपटी करंू लागल्यामुळें थोडयाच 
द्रदवसांत ते कैलासवासी होतात व बाकी उरलेलीं, चोर, बंडखोरांच ेनादीं लागून आपल्या थिजवास 
मुकतात (भूदेव वासुदेव फडक्याच्या नादीं लागून बहुतेक अज्ञानी, शूि, रामोसी काळ्या पाण्यास व 
फकत्येक तर फाशीं गेले.), व ज्यास नवरीच्या बापास देण्यापुरतें कजष लमळून उभे केलेल्या ललनांत 
शतेकर् याजवळ पुरते पैसे नसल्यामुळें एकंदर सवष माळी, कुणबी व धनगरांपैकीं तरूण द्रदवसां 
शतेकामें करून सवष रात्रभर जात्यावर बसून एकमकेांच्या मांडयांशीं मांडया लभडवून द्रहजडयासारखीं 
बायकांचीं गाणीं (बामनाच्या मुला, कोठें  जातोशी जोडाया ! हातीं दवूत लेखणी, फफरशी कुणबी 
नाडाया ‼) गाऊन गहंू, ज्वारी दळून बाकी सवष लहानमोठीं कामें करंू लागतात. त्याचप्रमाणें 
गांवांतील तरूण थिस्त्रया वरमाईस बरोबर घेऊन कांदे गचरून, हळकंुडें फोडून भाजल्या बाजरीचा 
वेरूवार, हळद, गचकसा दळून काद्रढतात. यामुळें सदरच्या पदाथाांची घाण, रात्रदं्रदवस काम 



करणार् या वरमाईच्या द्रहरव्या रंगाच्या, पातळाच्या घाणीमध्यें लमसळून ततच्या सवष अगंाची कतकी 
उबट दगुांधी चालते कीं ततजपासून जवळच्या मनषु्ट्यास फार त्रास होतो. त्याच्या घरापुढें अगंणांत 
लहानसा ललनमंडप शवेरीच्या मेढी रोवून त्यांजवर आडव्या ततडव्या फोंकाठ्यावर आंब्याच ेटहाळे 
टाकून नांवाला मात्र सावली केली असते. ढोलकी अथवा डफडयाच ेमहारमांगाच ेबदसूर वाजंत्र्याची 
काय ती मौज ! नवर् या मुलास गडगंनेर म्हटलें, म्हणजे वपतळीमध्यें अधष पावशरेाच्या भातावर 
थोडासा गूळ व नखभर तूप घातलें कीं, नवर् या मुलीमुलांबरोबर फफरणारीं मुलें लांडलयासारखी 
घांसामागें घांसाच ेलचके मारून एका लमतनटांत वपतळी चाटून पुसून मोकळी कररतात. ललनांतील 
भोजनसमारंभ रस्त्यावर हमेशा बसावयाकररतां पडदा अथंरल्यालशवाय पंगत पडावयाची. देवकायाषच े
द्रदवशीं सवाांनीं आपआपल्या घरून वपतळ्या घेऊन आल्यानंतर त्यांमध्ये ज्वारीच्या भाकरी, कण्या 
अथवा बाजरीच्या घुगर् याबरोबर सागुतीच े बरबट, ज्यामध्यें दर एकाच्या वपतळींत एकदां चार 
अथवा पांच आंतडींबरगडयाच े रवे पडले म्हणजे जेवणारांचें भालय. कारण एकंदर सवष बकर् याची ं
मागचीं पुढचीं द्रटगंरें दोनदोन तीनतीन द्रदवस पुढें घरांतील वर् हाडांसद्रहत मुलांबाळांस तयार करून 
घालण्याकररतां घरांत एका बाजूला टांगून ठेववतात. गांवजेवणांत वाळल्यागचळ्या कस्तार् यांवर 
थोडयाशा भातांत उभे केलेल्या िोणांतील गुळवण्यांत, तेलांत तळलेल्या तेलच्या कुसकरून खाता ं
खातां, गाजरें अथवा बटाटयाची भाजी तोंडीं लावून अखेरीस हंुदाडयाबरोबर शवेटचा भात खाऊन 
वरतीं तांब्याभर पाणी वपऊन डरद्रदवशीं ढेंकर द्रदले कीं, शतेकर् याचें जेवण संपले. त्या सवष 
जेवणामध्यें हजार मनुष्ट्यांमागें दमडीचेंसुद्धां तूप लमळावयाचें नाहीं. अशा थाटाचीं शतेकर् यांत ललने 
होत असून येथील एकंदर सवष गैरमाद्रहत शहाणे ब्राह्मणांतील ववद्वान, आपल्या सभांनीं 
लटक्यामुटक्या कंडया उठवून कारभारींस सुचववतात कीं, शतेकरी आपले मुलाबाळांचे ललनांत 
तनरथषक पैसा खचष कररतात, यामुळें ते कजषबाजारी झाले आहेत. अहाहा ! हे सावषजतनक (A Sepoy 

Revolt by Henry Mead, pages 234, 270 and 271.) पोंकळ नांवाच्या समाजांत, एकतरी मांगमहार 
शतेकर् यास त्या समाजाचा सभासद करून त्यास आपल्या शजेारीं कधींतरी घेऊन बसले होत े
काय  अथवा यांच्यांतील गांवोगांव वेदावर पांतडत्य करणार् या गहृस्थांपैकीं एखाद्या स्वामीनें तरी 
उघड जातीभेदाच्या उरावर पाय देऊन शूिाच्या पंक्तींस बसून तेथील एखादा बरबटाचा फुरका 
मारून शतेकरी खचीक म्हणून म्हणावयाचें होतें. हे नाटकांतील फासाांत लाडकीचें सोंग घेऊन 
तंबुरीच े खुटें करून शतेकर् याचीं जात्यावरील गाणीं गाऊन मजा करून सोतडतात; परंतु यांला 
आपले मुलाबाळांचे ललनांत पल्लोगणती बाजरी गहंू दळतांना कोणी पाद्रहलें असल्यास त्यानें येथें 
उभें राहून सवाांस कळववल्यास मी त्यांचा आभार मानीन. हे कधीं तरी शतेकीचीं कामें स्वत: 
हातांनीं कररतात काय  त्यांना शतेकीचा कंगा माद्रहत आहे काय  असो, परंतु शतेकरणीसारख्या 
यांच्या घरांतील थिस्त्रया आपल्या घरांतील शणेशणेकूर करून शतेीं नवर् याबरोबर पाभारीमागें तुरी 
वगैरे मोघून शतेीं खरुपण्याकाढण्या वगैरे करंू लागून खळ्यावर कणसें मोडून ततवडयाभोंवतीं गजं 
करून मळणी होतांच दाणे उपणतांना वावडयावर पुरुर्ास उपणपाटया उरापोटावर उचलून देऊन, 



डोईवर राखराखुडंा, शणे, सोनखतांच े पाटयांचीं व काडयागवत वगैरे भुसकटांचीं ओझीं वाहून, 
उन्हाळ्यात शतेीं काम कमी असल्यामुळें सडकेवर खडी फोडून द्रदवसभर मोलमजुरी करून, 
आपल्या भटलभक्षुक पतीस अशा तर् हेच्या मदती करीत नसून दररोज सकाळीं तनजून 
उठल्याबरोबर वेणीफणी करून, घरांतील सडासारवण, स्वयंपाक व धणुेंधाणें आटोपून सवष 
द्रदवसभर पोथ्यापुराणें ऎकत बसून ललनसमयीं जात्याच्या खुटंयाला हात न लाववतां अगंावर 
शालजोडया घेवून पुढें शेतकर् यांच्या बायकापोरींच्या डोक्यावर रुखवतांच्या लशपतरांची गधडं काढून 
शूिांनीं हातीं धरलेल्या अबदागगरीखालीं मशालीचे उजेडांत, पायांत जोड ेघालून शृंगाराच्या डौलांत 
मोठ्या झोंकानें लमरववणार् या असून, या कुभांडयासारखे शतेकरी आपल्या मुलाबाळांच्या 
ललनमंडपांत ववजेची रोर्णाई करून आपल्या जातबांधवांस मोठमोठाल्या रकामांची उधळपट्टी करून 
तूपपोळ्या व लाडूथिजलब्यांचीं प्रयोजनें घालून फक्त भटब्राह्मणांच्या सभा भरवून त्यांस शेंकडों 
रुपये दक्षक्षणा वाटून आपल्या घराण्यांतील गरती सुनाबाळांची परवां न कररतां त्यांच्यासमोर 
तनलषज्ज होऊन गांवांतील वेसवाकसबबणींच्या नाचबैठकांत बसून त्यांचीं वेडीवविीं गाणीं 
ऎकल्यानंतर त्यांस मन मानेल तशा बबदालया देत नाहींत. सणावारासं कां होईना, शतेकरी 
आपल्या आल्या जन्मांतून एकदां तरी आपल्या खोपटांत घीवर, चरुमा, थिजलब्या, बासुंदी, श्रीखडं 
अथवा बुंदीच े लाडू कुटंुबातील मुलांबाळांस घालण्यापुरतें, त्यांजवळ यांनीं व गोर् या कामगारांनी,ं 
कांहीं तरी त्राण ठेववलें आहे काय  या वाचाळांच्या तोंडाला कोणी हात लावावा  अहो, यांच्या धतूष 
पूवषजांनीं मनू वगैरे धमषशास्त्रांतील घाणेरडया ग्रंथांत जाततभेदाचें थोतांड उभें करून, उलटें 
शतेकर् यांनीं कंग्रज लोकांस जर नीच मानणार् या प्यादेमातीचा डाव मांडून ठेववला नसता, तर आज 
सवाांचसेमोर एक अपूवष चमत्कार करून दाखववला असता. तो असा कीं, गव्हरनरसाहेबांच्या थिस्त्रया 
मखमलीच्या फुलासारख्या नाजूक असल्यामुळें त्यांस तर या कामीं तसदी न देतां, दहापांच 
युरोवपयन कलेक्टरसाहेबांच्या मडमांस त्यांच्या मलुाबाळांसद्रहत जर शतेकर् यांच ेललनात आमंत्रणें 
करून आणणल्या असत्या व त्यांस शतेकर् यांच े थिस्त्रयांबरोबर ललनांतील सवष कामें आटोपावयास 
लाऊन मुख्य वर् हाडणी केल्या असत्या, तर त्यांनीं येथील दगुांधी, खाण्यावपण्याचा थाट, अथंरुणाचा 
बोभाट व बाज्या भराड-गोंधळाचा फकलफकलाट वगैरे अव्यवस्था पाहून दसुरे द्रदवशीं सकाळींच 
तेथनू आपलीं (A Sepoy Revolt by Henry Mead, page44.) मुलेंलेंकरें जागच ेजागीं टाकून पळून 
गेल्या नसत्या, तर या धतूाांनीं माझें नांव बदलून ठेवावें, अशी मी भर सभेंत चक्रीदार पागोटीं 
घालून हातांत वेळूच्या वपवंळ्या काठ्या घेऊन फफरणार् या अजागळ शूि चोंबडया चोपदारासमोर 
लमशावंर ताव देऊन छातीला हात लाऊन प्रततज्ञा कररतों. या उभयता ं काळ्या व गोर् या 
कामगारांनीं रात्रदं्रदवस मौजा मारण्याकररतां ववलायत सरकारची नजर चकुावून अज्ञानी 
शतेकर् यांवर नानाप्रकारच्या भलत्यासलत्या बाबी बसवून त्यास कतका नागवा उघडाबंब केला आहे 
कीं, त्याला एजंट व गव्हरनरसाहेबांस आपल्या दरबारांत पानववडयाकररतां आमंत्रण करून 
बोलावण्याची शरम वाटते. अरे, ज्यांच े श्रमांवर(A Sepoy Revolt by Henry Mead, page 198.) 



सरकारी फौजफाटा, दारूगोळा, गोर् या कामगारांचा वाजवीपेक्षां जास्ती ऎर्आराम व काळ्या 
कामगारांच े वाजवीपेक्षां जास्ती पगार, पेनशनी व सोंवळेचाव असून, त्यांस चारचौघांत 
पानववडयापुरता मान लमळंू नये काय  अहो, जो सवष देशांतील लोकांच ेसुखाचा पाया, त्याच ेअसे 
बुरे हाल ! ज्यास वेळचे वेळीं पोटभर भाकर व अंगभर वस्त्र लमळत नसून, ज्याच ेउरावर सरकारी 
पट्टी देण्याची कटार लोंबत आहे, ज्याच्या हालास साहेब लोकांचा लशकारी कुत्रासुद्धां हंुगून पाहीना, 
याला म्हाणावें तरी काय  ज्यास मुळींच आपल्या लीपींतील मूळाक्षरसुद्धां वाचतां येत नाहीं, त्यानें 
शतेकीसंबंधीं अन्य भार्ेंतील ग्रंथ वाचनू शतेसुधारणा तरी कशी करावी  ज्यास नेहमीं फाके(A 

Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 334 and 358.) चालले आहेत, त्यानें आपलीं मुलें परगांवीं 
मोठमोठ्या शहरातंील ऍगग्रकलचर शाळेंत लशकण्याकररतां कशाच्या अथवा कोणाच्या आधारावर 
पाठवावीं   

 

आतां आपण शतेकर् यांच े हल्लींचें शतेथिस्थतीकड े वळंू. आमच े महादयाळू कंग्रजी सरंकारचा 
अम्मल या सोंवळ्या देशांत झाल्याद्रदवसापासून त्यांनीं येथील धष्ट्टपुष्ट्ट गाया कोंवळ्याकाच्या 
वांसरासद्रहत वाहतुकीच ेखांदकरी बैलास यज्ञववधी केल्यालशवाय मारून, मुसलमान, मांग, महार 
वगैरे आचायाांस बरोबर घेऊन खाऊं लागल्यावरून, शतेकर् याजवळ कष्ट्टाच्या उपयोगी पडण्याजोलया 
मजबूत बैलांचें बेणें कमी कमी होत गेलें. तशांत पजषन्याची अनावथृिष्ट्ट झाल्यावरून पडलेल्या 
दषु्ट्काळांत चारापाण्यावांचून लक्षावगध बैलांचा सरसकटीनें खप होऊन त्यांचें वाटोळें झालें. दसुरें 
असें कीं, शकेर् याजवळ उरलेल्या खल्लड बैलास फारेस्टखात्याच्या अतनवार त्रासामुळें व 
गायरानांच्या कमताईमळुें पोटभर चारावैरण लमळेनाशी होऊन त्यांची (जनावरांची) संततत 
द्रदवसेंद्रदवस अततक्षीण होत चालल्यावरून त्यांच्यांत हमेशा लाळीच्या साथंी येऊन, त्या रोगानें 
दरवर्ी शतेकर् यांच े हजारों बैल मरंू लागल्यानें फकत्येक शतेकर् यांच े गोठ्यांतील दावणीच े खुटें 
उपटले. पुढें शतेकर् यांजवळ पद्रहल्यासारखीं मनमुराद जनावरें लशल्लक नसल्यामुळें त्यांच्या 
बागायतीची वेळच्या वळेीं उस्तवारी होऊन त्यांस पोटभर खतपाणी लमळेनासें झाल्याबरोबर 
बागायती जलमनींतील फूल कमी झाल्यामुळें हल्लीं बागाईतांत पूवींप्रमाणें पीक होत नाहीं. लशवाय 
आमच्या सरकारनें धतूष ब्राह्मण कामगारांस हाती धरून त्यांच्या मदतीनें दर तीस वर्ाांनीं अज्ञानी 
भेकड शतेकर् यांच्या शतेीचा पैमार् करून त्यांजवर मन मानेल तसे शतेसारे वाढवूं लागल्यानें 
शतेकर् यांची द्रहम्मत खचनू त्यांच्यानें त्यांच्या शतेाची मशागत होईना, यास्तव कोटयावगध 
शतेकर् यांस पोटभर भाकर व अगंभर वस्त्र लमळेनासें झालें. यावरून शतेकरी जसेजसे शथिक्तहीन 
होऊं लागले, तसतशा त्यांच्यांत महामारीच्या आजाराच्या सांथी येऊं लागल्यामुळें दरवर्ीं हजारों 
शतेकरी मरंू लागले. तशांत दषु्ट्काळाच्या अमलांत अन्नावांचनू लक्षावगध शतेकर् यांचा खप होऊन 
यमपुरीस गेले व फकत्येकांच्या दाराला जरी काठ्या लागल्या, तरी एकंदरीनें त्यांची पद्रहल्यापेक्षां 
खानेसुमारी जास्त वाढल्यामुळें , त्या मानानें पुन: पुन्हा त्याच शतेांच्या लागवडी होऊन जलमनीस 



ववसांवा बबलकुल लमळेनासा झाला, यावरून थिजराकत शतेें वपकामागें वपकें  देऊन देऊन थकलीं, 
लशवाय दरवर्ी हजारों खंडी धान्य, कापूस, कातडीं व लोंकर परमुलखीं जात असून मुंबईसारख्या 
बकाली म्युतनसीपालटींतील गोर् या कंथिजनीयर व डाक्टर कामगारांच्या गैरमाद्रहतीमुळें , अथवा 
त्यांच्या आडदांडपणाच्या शैलीमुळें लक्षावधी खडंी खतांचें सत्व समुिांत वायां दवडल्यानें शतेांतील 
सत्व नाहींसें होऊन आतां एकंदर सवष शतेें पडकळीस आलीं आहेत. अहो, हे ववलायती गोरे 
कंथिजनीयर गोर् या डाक्टरांच ेलमलाफानें, आपल्या देशांतील कारागीर लोकांच्या सामानसुमानांचा येथें 
खप व्हावा, या कराद्यानें आपल्या पोटावर कंगळ ओढण्याकररतां अशा नानातर् हेच्या यकु्त्या 
(थिस्कमा) आमलांत आणून बेसमज रयतेचें बेलगामी िव्य उधळून, येथील फकत्येक हाताखालच्या 
काळ्या कामगारांकडून त्या त्या कमारतीस आपलीं नांवें देऊन मोकळे होतात. नंतर त्या 
कमारतीसद्रहत रयतेचें उद्यां कां वाटोळें होईना. त्यांच्या तुंबडया भरून लौफकक झाला, म्हणजे 
गंगेस घोड ेनहाले. त्यांतनू एखादे वर्ीं पाऊस न पडल्यामुळें मुळींच शतेांनीं वपकें  होत नाहींत. 
कधीं कधीं बैल पुरते नसल्यामुळें फकत्येकांच्या पेरणीचा वाफ बरोबर न साधतां वपकास धक्का 
बसतो. कधीं कधीं बीं ववकत घेण्यापुरते पैसे सावकारांनीं वेळेस न द्रदल्यामुळें , अथवा मागाहून 
उधार आणलेलें जुनें बीं पेरल्यामुळें फकत्येकांचे वपकास धक्का बसतो. अशा नानाप्रकारच्या 
सुलतानी व अस्मानी अररष्ट्टांमुळें शतेांनीं पीक न झाल्यास, शतेकर् यांपैकीं एकटादकुटा शतेकरी, 
ब्राह्मण सरकारी कामगारांच ेघरीं एकांतीं त्यास वपकापाण्याची सववस्तर हफककत कळववण्याकररतां 
गेला कीं, कोणी कामगार नुकताच स्नान करून अगंावर भस्म फासून पुढें पाटावर शाललग्राम 
मांडून अगरबत्तीच्या सवुासांत लपट होऊन त्याची पूजा करीत बसला आहे व कोणी भलती 
एखादी मळकट पोथी हातांत घेऊन वाचीत बसला आहे व कोणी नांवाला गोमुखींत हात घालून 
गच्च डोळे झांकून जपाच्या तनलमत्यानें बावनखणीकडसे ध्यान लावीत आहे. कतक्यांत बाहेर 
ओसरीवर शतेकर् याच े पायाचा आवाज त्यांच े कानीं पडल्यास डोळे न उघडतां सोवळा कामगार 
त्यास ववचारतो कीं “तूं कोण आहेस ” श.े—“रावसाहेब मी शतेकरी आहे.” का० “येथें देवपूजेंत तुझें 
काय काम आहे  कांहीं भाजीपाला आणला असल्यास घरांत मुलाबाळांस स्पशष न कररतां 
यजमानीजवळ देऊन चालता हो. दपुारीं कचरेींत येऊन लेखी अजष तुझ ेनांवाचा कर, म्हणजे तुझें 
काय म्हणणें आहे, तें सवष साहेबांस समक्ष जाऊन सांगेन. आतां जा कसा.” पुढें शतेकर् यानें तसेंच 
मागले पायीं लागोलग राईंतील कलेक्टरसाहेबांच ेतंबूच ेबाहेरले बाजूस जाऊन बुटलेर, पटे्टवाले व 
जमादारसाहेबांस मुजरे करून तंबूच ेदारापुढें लांब उभा राहून पहातो, तों कोणी साहेब पायाखालीं 
जलमनीवर काथिश्मरी गाललचाची बबछायत, अगंावर सालरजंगासारखा मोंगलाई पेहराव घालून 
खचुीआसनावर बसून लवेंडरच्या सुवासामध्यें आपल्या खाण्यावपण्याच ेनादांत गुंग, कोणी कोचावर 
उताणा पडून पुस्तकांतील गुलाबी वणषन वाचण्यामध्यें तनसंग असल्यामुळें तेथील चपराशी त्यांस 
(शतेकर् यास) तेथनू धडुकावून लाववतात. तेव्हां शतेकर् यांस आपलीं गार् हाणीं सांगगतल्यालशवाय घरी ं
मुकाटयानें जावें लागते. यावरून गोरे कामगारांच्या रीततभाती, लमजाज व ताजीमतवाजा व काळे 



कामगाराचं े दौलत, ववद्या, अगधकार, उंचवणाषची शखेी व सोंवळेचाव, याच्या धुदंींत असणार् या 
उभयतां कामगारांच्या घरांतील बेपरवा बायकापोरांशीं अज्ञानी दबुळ्या शतेकर् यांच्या बायकामुलांचें 
दळणवळण नसल्यामुळें शतेकर् यांच्या वास्तववक अडचणी गोर् या व काळ्या परजातींतील सरकारी 
कामगारांच्या कानावर घालण्यास मागषच नाहीं. कारण या उभयतां सरकारीं कामगारांचें सवषस 
तनराळें(हें येथील लाल अथवा द्रहरव्या बागेंतील उपदेश करणार् या शूि टीकोजीस माहीत कसें 
नाही  तो हमेशा वडेीच ेसोंग कशाकररता घेतो बरें ) आणण असे परकी कामगार शूि शतेकर् यांच्या 
शतेाची पहाणी करून त्यास सूट देणार ! पहाणी करतेवेळीं कधीं कधीं गोरे कामगार लशकार करून 
थकल्यामुळें तंबूंत सडकून झोंपा माररतात. आणण सोंवळे कामगार त्या गांवांतील तनदषय 
कुलकण्याषच्या व अक्षरशून्य लभतर् या पाटलाच्या मदतीनें गांवांतील त्याच े दोनचार दारूबाज 
गांवगुंड सोबती घेऊन पहाणी व्हावयाची व तत्संबंधी सवष कागदपत्र पाहून सूट देणारे म्हटलें 
म्हणजे, समुिाच ेपलीकडच ेगोरे कामगार ! कतकाही अट्टाहास करून शतेकर् यांस वेळच्या वेळीं सूट 
नच लमळाल्यास त्यानें मारवाडयापासून कजष काढून पट्टी(A Sepoy Revolt by Henry Mead, page 

29.) न वारावी तर, का त्यानें चोंर् यामार् या करून पट्टी वारावी ! फकंवा कसें  असो, परंत ुअज्ञानी 
शतेकरी कजषवाम काढून चावडी भरण्यास चालले कीं, त्यांच्यापुढें वाटेंत बहुतेक अक्षरशून्य ठोंबे, 
भटांचा थाट करून आडवे उभे राहून फक्त “यजमान तुमचें कल्याण असो” असें म्हणून 
त्यांजपासून कांहीं ना कांहीं पैसे उपटतात, त्यांतनू वेळीं वक्तशीर पाऊस पडून थोडेंबहुत पीक 
रकमेस आल्यास आमच्या जहामदष सरकारच्या भागूबाई गोर् या कामगारांनीं अज्ञानी भोळ्या 
शतेकर् यांजवळून बंदकुी-बरच्या द्रहसकावून घेतलेल्या. त्यांच्या फकत्येक वपकांचा रात्रीं डुकरें येऊन 
नाश कररतात व बाकी उरलेल्या वपकांवर ब्राह्मण, मारवाडी, वगैरे सावकार ललगंायती व गुजराथी 
अडते आणण कतर जातींतील दलाल दीडीवाले नजर ठेवून त्यास ओरबडून खातात. कतकें च नव्हे, 
परंतु अडत्याच े स्वयंपाकी गुजराथी ब्राह्मण, शेतकर् यापासून दर पल्ल्यामागें शरे शरे ओरबडू ं
लागले आहेत. असो, शवेटीं बाजार करून एकटा दकुटा शतेकरी, परत वेशीच्या दारांत आला कीं, 
गावांतील पोलीसपाटलासहीत एकदोन गांवगुंड, दारूबाज लुच्चांस थोडी थोडी दारू न पाजल्यास 
थोडयाच द्रदवसांत चावडीपुढें त्याची कंुदी तनघालीच, असे समजा. काय हो हे आताचें ज्ञानसंपन्न 
धमषराज्य ! परंतु या धमषराज्यांत कमषतनष्ट्ठ ब्राह्मण कामगारांच्या कतषबगारीने काठीला सोनें 
बांधनू रामेश्वरापासून अटकेपावतों फफरण्यास कांहीं हरकत नव्हती. परंत ुसांप्रत लष्मीमी आपल्या 
ज्ञान व वस्त्रहीन झालेल्या शतेकर् यांच्या घरांत पोटभर भाकर व अगंभर वस्त्र लमळेना, तेव्हां 
कंटाळून उघड द्रदवसा आपल्या समुि वपत्याच े घरीं गेली व समुिाच े पलीकडील कंग्रज सख्या 
बांधवांनीं ततच्या मजीप्रमाणें आळस टाकून उद्योगधदं्याचा पाठलाग करून, आपल्या घरांतील 
अबालवदृ्ध स्त्रीजातीस बरोबरीचा मान देऊन त्यांचा कतमाम नीट ठेवू ंलागल्यामुळें , ती (लष्मीमी) 
त्यांची बंदी बद्रटक झाल्यावरून, ते आपल्या हस्तगत झालेल्या शूि शतेकर् यांपासून मन मानेल 
तसे िव्य गोळा करून, त्यांजबरोबर वरकांतत गोड गोड बोलतात खरे, परंतु त्यांस मनापासून 



ववद्या देण्याकररता चकुवाचकुव कररतात. याचें मुख्य कारण हेंच असावें कीं शतेकरी ववद्वान 
झाल्याबरोबर ते आपल्या खांद्यावर आसूड टाकून लष्मीमीस पुढें घालून आपल्या घरीं आणून 
नांदावयास लावण्याकररतां कधीं मागेपुढें पहाणार नाहींत, या भयास्तव ते शतेकर् यांस ववद्वान 
करीत नाहींत. कारण तसें घडून आल्यास त्या सवाांस दोम दोम अमेररकें त जाऊन तेथें रात्रदं्रदवस 
कष्ट्ट करून आपलीं पोटें भरावीं लागतील. व शतेकर् यांची लष्मीमी जर आजपावेतों आपल्या माहेरीं 
गप्प बसली नसती, तर भट ब्राह्मणांनीं कतकें  सोंवळें माजववलें असतें कीं, यांनीं आपल्या जन्म 
देणार् या मातावपत्याससुद्धां अमंळ दरू हो ! आम्हीं आतां सोवळें नेसलों आहोंत, आम्हांला लशवू ं
नका, तुमची आम्हांवर सावलीदेखील पडू ं देऊं नका, म्हणून म्हणण्यास चकुले नसते. तेव्हां या 
भूदेव भटांनीं अज्ञानी शूि शतेकर् यांची काय ददुषशा उडववली असती, त्याचें अनुमानसुद्धां कररतां 
येत नाहीं. परंतु मी खात्रीनें सांगतो कीं, यांनी ं तर मांगमहारांस थिजवतंच नव्या कमारतीच्या 
पायांनी दगडचनु्यांत गचणून काद्रढलें असतें. आतां मांगामहारांनीं णिस्ती होऊन आपली सुधारणा 
करून मनषु्ट्यपदास पावावें तर, तथेील फकत्येक काळे भट ववद्वान णिस्ती, रात्रदं्रदवस गोर् या 
लमशनरींच्या कानीं लागनू ते या अनाथांची डाळ लशजंू देत नाहींत. कारण तेथेंही उंच वणाांतील 
झालेले णिस्ती अनेक प्रकारच ेभेदाभेद ठेववतात, असें पहाण्यांत आलें आहे. कतकें च नव्हे परंत ु
आतांशीं फकत्येक ववद्वान भटब्राह्मण(A Sepoy Revolt by Henry Mead, page 286.) काखेंत 
सोंवळीभंांडीं मारून कंललंडास जाऊं लागले आहेत. तेथें हे प्रतापी जाऊन शतेकर् यांच्या घरांतील 
लष्मीमीच्या नादांत लंपट होऊन सदा सवषकाळ ववजयी लष्मीमीच्या झोकांत असल्यामुळें कोणाची 
परवा न करणारे कंग्रज लोकांस, मुक्या शूिाद्रद अततशूिांववर्यीं काय काय लांडयालबाडया सांगून 
त्यांच्या समजुतींत काय काय फरक पाडून त्यांचा सरकारी कामगारांकडून कसकसा सत्यानास 
कररतील. याववर्यीं आमच्या हल्लींच्या बापुडया गव्हरनरजनरलडाहेबांच्या सुद्धां तकष  करवणार 
नाहींत. कारण आमच ेअट्टल खटपटी माजी गव्हरनरटेंपलडाहेबांचा  ेकारकीदीत कालच्या दषु्ट्काळांत 
तलावकनाल वगैरे द्रठकाणीं पोटें आवळून कष्ट्ट करणार् या शतेकर् यांवर भट ब्राह्मण कारभारी 
असल्यामुळें , शतेकर् यांचा भटकामगारांनीं कतका बंदोबस्त ठेववला होता कीं, भेकड लसद्धी लोकांच्या 
मुलाबाळांस चोरून अमेररकें त ववकण्याकररतां नतेेवेळीं त्यांची भयंकर थिस्थती यांहून फार बरी 
होती, असें तुमच्या खात्रीस आणून देण्यापुरतें येथें सवष ललहंू गेल्यास त्या सवाांचा आसुडाच्या 
सवाईनें दसुरा एक स्वतंत्र ग्रंथच होईल. यास्तव पुढें एखादे वेळीं मला फावल्यास त्याववर्यीं 
पहातां येईल. परंतु हल्लीं द्रहदंसु्थानववर्यीं लंडनांत रात्रदं्रदवस बडबड करण्यापेक्षां मे.
फाडेटडाहेबांनीं मे. ग्लींया स्टनडाहेबांडारख्या डोळसास कसेंही करून आपल्याबरोबर घेऊन येथें 
आल्याबरोबर, त्या उभयतांनीं एकदोन आठवड े महारामांगांच्या झोपडींत राहून त्यांची हल्लींची 
थिस्थती स्वत: आपल्या डोळ्यांनीं पाद्रहल्याबरोबर ते पुन: कंललंडांत बडबड करण्याकररतां परत न 
जातां परभारां अमेररकें त पळून न गेल्यास, भटब्राह्मणांच्या पोरासोरांनीं या माझ्या लेखावर 
पाद्रहजेल तशा कोटया करून आपल्या वतषमानपत्रांसह मालसक पुस्तकांनीं छापून बेलाशक आपलीं 



पोटें भरावींत. सारांश एकंदर सवष माळी, कुळबी, धनगर वगैरे शतेकर् यांजवळ ईश्वराकडून आलेलें 
म्हणण्यालायक कुराण, बायबलासाररखें पुस्तक नसल्यामुळें त्यांच्यांतील महाप्रतापी भोडले,शशदें,
होळकर,गायकवा  वगैरे राजेरजवाड ेशतेकर् यांचीं बहुतेक मुलें, गायीच ेबाप, ज्यांस आयषभटांच्या 
आडकाठीमुळें ससं्कृत रुपावललसुद्धां धड वाचतां येत नाहीं. आम्हीं मानव प्राणी आहोंत व आमचे 
वास्तववक अगधकार काय काय आहेत, याववर्यी ं एकंदर सवष शतेकर् यांस मुळींच कांहीं समजत 
नाहीं. तसें जर नाहीं म्हणावें, तर शतेकर् यांनीं आपुल्या स्वजातत, आयषमानवांच्या मलीन पायांचीं 
तीथें प्राशन करण्याची वद्रहवाट चालू ठेववली असती काय  ब्राह्मणांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या 
पूवषजांनीं उपथिस्थत केलेल्या या दगड धतूंच्या मूतत ष, गाया, सपष व तुळशींच्या झाडांची शतेकर् यांनीं 
पूजा करून त्यांस देवाप्रमाणें मानलें असतें काय  आयषब्राह्मणांनीं आपले मतलब साधण्याकररता ं
समूळ ज्ञानहीन करून ठेववल्यामुळें त्याच्यांत सारासार ववचार करण्याची ताकद नसल्यामुळें , त े
भुताखेतांवर भरोसा ठेवनू मन मानेल त्या वीरांची वारी अगंांत घुमवून, पोरासोरांसह आपल्या 
अगंावरील साधणी (उतारे) टाकून आपलें िव्य खराब कररतात. त्यांचा और्धउपचारांवर भरोसा 
नसल्यामुळें ते लुच्चड देवऋर्ींच े नादीं लागून आपल्या थिजवास मुकतात. असो, याववर्यीं पुढें 
एखादे वेळां पाहतां येईल. अशा चोंहोकडून सवोपरी नाडल्यामुळें सत्त्वहीन झालेले अज्ञानी 
शतेकर् यांत लहानपणीं ललनें करण्याची वद्रहवाट असल्यामुळें , प्रथम एकंदर सवष शतेकर् यांचे 
कोवळ्या वीयाषचा भंग होत चालल्यावरून त्यांची संततत द्रदवसेंद्रदवस वीयषहीन होत चालली आहे. 
त्याचप्रमाणें पूवीं शतेकर् यांच्या गोफणीच्या धोंडयांच्या भतडमारापुढें एकटादकुटा द्रटकाव धरीत नसे. 
परंतु आतांच ेकंग्रजी अमंलांतील त्यांच ेनातूपणत ूकतके तेजहीन झाले आहेत कीं, त्यांस गांवातंील 
धगडया मुरळ्यासुद्धां भीक घालीत नाहींत व दसुरें असें कीं, त्यांच्यांत लहानपणीं ललनें केल्यामुळें , 
ललनें केल्यानंतर त्यांचीं मुलें वयांत आल्याबरोबर त्यांस रंगरूप, चालचलणूक, प्रकृती, स्वभाव 
वगैरे गुणावगुण एकमेकांस न आवडल्यामुळें परस्परांत ववतुष्ट्ट पडून, फकत्येक उनाड शतेकर् यांच्या 
छाकटया मुलांनीं आपल्या तनरपराधी थिस्त्रयांचा त्याग (मी हा चवथा भाग गतवर्ी सन १८८३ 
एवप्रल मद्रहन्यांत मुंबई शहरांत वाचला. त्या द्रदवसापासून शूिांत तनरतनराळ्या ववद्वानांनीं 
आपापल्या तारुण्यांत ललनाच्या कुलशील थिस्त्रया फक्त गोर् यागोमटया नसल्यामुळें मोकलल्या 
आहेत, ह्या सवाांस माझा मोठा राग आला आहे व ते आपआपल्या अनाथ थिस्त्रयांपाशीं मनाच्या 
लज्जेस्तव क्षमा मागून त्यांस आपआपल्या घरीं परत आणण्याच ेएकीकड ेठवून माझीच ते उलटी 
चोरून छापून वतषमानपत्राद्वारें तनदंा करंू लागले आहेत. त्यांच्या तोंडाला हात कोणी लावावा !) 
केल्यामुळें त्या बापुडया आपल्या आईबापांच े घरीं आयुष्ट्याच े द्रदवस काढीत आहेत व बाकी 
उरलेल्या तनरागश्रत बबचार् या हाळ्यापाळ्या करून आपला गुजारा कररतां कररतां यमसदनास 
जातात. शतेकर् यांच ेआईबाप त्यांच्या संमतीलशवाय त्यांचीं लहानपणीं ललनें करून देतात. यामुळें 
त्यांस ललनाच्या बायका जर आवडल्या नाहींत, तर त्या प्रत्येकांनीं दसुरीं एकेक पाटाची बायको 
केल्यास ते कदागचत न्यायदृष्ट्टींनें अपराधी ठरतील, असें माझ्यानें सांगवत नाहीं. तथावप त्यांनीं 



एकामागें एक, दोन, तीन, चार पाटाच्या बायका कराव्यात, या जुलमी न्यायाला म्हणावें तरी 
काय  माझ्या मतें त्यांनीं पांचवी पाटाची बायको करावी, म्हणजे त्यांच्या मढ्यापुढें गाडगीं 
धरण्याच्या चातून त्यांचीं मुलें मुक्त होतील. त्यांतून कुणब्यांतील फकत्येक शतेकरी ज्यांस ट, फ 
करून व्यंकटेशस्त्रोत्र, तुळशीआख्यान व रुथिक्मणी स्वयंवर वाचतां आलें कीं, त्यांनीं दोन दोन, 
तीन तीन पाटांच्या बायका केल्यानंतर गांव पाद्रटलक्या कररतां कररतां गांवांतील धतूष ब्राह्मणांच े
नादीं लागून आज यांच्या खोटया खतांवर साक्षी घाललतात, उद्यां त्यांच्या खोटया पावत्यांवर 
साक्षी घालून गांवांतील एकंदर सवष गरीबगुररबांस त्रास देऊन त्यांजपासून मन मानेल तसें आडवून 
िव्य उपटतात. माळ्यांतील शतेकर् यांस ट, फ, कां होईना, वाचण्याच े नांवानें वाटोळें गरगरीत 
पूज्य. परंतु त्यांस भराड, गोंधळ, गचतरकथा व कीतषनें ऎकतां ऎकतां थोडसेे अभंग, चटुके व दोहरे 
तोंडपाठ झाले कीं, ते चौकोनी गचरे बनले, म्हणजे त्यांच्यापुढें ववद्वान, पंतडत व घोडयावर बसून 
गोळी तनशाण मारणारे काय माल ! त्यांनीं एखादा अभंगाचा तुकडा अथवा दोहरा फेकला कीं, 
भल्या भल्या जाडया ववद्वानांच ेमोहरे फफरववण्यापुरता मनांत घमंडीचा भास झाला कीं, त्यांनीं 
ललनाच्या बायकोच्या उरावर एकएक, दोनदोन पाटाच्या बायका ठणकावल्याच. त्यांच्या 
हाळीपाळीच्या थिजवावर हांतांच्या बोटांत लहानमोठ्या रुप्याच्या अगंठ्या, उजव्या कानांत 
मोत्यांच्या बाळ्या, सखलादी तांबडया टोप्या, बसावयास खालीं लहान लहान तरटांच ेतुकड,े त्यावर 
पुढले बाजूला नवारीच्या काळ्या लमचकूट चचं्या, पललकड े गचटकुल्या वपतळेच्या घाणेरडया 
वपकदाण्या, त्यांत त्यांच्या आग्रहावरून ववडा खाऊन थुकूं लागल्याबरोबर ओकारी येते. शजेारीं 
तरटावर एक दोन गांजा मळंू लागणार् या दाटी बळकटी करून बसलेल्या भांलयासोबत्याबरोबर मन 
मानेल तशा, राजा ववक्रमाच्या पोकळ गोष्ट्टी सांगतां सांगतां आपण आपल्यासच टोपाजी मोर् याचे 
पूत हणगोजीराव म्हणवून घेणारे कारभारी बनतात. ज्यांच्या बायकांवर या कारभार् यांच्या 
जेवणाच्या फेरपाळ्या आल्या असतील, त्या बापडुया आपल्या हाळ्यापाळ्यांच्या लमळकतींतून या 
ऎदी कारभार् यांस पान, तंबाकू पुरवून वेळच्या वेळीं जेवूं घाललतात. दपुारीं रगडून झोंपा 
घेतल्यानंतर घराबाहेर पडतांच दोन्ही पाय फांकून सोनारासारखीं पुढें उराडीं काढून चवडयावर 
चालतांना दोन्ही दोन्ही अगंावर डूलून बोळक्या तोंडावरील भुरक्या लमशीवर ताव देणारे दोन 
बायकांच ेकारभारी, माळ्यांच्या आळोआळींनीं फफरतां फफरतां तेथील एकदोन तुकडमेोडू आप्तांस 
सामील करून गांवांतील अल्लड तरूण थिस्त्रयांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढून जातीमध्यें दोनदोन 
तीनतीन तट करून त्यांच्या पंचायती कररतां कररतां बहुतेकांच्या सोयर् याधायर् यांत तुटी पडून, 
बहुतेकांच्या कानांत सुंठी फंुकून फकत्येकांच्या सनुाबाळींची मायमाहेरें वजष करववतात. शवेटीं हे 
पराक्रमी कारभारी गरीबगुररबांस धमक्या देऊन त्यांजपासून दारूपाण्यापुरते पैसे घेऊन संध्याकाळीं 
घरीं जातांच बायकांच्या पाटयांतील उरल्यासुरल्या सडक्यासुडक्या फळफळांवर ताव देऊन, त्यांच े
स्वयंपाक आटपेपावेतों तेथेंच त्यांच्याशीं लाडीगोडी लाऊन ककडच्या ततकडच्या गोष्ट्टी सांगून टपत 
बसतात. गांवांतील ललनांत हे ररकामटेकड,े तुकड े मोडून गांवातील द्रदवसाच्या तेलच्यावर धाड 



घालण्याकररतां त्याच्या मूळमातीस जातात. अशाप्रकारच े अक्षरशून्य मुजोर अधम कारभारी 
शतेकर् यांमध्यें पुढारी असल्यास त्या अज्ञानी शेतकर् यांची व त्यांच्या शतेांची सुधारणा कधीं व 
कशी होणार बरें ! असो, आजपावेतों मी काय जी माद्रहती लमळववली आहे, त्यांपैकी नमुन्याकररतां 
सदरची थोडीशी हफककत आपल्यापुढें आणणली आहे, ततचा आपण स्वत: शोध करून पहाल, तेव्हां 
तुमची खात्री होईल कीं, शूि शतेकर् यांवर हल्लीं मोठा खदुाई गहजब गुजरला आहे व ही माद्रहती 
तरी फारच थोडी आहे, तथावप आमचे उद्योगी सरकारनें आपल्या गोर् या लयाझदे्रटयरकडून काळ्या 
भट मामलेदारांमाफष त आजपावेतों शतेकर् याववर्यी ंजी काय माद्रहती लमळववलेली आहे, ततच्याशी ं
कांही मेळ लमळेल असे माझ्यानें म्हणवत नाहीं. कारण एकंदर सवष सरकारी खात्यांपैकीं एकसुद्धां 
खातें सांपडणार नाहीं कीं, ज्यामध्यें भट पडले नाहींत. या सवष अतनवार द:ुखांचा पाया आजपयांत 
हजारों वर्ाांपासून ब्राह्मणांनीं शूि शतेकर् यास ववद्या देण्याची बंदी केली हा होय. शतेकर् यांनी ं
ववद्या लशकंू नये म्हणून पुराणणक व कथाडया भटांनीं त्यांच्या मनावर कतकी छाप बसववली आहे 
कीं, शतेकर् यांस आपलीं मुलें ववद्वान करण्यामध्यें मोठें  पाप वाटतें. त्यांतून हल्लीं त्यांची 
अततशय लाचारी असल्यामुळें ते आपल्या मुलांस ववद्या लशकवूं शकत नाहींत, याचा अनुभव 
सवाांस आलाच आहे. यास्तव आमच े अष्ट्टपैलू धालमषक सरकार ज्या मानानें शतेकर् यापासून 
नानाप्रकारच ेकर, पट्टय्ा, लोकलफंड वगैरे बाबी गोळा कररतें, त्याचप्रमाणें त्यांनीं प्रथम एकंदर 
सवष खेडयांपाडयांतील सरकारी मराठी व कंथिललश शाळा बंद करून शतेकर् यांवर थोडीशी 
कमानेंकतबारें मेहरनजर करून शतेकर् यांपैकींच लशक्षक तयार करण्याकररतां दरएक तालुक्यानें 
लोकलफंडापैकीं रकमा खची घालून, शतेकर् यांच्या मुलांस अन्नवस्त्र,े पुस्तकें , वगैरे पुरवून त्यांच्या 
मुलांकररता बोतडांग शाळा कराव्यात व त्या शाळांमध्यें त्या मुलांपैकीं शाळागुरु तयार केल्यानंतर 
फक्त त्यांच्या शाळांनीं शूि शतेकर् यांनीं आपलीं मुलें अमुक वर्ाांच ेवयाचीं होईतों पावतों अभ्यास 
करण्याकररतां पाठवावींत, म्हणून कायदा केल्यालशवाय शतेकर् यांच ेमुलांस, थोडसेें कां होईना, परंतु 
खरें ज्ञान झाल्यावांचनू त्यांच्या मनावरील कृबत्रमी ब्राह्मणांनीं उमटववलेला ठसा फफक्का 
पडावयाचा नाहीं. आणण तसें केल्याववना शतेकरी शुद्धीवर येणेंच नाहींत. परंत ु आमच्या कदर 
थापडी ततदर थापडी करणार् या सरकारनें, पल्लोगणती ब्राह्मण कामगारांतील प्रोफेसर व तडरेक्टर 
शाळाखात्यांत खोगीरभरतीला घालून एकंदर सवष लोकलफंड जरी खची घातला, तथावप त्यांजपासून 
शतेकर् यांच ेमुलांस वास्तववक ववद्या लमळनें नाहीं. कारण शतेकर् यांच ेशतेीं कंुपणाकररतां महारांनीं 
लावलेल्या कांत्या वार् यानें जातात. हीं फकती केलीं तरी भाडयाचीं तट्टें, संध्याकाळ झाली कीं, 
धमषशाळेपुढें गप्प उभीं रहावयाचीं ! हें आमच्या सरकारच्या कानांत हळूच सांगून या प्रसंगी ं
आजचा ववर्य पुरा कररतों.  

 

प्रकरि५व े

 



आम्हां शूि शतेकर् यासंबंधीं आयष भट ब्राह्मणांस सूचना, व सांप्रत सरकारनें कोणकोणते उपाय 
योजावेत:— 

 

हें शवेटचें पांचवें प्रकरण सुरू करण्याच े पूवी या प्रकरणांत भट पडू ं नये, या कराद्यानें या 
देशांतील महाधतूष आयष भटब्राह्मणांस या प्रसंगीं कांहीं सूचना कररतों. त्या योगानें आमच्या 
परदेशी ववद्वान सरकारासह आपल्या स्वदेशी अज्ञानीं “दस्यू” शूि बांधवांच ेडोळे उघडून शुद्धीवर 
येवोत, असें माझें देवाजीजवळ मागणे आहे. कारण त्यांनीं आतांशीं आपल्या धमषरूपी तरवारीनें 
सवष लोकांच्या, ऎश्वयाांच े चरचरा गळे कापणार् या शास्त्ररूप खडगास सोंवळ्याच्या वळकुटयांनी 
लपवून आपण मोठ्या स्वदेशअलभमान्यांचीं सोंगे आणून मांगामहाराकड े ढंुकून न पाहतां शूि, 
पारशी, मुसलमान लोकांतील अल्लड होतकरू पोरासोरांस एकंदर सवष आपल्या पुस्तकांनीं, 
वतषमानपत्रांनीं, सभांनीं, वगैरे मागाांनीं आपल्या देशांतील उच्चनीच भेदभावाववर्यीं आपण सवषत्रांनीं 
आपआपसांत कुरकुरण्याच ेएकीकड ेठेवून, एकगचत्त होऊन आपली सवाांची एकी केल्यालशवाय या 
आपल्या हतभालय देशाची उन्नती होणे नाहीं, असा उपदेश कररतात. हें ऎकून अक्षरशून्य 
शतेकर् यांनीं काहीं ववपरीत आचरण करू नये, म्हणून येथे थोडासा प्रयत्न करून पहातों. या उपर 
त्यांच ेनशीब.  

 

पूवी धतूष भटब्राह्मणांच्या पूवषजांनीं आपल्या धनुववषद्येच्या जोराने (दस्यू) शूिांवर वचषस्व 
लमळवून त्यांजवर त्यांनीं आपला कडकडींत अम्मल बसववल्या द्रदवसापासून आज हजारों वर् े
पराथिजत झालेल्या (दस्यू) शूि रयतेचा चालत आलेला व आजतगाईत त्यांनीं आपल्या हस्तगत 
झालेल्या शूिांस मतलबाने अज्ञानी ठेववल्यामुळे, शूि शतेकर् यास आपल्या मूळच्या वास्तववक 
मानवीअगधकाराचा ववसर पडून, ते यांनीं बनववलेल्या ग्रंथातील मतलबी मतास बौद्ध, महमदी व 
णिस्ती पुस्तकांतील सावषजतनक मानवधमाषप्रमाणे पववत्र मानून ववश्वास ठेवूं लागल्यामुळें , एकंदर 
सवष अज्ञानी शूि, ब्राह्मणांच ेअफंकत होऊन ते कतर मनुष्ट्यमात्रांचा, अगधकारानुसारी खर् या धमाषचा 
ततरस्कार करून त्यांची तनदंा करण्यामध्यें पुण्य मानूं लागले. यामुळें ते यांच्याशीं कोणत्याही 
प्रकारच्या दगलबाज्या करंू लागले. तथावप हे (शुि) तसें करणें हा त्यांचा अगधकारच, असें मानूं 
लागले. व ब्राह्मणांच्या दगलबाज्यांववर्यीं शूिांनीं शंकासुद्धां घेऊं नये, हाच काय तो शूिांचा धमष, 
म्हणून जो प्रचार पडला, तो आजकाळपावेतों चालू आहे. यांतील वास्तववक व्यंगगताववर्यीं 
परदेशस्थ कंथिललश सरकार व त्यांचें ऎर्आरामी गोरे कामगार सवष प्रकारें गैरमाहीत असल्यामुळें 
त्यांच्यानें याजववर्यीं योलय बंदोबस्त होत नाहीं. यास्तव एकंदर सवष शिू शतेकर् यांची थिस्थती 
एवढ्या दैन्यवाण्या मजलशीस येऊन पोहोंचली आहे व अद्यापही आपण नामातनराळें राहून परभारें 
शतेकर् यांकडून मोठमोठीं महत्त्वाचीं कामें करून घेण्याच ेउदे्दशानें हे (ब्राह्मण) आपल्या सभांनीं, 
वतषमानपत्रांनीं व पुस्तकांनीं त्यांस आपल्या नादीं लावण्याकररतां नेहमीं उपदेश कररतात कीं “शूि 



शतेकर् यांनीं ब्राह्मणांबरोबर एकबबष्ट्ठेनें राहून त्यांच्याशीं एकी केल्यालशवाय या ददुीवी देशाची 
उन्नथित्त होणेंच नाहीं.” आतां ह्या त्यांच्या पोंकळ उपदेशावरून अज्ञानी शूि शतेकर् यांस 
उन्नत्तीच्या थापा देऊन, त्यास केवळ फसववण्याचा हेतु द्रदसतो. कारण ब्राह्मणांच्या पूवषजांनीं 
आपल्या सत्तेच्या मदांत आपणास भूदेव मानून, तनबषळ शूि शतेकर् यांस दासासारखे वागवूं 
लागले. व ती अतत नीच सुरू केलेली वद्रहवाट आजद्रदनपावेतों अन्य रीतीनें जागतृ ठेववली आहे. 
यावरून शतेकर् याबरोबर अशी परकी ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल, हें महाप्रतापी, “डाक्टर 
िॅं कलीन” “टामस पेन” वगैरे प्रमुख गहृस्थांनीं या ववद्येच्या प्रतापानें रात्रदं्रदवस सतत पररश्रम 
करून उद्योग करणारे अमेररकन कसबी लोक आपल्या कलाकुसरीच्या सहाय्यानें युरोपखडंांतील 
एकंदर सवष राष्ट्रांतील कारागीर लोकांस मागें हटवून, तेथील कोटयावगध रुपये साल दरसाल घेऊन 
जातात. ती ववद्या ब्राह्मणांच्या पूवषजांनीं आपल्या वचषस्वाच्या धुदंींत शूि शतेकर् यांस देऊं नये, 
म्हणून आपल्या मतलबी ग्रंथांत अटोकाट बंदीचे लेख करून ठेववले. यामुळें या देशांतील खरी 
लशपाईगगरी व धनुववषद्येची बढवी होण्याचें काम अगदीं बंद पडलें. तसें जर नाहीं म्हणावें, तर 
आपण आपल्या डोळ्यांनीं नेहमीं पहातों कीं, आतांशीं लशदें, होळकर वगैरे महापुरुर्ांच्या 
घराण्यांतील फकत्येक तरूण खासें घोडयावर बसून भालेबोथाटयाची बरीच टुरटूर कररतात, परंतु 
त्या हतभालयांस दबुबषणी कशा लावून कोणत्या द्रठकाणी मोच ेबांधनू, तोफेच ेगोळे कसे डागावेत, 
या कामीं ते काळ्या कवपला गाईच े बाप ! ते आपल्या पागोठ्याला वपळावर वपळ घालून 
वतडवलांच्या अब्रूचा खराबा करून शूि शतेकर् यांचे उतावर खायला काळ आणण धरणीवर भार मात्र 
झाले आहेत. या कारणावरून अनेक वेळीं ‘फ्रें चा ’, ‘पोच्युनगीज’ व ‘मुडलमान’ वगैरे लोभी बादशहांनी ं
या देशांत स्वार् या करून येथील अतोनात िव्य आपल्या देशांत घेऊन गेले, त्यांतून फकत्येकांनीं 
ब्राह्मणांच्या मतलबी धमाषची ववटंबना केली. अखेरीस फकत्येक खदुापास्त मुसलमान सरदारांनीं 
हजारों भटब्राह्मणांच्या कानांला धरून आपल्या मानवी धमाांत ओढीत नेऊन त्यांच्या चटचटा सुंता 
केल्या. तथावप त्यांनीं हा काळपावेतों आपल्या संस्कृत पाठशाळांनीं शूि शेतकर् यांच ेमुलांस ववद्या 
लशकववण्याची बंदी कायम ठेववली आहेच. यावरून शतेकर् यांबरोबर अशा ब्राह्मणांची मनुष्ट्यामध्यें 
व एकंदर सवष प्राणीमात्रांमध्यें कतर स्वभावजन्य गुण सवष समान आहेत, असें अनुभवास येतें. 
जसें पशूस आहार, तनिा. मैथनू, आपल्या बच्चांची जतणूक करणें, शत्रपूासून आपला बचाव करणें 
व पोट भरल्यावर डुरक्या फोडून धडका घेण्यालशवाय दसुरें कांहीं कळत नाहीं, यास्तव त्यांच्याने 
सदरच्या व्यवहारांत कोणत्याही प्रकारची ततळमात्र सुधारणा करवत नसल्यामुळें त्यांच्या मूळचा 
थिस्थतींत कोणत्याच तर् हेची उलटापालट होत नाहीं. परंतु मानव प्राण्यांस स्वभावत:च एक 
चमत्काररक ववलशष्ट्ट बुवद्ध आहे. ततच्या योगानें तो एकंदर सवष जलजंतू, पशू, पक्षी, कीटक वगैरे 
प्रानीमात्रांमध्यें महत्त्वास चढून शे्रष्ट्ठत्व पावला आहे व त्याच बुद्धीच्या योगाने त्यानें आपले 
ववचार कागदांवर द्रटपून ठेवण्याची युथिक्त शोधनू काढली. यावरून चोंहों खडंांतील लोकांस 
आजपावेतों लागलेल्या ठेंचांववर्यीं अनुभवशीर वतृ्तांत द्रटपून ठेववतां आल्यांमुळें हल्लीं जगांत 



अनुभववक ज्ञानभांडाराचा येवढा मोठा समुदाय जमला आहे व त्या अनुभववक ज्ञानाच्या 
सहाय्यावरून बुद्धीच्या मदतीनें युरोवपयन लोक आपले महत्त्वाच े ववचार तारांयंत्राद्वारें हजांरों 
मैलांचें अतंरावर एकमेकांस कळवून दषु्ट्काळांत आगबोटींतून व आगगाडींतनू वगैरे लक्षावगध खडंी 
धान्य एकमेकाचंा बचाव कररतात. आणण अशा बुवद्धमान मानवजातीपैकीं शिू लशवाजी शतेकर् यांनें 
एका देवास भजणार् या मुसलमानी बादशहास जरजर करून गाईब्राह्मणांसह त्यांच्या मतलबी 
धमाषचा प्रततपाळ केला. हा प्रकार मनीं स्मरून अक्षरशून्य शूि लशवाजीच्या तनमकहराम पेशव े
सेवकानें लशवाजीच्या अज्ञानी वंशजास सातारच ेगडावर कैदेंत ठेवून, त्यांची चौकशी ठेवण्याचें काम 
महाकू्रर तनदषय अशा बत्रबंकजी डेंगळ्यावर सोंपवून आणण पुणें शहरांत आपल्या जातीच्या आयष 
भटब्राह्मणांस रमण्यामध्यें रुपयेमोहोरांची दक्षक्षणा वाटून ब्राह्मणतपषणें करून रात्रदं्रदवसकाळ 
कृष्ट्णलीलेचें पुण्यआचरण कररतां कररतां, ब्राह्मणासारखे एकेरी धोतर नेसण्याबद्दल शूि 
शतेकर् यांसह लशपंी वगैरे जातीच्या लोकांस लशक्षा करीत बसले. कतकें च नव्हे, परंतु हल्लीचें 
भटब्राह्मण शतेकर् यांच्या ववष्ट्ठा खाणार् या गायांच ेमूत्रास पववत्र तीथष मानून त्याच्या सेवनानें शदु्ध 
होतात. आणण तेच भटब्राह्मण आपल्या मतलबी धमाषच्या (Sir William Jones, Vol.II, page 224. It 

is, indeed, a system of despotism and priestcraft, both limited by law, but artfully conspiring to 

give mutual support, though with mutual checks; it is filled with strange conceits in metaphysics 

and natural philosophy, with idle superstitions and with a scheme of theology most obscurely 

figurative and consequently liable to dangerous misconception; it abounds with minute and 

childish formalities with ceremonies generally absured and often ridiculous.) द्रहमायतीनें शूि 
शतेकर् यांस नीच मातनतात. यावरून शतेकर् यांबरोबर अशा ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल   

 

आयषब्राह्मणांतील फकत्येक, खोटे कागद, बनावट नोती व लांच खाल्याबद्दल सक्तमजुरीच्या 
लशक्षा भोगगतात व फकत्येक जरी शक्तलमर्ें अशौच मांगगणीबरोबर मद्यमांसाद्रद तनदं्य पदाथष 
भक्षण कररतात, तरी ते भोंसले, लशदें, होळकर वगैरे शूि राजेरजवाडयांस नीच मानून त्यांजबरोबर 
रोटीव्यवहार करीत नाहींत. बहुतेक भटब्राह्मण गावांतील ओवळ्या कसबबणींच्या घरीं सवष प्रकारचा 
नीच व्यवहार कररतात, तरी ते आयष भट सालस शूि शतेकर् यांबरोबर बेटीव्यवहार करण्यांत पाप 
मातनतात, यावरून “ढ” च्या पुढल्या “क्ष” नें म्हटल्याप्रमाणें शतेकर् यांबरोबर ब्राह्मणांची एकी 
कशी होऊं शकेल   

 

एकंदर सवष भटब्राह्मण आपल्या देवळांतील दगड, धातूच्या मूतीस शूि शतेकर् यांस स्पशषसुद्धां 
करंू देत नसून, दरुून कां होईना, त्यांस आपल्या पंथिक्तशजेारी बसवून जेऊं न घालतां त्यास न 
कळववतां, आपल्या पात्रांवरील उरलेलें उष्ट्टें तूप त्यांस घालून त्यांच्या पंथिक्त उठवतात. यावरून 
शतेकर् यांबरोबर अशा ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल   

 



हजरत महमद पैगंबराच्या तनस्पहृ लशष्ट्यमंडळींचें जेव्हां या देशांत पाऊल पडलें, तेव्हां ते 
आपल्या पववत्र एकेश्वरी धमाषच्या सामथ्याांनें आयषभटांच्या मतलबी धमाषचा फट्टा उडवूं लागले. 
यावरून कांहीं शूि मोठ्या उत्साहानें महमदी धमाांचा स्वीकार करंू लागले, तेव्हां बाकी उरलेल्या 
अक्षरशून्य शूिांस नादीं लावण्याकररतां महा धतूष मुकंुदराज भटांनीं जे संस्कृतच्या उतार् यावर थोडी 
नाथिस्तक मताची कल्हई करून त्याचा वववेकलसधं ु नामक एक प्राकृत ग्रंथ करून त्यांच्यापुढें 
मांडला व पुढे कंग्रज बहादराचा अम्मल होईतोपावेतों आयषभटांनीं आपल्या भाकड 
भारतरामायणांतील शतेकर् यांस गोष्ट्टी सांगून, त्यांना उलटे मुसलमान लोकांबरोबर लढण्याच ेनादीं 
लाववलें; परंतु अक्षरशून्य शतेकर् यांस मुसलमानांच्या संगतीनें आपल्या मुलांस ववद्या लशकववण्याचें 
सुचू ंद्रदलें नाही. यामुळें कंथिललश अम्मल होतांच सहजच एकंदर सवष सरकारी खात्यांनीं मोठमोठ्या 
महत्त्वाच्या जागा आयषब्राह्मणांस लमळून ते सवोपरी शतेकर् यांस लुबाडून (A Sepoy Revolt by 

Henry Mead, page 225.) खाऊं लागले व आयषभट, कंग्रज वगैरे एकंदर सवष युरोवपयन लोकांस जरी 
मांगामहारासारखे नीच मानीत आहेत, तथावप त्यांच्या महाधतूष पूवषजांनीं महापववत्र मानलेले वेद, 
ज्यांचीं शपेटेंसुद्धां शूि शेतकर् यांच्या दृष्ट्टीस पडू ं देत नाहींत, ते सोंवळे बुरख्यांतील वेद, हल्लीं 
त्यांच्यांतील मोठमोठाले जाड ेववद्वान काखेंत मारून गोर् या म्लेंछ लोकांच्या दारोदार जाऊन त्यांस 
लशकववत फफरतात. परंत ुहे भटब्राह्मण खेडयापाडयांनीं सरकारी शाळांत शिू शतेकर् यांच्या अज्ञानी 
मुलांस साधारण ववद्या लशकववतांना थोडी का आवडतनवड करतात  यावरून शतेकर् यांबरोबर अशा 
ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल   

 

एकंदर सवष धालमषक लमशनरी वगैरे युरोवपयन लोकांच्या परागंदा झालेल्या शतेकर् यांच्या मुलास 
मोठमोठाल्या शहरीं थोडीशी ववद्या प्राप्त झाल्याबरोबर त्यांस गोर् या कामगारांच्या दयाळूपणामुळें 
चकूुन आपल्या कचरे् यांनीं जागा द्रदल्या कीं, एकंदर सवष कचरे् यांतील भटकामगार त्यांच्याववर्यीं 
नानाप्रकारच्या नालस्त्या गोर् या कामगारांस सांगून त्यांना अखेर कामावरून हांकून देवववतात व 
फकत्येक भटकामगार आपल्या वरच्या सरकारी गोर् या कामगारांच्या मेहेरबान्या होण्याकररता, 
अज्ञानी शतेकर् यांच े वपकपाण्याववर्यीं भलत्यासलत्या लांडयालबाडया त्यांस सांगून शतेकर् यांची 
योलय दाद लागण्याच े मागाषत आडफाटे घालून त्यांस चळाचळा कांपावयास लाववतात. यावरून 
शतेकर् यांबरोबर अशा ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल   

 

आयषब्राह्मणांपैकीं एकंदर सवष वैद्रदक, शास्त्री, कथाड,े पुराणणक वगैरे भटलभक्षुक नानाप्रकारची 
संधीनें लढवून अज्ञानी शूि शतेकर् यांपैकी भोसले, लशन्दे, होळकर वगैरे राजेरजवाडयांस पोंकळ 
धमाषच्या बहुरूपी हुलथापा देऊन त्यांस यजमान म्हणतां म्हणतां त्यांजपासून शकेडों ब्राह्मण-
भोजनें, प्रततद्रदवशीं गोप्रदानें व दानधमष उपटीत असून भटब्राह्मणांच्या जातींतील पंतप्रतततनधी, 
सचीव, सांगलीकर वगैरे ब्राह्मणसंस्थातनकांनीं दषु्ट्काळांतसुद्धां आपल्या यजमान शूि शतेकर् यांच्या 



मंडळास, साधीं कां होईनात, भोजनें देऊन त्यांचें वंदन करून आलशवाषद घेत नाहीत. व 
त्यांच्यापैकीं बहुतेक ववद्वान ब्राह्मण, गायकवाड वगैरे शूि संस्थातनकांकडून हल्ली हजारों 
रुपयांचीं वर्ाषसनें व तनत्यश: णखचडया उपटीत असल्याबद्दल उपकार मनीं स्मरून ब्राह्मण 
संस्थातनकांपैकी एकानेंही शतेकर् याच्या मुलास अन्नवस्त्र पुरवून त्यास ववद्वान करवलें नाहीं. 
यावरून शतेकर् यांबरोबर आयष ब्राह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल   

 

एकंदर सवष श्रीमंत भटब्राह्मणांच े घरीं, दररोज लभक्षा वाटतांना आवडतनवड करून ब्राह्मण 
लभकार् यांस तांदळू व शूि, मुसलमान वगैरे लभकार् यांस गचमूटगचमूट जोंधळे द्रदले तर द्रदले, नाहीं 
तर, पुढे हो, म्हणून सांगतात. यावरून आयष भटब्राह्मणांपेक्षां परदेशी टक्कर जज्जसाहेबांसारखे 
परधमी युरोवपयन खासे म्लेंच्छ, लाख वाटयानें दयाळू म्हणावें कां नाहीं बरे  कारण ज्यांनी ं
आपल्या स्वत:च्या कमाईतून ब्राह्मणांस, शूिांपैकीं फकत्येक अनाथांच ेमुलांस तुकड ेघालून त्यांस 
कंग्रजी लशकववल्यामुळे हे आतां गोर् या कामगारांच्या पायावर पाय देऊन त्यांच्यबरोबर सरकारी 
हुद्यावर डुरक्या फोडीत आहेत. अहो, याचचे नांव समज ! याचचे नांव दया ! याचचे नाव उपकार 
! आणण याचचे नांव उन्नती ! नाहीं तर आयष भटब्राह्मणांची कामापुरती एकी आणण काम 
सरल्यावर तूं ततकड ेआणण मी ककड.े कारण “ये गे कोयी तुझी डोयी भाजून खाई आणण माझी 
डोयी ब्याला ठेवी” या जगप्रलसद्ध म्हणीप्रमाणें भटब्राह्मणांचें अघळपघळ कल्याण होणार आहे. 
परंतु आयष ववद्वज्जनांस, जर खरोखर या देशांतील सवष लोकांची एकी करून या देशाची उन्नती 
करणें आहे, तर प्रथम त्यांनीं आपल्या ववजयीवपरािजतांमधील चालत आलेल्या दषु्टधमानड (A 

Sepoy Revolt by Henry Mead, page 227.) जलसमाधी देऊन, त्या जुलमी धमाषनें नीच केलेल्या 
श द्रादद ूततश द्र लोकांसमक्ष उघड रीतीने, आपल्या वेदांत मतासहजातीभेदाच े उरावर थयथया 
नाचनू कोणाशीं भेदभाव न ठेववतां, त्यांच्याशीं कृत्रीम करण्याचें सोडून तनमषळपणे वागू 
लागल्यालशवाय सवाांची खरी एकी होऊन या देशाची उन्नती होणे नाहीं. कदागचत आयषभटांनीं 
आपल्या वतडलोपाथिजषत धतूाषईनें शुिांतील शेंपन्नास अधषकच्च्या ववद्वानांस हातीं धरून या 
देशांतील एकंदर सवष लोकांत कामापुरती एकी करून देशाची क्षणणक उन्नथित्त केल्यास, ती त्यांची 
उन्नथित्त फार द्रदवस रहाणार नाहीं. जसे भट ब्राह्मणांनीं, जर शूिांतील पोटबाबू यस, फेस करंू 
लागणार् या चोंबडया साडसेातीस सामील करून हे द्रहरव्या बागेंतील बंदछोड आंब्यांच्या कैर् या तोडून 
आढी लाववतील, तर पुढें मौल्यवान होणार् या आंब्यासह वाळ्या गवताचा नाश करतील आणण 
तेणेंकरून एकंदर सवष वाकबगार शतेकर् यांस खालीं माना घालाव्या लागतील, हें माझें भाकीत 
त्यांनीं आपल्या देवघरांत गोमुखींत घालून सांभाळून ठेवावें, असे माझें त्यांस तनक्षून सांगणें आहे.  

 



आतां मी गारशा थडंहवाशीर रमणीय लसमला पवषतावर जाऊन कांहीं ववश्रांतत घेऊन आपल्य 
परम दयाळू गव्हरनरसाहेबांसमक्ष आपल्या समुिाच े पलीकडील सरकारच्या नावानें हाका मारून 
त्यांस शूि शतेकर् यांची सुधारणा करण्याववर्यीं उपाय सुचववतो:— 

 

आता आमच्या नीततमान धालमषक सरकारनें केवळ िव्यलोभ एकीकड े ठेऊन शतेकर् यांचें 
आचरणावर डोळा ठेवण्याकररतां तडटेथिक्टव्ह डाक्टरांच्या नेमणुका करून शतेकर् यांनीं आपल्या 
गैरलशस्त आचरणावरून प्रकृततक बबघडल्यास व चोर् या, तछनाल्या वगैरे नीच आचरण केल्यास 
त्यांस योलय लशक्षा करण्याववर्यीं चांगला बंदोबस्त केल्याववना ते नीततमान होणें नाहींत. शूि 
शतेकर् यांनीं एकीपेक्षां जास्त बायका करंू नयेत व यांनीं आपल्या मुलीमलुांची ललने लहानपणी 
करंू नयेत म्हणून कायदा केल्याववना संतती बळकट होणें नाहीं. सरकारी गोर् या कामगारांस 
एकंदर सवष प्रकरणांत गैरमाद्रहती असल्यामुळें , भटब्राह्मणांच्या संख्याप्रमाणापेक्षां कामगारांच्या 
जास्ती नेमणुका होऊं लागल्यामुळें , यांच्यावर शतेीं खपून गावांत गचखलमातीचीं कामें करून, 
यांच्या थिस्त्रयांवर भर बाजारांत हेलपाटया करून पोटें भरण्याचा प्रसंग गुदरत नाहीं. लशवाय 
शतेकरी अज्ञानी असल्यामुळें भटब्राह्मणांस जातीभेदापासून अनंत फायदे होतात. यावरून 
ब्राह्मणांतील सरकारी कामगारासद्रहत पुराणणक, कथाड,े शाळेंतील लशक्षक वगैरे ब्राह्मण, जातीभेद 
मोडू ंनये म्हणून आपला सवष धतूषपणा खची घालून रात्रदं्रदवस खटपट करीत आहेत. यास्तव शूि 
शतेकर् यांचीं मुलें सरकारी हुदे्द चालववण्यालायक होईतोपावेतों ब्राह्मणांस यांच्या जातीच्या 
संख्येच्या मानापेक्षां सरकारी हुद्याच्या जागा जास्ती देऊं नयेत व बाकी उअरलेल्या सरकारी 
हुद्यांच्या जागा मुसलमान अथवा द्रहदं ू बब्रटन लोका6स देऊं लागल्यालशवाय ते (ब्राह्मण) शूि 
शतेकर् याच ेववद्येचे आड येण्याचें सोडणार नाहींत. हें त्यांचें कृबत्रम एकंदर सवष सरकारी खात्यांनीं 
त्यांचांच भरणा असल्यामुळें , परदेशी गोर् या कामगारांच्या नजरेस येण्याच ेमागष बंद जाहले आहेत. 
यामुळें , ब्राह्मणांची जात मात्र ववद्वान व श्रीमान व शूि शतेकरी हे अन्नवस्त्रासही मोताद होऊन 
कधीं कधीं ब्राह्मणांच े अफंकत होऊन यांच्या बंडांत सामील होऊन आपल्या थिजवास मुकतात. 
लशवाय भटब्राह्मणांनीं आपल्या कृबत्रमी धमाषची शूि शतेकर् यांवर कतकी छाप बसववली आहे कीं, 
ब्राह्मणांच्या सांगण्यावरून त्यांनीं केलेले खनू अथवा गुन्हे कनसाफ होतेवेळीं ते ब्राह्मणास पुढें न 
करतां आपल्या माथ्यावर घेऊन त्याबद्दल लशक्षा भोगण्यामध्यें पुण्य मातनतात. यामुळें पोलीस व 
न्यायखात्याच ेश्रम वायां जातात. यास्तव शूि शतेकर् यांच ेमुलांस ववद्वान करण्याकररतां त्यांच्या 
जातींतील, स्वत: पाभारी, कोळपी व नांगर हाकून दाखववणारे लशक्षक तयार करून, त्यांच्या 
शाळेंत शतेकर् यांनीं आपलीं मुलें पाठववण्याववर्यीं कायदा करून, प्रथम कांही वर्े त्यांच्या परीक्षा 
घेण्याकररतां हलक्या कयत्ता करून त्यांस ब्राह्मणांच्या मुलांसारख्या पदव्या देण्याची लालूच 
दाखवून त्यांच्या मुलीमुलांचा ललनांत ललनववधी करण्याववर्यी परजातीने जूलूम करंू नये, म्हणून 
बंदोबस्त केल्यालशवाय शूि शतेकर् यांत ववद्या लशकण्याची गोडी उत्पन्न होणें नाहीं. व पुढे शूि 



गांवकर् यांची मुले, जी मराठी सहावे कयत्तेसह नांगर, पाभर व कोळपी हाकण्याची परीक्षा देऊन 
सदगुणी तनवडतील, त्यांस मात्र पाद्रटलक्या द्याव्यात, म्हणून आमच े दयाळू सरकारनें कायदा 
केल्याबरोबर हजारों शतेकरी पाद्रटलक्या लमळववण्याच ेचरुशीनें आपली मुलें ववद्वान करण्याकरतां 
मोठ्या आनंदानें शाळेंत पाठववतील व असे लशकलेले सदगुणी गांवोगांव पाटील असल्यापासून, 
एकंदर सवष खेडयांपाडयांतील धतुष भटकुळकण्याांस अज्ञानी शतेकर् यांस आपआपसांत कज्जे कररता ं
येणार नाहींत व तेणेंकरून शतेकर् यांसह आमच े सरकारच े मोठमोठाले अतनवार फायदे होऊन 
थोडयाच काळांत हल्लीपेक्षां शूि शतेकर् यांस जास्ती शतेसारा देण्याची ताकद येऊन तनरथषक येथील 
पोलीस व न्यायखातीं फुगली आहेत, त्याचें मान सहज कमी करतां येईल. यालशवाय आमच े
सरकारनें द्रहदंसु्थानांत सरकारी कामे करण्यालायक मुळींच भटब्राह्मण नाहींत, असें आपल्या 
मनांत समजून, जसजसे शूि शतेकरी शाळेंत ववद्वान तयार होत जातील, तसतशा त्यांस 
मामलेदार वगैरे सरकारी कचेंर् यांत लहानमोठ्या जागा देऊन, त्यांस तीं कामें करावयास 
लशकववल्यालशवाय शतेकर् याच ेपाय थारीं लागून सरकारचा वसूल वाढणेंच नाहीं. हल्ली आमच्या 
सरकारनें गुजरमारवाडयांच्या देवघेवीच्या दगलबाज्यांवर डोळा ठेववला आहे, त्यापेक्षां त्यांच्या 
दकुानांतील कुजक्या थिजनसा व खोटया मापांसह दारूबाज पाटलावर चांगली नजर ठेववली पाद्रहजे.  

 

असो. आतां आपल्या सरकारास अक्षरशुन्य अज्ञानी शूि शतेकर् यांच े तनकस झालेल्या शतेांची 
सुधारणा करण्याववर्यीं उपाय सुचववतों ते— 

 

आमच्या दयाळू सरकारनें एकंदर सवष शतेकर् यांस युरोवपयन शतेकर् यांसारखे ववद्याज्ञान देऊन, 
त्यांस त्यांसारखीं यंत्रद्वारें शतेीं कामें करण्यापुरती समज येईतोंपावेतों एकंदर सवष गोर् या लोकांसह 
मुसलमान वगैरे लोकांनीं द्रहदंसु्थानांतील तूतष गायाबैलांसह त्यांचीं वासरें कापून खाण्याचें ऎवजीं, 
त्यांनीं येथील शळे्याबकरीं मारून खावींत; अथवा परमुलखांतील गायाबैल वगैरे खरेदी करून येथें 
आणून मारून खावे, म्हणून कायदा करून अमलांत आणल्यालशवाय, येथील शूि शतेकर् यांजवळ 
बैलांचा पुरवठा होऊन त्यांना आपल्या शतेांची मशागत भरपूर करतां येणार नाहीं व त्यांजवळ 
शणेखताचा पुरवठा होऊन त्यांचा व सरकारचा फायदा होणें नाहीं. एकंदर डोंगरपवषतावरील 
गवतझाडाच्या पान फुलांचें व मेलेल्या कीटक श्वापदांच,े मांसहाडांचें कुजलेलें सत्य, वळवाच्या 
पावसानें धपुून पाण्याच्या पुराबरोबर वाहून ओढ्याखोडयांत वायां जाऊं नये, म्हणून आमच्या 
उद्योगी सरकारनें सोयीसोयीनें काळ्यागोर् या लष्ट्करासह पोलीसखात्यांतील फालतु लशपायांकडून 
जागोजाग तालीवजा बंधारे अशा ररतीनें बांधावे कीं, वळवाचें पाणी एकंदर शतेांतून मुरून नंतर 
नदीनाल्यास लमळावें, असें केल्यानें शतेें फार सुपीक होऊन एकंदर सवष लष्ट्करी लशपायांस हवाशीर 
जालयांत उद्योग करण्याची संवय लागल्याबरोबर त्यांस रोगराईची बाधा न होतां बळकट होतील. 
त्यांनीं दररोज एक आणा फकंमतीचें जरी कमानेंकतबारें काम केलें, तरी सालदरसाल पंचवीस लक्षांच े



वर सरकारच्या स्थावरमत्तेंत भर पडणार आहे. कारण हल्लीं आमच े खबरदार सरकारजवळ 
पोलीसखात्यासह पलटणी लशपाई सुमारें दोन लक्ष आहेत. त्याचप्रमाणें आमच्या दयाळू सरकारनें 
एकंदर सवष डोंगरटेकडयांमधील दर् याखोर् यांनीं तलावतळीं, थिजतकीं होतील तततकीं सोयीसोयीनें 
बांधनू काढावींत. म्हणजे त्यांच्या खालच्या प्रदेशांत ओढ्याखोडयांनी भर उन्हाळ्यांत पाणी 
असल्यामुळें जागोजाग लहानमोठीं धरणें चालून एकंदर सवष ववद्रहरींस पाण्याचा पुरवठा होऊन, 
त्यांजपासून सवष द्रठकाणी बागाकती होऊन शतेकर् यांसद्रहत सरकारचा फायदा होणार आहे. एकंदर 
सवष शतेें धपूून त्यामध्यें खोंगळ्या पडू ं नयेत, म्हणून सरकारनें शतेकर् यांपासून पाणलोटाच्या 
बाजूनें शतेांच्या बांधांनीं वरचवेर ताली दरुुस्त ठेवाव्यात. आमच े दयाळू सरकारनें आपल्या 
राज्यांतील एकंदर सवष शतेांच्या पहाण्या, पाणाडयांकडून करवून, ज्या ज्या द्रठकाणीं दोनलया 
मोटांच ेवर पाण्याच ेझरे सांपडतील, असा अदमास तनघेल, त्या सवष जालयांच्या खणुा त्या त्या 
गावंच्या नकाशानंीं नमदू करून केवळ सरकारच्या मदतीलशवाय पाण्याचा मागष दाखववणार् या 
पाणडयासह ववद्रहरी खोदनू, बांधनू काढणार् या शूि शतेकर् यांस लहानमोठीं बक्षक्षसे सरकारांतून 
देण्याची वद्रहवाट घालावी व एकंदर सवष नदीनाले व तलावांतील सांचलेला गाळ पूवीप्रमाणें 
शतेकर् यांस फुकट नेऊं द्यावा व ज्या ज्या गावचीं गावरानें आमच ेसरकारनें आपल्या “फॉरेस्टांत” 
सामील केलीं असतील, तीं सवष त्या त्या गांवास परत करून फक्त सरकारी हद्दींतील सरपण व 
शतेास राब खेरीज करून, ववकण्याकररतां कमारती लांकडें मात्र तोडू ंन देण्याववर्यीं सक्त कायदा 
करून, जुलमी फारेस्टखात्याची होळी करावी. खुद्द आमच ेखासे सरकारनें पररश्रम करून आपल्या 
खथिजन्यांतून थोडसेे पैसे खची घालून, कतर देशांतील नानाप्रकारच्या उत्तम उत्तम शळे्यामेंढरांचीं 
बेणीं खरेदी करून या देशांत आणून त्यांची येथें अवलाद उत्पन्न केल्याबरोबर येथील एकंदर सवष 
शतेांस त्यांच्या लेंडयामतुापासून झालेल्या खतांचा महामूर पुरवठा होऊन शतेें सुपीक होतील व 
त्यांच्या लोंकरीपासून शूि शतेकर् यांस फायदा होईल. आमच्या सरकारी जंगलांतील रानटी 
जनावरांपासून शूि शतेकर् यांच्या शतेांचा बच्याव करण्यापुरत्या गांवठी तोडयाच्या कां होईनात, 
जुन्या डामीस बंदकुा शूि शतेकर् यांजवळ ठेऊं देण्याची जर आमच ेसरकारची छाती होत नाहीं, तर 
सरकारनें तें काम आपल्या तनमषळ काळ्या पोलीस खात्याकड ेसोंपवून, त्या उपर शतेकर् यांच्या 
शतेांचें रानडुकरें वगैरे जनावरांनीं खाऊन नुकसान केल्यास ते सवष नुकसान पोलीसखात्याकडील 
वररष्ट्ठ अमंलदरांच्या पगारांतून कापून अथवा सरकारी खथिजन्यांतून शतेकर् यांस भरून देण्याववर्यीं 
कायदा केल्यालशवाय, शतेकर् यांस रात्रीं पोटभर झोंपा लमळून त्यांस द्रदवसा आपल्या शतेीं भरपूर 
उद्योग करण्याची सवड होणें नाहीं. यांचेंच नांव “मला होईना आणण तुझें साद्रहना !” आमचे 
दयाळू सरकारच ेमनांतून जर खरोखर अज्ञानी शूि शतेकर् यांचें बरें करून आपली पैदास वाढववणें 
आहे, तर त्यानंीं सालदरसाल श्रावणमासीं प्रदशषनें करून आथिश्वनमासीं शतेवपकांच्या व औतें 
हाकण्याच्या परीक्षा घेऊन उत्तम शतेकर् यांस बक्षक्षसें देण्याची वद्रहवाट घालून; दर तीन वर्ाांच्या 
अदंाजावरून उत्तम उत्तम शतेकर् यांस पदव्या द्याव्यात व शतेकर् यांच्या ववद्वान मुलांनीं एकंदर 



सवष आपलीं शतेें उत्तम प्रकारचीं वजवून, त्यांनीं थोडथोडया लोहारी, सुतारी कामात परीक्षा 
द्रदल्यास, त्यांस सरकारी खचाषनें ववलायतेंतील शतेकीच्या शाळा पाहण्याकररतां पाठवीत गेल्यानें 
ककडील शतेकरी ताबडतोब आपल्या शतेकीची सुधारणा करून सुखी होतील. आमच े नीततमान 
सरकारनें जोगततणी, आरागधणी, मुरळ्या, कोल्हाद्रटणी व कसबबणींवर बारीक नजर ठेऊन, 
त्यांच्याकररतां तालुकानीहाय लॉक कथिस्पतळें ठेऊन, मुरळ्या, कोल्हाद्रटणी, कसबबणी, तमासगीर, 
नाटककार, कथाड े वगैरे लोकांनीं कुनीततपर गाणीं गाऊं नयेत, म्हणून त्यांजवर सक्त देखरेख 
ठेवून त्यांजला वरचवेर लशक्षा केल्यावाचनू अज्ञानी शूि शतेकर् यांच्या नीतीसह शरीरप्रकृत्यांमध्यें 
पालट होणें नाहीं. एकंदर सवष कलाख्यांतील लष्ट्करी व पोलीसखात्यांनीं शूिाद्रद अततशूि 
शतेकर् यांचा मोठा भरणा असून ते “कथिजष्ट्ट” व “काबुलांतील” द्रहरवट लोकांबरोबर सामना कररतांना 
गोर् या लशपायांच्या पायांवर पाय देऊन मोठ्या शौयाषनें टकरा देऊं लागतात. एकंदर सवष शूिाद्रद 
अततशूि शतेकरी आपल्या मुलांमाणसांसह रात्रंद्रदवस ऊर वपकेतों शतेीं कष्ट्ट करून, सरकारास कर, 
पट्टय्ा, फंड वगैरे जकातीद्वारें सालदरसाल कोटयावगध रुपयांचा भरणा करीत आहेत. तथावप शूि 
शतेकर् यांच्या मुलांस शतेकीसंबंधी ग्रंथ अथवा नेद्रटव्ह वतषमानपत्रांतींल शेतकीसंबंधीं सूचनासुद्धां 
वाचववण्यापुरतें ज्ञान आमच्या धमांशील सरकारच्यानें देववत नाहीं. व शतेकर् यापैकीं लक्षागधश 
कुटंुबास वेळच्या वेळीं पोटभर भाकर व आंगभर वस्त्र लमळण्याची मारामार पडली असून, त्यांच्या 
सुखसंरक्षणाच्या तनलमत्यानें मात्र आमच े न्यायाशील सरकार लष्ट्करी, पोलीस, न्याय, जमाबंदी 
वगैरे खात्यांनीं चाकरीस ठेववलेल्या कामगारांस मोठमोठाले जाड ेपगार व पेनशनी देऊन अतोनात 
िव्य उधळतें, याला म्हणावें तरी काय ‼! फकत्येक आमच ेसरकारच े नाकाच े बाल, काळे गोरे 
सरकारी कामगारांनीं, हजारों रुपये दरमहा पगार खाऊन तीसपस्तीस वर्े सरकारी हुदे्द चालववले 
कीं, त्यांस आमचें सरकार दरमहाच ेदरमहा शेंकडों रुपये पेनशनें देतें. बहुतेक काळे वगैरे सरकारी 
कामगार, सरकारी कचेर् यांनीं कामें करण्यापुरते अशक्त, आंधळे बनून खगंल्याचीं सोंगें आणून 
भल्या भल्या युरोवपयन डाक्टर लोकांच्या डोळ्यात माती टाकून पेन्शनी उपटून, गोरे पेन्शनर 
ववलायतेस पोबारा कररतात व काळे पेनशनरांपैकीं फकत्येक, जसे काय आतांच येशू णिस्त योगी 
महाराजांनीं मेलेल्यामधनू उठववल्यासारखे तरूण पठे्ठ बनून, लमशांवर कलपाची काळी थिजल्हई 
देऊन म्युतनलसपल व व्यापार् यांच्या कचरे् यांनीं मोठमोठ्या पगारांच्या चाकर् या पतकरून हजारों 
रुपयांच्या कमाया करून आपल्या तुंबडया भरीत आहेत. आमच ेखबरदार सरकारनें एकंदर सवष 
सरकारी खात्यांतील काळे गोरे लशपायांसद्रहत लष्ट्करी डोलीवाले, बांधकामाकडील लोहार, सुतार, 
बबगारी वगैरे हलके पगारी चाकरांच्या पगारांत काडीमात्र फेरफार न कररतां बाकी सवष मोठमोठ्या 
काळ्या व गोर् या कामगारांच े वाजवीपेक्षां जास्ती केलेले पगार व पेन्शनी देण्याचें हळूहळू कमी 
करावें. सदरीं ललद्रहलेल्या गोष्ट्टीचा ववचार केल्याववना आमच ेसरकारच ेराज्याचा पया या देशांत 
मुस्तकीम होऊन, अक्षरशून्य शतेकर् यांच्या कपाळच्या लंगोटया जाऊन त्यांच े हल्लींच े उपास 
काढण्याच ेद्रदवस कधींच जाणें नाहींत.  



 

सारांश एकंदर सवष आसूडाच्या प्रकरणांत शूिांपैकीं बड ेबड ेराजेरजवाड ेव लहान-सहान अज्ञानी 
संस्थातनकांच्या व अततशूिांच्या लाजीरवाण्या थिस्थतीववर्यीं बबलकुल वणषन केलें नाहीं. याचें 
कारण, पद्रहले आपल्या पोकळ वैभवामुळें व दसुरे आपल्या ददुीवमुळें शूि शतेकर्  यांपासून ते 
दरुावले आहेत. याकररता फक्त येथे मध्यम व कतनष्ट्ठ प्रतीच्या शूि शतेकर् यांच्या दैनवाण्या 
थिस्थतीववर्यीं ठोकळ ठोकळ मुद्यांचें ओबडधोबड वणषन करून येथील गव्हरनरसाहेबांच े रहात े
शहरांत व गव्हरनर जनरलसाहेबांचें अमलांत, आमच े समुिाच े पलीकडील खासे ववलायती 
सरकारास कळववलें आहे. याउपर आमचे सरकारांस ब्राह्मणांच्या मुलांनीं शवेटचे पाणी पाजून 
मुक्त करावें, अशी जर त्यांची कच्छाच असेल, तर त्यांनी शूि शतेकर् यांची हाडें वपळून गोळा 
करीत आलेल्या रायलफंडातून सालदरसाल मोठमोठ्या रकमा खची घालून ब्राह्मणांच े मुलांस 
ववद्वान करण्याची वद्रहवाट कायम ठेवावी. त्याववरुद्ध (A Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 69 

and 235.) तूतष माझें कांहीं म्हणणें नाहीं. परंतु त्यांनी फक्त शतेकर् यांच्या मुलांस ववद्या देण्याची 
थाप देऊन वसूल करीत आलेला ाकंदरडवनलोकलफं तेवढातरीतनदान शतेकर् यांच्या मुलांस 
(Pages 301, 308, 313.) मात्र कमानेकतबारें ववद्या देण्याचे कामीं खची घालूं लागल्यास मी कतके 
द्रदवस श्रम केल्याचें फळ लमळाले, असे समजून मोठा आनंद मानीन. परंतु त्यांनीं तसें जर नाहीं 
केलें, तर ते देवाजीजवळ जबाबदार होतील. 
 

आतां प्रथम मी लहान असतांना, माझ ेआसपासचे शजेारी मुसलमान खेळगडी यांच्या संगतीनें 
मतलबी द्रहदंधुमाषववर्यीं व त्यांतील जाततभेद वगैरे फकत्येक खोटया मतांववर्यी माझ्या मनांत खरे 
ववचार येऊं लागले, त्याबद्दल त्यांच ेउपकार स्मरतों. नतंर पुण्यांतील स्कॉच लमशनच ेव सरकारी 
कन्स्टीटयूशनच—ेज्यांच्या योगानें मला थोडबेहुत ज्ञान प्राप्त होऊन मनुष्ट्यमात्राच ेअगधकार कोणते 
हें समजलें व ज्या ज्या युरोवपयन धालमषक गहृस्थांनीं त्यांस िव्यद्वारें मदत केली असेल, त्यांच े
व तसेच ज्या कंग्रज सरकारच्या स्वतंत्र राज्यपद्धतीमुळें हे ववचार मला तनभषयपणें बाहेर काद्रढतां 
आले, त्या सरकारच े आभार मानून व या सवाांच्या आपल्या पुत्रपौत्रांसह बढती होण्याववर्यीं 
आपल्या दयाळू सषृ्ट्टीचालक शक्तीची प्राथषना करून, ती या माझ्या अज्ञानी, अभागी शूि 
शतेकर् यांच े डोळे उघडून शुद्धीवर येण्याववर्यीं त्यांच्या मनांत प्रेरणा करील, अशा उमेदीनें धीर 
धरून, तूतष या माझ्या आसुडाचा फटका लागल्यामुळें पाठीमागें वळून कोण कोण पहातो, हें बघत 
स्वस्थ बसतों.  

 

तारीख १८ 

बुधवार 
माहे जुलई 
सन ई. १८८३ 



पुणें, पेठ जुनागंज. 
 

जोतीरावगोववदंरावफुले 
     सत्यशोधक समाजाच ेसभासद.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररशशष्टें 
 

हा आसूड ललद्रहतेवेळीं फकत्येक गहृस्थांचें व माझें यासंबंधें बोलणें जाहलें त्यापैकीं नमुन्याकररतां 
पुढें दोन मासले द्रदले आहेत.  

 

 

१ 

 

खाडामराठाम्हिवविारा 

आसुडाचा दसुरा भाग संपून दसुरें काम हातांत घेतों आहें, कतक्यात एक ब्राम्हण चक्रीदार 
पागोटें घातलेला गहृस्थ माझ्यापुढें लोडाशी टेकून बसल्यानंतर, तेथील प्रत्येक सामानसुमानाकडे 
न्याहाळून पहात आहे. तों ककड ेमाझ ेमनांत आलें कीं, हे गहृस्थ मारवाडयांतील म्हणावें, तर 
त्यांच्या पागोटयाखालीं तीन शेंडया लोंबत नव्हत्या. लशपं्यांतील म्हणावें, तर पागोटयावर 
जागोजाग सुया टोंचलेल्या नव्हत्या. सोनारांतील म्हणावें, तर त्यांच ेबाहूपढुें उराड तनघालें नव्हतें 
व ब्राह्मणांतील म्हणावें, तर त्यांना दोनचार शब्द बोलतांना ऎकलें नव्हतें यावरून ते कोणत्या 
वगाषपैकीं असावेत, म्हणून मीं अनुमान करीत आहें, तोंच त्यांनीं आपला मोहरा मजकड ेफफरवून, 
आपणहूनच मला प्रश्न केला कीं,—“तुम्ही मला ओळखलें नाहीं काय ” मी म्हणालों, “नाहीं 
महाराज, मी तुम्हाला ओळखलें नाहीं. माफ करा.” गहृस्थ म्हणाला, “मी मराठी कुळांतील मराठी 
आहे.” मी—“तुम्ही मराठे असाल परंतु तुमची जात कोणती ” ग.ृ—“माझी जात मराठे.” मी—
“महाराष्ट्रांत जेवढे म्हणून महारापासून तों ब्राह्मणापयांत लोक आहेत, त्या सवाांसच मराठे 



म्हणतात. तरी तुम्ही अमुक जातीच ेआहांत याचा उलगडा तेवढ्यानें होत नाहीं.” ग.ृ—´”तर मी 
कुणबी आहे असें समजा.” मी—“बरें, तुम्ही काय उद्योग करीत असतां ” ग—ृ“सातार् यांतील 
अप्पासाहेब महाराजांस तनबंाजवळच्या भागुबाई तारकशणीचा नाद लागण्याच े पूवी आमच्या 
घराण्यानें त्यांजपासून एकदोन लक्ष रुपये सहजांत कमावून आणले होते; ते आम्हीं हा काळपावेतों 
हरी हरी करून स्वस्थ खात बसलों आहों. तुमच े दयाराम आत्माराम एकीकड े आणण आम्ही 
एकीकड.े” मी—“बरें तर, आपण आपली पायधळू ककड ेकां झातडली ” ग.ृ—“मला कांहीं तुम्हांजवळ 
मागणे नाहीं, परंतु मी असें ऎकतों कीं, आपली समज अशी झाली आहे कीं, सरकारी खात्यांत 
ब्राह्मण कामगार असल्यामुळें ते शतेकर् यांस फार नातडतात व शतेकरी कामगार झाल्यास ते अशा 
लबाडया करणार नाहींत.” मी—“होय. माझ्या मतें एकंदर सवष सरकारी खात्यांत शतेकर् यांपैकी 
त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणानें कामगार झाल्यास ते आपल्या जातबांधवांस कतर कामगारांसारखें 
नाडणार नाहींत.” ग.ृ—“तें कसे —याववर्यीं माझी तर एकदां खात्री करा.” मी—“तुम्ही अशी कल्पना 
करा कीं, उद्यां जर कलेक्टरसाहेबांनीं फौजदारीचे कामावर तुमची नेमणूक केली व तुमच ेभाऊबंद 
व शजेारीपाजारी जातवाल्या शतेकर् यांच ेआपआपसांत माराकटे्ट होऊन ते तंटे तुमच ेपुढें आल्यास 
तुम्ही त्यांचा कनसाफ करतांना त्यांस अरेतुरे म्हणाल कां ” ग.ृ—“नाहीं.” मी—“कां बरें ” ग.ृ—“ते 
माझ े भाऊबंद फकंवा जातवाले असणार व मी ज्यांच्यांत लहानाचा मोठा झालों, त्यांना अरेतुरे 
म्हणण्याववर्यीं माझी जीभ तरी कशी लवेल ” मी—“तुमच्यानें आपल्या जातवाल्यांपैकी एकापासून 
लांच खाऊन त्याबद्दल दसुर् यास गुन्हेगार ठरवून त्यास दंड अथवा ठेपा मारवतील काय ” ग.ृ—
“नाहीं, तसें कधींही मजपासून होणार नाहीं.” मी—“कां बरे ” ग.ृ—“कारण फौजदारीची आहे जागा 
आज आणण उद्यां नाहीं, त्याचा काय भरोसा  एखाद्या चोंबडया चाकरानें कलेक्टरच ेकान फंुकले 
कीं फौजदारीची जागा नाहींशी होणार. परंतु माझा ज्यांच्यांशीं रोटीव्यवहार, माझा ज्यांच्यांशी ं
बेटीव्यवहार, त्यांच्यांशीं वांकडा होऊन माझ्या मुलीमुलांस मुरळ्या वाघे करंू कीं काय  त्यांच्या 
मुलांबाळांमध्यें माझ्या मुलाबाळांना सारे जन्म काढावयाच ेआहेत. त्यांचीं आढीं माझ्या आढ्यांशीं 
लागलीं आहेत. त्यांच्या माझ्या पोरासोरांची खेळण्याची जागा एक. त्यांचा माझा पानवठा एक. 
त्यांचा माझा बांधपेंडवला एक. त्यांचीं माझीं गुरें चारण्याचें गायरान एक. आम्ही आपल्या पडत्या 
काळीं एकमेकांच ेववळे, गोल्ह्या, फासा, काळ, दोल्यादोरखडंाचा व औतकाठ्यांचा उपयोग कररतों. 
आम्हीं आपल्या सोईकररतां एकमेकांच े हेले, बैल, वारंगुळ्यानें देतों, घेतों. रात्रींबेरात्रीं आमच्या 
एकमेकांच्या कुटंुबांतील थिस्त्रया एकमेकींस तेलमीठ, दाणादणुा उसनापासना देतात व घेतात. 
आम्ही एकमेकांच्या थिस्त्रयांच े प्रसूतकाळीं त्यांच्या तान्हा बच्यासाठीं न्हाण्या खांदनू 
बाळंततणीकररतां लगोलग बाजा आणून देतों. आमच्या त्यांच्या रीततभाती व चालचलणुकी एक. 
आमचें त्यांचें खाणेंवपणें व पोर्क एक. आमचें त्यांचें देवदेवक एक. आमचे त्यांच ेकुळस्वामी एक. 
आम्ही एकमेकांच ेघरास लागलेल्या आगी ववझवतों. आमची त्यांची मतृे-फक्रया एक असल्यामुळें , 
आम्ही एकमेकांच े मूठमातीस मदत करंू, एकमेकांच्या मुलाबाळांचें शांतवन करण्याकररतां 



आपआपल्या घरच्या भाकरी व कोरडयास घेऊन, त्यांच ेघरीं जाऊन त्यांस आपले ताटांत बरोबर 
घेऊन कडु घांस खातों आणण अशा माझ्या जातबांधवांपासून लांच खाल्यामुळे यांच्या माझ्या 
कुळांत हाडवैर करून घेऊं काय ” मी—“यावरून तुम्हीच नीट ववचार करून पहा कीं, ब्राह्मण 
कामगार अज्ञानी शतेकर् यांच े जातीच े नसल्यामुळें ते नानाप्रकारच्या लबाडया करून तनरागश्रत 
अक्षरशून्य शतेकर् यांस आपल्या जातीपेक्षां जास्त नाडीत असतील, असें तुमची मनदेवता तुम्हांस 
सांगत नाहीं काय ” ग.ृ—“आतां याववर्यीं माझ्यानें कांहीं बोलवत नाहीं, परंतु हल्ली शतेकर् यांपैकी 
कांहीं ववद्वान तनपजले आहेत. त े तर शतेकर् यांवरील संकटें तनवारण्याववर्यीं एखादे द्रठकाणीं 
जमून नुस्ती प्रलसद्धपणें चचाषसुद्धां करीत नाहींत. अहो, हे भेकड घरोघर + + बाईच ेनादांत असता ं
हे ब्राह्मण कामगारांच्या नांवानें कडाकडा बोटें मोडतात. परंत ु बाह्यात्कारी ब्राह्मण कामगारांच े
चोंबड े चाकर बनून चोहोंकड े लुबरेपणा करीत फफरतात.” मी—“अहो, जेथें ववद्याखात्याकडील 
कामगार एज्युकेशन कलमशनापुढें एकजुटीनें साक्षी देतांना शतेकर् यांच े लशक्षणाववर्यीं फारशी 
वाटाघाट न कररतां कलमशनच्या डोळ्यांत धळू टाकून, आमच े दयाळू गव्हरनर जनरलसाहेबांस 
फसवूं पहातात, तेथें या नेभळ्या शूि ववद्वानांचा काय पाड  त्यांनीं ब्राह्मण कामगारांच्या चकु्या 
काढणें तर एकीकडसेच परंतु साधारण एजन्टीकडील क्षुल्लक ब्राह्मण कारकुनास एखाद्यानें लवून 
मुजरा केला नाहीं कीं, वावर्षक दरबारांत त्याला भलत्या एखाद्या कोपर् यांत धक्काधक्कीची जागा 
लमळून, अखेरीस त्याच्या गळ्यांत बाशा सुकलेल्या हरदासी फुलांच्या माळा पडून, गुलाबदाणींतील 
जलासद्रहत त्यांच्या मनगटावर कुजक्या तेलाचें माखण लमळून, चनु्याववणा एकदोन पानपटया 
हातावर पडतात. कां, मी बोललों तें खरें आहे फकंवा कसें ! आतां कां उत्तर देत नाहीं  असो, 
तुमची मजी. यापुढें तरी बारीक चौकशी करून पुन्हां एथें मजबरोबर एकंदर सवष ब्राह्मण 
कामगारांववर्यीं वादवववाद करण्याकररतां या बरें.” ग.ृ—“आतां मात्र माझी पक्की खात्री झाली कीं, 
एकंदर सवष सरकारी खात्यांत भटब्राम्हण कामगारांचा भरणा झाल्यामुळें अज्ञानी शतेकर् यांचें व 
त्याबरोबर या शहाण्या सरकारचें पण अतोनात नुकसान होत आहे. हें या सरकारी खात्याकडील 
‘डायरेक्टर’ साहेबांस कसें कळत नाहीं ” मी—“अहो बाबा,’डयरेक्टर’ साहेबांनीं जर कतकी बारीक 
चौकशी करीत फफरावें, तर त्यांचा ऎर्आराम कोनी भोगावा ” ग.ृ—“काय हो, अशा सुधारल्या 
कंग्रजी राज्यांत कतका अधेंर तर पेशवाईत अक्षरशून्य शतेकर् यांवर काय काय जुलूम झाले 
असतील, त्याची कल्पनासुद्धां करवत नाहीं आतां येतों, लोभ असों द्यावा.” कतके बोलणें 
आटोपल्यावर सदरहूष गहृस्थ तनघून गेला.  

 

 

तारीख२नोहेंबरजो.गो.फु. 

डन१८८२ई.पुिें.              ड.शो.ड.ड.   
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कबीरपंथीश द्रडाध  

 

आसूडचा ततसरा भाग ललहून तयार केल्यानंतर दसुरे द्रदवशीं ततसर् या प्रहरीं अगंावर भगवी ं
वस्त्रें, गळ्यांत तुळशीची माळ घातलेला मुंबईतील एक शूि जातीचा कबीरपंथी वाचाळ, पंढरपुरीं 
खेटया घालणारा साध,ू माझ ेघराच ेअगंणांत येऊन बाकावर बसला. हें माझ ेघरच ेमनुष्ट्यानें मला 
घरांत येऊन कळववल्याबरोबर मी बाहेर येऊन त्यांस ववचारलें कीं, “कां बुवासाहेब, आपण ककड े
कां येणें केलें आणण आपली काय मजी आहे  तें सवष कळल्यास मला फार संतोर् होणार आहे.” 
बु.-“तुम्हांसच जोतीराव फुले म्हणतात काय ” मी-“होय, याच देहाला जोतीराव फुले म्हणतात.” 
बु.-“बरें तर आपण द्रहदं ुअसून कांहीं कंग्रजी अभ्यास केल्यावरून आतांश ेद्रहदंधुमाषचा गध:कार करंू 
लागलांत, यास्तव द्रहदं ुधमाषच ेमुख्य चार वेद ईश्वरी कृत्यें आहेत फकंवा कसें, याववर्यीं माझ्या 
मनाची खात्री करून घ्यावी, या कराद्यानें येथें मी आलों आहे.” मी-“द्रहदं ु धमाांतील चार वेद 
आपण आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं कोठें  पाद्रहले आहेत काय ” बु.-“होय, ते चार वेद एक 
ब्राह्मणाच ेघरीं मीं आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं पाद्रहले आहेत.” मी-“ते ग्रंथ ईश्वरानें स्वत: ललद्रहले 
याववर्यीं तुम्ही कांहीं खात्रीलायक प्रमाण देऊं शकाल काय ” बु.-“त्याववर्यीं ब्राह्मणांच्या 
गप्पाष्ट्टकांलशवाय दसुरें खात्रीलायक प्रमाण नाहीं.” मी-“असो, प्रथम ईश्वराला आकार आहे फकंवा 
कसें ” बु.-“ईश्वराला आकार कोठून असणार  तो तनराकार परमात्मा आहे.” मी- “तर तनराकार 
परमात्म्यानें चार वेद कसे तयार केले ” बु.-“त्याववर्यीं ब्राह्मण लोक तुम्हांस उत्तर देतील. हें 
त्यांचें त्यांसच ववचारा, म्हणजे बरें होईल.” मी-“दसुरें असें कीं, ईश्वरानें सवष मानवी प्राण्यांचा 



उद्धार करण्यासाठी चार वेद तयार केले आहेत.” मी “ततसरें असें कीं, ईश्वरानें कोणत्या भार्ेंत 
चार वेद तयार केले ” बु.-“ईश्वरानें चार वेद संस्कृत भार्ेंत तयार केले.” मी-“चवथें असें कीं, 
हल्लीं या भूगोलावरील चार खडंासह एकंदर सव बेटांतील लोकांस संस्कृत भार्ा येते काय ” बु.-
“सांप्रत या भूमंडळावरील फारच थोडया चौकस प्रदेशांतील लोकांस संस्कृत भार्ेंतील अथष 
समजतो.” मी-“यावरून एकंदर सवष मानवी प्राण्यांच्या उद्धाराकररतां ईश्वरानें चार वेद तयार केले, 
असें लसद्ध होत नाही. कारण या भूमंडळावर शकेडों तर् हेच्या भार्ा बोलणारे लोक आहेत. त्यांतनू 
बहुतेक देशांतील लोकांस संस्कृत भार्ा तर मुळींच येत नाहीं. त्यांनीं चार वेदांपासून आपला उद्धार 
करून घ्यावा याववर्यीं तुमचें काय म्हणणें आहे ” बु.-“ज्या वेळीं ईश्वरानें चार वेद तयार केले, 
त्या वेळीं एकंदर सवष खंडांसह बेटांतील लोक संस्कृत भार्ा बोलत असतील, यावरून ईश्वरानें चार 
वेद संस्कृत भार्ेंत तयार केले असावेत. परंतु पुढें कांहीं काळानें अशा नानाप्रकारच्या लभन्नलभन्न 
भार्ा पुढें तनमाषण झाल्या असाव्यात, असें अनुमान होतें.” मी-“अशा (तनरतनराळ्या) भार्ा पुढें 
तनमाषण होतील, हें ईश्वरास वेद तयार करतेवेळीं पवूी कळलें नाहीं  यावरून त्याच ेबत्रकाळ ज्ञानास 
व सवषसाक्षीपणास बाध येतो कीं नाही  लशवाय “जरमन, स्काचा , इंग्ललीश” वगैरे लोकांतील 
“म्याक्डम्युलर” सारख्या ववदवानास चार वेदांचें चांगलें पररज्ञान झालें असून त्यांनीं आपल्या 
णिस्ती धमाषचा गध:कार (पंतडता रमाबाईनें आयषधमाषच्या नाकाला चनुा लावल्यामुळें धतुाांतील एक 
अनामीक भागूबाई ववद्ववान तोंडांत बोट घालून “××बाग××वी”ं म्हणून आपला गुजारा करीत 
आहे.) करून वेदधमाषचा स्वीकार कां केला नाहीं, याचें मोठें  आश्चयष वाटतें.” बु.-
“म्याक्सम्युलरसाहेबास कदागचत ब्राह्मणासारखा गळ्यांत पांढरा दोर घालून युरोपातील थडं देशांत 
बत्रकाळ स्नानसंध्या करीत बसण्याचें भय वाटल्यामुळें त्यांनीं तसें केले असेल, असें वाटतें. 
यास्तव त्यांतील खरें व्यगंगत त्यांच ेमनाला ठावें. मी त्याववर्यी काय सांगू ” मी-“जर ईश्वरानें 
सवष मानवी प्राण्यांचा उद्धार करण्यासाठीं चार वेद तयार केले होते, तर भटब्राह्मणांनीं द्रहदंपुैकी 
शूिाद्रद अततशूिांस चार वेदांचें अध्ययन करण्याची मनाई केली नसती. यावरून त्यांनीं ईश्वराच े
आजे्ञचा भंग केल्यामुळें वेदकताष उगीच कसा एकीकड ेलपून बसला व त्यांपासून शूिाद्रद अततशूि 
लोकांचें थोडें कां नुकसान होत आहे  यास्तव त्यांनीं वेदकत्याष ईश्वरासद्रहत चार वेदांवर भरोसा 
ठेवून आपल्यास द्रहदं ु तरी कशाकररतां म्हनवून घ्यावें ” बु.-“शूिाद्रद अततशूि लोकांस चार वेद 
अध्ययन करण्याववर्यीं भटब्राह्मणांनीं कधींच मनाई केली नाहीं फकत्येक भटब्राह्मण लोक 
पोटासाठी पाद्रीडाहेबांच्या घरोघर जाऊन त्यांस वदे लशकववतात आणण ते तुमच ेशूिाद्रद अततशूि 
लोक दररिी असल्यामुळें त्यांना वेद अध्ययन करण्याची ऎपत मुळींच नाहीं. त्यास ब्राह्मणांनीं 
करावें तरी काय  असें बहुतेक ब्राह्मणांच ेम्हणणे आहे.” मी-“यावरून असें द्रदसतें कीं, ब्राह्मणांचें 
कपट आपल्यास कांहींच माहीत नाहीं. बरें असो, तसे कां होईना, धमाषच्या नांवावर तनवाषह करणारे 
पािी लोक वेद लशकण्याकररतां पैसे खचष करण्यापुरते श्रीमंत आहेत काय  आणण शूिांपैकीं भोंडले,
शशदें, होळकर, गायकवा  वगैरे राजेरजवाड े हे वेद लशकण्यापुरते भटब्राह्मणांस पैसे देण्याकररतां 



दररिी आहेत काय  त्यांतून एकासही आपल्या मुलास चार वेद अध्ययन करण्यापुरते सामथ्यष 
नाहीं  ते सवषच का युरोवपयन पािीसाहेबांपेक्षां कंगाल आहेत, असें तुम्हांस वाटतें काय  
बुवासाहेब! अहो, या सवष शूि राजेरजवाडयांच्या दरबारांत वैद्रदक, शास्त्री, जोशी व कथाडे 
तनरंतरच्या उपदेशावरून त्या अज्ञान्यांची त्यांवर कतकी भथिक्त जडते कीं, कोणी राजा रामदासाच े
घराण्यास जहागीर करून देतो. कोणी एकंदर द्रहदंसु्थानांतील क्षेत्रवासी भटब्राह्मणांस सतत एक 
मद्रहनाभर बुंदीची भोजनें देतो. कोणी पुण्यांतील ब्राह्मणांस सोन्याच्या पुतळ्या वाटतो. यावरून 
सवषच शूि दररिी आहेत, असें लसद्ध होत नाहीं. त्यांतून एकातरी भटब्राह्मणानें आपली भीड खची 
घालून सदरच्या राजेरजवाडयांतून एका यजमानापासून तरी, त्याच्या राज्यांतील शूि शतेकरी 
बांधवांच े मुलांकररतां गावोगांव शाळा घालवून त्यामध्यें एकदोन ववद्वान करावयाच े होते! अहो, 
यांच्यापेक्षा परदेशस्थ असून अन्यधमी लभक्षुक पािी हजार वाटेंनें बरे म्हटले पाद्रहजेत का नाहीं  
कारण शूिाद्रद अततशूि लोक आज हजारों वर्ाांपासून ह्या ब्राह्मण लोकांच्या पाशांत राहून द्रदवस 
काढीत आहेत. त्यांना त्यांतून मुक्त करण्यास्तव त्यांनीं आपल्या मुलखांत णिस्ती लोकांपाशीं 
लभक्षा मागून त्या पैशांनें येथें लशदें, होळकर, गायकवाड वगैरे शूि राजेरजवाडयांचा  ेजातबांधवांस 
सरकारी शाळेंतील ब्राह्मण ववद्याथ्याांच ेतोलाच ेववद्वान केल्यामुळें , ते ब्राह्मन कामगारांचें बरोबर 
मोठ्या शखेीनें वफकलीचीं व सरकारी हुद्यांचीं कामें करीत आहेत. ह्यावरून त्यांना आतां मूळची 
आपली थिस्थती कशी होती आणण हल्लीं आपली थिस्थती कशी होत चालली आहे, हें कळत नसेल 
काय  परंतु शूि लोक फकती हतभालय व फकती असमंजस समजले पाद्रहजेत कीं, त्यांना या कामी ं
एवढें मोठे कंग्रज सरकारचें सहाय्य लमळूनही, ह्या पाशांतून मुक्त होण्याची कच्छा न होतां, हल्लीं 
लमळालेलें पोकळ वैभव कदांगचत हातचें जाईल, या भीततस्तव ब्राह्मण कामगारांच ेपुढें हांजी हांजी 
करून एवढ्यांतच कृताथष मानून आपआपल्या डौलांत गुंग झाले आहेत.” बु.-“असें जर आहे, तर 
आपण आपल्या शूि राजेरजवाडयांकड ेजाऊन त्यांनीं आपल्या शूि बांधवांच ेमुलांकररतां गांवोगांव 
शाळा घालून त्यांस ववद्या द्यावी, म्हणून त्यांची प्राथषना कां करीत नाहीं ” मी-“अहो महाराज, 
त्यांच्या दरबारांत ब्राह्मण कारभार् यांचें कतकें  प्राबल्य वाढलें असतें कीं, तेथें माझी गररबाची दाद 
ते कशी लागूं देतील ” बु.-“असें कसें म्हणता  अहो, जेथें तुमच्या पुण्यांतील नाच्या पोरांच्या 
मागें तुणतुण्यावर झील धरून गाणें गाणार् या कुशा घोंगडयानें बडोद्याहून हजारों रुपये कमावून 
आणणले; आणण तशा द्रठकाणीं फक्त त्यांस त्यांच्या जातबांधवांच्या बर् याच्या दोन गोष्ट्टी 
सांगण्यापुरती त्याजपाशीं तुमची दाद लागणार नाहीं, म्हणून म्हणतां हें कसे ” मी-“राजेसाहेब 
तमासगगरांच ेछंदास लागावेत हा कारभार् यांचा मळू हेतु असतो. त्याप्रमाणें ते त्यांच ेनादीं लागले 
म्हणजे यांस त्यांच्या राज्यकारभारांत हात घालनू आपला फायदा करून घेतां येतो. त्याचप्रमाणें 
परभारें राजेसाहेबांकडून “युरोवपयन” कमगारांस मोठमोठाल्या मेजवान्या देवववतात व 
आमच्यासारख्यांच्या सल्ल्यावरून कारभारी लोकांचें नुकसान आहे, कारण, राजेसाहेबांनीं शूि 
शतेकर् यांच े मुलांस ववद्वान केल्यामुळें ते पुढें मोठमोठ्या हुद्यांची कामें करंू लागल्यास 



कारभार् यांच्या ब्राह्मण जातबांधवांच ेमुलांस नांगर हांकून कपाळीं शतेीचा धदंा व गचखलमातीचीं 
कामें करण्याचें येईल का नाहीं बरें ” बु.-“असा डावपेंच ब्राह्मण लोकांत नसेल असें मला 
आजपयांत वाटत होतें. परंतु आज माझी खात्री झाली, यावरूनच बावा ! हे धतूष ब्राह्मण कारभारी 
शूि राजेरजवाडयांचीं मुलें वयांत आल्याबरोबर त्यांस राज्यकारभार चालववण्याचें ज्ञान नाहीं, 
म्हणून तूतष राज्यकारभार देऊं नये, असें कंथिललश सरकारास ललद्रहण्यास कमी करीत नाहींत, कारण 
तसें केल्यापासून आपली सरकारास हुर्ारी आणण राजपुत्रांची गाफली समजून आपण तेथील 
कारभारी होतांच, द्रदवसा तेथील राजपुत्रांच्या गळ्याला माकडाप्रमाणे दोरी लावून, साहेब लोकांच े
बंगलोबंगलीं त्यांची गधडं लमरवून, रात्रीं त्यांना नाचतमाशांच ेनादीं लावून आपण त्यांच्या दौलतीची 
वाताहत करीत नसतील कशावरून ” मी-“जो काळपावेतों आमच ेशूि राजेरजवाड ेशुद्धीवर येऊन 
आपआपल्या मुलाबाळांसह आपल्या पदरच्या शूि मानकर् यांस ववद्वान करणार नाहींत, तों 
काळपावेतों ब्राह्मण कारभारीं असें करण्याचें सोडणार नाहींत. यास्तव तशा गोष्ट्टींचा येथें उच्चार 
करून कांहीं फायदा होणें नाहीं. शूि आपल्या कमाषप्रमाणें फळें भोगीत आहेत व त्याचप्रमाणें 
ब्राह्मण कारभारी आपआपल्या केलेल्या कमाषचीं कधीं तरी फळें भोगतील.” बु.- “बरें तर, आता ं
मी येतों.” मी-“आपली मजी, या राम राम.”  
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