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भ+रत

पुराणांतर? गावाची AयाBया अशी !दल? आहे –
तथाश"
जनाया सुसमF
दकृषीवला |
ू जनाया
ृ दक
Hे ोपभोगभूमFये वसIतJामसंKLता ||
िजNयासभोवती कOद सार- व!हतीला योPय – जमीन आहे

आ(ण

िजNयामFये मातQबर शेतकर? व पुRकळसे मजूर आहे त, अशा व=तीला गाव
Uहणतात. गावNया हVीला ;कंवा सीमेला ‘‘शीव’’ ह? संLा आहे . गावाचे
=वभावतः आ(ण एकमेकांपासून अलग असे दोन भाग उघड उघड पडतात.
एक ‘पां
पांढर?’
काळी’
र? ;कंवा गावठाण आ(ण दस
काळी ;कंवा रान, काळी आ(ण
ु रा ‘काळी
पांढर? ]ा संLा ज^मनीNया रं ग व गुणधमाव_न चारात आ`या असाAया.
काळी जमीन काळी ;कंवा काळसर असून भुसभुशीत असते, ती पाणी धरते
व खचते. पांढर? जमीन पांढरसर, आवळ व Iनबर असून पाणी ढाळते.
]ामुळे काळी जमीन िजतकO व!हतीला उपयोगी, IततकO इम`याला नसते
आ(ण पांढर?वर जसा इम`याला धर सापडतो, तसा कंदमुळांना ;कंवा
उIbcजांNया मुdयांना IतNया पोट? वाव सापडत नाह?.

eयेक गावात

शfयतेमाणे पांढ-या ज^मनीची योजना गावठाणाकडे आ(ण काळीची योजना
शेतवाडीकडे झालेल? !दसते ती Iनसगानुरोधानेच आहे , हे कोणाNयाह? लHात
येईल. तेAहा गावाNया cया जागेवर मनुRये घरे दारे क_न नांदतात Iतला
पांढर?, आई-पांढर ;कंवा गावठाण Uहणतात आ(ण cया जागेत ती 3पके
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करतात, Iतला काळी, आई-काळी, रान ;कंवा ^शवार Uहणतात. कालेक_न
पांढर? व काळी ]ांचा अथ अन'
ु मे पांढर?त व काळीत iावे लागणारे कर
असा होऊन बसला जसे, मी पाच _पये काळी दे तो. पांढर? Uहणजे गाव ;कंवा
लोकव=ती आ(ण काळी Uहणजे शेतकर? वग असाह? भाषणसंदाय _ढ आहे
जसे ह? गोRट काळी पांढर?ला माह?त आहे . ^शवेNया आतील पांढर?AयIत+रk
सव भूभाग – शेते, खराबा, चराई, नiा, नाले, मसणवाटा, माळमुरडण
इeयाद? – ^शवार या शQदात समुNचयाने येतात. काळी-पांढर? ^मळून
झाले`या गावाला जुlया कागदप ात ‘‘दे ह’’ संKLले आहे .

काह? !ठकाणी

गावठाण सोडून मनुRयव=तीची छपरे , झोपडया, झाप, घरे इeयाद? nRट?स
पडतात. गावठाणापासून दरू दरू ची जमीन जसजसे लोक लागण क_ लागले
तसतशा शेताNया येरझारा

ासदायक होत गे`या व शेतीतला नफाह? परु ता

^मळे नासा झाला. Uहणून शेतांत ;कंवा eयांNया आसपास राहoयाची गरज
जा=त भासू लागल?. ]ा व ]ासारBया दस
ु -या कारणामुळे शेतकर? ^शवारात
कायमची व=ती घालू लागले. अशा कारची शेतात एक दोन घरे असल? तर
eयांना झाप, आवसा, कोठा, गोठा ;कंवा पडाळ (पर + आलय) Uहणतात
आ(ण ती दहा-पाच ;कंवा अrधक असून eयांचे छोटे खानी गावठाणच बनले
तर eयाला वाडा, वाडी, मजरे , पाडा असले नाव ाsत होते. पाडा, वाडा, वाडी
अगर मजरे मूळ गावNया अंगभूत असते आ(ण कागदोप ी अमुक गावची
अमुक वाडी आ(ण मजरे यामाणे उ`ले(खतात. वाडीची व=ती जसजशी
वाढते व संपlन होते, तसतसा Iतला गावाचा आकार येतो आ(ण मळ
ू
गावाला मागे टाकणा-या व हा मूळ गाव कO वाडी असा पांथ=थांना बुचकळात
पाडणा-या वाडयाह? fवrचत आढळतात. अAवलपासून आप`याकडे खेडेगावांचे
दोन भेद मानतात. एक मौजे आ(ण दस
कसबा कसब (कला अगर हुlनर)
ु रा कसबा.
]ा शQदापासून कसबा हा शQद Iनघाला आहे . Aयापार, हुlनर व कसबी
मजुर?

करणारे

लोक

मौcयापेHा

कसQयात

अrधक

असतात

आ(ण

कसQयाखाल? वाडयाह? जा=त असतात. कसQयाचे गाव मौcयापेHा जा=त
3व=तत
ु राथेत नाग+रकांना
ृ , चAहाटयाचे, रोजगार? व संपlन असते. गज
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‘कसबाते’ Uहणतात. मोठया AयापाराNया गावाला पेठ Uहणतात. पेठ Uहणजे
बाजार ;कंवा दक
ु ानांनी Aयापलेला गावाचा भाग. मनRु यगणतीNया वेळी
सरकारने ठोकताळयाने असे ठर3वले कO, पाच हजारावर?ल लोकसंBयेNया
गावाला शहर Uहणून व eयाखाल?ल लोकसंBयेNया गावाला खेडे Uहणून
दाखल करावे. परं तु एखाiा गावाला खेडे ;कंवा शहर हे नाव लोक दे तात,
तेAहा ते लोकसंBयेबरोबर ;कंबहुना जा=ती उiोगधंiाNया कारावर लH
दे तात. गावची हुlनर? व Aयापार? व=ती फुगल? आ(ण काळीपेHा पांढर?
बळावल? कO eया गावाची शहरात गणना होऊ लागते. खेडणे Uहणजे जमीन
कसणे आ(ण खेडू Uहणजे जमीन कसणारा. तेAहा खेडूंची जी व=ते ते खेड.े
cयामFये धान धंदा शेती व cयामFये भरoयाची व=ती शेतक-यांची असते,
eया गावाला लोक खेडे ;कंवा गावढे Uहणतात आ(ण तuAयIत+रk गावांना
शहर मानतात. लोक_ढ?त खेडे आ(ण गाव हे बहुतेक समानाथक शQद होऊन
बसले आहे त. गाव-गाडा, गावकO, गामुकादमानी, गावपंचाईत, वगैरे शQदात
गाव हा शQद शहरापेHा खेडे ]ा अथाने योिजला आहे हे सांगणे नको.
कोणeयाह? गावाला गेले तर? मFये पांढर? व सभोवती काळी nRट?स
पडेल. गावNया बंदोब=तासाठw घाटावर?ल पुRकळ गावांसभोवती गावकूस ;कंवा
कोट केले असून eयातून गावात ^शरoयाला एक अगर अrधक वेशी असतात.
पुRकळ !ठकाणी गावकूस व वेशीची Iनगा न रा!ह`यामुळे पडझड व मोडतोड
झाल? आहे . eयामुळे गावाची हवा, उजेड ह? खेळती झाल? आहे त, हे
सावजIनक आरोPयाNया nRट?ने एकपर? बरे झाले Uहणावयाचे! =पyृ य
जातींची घरे वेशीNया आत असतात आ(ण मेले`या जनावरांची rचरफाड
करणा-या (श= ाने न मारले`या Uहणजे Iनसगधमाने मेले`या जनावराला
‘‘पडे’’ Uहणतात eयांNया मांसाला ते न खाणा-या जाती ‘‘माती’’ Uहणतात,
व ते खाणा-या जाती “भाजी” Uहणतात. वे ती खाणाzया जातींची, तसेच
वंजारे , व{डर, कैकाडी, फासेपारधी वगैरेसारBया ;फर=eया व नवीन व=तीला
आले`या जंगल? जातींची घरे , पाले ;कंवा झोप{या ायः गावाबाहे र असतात.
eयात`या eयात फासेपारFयांNया झोप{या गावापासून जरा दरू असतात.
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]ांमुळे पांढर? पांगलेल? !दसते इतकेच नAहे तर नवBयाला जवळ जवळ दोनतीन गावे अस`याचा भास होतो. जातीजातींची घरे सलग असतात व eयांना
जाIतपरeवे माळआळी, सत
ु ारआळी, कोळवाडा, रामोसवाडा, ^भलाट? अशी नावे
पडतात. दर एक गावाला एखादे दे वालय आ(ण बहुतेक गावांना चावडी असते.
तेथे लोक जमतात. ^भ`ल, कोळी, रामोशी वगैरे तुफानी जातीतले लोक
जंगल पहाडाचे दडण व पड
ुं ावा सोडून गावाNया आयाला आले, तेAहा
eयांNया जाIतधमास योPय अशा !ठकाणी eयांना व=ती ^मळाल?. ]ा जाती
=पyृ य आहे त तर? eयांना मFयव=तीत कोठे ह? जागा ^मळाल? नाह?. व!हमी
जाती मFयव=तीत ठे वणे धोfयाचे असते. eयापेHा eया वेशीजवळ ;कंवा
गावकुसाजवळ रा!ह`या तर गावाचे राखण तर? करतील. Uहणून भीलवण,
कोळवणांतील गावे ^शवाय क_न इतर मल
ु खात`या गावात ]ा जातींची व=ती
वेशीजवळ ;कंवा गावकुसाजवळ !दसून येते. अ=पyृ य जातीपैकO जे गोमांस
खात नाह?त अशा ढोर, चांभार, भंगी इeयाद?ंची घरे गावात शेवट? ;कंवा
गावकुसाबाहे र अगद? गावाला खेटून असतात. महार, मांग, मेलेल? ढोरे (गाई,
Uहशी) फाडतात व खातात Uहणून महारवाडा व मांगवाडा हे गावापासून
;कंrचत दरू असतात.

पि|मेची शुFद हवा ^मळावी ]ा=तव पुRकळ !ठकाणी

ते गावाNया पूव}स आढळतात. ीरामचं"ाने कनकमग
ृ मारला व तो पडला
Uहणून तो महारांनी हfकांनी नेला ह? कथा सांगून महार आपला मुBय हfक
असा सांगतात कO, आUह? ‘‘पडयाचे धनी.’’ कोणी Uहणतात, महार हा शQद
मेहतर याचा अप~ंश आहे , कोणी Uहणतात तो महा+अ+र (मोठा श ू) ]ा
दोन सं=कृत शQदांचे _पांतर आहे . रा. रा. ^शवरामपंत भारदे Uहणतात कO,
महाराचे मूळ ‘‘महा+अर’’ Uहणजे जंगलात ;कंवा पवताNया गुहेत राहणारा
अथात जंगल ;कंवा गुहेचा नाईक हे आहे , Uहणून eयाचे मुBय काम
वाटा{याचे ठरले. सर रामकृRणपंत भांडारकर ]ांNया मताने मत
ृ हर (मेलेले
जनावर ओढणारा) ]ा शQदापासून महार हा शQद Iनघाला. ‘गोधन’ हा
सं=कृत समास पुराण^सFद आहे . !हंद ू लोक गाईला आई समजतात. गाई,
Uहशी, बैल, रे डे ]ा शेतोपयोगी जनावरांना शेतकर? लोक “ल
लमी’’
मी Uहणतात.
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उदाहरणाथ, पाटलाजवळ दोन खंडी लमी आहे , रानात लमीला पाणी भेटत
नाह? इeयाद?. वर सांrगतले`या जनावरांचे मांस बहुतेक !हंद ू खात नाह?त.
महार-मांग ते खातात इतकेच नAहे , तर लोकवादामाणे गरु ाढोरांना 3वष
घालून मारतात व पडे खातात. तेAहा मा (लमी, आई) + हर अशी महार
शQदाची

Aयुeप4ी

संभाAय

!दसते.

महार

हा

जाIतवाचक

शQद

असून

Aयवसायवाचकह? आहे आ(ण अस`या अनेक जातीमाणे महार ह? संकOण
जात असावी. महार व मांग या दोlह? जाती गावाबाहे र राहतात, तर?
‘बाहे
बाहे रला’
वेसकर’
ला व ‘वे
कर हे IतशQद महारालाच लावतात. दोlह? जातीत
‘नाईक’ हे बहुमानाचे उपपद लावतात व महारामFये eयाचे ‘नाक’ हे _प
झाले आहे , उ.- खंडनाक, जाननाक. गावकONया कामावर महारांमाणे
मांगांNया साHी स]ा fवrचत आढळतात. आषाढात कोणeयाह? !हंद ू जातीची
लPने होत नाह?त परं तु महारांची लPनसराई मा

आषाढात असते. ]ा

म!हlयात महारकOचे काम फारसे नसते, Uहणून सम=त गावक-यांNया सोईने
हा म!हना महारांना लPनकायासाठw काढून !दला असावा. दवंडीचा मजकूर
तडाने ओरडून महार सांगतो व डफडे मांग वाज3वतो. ेताचे सरण महार
वाहतो आ(ण Iतरडी बांधoयाची दोर? मांग पुर3वतो. पडयाचे अमुक एक
(आ(ण ते महeवाचे असतात) अवयव महारांनी यावेत, अमुक मांगांनी
यावेत, असे हfक अस`याबVलNया झालेलया
मजलसीचे जुने कागदप
्
nRट?स पडतात. महारांNया घर? लPन Iनघाले तर मांगांनी (खजमत करावी.
मांगाने लPन केले तर शेला-लुगडे, आ(ण गधळ जागरण घातले तर चार पैसे
महाराला iावेत. मांग मोळ कापावयाला गेला तर eयाने महारास चार पैसे,
खोबरे , पानसुपार? इतके !दले पा!हजे. महाराने बैलावर व मांगाने ह`यावर
वरात काढावी. अशा कारNया द=तुराव_न मूळ महार आ(ण मांग ह?
महारातून वेगळी पडलेल? पोटजात असावी ;कंवा ती eयाNयामागून eयाNया
पडोशाला येऊन रा!हल? असावी, असे अनम
ु ान Iनघते. असो. जाIतपरeवे
IनरIनराळे पाणोथे आहे त इतfया मुबलक पाoयाची गावे 3वरळ. परं तु ;कतीह?
अडचण असल? तर? ढोबळ मानाने =पyृ य जाती एका पाणोयाला जातात, व
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eयावर अ=पyृ य जातींना पाणी भ_ दे त नाह?त. दस
ु रा पाणोथा नस`यास
=पyृ य जाती अ=पyृ य जातींना पाणी काढून वाढतात. सवड अस`यास
IनरIनराdया जाती उNचनीच भावानुरोधाने वेगवेगdया पाणोयावर पाणी
भरतात, जसे, महारांNया पाणोयावर चांभार पाणी भर?त नाह?त अथवा
मांगांNया पाणोयावर महार पाणी भर?त नाह?त.
काळी व पांढर? हे जसे गावाचे दोन =वाभा3वक 3वभाग पडतात, तसे
उiोगपरeवे लोकव=तीचे दोन भाग शेतकर? करतात – ‘‘क
णबी’’ Uहणजे
कुणबी
शेतकर? आ(ण ‘‘अडाणी
अडाणी’’
Uहणजे
अडाणी

बगर-शेतकर?. स]ा"?Nया पाययाशी

डांगाणात महादे वाची कोळी राहतात. तेथील एका गावचा एक पोk कोळी
बोलता बोलता आढयतेने Uहणाला कO ‘‘आUह? ‘राजकोळी,’ कुणबी नAहत.
‘कुणबी’ Uहणजे ‘कोणीबी’ (कोणीह?).

eयांNयात कोणतीह? जात संपादते.’’

कुणबी, गज
ु राती ‘कणबी’ ;कंवा माळवी ‘;करसान’ हे शQद सं=कृत कृषी,
कृषीवल ]ा शQदांपासून Iनघाले असावेत. कोणी Uहणतात, ‘कुनमी’ (प
ृ वीला
नमन करणारा) ]ा शQदापासून कुणबी हा शQद Iनघाला. "ा3वडी भाषेत
जमीन कसणा-याला पूव

‘‘कुल’’ Uहणत. कुळव, कुणबी हे शQद कुल

शQदापासून Iनघाले असावेत, हे जा=त संभाAय !दसते. शेतीचा पयायवाचक
शQद कुणबीक, कुणबावा व शेतकर? ]ाचा पयायवाचक शQद ‘‘कुणबी’’ हे
होत. कुणबी हा शQद वाणी, माळी, भराडी, कोRट?, कोळी, महार वगैरे
शQदामाणेच जाIतवाचक असून Aयवसायवाचकह? आहे . धमाकडे ;कंवा
जातीकडे लH न दे ता जसे शेतकर? आपापसात एकमेकांना ‘^मरासभाऊ’
‘पास-भाऊ’ (पास = कुळवाचा लोखंडी भाग) Uहणतात, ततच शेतीचा धंदा
करणा-याना ‘कुणबी’ Uहणतात. चै

गळे कुणबी पळे , कुनबीसर?खा दाता

न!ह, वगैरे Uहणीत कुणबी याचा अथ शेतकर? धरला आहे . खेडे Uहटले कO,
पांढर?Nया अगोदर चटकन काळीच डोळयापुढे उभी राहते. शेते, 3पके, गवत,
झाडे, गुरेढोरे , शेळया-म ढया, म ढके, शेतकर?, गुराखे, पाट, भुडfया, 3व!हर?,
नांगर, कुळव, मोट, माळा, गोफण वगैरे ब^ळराजाचे वैभव खेडयाचे नाव
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काढताच इतके मन Aयापून टाकते कO, खेडयात शेतीखेर?ज दस
ु रा रोजगार
चालत असेल ;कंवा शेतक-यांखेर?ज दस
ु रे कोणी राहत असेल, असे एकाएकO
मनात दे खील येत नाह?. कुणबी पढ
ु े झा`यावाचून एकह? खे{यात वसाहत
झाल? नाह?. eयाने धाlय पैदा क_न इतरांNया खाoयाची तरतूद केल?, तेAहा
ते गोळा झाले. दIु नयेNया पोटापाoयाचा भार कुणQयाने उचलला ह? साव क
समजूत अस`यामुळे खेडयातले सव धंदेवाले कुणQयाला ‘‘ब^ळराजा’’ असे
संबोrधतात. वामनाला प
ृ वी दान करणारा बल? राजा होता, ह? पुराणकथा
लोक^सFद आहे . शेतीNया धंiाइतका शार?र बल वाढ3वणारा दस
ु रा धंदा
नाह? व रामोशी, महार, मांग इeयाद? सव जाती एकवाणीने कबूल करतात
कO,

एकंदर?त

कुणQयाइतकO

ताकद

दस
ु -या

कोणeयाह?

जातीत

नसते,

Uहणूनह? कदाrचत ाणाला जसे पंडत, तसे कुणQयाला बळी (बलवान)
Uहणoयाचा +रवाज पडला असेल.

कुणबीक हा जसा आi धंदा आहे , तसा

तो धान धंदाह? आहे . ‘उ4म शेती, मFयम Aयापार आ(ण कIनRठ चाकर?’
अशी Uहण पडoयाचे कारण इतकेच कO, आप`या दे शातला मुBय धंदा
शेतीचा आहे आ(ण सव धंदे शेतीवर जीव ध_न आहे त. अजूनह? शेकडा ७२
लोकांचे पोट शेतीवर चालते आ(ण शेकडा ८0 जणांची धाव जमीन संपादन
करoयाकडे आहे .

लोकांचा असा ठाम 3वyवास आहे कO, पोटाला भरपूर आ(ण

Iनरं तर एक काळी आई दे ईल. पैसा जातो, परं तु जमीन !ठकाणी राहते व
IतNयातले धन सालोसाल उक_न खाता येते. तेAहा असला अHय धंदा
cयाला साधला, eया धंiाNया लोकांनी आप`या आधारावर धंदा करणा-याला
अडाणी (अडणारा) Uहणू नये तर काय Uहणावे? cया धंiाचा काळीशी Iनकट
संबंध नाह? ते करणा-यांना ‘पांढरपेश’े Uहणतात, आ(ण ते ाण झाले तर?
कुणQयाNया !हशेबी अडाoयातच मोडतात.

तर? पण खेडयात जाIतपरeवे

अडाणी शQदाची ^भlन ^भlन योजना nRट?स पडते. वाoयाला 3वचारले, तर
ते सांगतील कO, वाoया-ाणांची बारा घरे आ(ण बाकO अडाoयांची. गुरव,
सुतार, सोनार, हे ह? वाणी, ाण व =वतःची जात वगळून बाकONयाना
अडाणयां
् त ढकलतील. असे आहे तर? cयाअथ कुण बकOने खेडे बहुतेक वेढले
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आहे , eयाअथ

कुणबी करतात तेच लोकव=तीचे 3वभाग ‘‘कुणबी’’ आ(ण

‘‘अडाणी’’ हे अrधक Jा] आ(ण खेडयाची उeप4ी व सवसामाlय ि=थती
Iत बं बत करणारे आहे त, ]ात संशय नाह?.
खे{यात अAवल आ(ण धान व=ती कुणQयांची. तेथे अडाoयाNया साया ारकेची एक काय ती मेढ, आ(ण ती कुणबी होय. ‘‘धाlयानामRटमो
भागः षRठो ादश एव वा आदद?त’’ इeयाद? मनु=मत
ृ ी आहे , तर? राजाने
रयतेNया उeपlनाचा सहावा !ह=सा भागधेय (कर) Uहणून यावा, असा
सरसकट धारा पडला असावा. Uहणूनच सं=कृतात ‘‘षRठांशवeृ ती’ हा राजाचा
IतशQद होऊन बसला. !हंद ू राजांNया अमलात काळी पुRकळ आ(ण कुणबी
थोडे होते.

तेAहा गतकुळी अगर बेवारशी ज^मनीची लागण जो कर?, तोच

IतNयावर वारसा सांगे आ(ण सरकारला IतजबVल लढाई वगैरे धामधम
ु ीNया
साल? 3पकाची चौथाई आ(ण एरवीNया सामसुमीNया वेळी साहो ा दे ई.
]ामाणे करभार घेऊन राजे जापालन कर?त, cयाला eयाला =वकRटािजत
संप4ीचा भोगवटा घेoयाची सोय क_न दे त आ(ण अपहार करणा-या दज
ु नांचे
पा+रपeय कर?त. पुढे राजकारण वाढत जाता जाता मुसलमानी +रयासतीत
ज^मनीची पूण मालकO राजाने आप`याकडे ओढल? असावी. कारण ‘खलक
खुदाका मुलक पादशहाका’ (3वyव परमेyवराचे आ(ण मुलूख राजाचा), ‘बेट?
बापाची जमीन बादशहाची,’ ]ामाणे लोक बोलू लागले.

मुसलमानी

राcयकeयानी ज^मनीची पाहणी व मोजणी क_न सरकारसारा ठर3वoयाचा
यeन केला. तैमरू ची वसूलपFदती Uहणून काह? ठोकळ Iनयम होते.
शेरशहाने

eयात सुधारणा क_न ज^मनीची आकारणी ठर3वल?.

अकबर

बादशहाNया कारकOदत राजा तोडरमल ]ाने ‘‘इलाह? गज’’ नावाचे जमीन
मोजoयाचे माण Iनि|त क_न ‘कानुगो’ (जमाबंद?चे मुBय कामगार) नेमले,
आ(ण सव ांतातील जमीनीचे वग करण व वसूलआकारणी केल?. ]ा
वसूलपFदतीस ‘असल-इ-जमा-इ-तुमार’ असे नाव आहे , !हलाच दKHणेत
‘तनखा’ Uहणतात.

पूव तांQयाचा टfका घेत होते. eयाऐवजी _sयाचे तनखा

नावाचे नाणे यावे असे ठर3वले Uहणून ]ा पFदतीचे नाव तनखा असे पडले.
10

गावगाडा

!हNया अlवये कुलकाळी सरकारची ठरवून IतNया उ4म, मFयम, कIनRठ
अशा तीन ती ला3व`या आ(ण रयतेने =वा^मeवाबVल चौथाई उeपlन नk
iावे असा धारा घातला. राजा तोडरमल ]ाची कायम धारे बंद? लोक3य झाल?
असा इIतहास आहे . इ. सन १६0७ ते १६२६ Nया दरUयान Iनजामशाह?मधील
सु^सFद मुeसVी, चांद बबीचा 3वyवासू नोकर, आ(ण खडकO उफ औरं गाबाद
शहर वस3वणारा म^लकंबर ]ाने दKHणची शेतवार पाहणी व मोजणी क_न
तवार? बस3वल? आ(ण ज^मनीNया उeपlनामाणे २/५ !ह=सा घासदाoयाNया
_पाने वसूल घेoयाचा खुV गावाशी ठराव केला व वसुलाची जबाबदार?
पाटलावर टाकल?. इ. सन १६१४ Nया पढ
ु े eयाने काह? !ठकाणी दरसालNया
वा=त3वक उeपlनाNया मानाने १/३ नगर? वसल
ू घेoयाचा घात स_
ु केला.
eयाने ाचीन Jामसं=थांचे पुन_cजीवन केले, कुणQयांना ^मरासप े दे ऊन
Uहणजे ज^मनीचे मालक बनवून eयांना ज^मनीNया खरे द?-3व'Oचे हfक !दले
आ(ण पाट?ल, कुलकण व इतर Jामाrधकार? आ(ण बलुतदार ]ांची वतने
^मरास Uहणजे वंशपरं परे ची क_न !दल?. eयाने गावाला पड ज^मनीतून
वनचराई, गायराने काढून !दल? आ(ण उरल? जमीन ती ‘‘गावासंबंधी’’ ;कंवा
‘‘गाव वद ळ’’ Uहणून गावाNया !दमतीला लावून !दल?. सरकारसा-याचा ठराव
गाववार

होत

वसूलपFदतीची
कुणQयाचा

अस`यामुळे
सुधारणा

;कंबहुना

eयाची

कुळवार

‘‘म^लकंबर?तह’’

कुणQयाअडाoयांचा

फाळणी
]ा

काळीशी

पाट?ल

नावाने

कर?.

^सFद

एकजीव

ह?
आहे .

के`यावाचून

सरकारसा-याची शाyवती नाह?, हे तeव म^लकंबरने पूणप
 णे दयात वाग3वले
आ(ण अजूनह? लोक eयाचे गुण आठ3वतात. ]ामाणे तनBयाने कुणQयाकडे
;कंवा गावाकडे असले`या ज^मनीस ‘‘^मरासी
^मरासी’’
^मरासी व Iतचा भोगवटा घेणा-यास
^मरासदार,
^मरासदार, थळकर?,
थळकर?, वतनदार Uहणत.

मेले`या मनुRयाची जी ^मळकत

eयाNया वारसाला ाsत होते Iतला अरबी भाषेत ‘‘^मरास’’ Uहणतात.
वारसहfकाने 3पयानु3पया अबाrधतपणे राहाणा-या ज^मनीला ‘‘^मरासी’’
Uहणत.

^मरासीNया

कोकणी

भावंडांना

‘‘सुट?’’

व

‘‘धरा’’

Uहणतात.

^मरासीखेर?ज जी कOद सार जमीन सरकारNया व!हवाट?ला राह?, Iतला खालसा
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Uहणतात. खालसा ;कंवा सरकार? जमीन सरकार मन मानेल eयाला काह?
मद
ु तीपयत

कौलाने

दे ई.

कौलाने

जमीन

वाहणा-याला

उपर?

Uहणत.

^मरासदारांNया खेडूंनाह? उपर? Uहणत. काह? गावात तनBयापेHा जा=त वसूल
येई, तर काह? गावात सबंध तनखा वसल
ू होत नसे. यामुळे गावNया !हशेबात
कोठे फाजील Iनघे, तर कोठे बाfया ओढाAया लागत. ह? अAयव=था
मोडoयासाठw मराठे शाह?त दर गावाहून जा=तसालबेर?ज Uहणजे जा=तीत
जा=ती जो वसूल आला eयाचा दाखला काढून तोच गावNया तनBयाऐवजी
कायम केला आ(ण eयाला ‘कमाल आकार’ हे नाव !दले. कमाल आकारात
कमजा=त क_न सालोसाल जो ऐन वसूल कर?त, eयाला ‘वसुल? आकार’
Uहणत. कारणपरeवे ^मरासी ज^मनी उप-या झा`या आ(ण कौलदारांनी कुल
ज^मनीचा- मग IतNयात पेर होवो का ती अंशतः ;कंवा सव=वी पडीक राहो –
सरकारसारा

दे oयाNया

कबल
ु ायती

क_न

दे ऊन

हळूहळू

उप-या

ज^मनी

^मरासीत चढवून घेत`या, असे दाखले ^मळतात. इ.स. १८१८ साल? असे
!दसून आले कO, पुoया–साताzयाNया आजूबाजूला िजकडे Iतकडे ^मरासीच
^मरासी जमीन; तेच आडवळणी सुयात उपर? ज^मनीचे Hे

अमाप होते.

असो. यामाणे कुणQयांचे ^मरासदार आ(ण उपर? असे दोन 3वभाग झाले.
^मरासदार आ(ण उपर? हे कुणQयांचे वग करण केAहा झाले असेल ते
असो परं तु मराठशाह?Nयापूव च ते महाराRात सरास चारात होते. तुकोबा
Uहणतात, ‘हे माझो ^मरासी| ठाव तुया पायापाशी || याचा धर?न अ^भमान|
कर?न आपुले जतन ||.’ ^मरासी व ^मरासदार ]ामFये केवढा आeमभाव
द?sत झाला होता, हे वर?ल अवतरणाव_न !दसून येoयासारखे आहे .
^मरासदारांचा दजा फार उं च मानीत. ते ठरलेला धारा दे ऊन वंशपरं परे ने
जमीन धारण कर?त. ^मरासीवर?ल सारा सरकारला वाढ3वता येत नसे. परं तु
IतNयात पेर होवो वा न होवो Iतजवर?ल सरकारदे णे चुकत नसे. सारा येत
असे तोपयत सरकारला ^मरासदाराकडून जमीन काढता येत नसे आ(ण
यदाकदाrचत eयाकडे सारा थकला तर? दे खील ^मरासदार तीस वषावर
12
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परागंदा झा`या^शवाय ^मरास जमीन अिजबात खालसा करoयाचा सरकारास
हfक नAहता. ^मरास ज^मनीबVल जर खुV सरकारला इतका हात आखडून
धरावा लागे, तर कज उगवoयासाठw सावकाराला ती 3व'Oस काढता येत नसे,
हे सांगणे नलगे. ^मरासदारांमाणे उप-यांचा ज^मनीवर Iनरं तरचा असा
काह?एक हfक नसे. ते सरकारातून सालोसाल कौलाने अगर मद
ु तीNया
पय
् ाने परवडेल ती पड जमीन वाहoयास घेत असत आ(ण पेर`या
ज^मनीपुरती पी दे त. ज^मनीवर eयांचा हfक इतकाच कO, eयांना कौलाNया
मुदतीत Iतची लागण करता येई. कौलाची मुदत संपताच सरकारला उपर?
जमीन वाटे ल eयाला लावता येत असे आ(ण Iतजवर?ल पटट? पण वाढ3वता
येत असे. इं Jजी राcयात ^मरासी व उपर? हा भेद उडाला. आता कुणबी वगैरे
अiाप एकमेकांना ^मरासदार ;कंवा उपर? Uहणतात. eयाचा अथ इतकाच कO,
गावात फार !दवस रा!हलेला तो ^मरासदार, नवीन व=तीला आला तो उपर?,
बाकO दोघांचेह? ज^मनीवर?ल हfक सारखेच. इंJज सरकारने रयतवार? पFदत
सु_ केल? आ(ण सरकार व रयत ]ांचे जमीन धारण करoयासंबंधाने हfक व
कतAये ह? मुंबईNया जमीनमहसुलाNया कायiाने (इ. सन १८७९ चा ५ वा
अँfट) ठरवून टाकल?. ]ा पFदतीने eयेक कुणबी थेट सरकारकडून जमीन
धारण करतो व सरकारचा खातेदार होतो आ(ण कमकसर उeपlनाचा सहावा
!ह=सा सारा, नगद?Nया _पाने भरतो. खातेदार आ(ण सरकार ]ांNया दरUयान
कोणीह? मFय=थ नाह?. खातेदाराने दर तीस वषानी अगर कमी मुदतीने
आकारoयात येईल तो सारा iावा आ(ण खुशाल वंशपरं परे ने जमीन जातीने
कसून ;कंवा बटई, ठोfयाने (मfeयाने) लावून Iतचा उपभोग यावा.
सरकारसाzयासाठw जमीन खालसा होते व सावकार? कजासाठw ती 3वकल?
जाते. रयतेला जमीन गहाण, खरे द? दे oयाची पूण मुभा आहे . परं तु ]ा
हfकाने पुRकळ कुणबी कजबाजार? झाले, व काळी कुणQयाकडून Iनघून
अडाoयाकडे

जाऊ

लागल?,

हे

पाहून सन १९0१ साल? सरकारने
जमीनमहसुलाNया कायiात द_
ु =ती क_न असे ठर3वले आहे कO, 3व^शRट
रयतेला नवीन जमीनी दे ताना अशी शत घालावी कO, eया eयांना सरकारNया
13
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परवानगीवाचून गहाण, खरे द? ;कंवा बटाईने दे ता येऊ नयेत. तेAहा ^मरासदार
आ(ण उपर? ]ाऐवजी आता कुणQयांचे जl
ु या शतचे Uहणजे गहाण, खरे द?
दे णे वगैरे हfक असणारे खातेदार, आ(ण नAया शतचे Uहणजे सदरहू हfक
नसणारे खातेदार असे दोन वग झाले आहे त.
कुणQयाने गाव वस3वले आ(ण काळी उचलल? खर? तथा3प eयाचा धंदा
पार पाडoयाला व पंचाची अनेक कामे चालoयाला eयाला अडाoयांNया
जाIतपरeवे धंiांची गरज होती, Uहणून कुणQयाने आप`याबरोबरच गावात
अडाणी आणले.

eयात प!ह`याने का_ व नंतर ना_ आले. का हा शQद

“कार” (करणारा) या शQदापासून Iनघाला आहे . cयाची 3वiा, कसब ;कंवा
मेहनत, कुण बकOला अथवा कुणQयाNया सरकार? खाजगी Aयवहाराला अवyय
असा धंदा करणारा तो का_ आ(ण cयाNया धंiावाचून कुणQयाचे नडत नाह?
;कंवा fवrचत नडते, असा धंदा करणारा तो ना_. का_ला बलुतदार ;कंवा
बलुeया आ(ण ना_ला आलुतदार ;कंवा आलुeया Uहणतात. गुजराथेत eयांना
‘वसवईया’ व तेलंगणात ‘वेवाडू’ Uहणतात. का_ व ना_ IनरIनराdया
जातीचे असतात, तर? ते एकमेकांना ‘‘कारभाऊ’’ ‘‘नारभाऊ’’ Uहणतात
आ(ण सवजण कुणQयाशी मायलेकरांचे नाते लावतात. कुण बकONया व
सम=त

गावकONया

भाग3वoयासाठw

सामाlय

का_-ना_

जी

तसेच
आप`या

गावकzयांNया
जाIत3व!हत

3वशेष

गरजा

कसबानुसार

कामे

करतात, eयांNयाबVल मेहनताना Uहणून eयांना दरोब=त कुणQयाकडून जो
3पकाचा वाटा वंशपरं परे ने ^मळतो, eयाला अनु'मे बलुते आ(ण आलत
ु े
Uहणतात.

बलुeयाआलुeयालाच आय, घुगर?, प ढ?काडी, सळई, ^भकणे, शेर,

हfक इeयाद? IतशQद आहे त. cयांना बलुते ^मळते ते बलुतदार व आलुते
^मळते ते आलुतदार होत. बलुते अथातच आलुeयापेHा अrधक असते.
कुणQयांना cया बलुतदारांचा िजतका उपयोग eया मानाने eयांची तबंद?
लागून eयोचे तीन वग झाले आहे त. अशा वगाला ‘ओळ’ ;कंवा ‘कास
कास’
कास
Uहणतात.

प!ह`या वगाला ‘थोरल?
थोरल?’,
मधल?’
थोरल? दस
मधल? व Iतस-याला
ु -याला ‘मधल?
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‘धाकट?
धाकट?’
धाकट? ओळ ;कंवा कास Uहणतात. कास Uहणoयाचा घात पडoयाचे
कारण असे कO, कुणबी ह? गाय, व बलत
ु दार ह? वासरे मानल? आहे त आ(ण
ह? वासरे आपाप`या पाळीमाणे कासेला लागतात. कुण बकOला सवात जा=ती
cयांचा उपयोग ते बलुeये प!ह`याने कासेला लागतात, आ(ण यथेNछ
जोगवतात, Uहणजे सवात अrधक बलुते eयांना ^मळते.

प!हल? ओळ

आखड`यावर दस
ु र? ओळ सुटणार, Uहणून Iतला प!हल?पेHा कमी दध
ू
3पoयाला (बलुते) ^मळते. Iतस-या ओळीची पाळी शेवट? येते, सबब Iतचा
वाटा सवात कमी असतो. गाय, Iतची कास, वासरे हे _पक आ(ण कुणQयाचे
बहुमानाचे नाव ‘‘बळी’’ ]ाव_न तक चाल3वला तर बलुeया Uहणजे बल?अपeय अशी Aयeु प4ी ^सFद होते. बळाने Uहणजे हfकाने ऐनिजनसी उeपlन
मागणारा तो बलुeया, आ(ण आलेला आगंतुक Uहणून लोभाखातर ;कंवा धम
Uहणून पसा मागणारा तो आलुeया असेह? या शQदांचे मूळ असू शकेल.
मोहबत ]ा शQदाNया अथाने दे शावर ‘अलुलकO’ हा शQद

वापरतात जसे,

‘‘eयाचा काह? हfक नाह? पण चार ताटे घेऊन जा Uहणून फ;कराला
अलुलकOने बोलावले,’’ असे कुणबी बोलतात. बलत
ु दारांमाणे आलत
ु दारांNया
ओळी नाह?त.

साधारणतः पाट?ल, कुलकण सोडून चौगुला, महार, सुतार,

लोहार, चांभार, कुंभार, lहावी, सोनार, जोशी, पर?ट, गुरव, कोळी, ]ांना बारा
ं ी, माळी,
का_ ;कंवा बलुतदार Uहणतात. तेल?, तांबोळी, साळी, सनगर, ^शप
गधळी, डौzया, भाट, ठाकर, गोसावी, जंगम, मुलाना, वाजं ी, घडसी,
कलावंत, तराल ;कंवा कोरबु, भोई, वगैरना अठरा ना_ ;कंवा आलत
ु दार
Uहणतात. =थल-कालपरeवे आलुeये बलुeयात चढले व बलुeये आलुeयात
उतरले

आ(ण

कोठे

कोठे

उप+रIन!द Rट

का_ना_ं पैकO

काह?ंना

आलुeयाबलुeयांNया पंkOत मुळीच थारा नाह?. बहा4र रोग आहे त असे
Uहणतात,

eयामाणेच

गावाला

बारा

बलुeये

व

अठरा

आलुeये

असे

Uहणoयाची व!हवाट आहे . बाकO व=तुि=थतीचा ]ा संBयेशी मेळ नाह?, हे
का_ना_ं ची 3व=तत
गाव-मुकादमानी ]ा करणात !दल? आहे , Iतजव_न
ृ याद? गाव=पRट होते.
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गावचे आंधळे , पांगळे , महारोगी वगैरे 3वकल व पंगू लोक हfकदार
^भHुकामाणे काळी-पांढर? उकळून आपला Iनवाह करतात आ(ण एककारे
हfकदार बनतात. सव गावकzयांना, मग ते कोणeयाह? धंiावर पोट चालवोत,
वतनदार ह? सामाlय संLा आहे . वर?ल =थाIयक वतनदाराखेर?ज गावाला
ओवां{याचे (परगावचे) ;फर=ते वतनदार असतात. सव कारचे व दजाचे
Aयापार?, IनरIनराळे तीथपाFयाय, मं!दरवाले, दरगेवाले, ;फर=ते, हुlनर? व
मनोरं जनाचा धंदा करणारे , ^भकार, चोरटे वगैरे लोकांचा cया गावाशी
वंशपरं परे चा संबंध जडतो, ते ती गावे वाटून घेतात आ(ण वाटणीNया गावात
आपला

रोजगार

Uहण3वतात

आ(ण

3पढयान3पढया
गावचे

चाल3वतात.

=थाIयक

तेह?

वतनदार

आपणाला

तयां
् ना

याच

वतनदार
नाeयाने

वाग3वतात. कद?मNया ;फरeया वतनदारांमाणे उपलाणी गोसावी, बैरागी,
फकOर, जंगम, मानभाव, आंधळे , पांगळे वगैरे ^भHुक, गोपाळ, को`हाट?,
गारोडी, ]ासारखे तमासगीर काह? गावी कायमची व=ती क_न वतनदार झाले
आहे त. काह?जण ;फरता ;फरता कमाईची गावे टे हाळून ठे वतात आ(ण वष
दोनवषा eया गावी टाकले उतरतात. यामाणे पायरवा घालून ते हळूहळू
वतनदार बनतात ते इतके कO, लोक eयांची मुदतीमाणे वाट पाहतात आ(ण
ते आले नाह?त, तर हळहळतात. एका गावी फार !दवस रा!हले`या एका
(=ती पालकाने आपण कर?त असले`या लोकसेवेबVल आपला तीन चार
म!हlयांचा पंचेचाळीस कO साठ _पये पगार सदरहू गावात पी क_न
काढ`याचे ऐ;कवात आहे . गावगाडयातले भ+रत ;कती ठे लले आहे , वाटे ल
eयाला eयात आपले चंबू गवाळे टाकून कसा पाय रोवता येतो हे खेडयांचे
Iनर?Hण करणाzयाला तेAहाच ताडता येईल. राजकOय, धा^मक व सामािजक
ि=थeयंतरे , आप`या समाजाची पुराण3यता, व3ृ 4छे दाची भीती, धमादायाची
क`पना, धौताल कारभार आ(ण मागणzयाची rचकाट?, =वा^भमानशूlयता व
सतरा सगे क_न धाlय, पैसा अगर व=

उकळoयाची ^शताफO cयांना
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माह?त आहे , eयांना हे सांगoयाची गरज नाह? कO, गावे उकळून खाणzयांची
संBया ;कeयेक शतकापासून सारखी वाढतच आहे .
वतन हा शQद ‘वतन’ (उपजी3वकेचे साधन) ]ा सं=कृत शQदापासून
Iनघाला.

राहoयाNया

जागेला

अरबी

भाषेत

वतन

Uहणतात.

जातधंदा,

वंशपरं परागत काम, चाकर?, नेमणूक, उeपlन, अrधकार, मानपान, हfक,
वडलोपािजत ^मळकत, =थावर अगर =थावराNया योPयतेची जंगम मालम4ा,
जlमभूमी ]ा सवाना वतन शQद लावतात. वतन धारण करणरा तो वतनदार.
गावNया वसुलावर, 3पकांवर, हरिजनसावर, दे ऊळ दरPयासारBया धमादायावर,
;कंवा

गावकzयांNया

सं=कारांवर,

धमकृeयांवर,

cयांचा

थोडा

फार

3पयान3पया अगर Aयk3व^शRट Iनरं तर ;कंवा काह? काळपयत हfक आहे ,
ते सव वतनदार होत. cया गावी जो कायमची व=ती क_न राहतो,
जमीनजम
ु ला करतो, ;कंवा काल3वशेषी धंiाIन^म4 अगर ^भHेIन^म4 फेzया
घालतो, तो सF
ु दा आपणाला eया गावचा वतनदार Uहण3वतो.

वतनदारांNया

गावसंबंधाNया पर=पर Aयवहाराला आ(ण वतनदारांNया जगuAयापी जाdयात
गुरफटले`या

गावNया

समाईक

अंतबा]

Aयवहाराला

‘गावकO’

;कंवा

‘गावगाडा’ असे Uहणतात. तेवहा
् गाव-गाडयात समा3वRट झाले`या सवाना
आपण eयाचे भ+रत Uहणू.
जाIतधमबFद सामाlय जनाची नजर ‘मी व माझे कुटुंब’ ह? कडी
फोडून

Iनघाल?

ती

गावकुसाला

अटकल?

आ(ण

दे शा^भमानाची

जागा

Jामा^भमानाने पटकावल? व तोह? पढ
ु े वतनलोभात लय पावला. आतामाणे
वाससौकय, Aयापार3व=तार आ(ण IनयमबFद कारभार व तो चालoयास
ज_र ते राजबल ]ांचा भरपूर आय नस`यामुळे आपापले उiोगधंदे आ(ण
पंचाचे Iनeय Aयवहार अAयाहत चालू ठे वoयासाठw खेडयांना =वयंपूण व
=वावलंबी होणे अवyय झाले. हमेशाचा सव कारचा Aयवहार गाव आप`या
अखeयार?वर कर?, आ(ण राजाrधकार? ;कंवा धमाrधकार? eयात fवrचत rच4
घाल?त. जी3वत ;कंवा 3व4 संरHण करoयाNया कामी ^शवभावांचे ;कंवा
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राजाrधकाzयांचे वेळेवर सहाय ^मळे लच असा भरं वसा नAहता. eयामुळे
गावावर जी धड येई Iतचे ओझे सव गावाने समाईक उचलoयाखेर?ज
गeयंतर नAहते. cया गावाला बाजार नसतो, ;कंवा असूनह? वेळेवर सौदा
^मळoयाचा संभव नसतो तेथले धोरणी संसा+रक जसे सवडीनस
ु ार हरएक
वाण संपादन क_न लावून ठे वतात आ(ण वेळेवर काढतात eयामाणे
गावगाडयाNया योगHेमासाठw ज_र ते राजाrधकार?, धमाrधकार?, JामरHक,
हुlनर?, मजूर, मनोरं जन करणारे , eयाने आप`या संJहास वंशपरं परे ने ठे वले.
खरे पाहू गेले तर eयेक गाव हा एक तुटक जनसमाज ;कंवा =वतं राcयच
झाले आ(ण राcयातील इतर 3वभागांशी eयाचा इतका कमी संबंध येत होता
कO, तो असून नस`यासारखा होता. ^संधांती गाव वस3वणाzया घराoयांना
समN
ु चयाने

राज

(राcय)

Uहणतात.

ह?

गोRट

वर?ल

3वधानाNया

eयंतरादाखल लHात घेoयाजोगी आहे . सबंध काळी-पांढर?ची सामािजक व
राजकOय जबाबदार? गावाने सव ^मळून यावी, होता होईल तोपयत eयाला
कोणeयाह?

कारणाने

परगावापाशी

;कंवा

खुV

सरकारापाशी

सुFदा

तड

व गाडoयाची गरज पडू नये हे Fयेय सतत डोdयापुढे ठे वून आमNया पूवजांनी
गावगाडा भरला आ(ण eयांना तो अंतबा] Aयवहारात िजतका =वयंसमा3वRट
करता आला Iततका करoयात तयां
् नी यिeकंrचत कसूर केल? नाह?. Uहणून
तो पूव Nया बेबंदशाह?तून वाचून Iनघाला. ]ा गावाचे eया गावाशी वाकडे
नसले तर नशीब समजावयाचे.

‘‘गावचा बळी गावीच बळी पzया गावी

गाढवे वळी’’ ]ा Uहणीव_न गावगावचे लोक परगावNया लोकांशी कसे वागत
याचा उलगडा होतो. जे ते गाव आप`यापुरते पाह?. अनेक गावे ;कंवा सबंध
ांत ]ांचे लोकोपयोगी कामांत सहकाय पाहoयाचा सुयोग 3वरळ. उलट
परदे श=थांना असे अनेक वेळा !दसून येई कO, एखाiा गावाNया सुडया
जळा`या, तर आसपासची गावे आपले धाlय eयांना न 3वकता दाबून धर?त
आ(ण शेजारNया गावावर बंड आले तर eयाचे शीवभाऊ eयाNया मदतीला न
धावता

खुशाल

आपाप`या

शेतात

नांगर

कुळव

हाकOत.

राजकOय

3वभागासंबंधाने गावचा हात महालाला, महालाचा सुयाला आ(ण सुयाचा
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राcयाला

लागला

तर?

तो

पुoयाहवाचनापुरताच.

एकमेकांनी

एकमेकाला

कडकडून कवटाळले व ओढून घेतले आ(ण rचरकाल?न 3व=तत
ृ सावजIनक
!हतसंबंध Iनमाण केले असे fवrचत झाले.

]ामळ
ु े एक राcय जाऊन दस
ु रे

आले Uहणून गावNया !दनचय}त !दसoयाजोगा बदल झाला, ;कंवा गावकर?
गावकO

पल?कडNया

3वचारात

IनमPन

झाले,

असे

बहुधा

होत

नसे.

cयामाणे अनेक 3पढया व_न आ`या व गे`या तर? उं बरा आप`या
!ठकाणNया !ठकाणीच, eयामाणे राcयांNया अनेक तzहा व उलथापालथी
झा`या, तर? गावगाडयाने आपले !ठकाण सोडले नाह?. eयाचे गुणावगुण काह?
असले तर? हे कबूल केले पा!हजे कO, गावगाडा हा राcयAयव=थेचा आ!दघटक
आ(ण अनेक3वध धमAयव=था व समाजAयव=था ]ांचा धान घटक अनेक
शतके होऊन बसला आहे आ(ण आजसुFदा eयाची ह? पदवी कायम आहे .
कारण !हंद=
ु थान हा शहरांचा दे श नसून खेडयांचा देश आहे. गे`या
मनुRयगणतीने हे च ^सFद केले आहे . एक लाख व वर लोकसंBयेची शहरे
अवया दे शात स4ावीस असून eयात दे शातील एकंदर लोकसंBयेपैकO शेकडा
२.१४

लोकव=ती

लोकसंBयेचा
खेडयापाडयांत

आहे .

दहावा

पाच

!ह=सा

राहतात

हजारावर?ल

सुFदा

आ(ण

येत

शहरांNया

नाह?.

IनUUयाहून

शेकडा

अrधक

वाटयाला
नAवदावर

जनता

एक

अजून
लोक
हजार

लोकसंBयेNया आतील सहा लाख खेडयांत काल'मणा करते. सरसकट शेकडा
दहा लोक जर? शहरात राहतात, तर? कोoया ना कोoया खेडयांत eयांना वतन
नाह?,

असे

शहरवासी

आप`या

दे शात

3वरळा.

तेAहा सबंध

!हंद=
ु थान

गावगाडयात भरले आहे , असे Uहटले असता आठ हात लाकूड आ(ण नऊ
हात ढलपी असा आरोप खास येणार नाह?. तर? तो कसा काय चालला आहे
]ाची पूसतपास क_.
- - - - - -
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२.

वतनवतन-व4
ृ ी

कोठे ह? केAहाह? जा, बापाचा धंदा मुलाने उचलला नाह?, असे fवrचत
nRट?स पडते. बहुतेक !ठकाणी व संगी असेच पाहoयात येते कO बाप वैi
असला तर मल
ु गाह? वैiकO करतो; बाप सराफ ;कंवा जAहे र? असला, तर
मल
ु गाह? बापाची गाद? चाल3वतो. बापाचा कारकुनी ;कंवा ^शपाई पेशा असला
तर

मुलगाह?

कलमबहाVर

;कंवा

तलवारबहाVर

होoयाची

ईषा

ध+रतो.

लHावधी धंदे अि=तeवात असताना व eयात हरघडी शतशः भर पडत
असताना आ(ण ते ^शकoयाची साधने व सोयी 3वपुल व मुkार असताना
जर आज आपणाला असे =पRटपणे !दसते कO, मल
ु ाचा ओढा बहुधा बापाNया
धंiाकडे असतो, मुलाने आपला धंदाच पुढे चालवावा असा मनोदय बापाचाह?
असतो, आ(ण eयामाणे उभयपHी तयार? करतात तर जेAहा धंदे थोडे आ(ण
eयांचे Lान ^मळ3वoयाची सावजIनक साधने व सोयीह? थोडया व एक घर?
होeया, अशा ाचीन काळात बापाNया धंiाची माळ मुलाNया गdयात सरास
पडे, ]ात नवल ते कोणते? पुRकळ धंदे वंशपरं परे ने चालतात

]ाचे मुBय

कारण हे कO, मुलाला वडलािजत ^मळकत आयती ^मळते, eयाचमाणे
वडलािजत धंiाचे बरे चसे Lान eयाला बस`याजागी अनायासे ाsत होते.
जाता येता वडलांचे काम नजरे खालून जाते, eयासंबंधाने ते काय बोलतात हे
उं बरा न ओलांडता कानी पडते, आपण ते काम क_ Uहट`यास सव सामुJी
घरNया घर? ^सFद असते आ(ण eयाचे वम समजून घेoयाचे मनात
आण`यास कळकळीचा सांगणारा तeपर असतो. Uहणतात ना, जावयाबरोबर
जेवावे व मल
ु ाबरोबर ^शकावे. eयH बापापेHा अrधक !हतrचंतक 3वiाग_
ु
कोण भेटणार? धंiाला काय लागते, खर? मेहनत व कूस ;कती ]ाचा
खडानखडा माह?त अस`यामुळे आ(ण धंiाची सव कारची पूवत
 यार? क_न
बस`यामुळे – नAहे तो अगोदरच रे घा_पास आण`यामुळे वडलांनाह? असे
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वाटणे साहिजकच आहे कO, मुलाने तडात आलेला घास टाकून नवा पाव नवा
डाव

न

करता आप`याच

धंiात

पडावे.

]ामाणे

सौकयाNया

nRट?ने

वडलािजत धंदे चाल3वoयास चालू व भावी 3पढया सारBयाच आतुर असतात,
आ(ण समाजह? ]ा ि=थतीस अनक
ु ू ल असतो असे Uहटले तर? चालेल. 3वशेष
कारण

नसताना

कालावधीने,

कारखानदार

अनुभवाने

;कंवा

आ(ण

कारखाने

आनुवंशाने

वरचेवर

ाsत

बदलले

होणाzया

तर,

कसबास

व

ावीoयास समाज मुकतो. जोपयत कसब सोपे व साधे असते आ(ण eयात
कलाकुसर?चा व Aयkसंपा!दत ावीoयाचा भाग फारसा नसतो, तोपयत
वंशपरं परे ने धंदे अAयाहत चालले तर? समाजाNया गरजा 3वशेष अडचण ;कंवा
तोटा न येता भागतात.
आमNयात अशा कारे 3पयान3पया धंदे चाल3वणार? 3ववKHत घराणी
केवळ

समाजसAु यव=थेसाठw

Iनघाल?,

आ(ण

जर?

ती

मळ
ू ची

एकाच

समाजातल? ;कंवा eया समाजात अंतलन झालेल? असल? तर? कालांतराने
आi ऐfयाची भावना कमजोर आ(ण 3वभkपणाची भावना बलव4र होत
जाऊन

eयांचे

वेगवेगळाले

संघ

झाले.

हे च

आमचे

वण

होत.

पूव ची

वणAयव=था सैल असून IतNयामFये धंiाची अदलाबदल करoयास ;कंवा
अमुक धंदा करणाzया आईबापांNया पोट? जlम घेत`यामुळे eयांचा धंदा
सोडून दस
ु रा धंदा करoयास मनाई नAहती Uहणजे वणAयव=था जlम^सFद
नAहती. पढ
ु े जसजसा समाज वाढला व पांगला, तसतशी ]ा संघांची बंधने
एकमेकांपासून दरु ावत गेल? आ(ण ^भlन ^भlन आचार _ढ होत गेले.
eयापैकO

काह?

आचार

केवळ

यnNछे ने,

काह?

Aयवसायपरeवे,

काह?

दे शकालमानाने व काह? मतभेदाने चारात आले असले तर? eया सवाना व
eयांना मूलभूत जो वयवसाय
eयाला धमाचे =व_प येऊन वणामधम
्
सवसामाlय धमाNया जोडीला येऊन बसला. सामाlयापेHा 3वशेषाचे जेथ`या
तेथे माहाeUय जा=त असते, ]ा Iनयमानुसार cया eया वणातले लोक
सामाlय धमापH
े ा आपाप`या वण3वशेष धमाला जा=त भजू लागले. धंiाNया
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=व_पाव_न एक धंदा दस
ु zया धंiापेHा अrधक प3व

व मानाह अशी धंiाची

तवार? लागून अखेर एकाच धंiातील अमक
काम उNच व शुFद ;कंवा
ु
^सFद अशी eयात`या eयात कामाची वगवार? लागल?. ]ामुळे वणामधमाची
3वभkता nढ होऊन पव
ू Nया एकजीव समाजाचे लोक IनरIनराdया वणात व
उपवणात एकमेकांपासन
ू तुटक नांद ू लागले आ(ण cयाने eयाने आपाप`या
वणातच शर?रसंबंध व अlनAयवहार केला पा!हजे, cयाचा cया वणात जlम
eयाच वणाचा Aयवसाय eयाने वणधम Uहणून केला पा!हजे, इतर Aयवसाय
करणे अधम होय, असले कडक Iनयम अमलात आले. eयांनी थम
समाजातील

सव

वणात

होणारा

बेट?Aयवहार

नंतर

रोट?Aयवहार

नंतर

^शवता^शव कमी केल? आ(ण चार वणातून अनेक उपवण उफ जाती उeपlन
के`या. वणामाणे जातीजातींचेह? 3ववKHत धंदे व आचार पडत गेले, आ(ण
ते जाIतधम Uहणून cया eया जाती पाळू लाग`या. जातीत`या काह? लोकांनी
काह? धंiातून ;कंवा मूळ धंiाNया घाणेरडया ;कंवा

ासदायक भागातून अंग

काढून घेतले. तसे cयांनी केले नाह? ;कंवा असल? कामे cयांनी पeकरल?,
eयांNया कमी दजाNया पोटजाती बनू लाग`या. वणातून cया कारणांनी जाती
Iनघा`या, eयाच कारणांनी जातीतून पोटजाती Iनघा`या आ(ण _ढ?ने सव
Aयवसाय, पोटAयवसाय व eयातील IनरIनराळी कामे ]ांना जाIतधमाचे =व_प
दे ऊन टाकले. ह? समाज3वभंजक परं परा जाती-पोटजातीवर मुfकाम करती
तर? बरे होते. एखाiा जातीने दस
ु zया एखाiा जातीचा ;कंवा पोटजातीचा
Aयवसाय

;कंवा

आचार

उचलला,

;कंवा

जाणूनबज
ु ून

अथवा

नकळत

आचार=खलन केले, ;कंवा मूळ धमाहून ;कंrचत ^भlन असा एखादा उपधम
;कंवा संदाय पeकरला, ;कंवा शेजार? नांदत असले`या परधमाNया मतापैकO
;कंवा उपासनेपैकO एखादा भाग =वीकारला, कO eया जातीत अगर पोटजातीत
तट पडत व तेवढा आचार, Aयवसाय, संदाय, धममत अगर उपासना
]ापुरता =वतं

पंथ Iनघे व अजूनह? हे च चालले आहे . इतर Aयवहारात

सामाlय जात eयाला दरू धर?त नसे व नाह?. परं तु अ`पसंBयाक समाज
आप`या !हतास अIतशय जपतात असा Iनयम आहे , eयामाणे नवीन पंथच
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जातीNया सामाlय !हतापेHा आप`या !हताकडे जा=त लH दे तात व वेगळे
होoयाNया तयार?स लागतात. ]ामाणे समाजाचे तुकडे होता होता शेवट?
IनरIनराळे कुलाचार पडत जाऊन ते कुलधम होऊन बसले आ(ण एरवी सव
कारे एक अशा कुळातसुFदा फुट पडल? व बारा पुरभये आ(ण चौदा चुल?
अशी समाजाची ि=थती झाल?. जातीNया ;कंवा पंथNया 3वभkपणाNया
सहावधी कारणांचा शोध केला तर तो अIतशय बोधद व मनोरं जक होईल,
आ(ण eयाची छाननी क_न eयातील तयांश समाजापुढे समाण मांडला तर
जाIतभेदाची तीता कमी करoयास eयाचा पुRकळ उपयोग झा`यावाचून
राहणार नाह?.
अगद? वर वर पाहणाzयालासुFदा ह? गोRट कबूल करावी लागेल कO,
ाणा!दकांNया बहुतेक जाती वि=तपरeवे झा`या – मारवाडी ाण, ककणी
मराठा, गुजराती lहावी, परदे शी कंु भार इeयाद?. cया ाणांनी नागवेल?ची
पाने खुडoयाचे टाकून !दले नाह? eयांची Iतरगुळ ाण Uहणून एक पोटजात
झाल?. cया H य-वैyयांनी 3वधवावपन, पुन3ववाह वगैरे चालू केले ते
आप`या वणबंधूतून फुटून बाहे र पडले. गुरव, भोsये, गधळी, आराधी, भुeये,
भराडी, डौरे गोसावी, वाये वगैरे पुजार? जातीचे भेद दे वदे वतांव_न झालेले
!दसतात. शंकराची पूजा मुBयeवे गुरव करतात, तशी दे वीची भोsये,
गधळी, भुeये ;कंवा आराधी, भैरवाची जोतीबाची भराडी ;कंवा डौरे गोसावी,
खंडोबाची वाघे करतात. 3पराला भजणारे व मानभावाचा अनुJह घेतलेले लोक
ाणेतर जातीत पRु कळ आहे त, आ(ण eयामळ
ु े eयांचे वेगवेगळाले पंथ झाले
आहे त. पांचाळाकडे पाहता सोनार, तांबट, कासार, लोहार, िजनगर, Iघसाडी,
]ा जाती धातूव_न पडलया
् असाAयात. सुतार, बु_ड, साळी, कोRट?, चवाळे
3वणणारे

सनगर,

िजनसाव_न

धनगर,

पडले`या

]ा

!दसतात.

जाती

धंiाला

लागणाzया

ढोर,

चांभार,

महार,

IनरIनराdया

होलार

व

मांग

चामडयाNया मुBय धंiाची पोटकामे करतात, तर? eयांNया जाती Iनराdया
आ(ण eयातह? उNचनीच भाव आहे . cया ढोरांनी जोडे करoयाचे काम पeकरले
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ते चांभार झाले आ(ण cया चांभारांनी महारमांगाचेसुFदा जोडे करoयाचे
पeकरले ते होलार झाले. महार संबळ वाज3वतील पण कडयावर थाप मारणार
नाह?त. मांग कडे वाज3वतात पण ढोल ;कंवा डौर वाज3वणे कमी दजाचे
समजतात, तो मांग गारोडी वाज3वतात. ^भ`ल, कौळी ]ासारBया अनाय
जातीनी आयाना 3वरोध केला आ(ण eया लूटमार क_न रा!ह`या. eयांना
आयातले दरु ाचरणी लोकह? ^मळाले असावेत. आज cया अनेक गुlहे गार
जाती आपणाला !दसतात eया दरु ाचार? आय-अनाय व सं^म जातीचे वंशज
होत. गुlहे करणे हा आपला जाIतधम आहे असे सदर जाती मानतात.
Hे शुFद?बVल eयेकाला

काळजी

असते,

तर?

]ा

lयूनताचुर

Aय^भचार? लोक असावयाचेच. आप`या जातीची नीती

जगात

बघडू नये Uहणून

व+रRठ जातींनी आप`या कामवासना कIनRठ जातीत`या ियांकरवी तsृ त
के`या, ;कंवा आप`यात`या मोळा सुटले`या ियांची =वतं
!दल?.

]ामुळे

खानदे शकडील

हरदास,

बzहाणपुराकडील

जात होऊ
रामजानी

व

गंगथडीकडील को`हाट? (कुलटा = Iनवसलेल? = ी.) आ(ण मुसलमानातील
कसबी वगैरेसारBया जारकम करणाzया जाती Iनमाण झा`या. Aय^भचार हाच
आपला जाIतधम असे ]ा जाती मानतात. मुसलमानांचे पाऊल !हंद=
ु थानात
पडoयापूव

गुरे मारoयाचे काम !हंद ू खाट?क कर?त. मुसलमान nRट?स

पड`याबरोबर eयांनी ते सोडले आ(ण मुसलमान खा!टकांना ‘मुलाना’ हा
;कतान दे ऊन बकरे लावoयाचे (कापoयाचे) काम eयाNया गdयात अडक3वले.
3वशेषतः असे !दसून येते कO, मळ
ू जातीत`या धंiातल?

ासदायक व ओंगळ

कामे ^भlन ^भlन जातीत`या ^म शर?रसंबंधाNया अपeयांनी व नवीन
धमानुयायांनी पeकरल?. वर सांrगतले`या व eयासारBया अनेक कारणांमुळे
जातींची

संBया व

लोकाचारात

इतकO

कडी बेसुमार
खोल

गेल?

कO,

वाढल?

आ(ण

जाIतभेदाचा

जाIतभेदाची
नायनाट

मुळेपाळे

करoयासाठw

अवतीण झाले`या महमद? व (=ती धमानासुFदा ]ा कामात तड ;फरवावे
लागले आहे . लाखो !हंदं न
ू ी महमद? व (=ती धमाची द?Hा घेतल? तर?
eयांNया गdयातले जाIतभेदाचे लोढणे सुटले नाह?. आतार, मंoयार, झारे कर?,
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कंजार, तेल?, धोबी, मोमीन, तांबोळी, कसई, मदार?, दरवेशी, बंदरवाले,
कसबी, कटई, हलालखोर वगैरे कIनRठ गणलेले धंदे करणाzया मस
ु लमान
जातीचा व व+रRठ जातीNया मस
ु लमानांचा बेट?Aयवहार होत नाह?. ाण,
(=ती, साळी (=ती, महार (=ती, मांग (=ती असले भेद लPनसंबंधात
!हंद? (=ती पाळतात. समाजसुधारकांना जर? पुRकळसे जाIतभेद अनावyयक
!दसतात तर? eयांना फाटा दे णे अनेक वषाNया व!हवाट?मुळे दघ
 झाले आहे .
ु ट
अनेक जातीत अनाचार, दरु ाचार व दोष ]ांना जाIतधमाचे =व_प आ`यामुळे
cया eया जातीला व एकंदर सामाजाला eयातला वावगा कार !दसेनासा
झाला आह. तसेच जातीजातीत आचार3वचारांचे अंतर कसे व ;कती दरु ावले
आहे, आ(ण जाIतधमामळ
ु े जाIतभेदाचा कोट दभ
ु }i होऊन पवताNया तट
ु ले`या
कडयामाणे !हंद ू समाजात`या जाती एकमेकांपासन
ू बहुतांशी कश सट
ु ाव`या
आहे त हे गl
ु हे गार व Aय^भचार? जातींव_न चांगले =पRट होते.
eयेक समाजाला असे वाटत असते कO, आपण =वयंपण
ू  असावे व कोणeयाह?
गोRट?त दस
ु र्याNया ओंजळीने पाणी 3पoयाची पाळी आपणावर येऊ नये.
eयातून !हंद ू समाजातील जाती व पोटजाती एकमेकांपासून बहुतेक बाबतीत
अलग झा`यामुळे =वयंपूण असoयाची आवyयकता eयांना 3वशेष भासू
लागल?. जाIतपरeवे जर? सरकार?, खासगी धंiाची वाटणी झाल? आ(ण
एकOचा धंदा दस
ु र? सहसा करणार नाह? असा आळा पडला, तर? सबंध
जातीचा ओघळ होता होईल तो जातीबाहे र जाऊ दे ऊ नये ह? क`पना
बहुजनसमाजात अeयंत nढमल
ू झा`याने eयेक जातीने, पोटजातीने ;कंवा
पंथाने, काह? राजकOय, धा^मक व सामािजक अrधकार राजाला,
धमाrधकाzयांना ;कंवा सवसामाlय समाजाला अपण न करता आप`या हाती
राखून ठे वले. eयामुळे पुRकळ बाबतीत जातीNया लोकांचा राजा व धमाचाय
जातच रा!हल?. लोकस4ाeमक राcयपFदतीत लोकच आपले राजे असतात,
तर? पण धमासं=कारावर?ल अrधपeय धमगु_कडे असते असे बहुधा पाyचाeय
दे शात आढळून येते. ]ा Iनयमाला !हंद ू समाजात मा काह? अपवाद नजरे स
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पडतात. अठरा वणाचे नामधार? गु_ जर? ाण असले तर? ाण, मराठे ,
सोडून eयेक जातीला गु_ व ^भHुक आहे त व ते eयांचे अनेक धमसं=कार
चाल3वतात.

उदाहरणाथ,

^मरजगाव

परगoयाचया
्

माdयांचे

‘माळगण’

आडनावाचे ^भHुक आहे त आराधी, भुeये ]ांचा भोsया (ग_
ु ) ‘कदम’ (मराठा);
ढोरांचा

गु_

‘घोडके;

महारांचा

मागता

(^भHुक)

‘ढे गुजी

मेघुजी’

मांगगारोडयांचा ‘डfकलवार’. लPनापेHा मोठा सं=कार कोणता असावयाचा?
शा= ांनी

eयाला

धमसं=कार

ठर3वला

आहे .

Uहणून

वा=त3वक

लPन

धमाचायानी लावावयास पा!हजे. प_तु फासेपारधी, को`हाट?, कुंचीवाले, व{डर,
गड

वगैरे

!हंद ू

जाती

कोणeयाह?

धमाचायाकडून

लPन

न

ला3वता

जातपंचांकडून ला3वतात. जातीचे समाईक बोभाटे जातगंगेने ;कंवा दै वाने
^मटवावेत, eयात जाIतबा] Aयfतींचे ;कंवा सं=थेचे बोट ^श_ दे ऊ नये
एवढे च नAहे , तर cया भानगडी जाIत3व^शRट नसून IनAवळ Aयk3वषयक
आहेत ;कंवा cयांचा संबध
ं इतर जातींशीह? Iततकाच पोचन
ू eयांनाह? cया
सामाlय आहे त, eया दे खील जातीने ^मटवाAयात असा Iनणय !हंद ू समाजाने
ठर3वला आ(ण तो धमाFयHांनी व ाचीन राजानीह? माlय केला. एखाiाने
काह? दRु कम केले, जमातीNया आचारा3व_Fद ;कंवा ठरावा3व_Fद आचरण
केले, जाIतसंदाया3व_Fद लPन लावले, ेतसं=काराNया संगी मदत केल?
नाह?, जमातीने माrगतलेल? वगणी !दल? नाह?, एखाiा मानाहाचा उपमद
केला, तर जात eयाला शासन करते व पावनह? करते. जेथे एका जातीतील
एक अगर अनेक AयkOंचा ;कंवा सबंध जातीचा संबंध दस
ु zया एक ;कंवा
अनेक जातींशी ;कंवा सबंध समाजाशी अथवा राजाशी पडे तेथे जातीतील
3व^शRट AयfतीबVल ;कंवा सबंध जातीबVल जबाबदार? अवया जातीवर
टाकOत आ(ण जातगंगा ती पार पाडी. तथा3प जेAहा एखादा इसम माजून
जातीला मोजीनासा होई, तेAहा धमाFयHाकडे अगर राजाकडे धव घेऊन
eयांNयामाफत

जात

आप`या

कायiाची

अंमलबजावणी

क_न

घेई.

धमाFयHाची आLा जी जात ;कंवा जातीतील AयkO उ`लंघी, Iतचे पा+रपeय
धमाFयH राजाकडून करवीत. सारांश, cयामाणे गावकzयांNया बहुतेक सव
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राजकOय,

धा^मक

व

सामािजक

कृeयांची

जोखीम

गावगाडा

उचल?,

eयाचमाणे जातभाNया कृeयांचा िजUमा जात घेई आ(ण लोकांवर राजा व
धमाFयH ]ा दोघांपेHाह? खराखुरा अंमल जातीचा व गावाचा असे. ]ामुळे
=तत
ु काळी cया अनेक गोRट? खास राजस4ेNया Uहणन
ू कायiाने ठर3व`या
आहे त, eयांचा Iनकाल जात व गाव पूव आप`या अrधकारात कर?. मागून
चालत आले`या वळणावर लोक अजूनह? eया करावयास जातात, पण
नकळत eयांNयाकडून कायदा-केAहा केAहा तर फौजदार? कायदा-मोडला जातो.
पी

वसूल

करoयाNया

कामी

=वराcयामाणे

पाट?ल-कुलकण

नाठाळ

कुळाNया चुल?त fवrचत संगी पाणी ओततात. ;कंवा eयाला अगर eयाNया
माणसाला 3वह?र बंद करतात. eयांचे हे कृeय गावाला पसंत असते. पण
कुळाने ;फयाद केल? तर कायiामाणे पाट?ल-कुलकoयाना ^शHा करणे
अrधकाzयांना भाग पडते. !हंद=
ु थानातील (=ती लोकांNया लPनासंबंधाने
१८७२ चा १५ वा कायदा आहे . eयाचे ६८ वे कलम असे आहे कO, ]ा
इसमाने डि=fट

कायiामाणे लPन लावoयाचा अrधकार नाह? अशा

मँरेज रिज=ारNया गैरहजर?त cयापैकO एकजण (=ती आहे अशा वधूवरांचे
लPन लावले तर तो दहा वष}पयत सkमजुर?Nया ^शHेस पा

होतो. सोलापूर

िज`]ात एका महार मुरळीने आपल? नात (=ती शाळे त घातल? व Iतचा
बाI =मा झाला. ती उपवर झा`यावर जातीNया 3वचाराने Iतने Iतचे लPन
दस
ु zया एका महार मरु ळीNया मल
ु ाशी गावभटाकडून ला3वले. बाI =मा
झाले`या लोकांचे नाववार सfयुलर गावNया चावडीस लागत नसते, आ(ण
eयांची दवंडी पण दे त नाह?त. तर? पण ‘शांIतर=तु पु3¡र=तु’ गावभट,
नवरानवर?चे आsत, जातभाऊ वगैरे मांडव साजरा करणार? सव मंडळी
गुl]ात सापडल?. परं तु युरो3पयन मॅिज=े टने सारासार 3वचार पाहून खैर
केल?
व
भटजीचे
चौया
हर?
rधंडवडे
झाले
नाह?त.

जातीत`या लोकांवर?ल जे मुखeव जातीने आपणाकडे ठे 3वले, eयाचा
अंमल जोपयत जातीची संBया थोडी आ(ण व=ती लहानशा दे शात होती
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तोपयत सबंध जात एक

जमून कर?. जसजशी वि=तवाडी वाढल? आ(ण

लोक दरू दरू !ठकाणी जाऊन राहू लागले तसतसे सबंध जात गोळा होणे
अवघड पडू लागले. तेAहा जातीतील मरु Qबी व ^शRट माणसे गोळा होऊन
जातकरणाचा Iनवाडा कर?त व तो सव जात माlय कर?.

कालांतराने सबंध

जातीतील ^शRट आ(ण पंच गोळा करणेसुFदा अडचणीचे होऊ लाग`यावर
जातीजातींनी आपाप`या मुख घराoयातून काह? अrधकार? नेमले आ(ण जेथे
जेथ जातीची व=ती असे तेथे तेथे eयांनी सोयीमाणे सबंध जात अगर पंच
गोळा क_न जातकरणांचा Iनकाल करावा, असा eयांस अखeयार !दला.
अशा कारे =थाIनक जातपंचायतीकडून cया वादांचा Iनणय लागत नसे
eयांचा Iनणय लPन अगर !दवस अशासारBया संगी अनेक !ठकाणचे पंच
जमवून लावीत. जातीने जे अंमलदार नेमले eयात जातपाट?ल, जातचौगुला हे
मख
ु होत. ाण व H य वणात मोडणाzया जातीत जातपाट?ल वगैरे
अrधकार? दKHण ांती फारसे !दसन
ू येत नाह?त. =थानपरeवे व जाIतपरeवे
जातपाटलाला पुढे ^ल!ह`यामाणे संLा ाsत झा`या. राजा (लाड
वंजाzयांचा), राव, गाद?वालां, धान, सरपाट?ल, दे साई, परगणे पाट?ल,
महालकर?, नाईक, फडनाईक, खोत, मुकादम, अrधकार?, मानकर?, कारभार?,
अगेवान, मुखी, पाट?दार, महाजन, शे!टया, बुधवंत, गावडा, कीमनी, मेहतर,
दे शमेहतर, वडेरो इeयाद?. जातचौगु`याला हवालदार, कोतवाल, मोहलेदार,
पोलकर, तळवार, ठाणी, हाळी, ते^लया, प{डर वगैरे. काह? जातीत ]ाखेर?ज
इतर कामगारह? नजरे स येतात. अहमदनगर िज`]ात ‘तेलंगी कानडी’
नावाची जात आकोले डांगाणात आहे . IतNया जातपाटलाला ‘नाईक’
Uहणतात. eयाNया हुकमतीत ‘धान’ आ(ण ‘^शपाई’ असतो. धानाNया
सांगoयावर ^शपाई जात गोळा करतो व अपराFयास पाटलासमोर
इlसाफासाठw ध_न आणतो. ना^शककडील ^भ`लांNया जातपाटलाला ‘मेहतर’
Uहणतात आ(ण eयाNया हाताखाल? ‘फौजदार’, ‘हवालदार’ असतात.
हवालदाराचे काम जमातीला लोक बोलावणे व फौजदाराचे काम eया वेळी
बंदोब=त ठे वणे हे असते. कनाटकातील ‘बेडगू’ जातीमFये जातपाटलाला
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‘बुधवंत’ Uहणतात आ(ण eयाNया मं£यास ‘चौलगो’ व ^शपायास ‘कोलकर’
Uहणतात. जातकामगारांचा अंमल बहुधा सबंध जातीवर चालतो. काह? जातीत
eयांNया अrधकारास =थलसीमा घातलेल? पाहoयात येते. कनाटकातील
‘काळकुणबी’ जातीत ‘गाव बुधवंत’ असून eयाचा व+रRठ ‘महाल बुधवंत’
आहे . पुoयाNया सुतारांना ‘मेहतर’ व eयाNया वर ‘दे श मेहतर’ आहे .
lहाAयांमFयेह? हे अrधकार? आहे त.

आगर? लोकांNया ‘गावपंचायती’ असून

‘तफपंचायती’ उफ ‘पेटापंचायती’ आहे त. रeनाrगर?कडील चांभारांNया
जातपाटलालला ‘महालकर?’ Uहणतात आ(ण eयाNया व+रRठास ‘मामलेदार’
Uहणतात. 3वजापरु ाकडील महारांचा दर गावी ‘नाईक’ आहे. तेहतीस गावांNया
नाईकांवर ’कसबेदार’ नावाचा अंमलदार आहे .कसबेदारांNया व+रRठाला
‘कीमनी’ Uहणतात.
हे अrधकार? जातीपैकOच असून वंशपरं परे चे Uहणजे वतनदार असतात.
जातीमFये जी कुळी ;कंवा घराणे मानाने सवात अJगoय असते ते पाटलाचे.
कदाrचत असेह? असेल कO, पाटलाचे घराणे जातीचे आi घराणे असावे.
cयामाणे राcय ^मळ3वणाzयाचे घराणे ते राजघराणे असते, eयामाणे जात
अि=तeवात आणणारे घराणे eया जातीNया जातपाटलाचे घराणे असावे, असे
अनुमान वर cया पाटलांNया संLा !द`या आहे त eयाव_न Iनघेल. ^शवाय
पाटलाला जातीत प!हलया
‘3वडया !टdयाचा’ Uहणजे सवात मोठा मान
्
असतो. पांढरपेशे व IनकृRट जाती वजा करता बाकONया मराठजातीत पाट?ल
ह? बहुमानदशक पदवी आहे . गावात डोके हल3वणाzया कुणQयाला - मग तो
माळी, धनगर, मुसलमान कोणeयाह? जातीचा असो – लोक बहुमानाने पाट?ल
Uहणतात आ(ण कुणQयांNया सुनाह? सासzयाला पाट?ल Uहणून हाका मारतात,
मग तो पाट?ल घराoयातला असो वा नसो. पाटलामाणे जातचौगु`याचे
घराणेह? जातीत मुख असते. जातपाटलांची व चौगु`यांची काह? उदाहरणे
खाल? !टपेत !दल? आहे त. पाट?ल हा शQद पटु (हुशार) ]ा सं=कृत
शQदापासून Iनघाला असावा अथवा प Uहणजे मुBय ]ा शQदापासूनह? तो
Iनघाला असेल. कौलाला पा Uहणतात व इजारा Uहणजे मkा. cयाव_न
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गावाचे बाबवार घेणे दे णे समजते अशा गावाNया जमाबंद?Nया ताळे बंदाला
पा ;कंवा इजारपट Uहणतात व तो पाटलाजवळ असतो आ(ण पाट?ल
eयामाणे

वसूल

करतो.

हिजर?Nया

तfeयालाह?

हिजर?पट

;कंवा

पट

Uहणतात. पाट?ल, पटवार? (कुलकण ) हे जळ
ु े पट ;कंवा पा या शQदाव_न
बरे च संभाAय !दसते. cयांNयाजवळ पा ;कंवा पट असतो आ(ण eयाबरहुकूम
जे पटट?, सारा, अगर सावजIनक वगणी वसूल करतात ते पाट?ल-पटवार?.
तेAहा सबंध जमातीत जो =मरणाचा धड असून लोकांवर cयाचे वजन आहे
अशा बुिFदमान व मुBय माणसाजवळच जातीचा पट राहावयाचा.
मुलखात पुRकळ जातपाटलांना नाईक,

कानडी

गौडा ;कंवा बुधवंत (बुिFदवान)

Uहणतात व ^संध-गुजराथेत मख
ु ी, अगेवान Uहणतात. जो आप`या गुणांनी
समाजाला पटला असेल eयालाच eयाने आपला पाट?ल पसंत केला असेल.
कोणeयाह? बाजूने पा!हले तर? पाट?ल हा असामाlय गुणाढय असला पा!हजे,
हे

उघड

होते.

Uहणून

समाज=थैयर Hणास

व

असे

अनुमान

समाजा^भवF
ृ द?

Iनघते
करoयास

कO,
योPय

मूळ

पाट?ल

असा

हा

लोकांनी

Iनवडलेला पु_ष असावा आ(ण वतनाची क`पना nढ होईपयत पा!टलकO
लोकांNया पसंतीवर अवलंबून असावी. =वयंपाकाचे अनेक पदाथ ^शज3वoयास
बोघोoया (पातेले) सारखे दस
ु रे एकह? पा

नाह? Uहणून eयाला बहुगुणी
Uहणतात. बहुगुणी याचा अप~ंश ाणात बोघोणे व ाणेतरांत बघुले

;कंवा भगल
ु े असा झाला आहे . eयामाणे चौगुला हा शQद चौगुणी ]ा
शQदापासून Iनघाला असावा. चार ]ाचा अथ अनेक. जसे – चार लोक गोळा
झाले. चौ-गुणी Uहणजे अनेकगुणी, अथवा चौगुला Uहणजे चौ-चार चौघे गोळा
करणारा ;कंवा चौकडून-चोहोकडून गोळा करणारा आ(ण चौधर? Uहणजे चार
चौघे धरणारा, साव_न धरणारा, ;कंवा चोहोकडून ध_न आणणारा, गोळा
करणारा असे चौगुला व चौधर? ]ांचे मूळ अथ असावेत. चौगु`याला चौ-लगो
असेह? Uहणतात. पूव खानदे शात चोपडे Uहणून तालुfयाचे !ठकाण आहे .
तेथील लोक सांगतात कO, चोपडे Uहणजे चौपाड, चोहोकडून पहाड, चार?
बाजल
ू ा डगर ;कंवा चौ-पाडा Uहणजे अनेक वाडया असलेला गाव. रा. भारदे
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Uहणतात कO, चौगुला हा शQद चौकुल ]ा शQदापासून Iनघाला. असो.
पाटलामाणे चौगल
ु ा व इतर जातकामगार ]ांची नेमणूक प!ह`या प!ह`याने
लोकIनयf
ु त असावी. पढ
ु े जसजसे संBयेने लोक वाढत गेले व दरू दरू पांगत
गेले,

तसतसे

eयांचे

एकमेकांतील

दळणवळण

कमी

होत

जाऊन

जातकामगारांची Iनवड करणे कठwण पडत गेले. कामगारांNया पूवज
 ांनी
बजा3वले`या कामrगर?बVल कृतLता, eयांNया घरं दाजीबVल आदर, ‘शुFद
बीजा पोट? फळे रसाळ गोमट?’ Iनपजतातच अशी Fदा, आ(ण नवीनाबVल
दचका व eयाची ाणIतRठा करoयाNया कामातील घोटाळा व

ास इeयाद?

भावनांमुळे जातकामगार Iनरं तरचे क_न टाकावेत असे लोकांना वाटले असावे
आ(ण eयांनी जातकामगारांNया कुळया ठर3व`या असाAया. राजाNया मागे
eयाचा मुलगा ^संहासनावर बसतो हा lयाय सवाNया डोळयासमोर होताच.
राजाrधकारामाणे सव कारचे अrधकार व कामे वंशपरं परे ने चालवावीत हा
माग लोकांना राजमाग वाटला आ(ण जातकामगार वतनदार होऊन बसले.
जातपाटलांची मुBय कामे Uहटल? Uहणजे जातीNया वतीने इतरांशी बोलणे
करणे, जातपंचाईत बोलावणे आ(ण IतNयात पुढाकार घेऊन जातीचे तंटे
Iनवडणे व अपराFयास शासन करणे ह? होत. पंचापुढे येणाzया बखेडयात
‘नाट`याबाट`यांNया’ खट`यांची संBया सवात जा=त असते ]ाचे कारण
जाIतभेद होय. अबुFद लोक एकमेकांचा दावा बहुशः घराला ;कंवा वळहईला
आग लावून साधतात.
कुरापतीचे दस
कारण एकाने दस
ु रे मख
ु
ु zयाची
बायको काढून नेणे ;कंवा 3वधवा अगर कुमा+रका गरोदर होणे हे काय.
]ांनाच लोक ‘जळीपळीची’ भांडणे Uहणतात. जातपंचायतीत ]ाह? ;फयाद?
पुRकळ असतात. ]ाखेर?ज जातकरणाचे आणखी दावे Uहटले Uहणजे लPन
मोहतरांत नवर?Nया बापाने जातीNया ठरावापेHा अrधक पैसा घेणे, बायको न
नांद3वणे, सोय+रकOचे बखेड,े जातीला अनेगा आहे असे कृeय करणे, (जसे,
गरती को`हाटणीने कुंकू लावणे, जोडवी, बुगडया, नथ घालणे व{डरणीने
;कंवा गडणीने चोळी, नथ, बांगडया घालणे, फासेपारFयांमधील गाईव_न
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^शकार करणाzया पोटजातीत`या लोकांनी जोडा घालणे) वगैरे होत. पाट?ल
दै वाNया (जातीNया) स``याने eयांचाह? इlसाफ करतो. गुlहे गार जातीत
एकमेकांNया दगलबाजीबVलचा lयाय अiा3प

जातीमाफत होतो. eयाला

माण, इमान ;कंवा !दAय Uहणतात. आप`या साथीदाराला चो_न जर
एखाiा भाम¤याने चोर?चा माल बळकावला असा संशय आला तर जात
eयाला ‘तेल-रवा’

;कंवा ‘तेल-गोट?’ चे माण करावयास लावते. ते असे कO,

कढईत तेल कढ3वतात व cयावर तोहमत असेल eयाला eया कडकडीत
तेलातून अंगठw, रवा, गोट? ;कंवा पैसा हाताने काढावयास सांगतात. तेलाने
जर eयाचा हात भाजला नाह? तर तो Iनदषी आहे असे समजतात.
लंगोट?पारधी नद?त बुडी घेoयाचे ;कंवा तापलेल? कुzहाड घेऊन चालoयाचे
माण करतात. Aय^भचार केला नाह? ]ाचे इमान कढत तेलातल? अंगठw
;कंवा पैसा काढून घेऊन फासेपारrधणीला दर दसzयाला आप`या नवzयाला
क_न दाखवावे लागते. उपIनषद कालापासून आमNया लोकांची माणावर
Fदा आहे असे !दसते. छांदोPयोपIनषदांत १६ Aया खंडात उVालक आ_णी
आप`या yवेतकेतुनामक पु ाला सांगतो कO, चोर? न करणाzयाचा हात त
परशूने भाजत नाह?, कारण eयाNया आeUयाला सeयाचे आवरण असते.
सीतेची अिPनशुFद? पुराण^सFद आहे . असो. चौगुला हा जातपाटलाचा
तैनाती ;कंवा हुजzया होय. पाट?ल ;कंवा eयाचा मं ी ]ांNया सांगoयाव_न
जमातीस आमं ण करणे, जातगंगप
े ढ
ु े अपराFयास ध_न आणणे, पंचायत
जम`यावर पाटलापढ
ु े कंबर बांधून उभे राहणे, पाटलाला प!ह`याने !टळा अंबर
लावणे व 3वडा दे णे, पाटलापुढे सव =वयंपाकाची भांडी मांडणे व eयाचा हुकूम
झा`यावर जातीला जेवoयास बसoयाला सांगणे इeयाद? कामे चौगु`याची
होत. जातपंचायती बहुधा तोरणादार? ;कंवा मरणादार? होतात. काह? कIनRठ
जातींNया - 3वशेषतः अठरा पगड ^भकार जातींNया- पंचायती मढ?Nया
काlहोबाNया वा3षक या N
े या वेळीह? होतात. eयात ^ल!हoयावाचoयाचे बहुधा
अनु¡ुप ् असते. सव कारभार तडातडी चालतो. पाटलाNया कामाNया ]ा
=व_पाव_न ‘तड-पा!टलकO’ Uहणoयाची _ढ? पडल? असावी. ^ल!हoयाचे काम
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पडलेच तर ते cया गावी जमात जमते तेथील Jामजोशी ;कंवा कुलकण
]ाजपासून क_न घेतात. नक
ु सानीची भरपाई, सोडrच¥ी ;कंवा cयाची बायको
eयाकडे पाठ3वणे, दं ड अगर जेवण घेणे, वाळीत टाकणे इeयाद? शासने जात
करते. दं डाNया रकमेचा 3वIनयोग जातीNया एखाiा कायाकडे ;कंवा दे ऊळ,
धमशाळा, चावडी, जातीची भांडी खरे द? करणे वगैरे बाबीकडे करतात. काह?
जातीत दं डाची रfकम जात-कामगारांना ^मळते. lहाAयात जर चार _पये दं ड
घेतला

तर

eयातल?

पावल?

चौगु`यास

व

बाकO

मेहतzयाला

^मळते.

पुoयाकडील सुतारांत दे शमेहतzयाला दोन _पये, चौगु`याला एक _पया आ(ण
जेथे जमात जमते तेथ`या दे शमुखाला _पया ]ामाणे अiाप बटवडा होतो.
कुडमुडे जोशांNया पंचायतीत जो दं ड वसूल होतो eयातला _पया दोन _पये
पाट?ल ठे वतो आ(ण बाकO रकमेचे गहू घेऊन ते जातीत घरोघर वाटतात. गड
लोकांत Aय^भचार वगैरेबVल _पया – दोन _पये दं ड जात घेते व तो
खाoया3पoयात उड3वते. फासेपारFयात Iछनाल?बVल १५ ते १२५ _पये दं ड
होतो. eयातला IनUमा पाट?ल घेतो व IनUमा जातीतले गोरगर?ब, ‘‘तळी
तापडी’’ ( =त) व इतर जमात ]ांना वाटून दे तात. वर जे सरपाट?ल,
मामलेदार, महालमेहतरे, कसबेदार सांrगतले ते आपाप`या अrधकाराNया
=थलसीमेतील
संग3वशेषी

=थाIनक
तेह?

अrधकाzयांNया
ती

कामाची

तपासणी
कामे

करतात

व

करतात.
.

वतनदार अrधकार? असoयाची आवyयकता cया कारणामुळे जातीजातींना
वाटू लागल?, eयाच कारणामुळे ती गावांनाह? वाटू लागल? आ(ण इRट तो
फेरफार क_न जात-वतनदारांNया नमुlयावर गावाने जाIतपरeवे आपापले
वतनी हुVेदार कायम केले. वतनपFदती गावगाडयाने जातीपासून उचलल?
;कंवा जातीजातींनी ती गावगाडयापासून उचलल? हे Iनyचयाने ठर3वoयास
अगोदर गावे वसल? ;कंवा अगोदर जाती बन`या हे समजले पा!हजे. गावात
कायमची व=ती क_न रा!हले`या जाती जर? पRु कळ आहेत तर? ह`ल?Nया
सरु KHत राcयातह? शेकडो ;फरeया जाती nRट?स पडतात. कायमNया धंiाची
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आवyयकता व वF
ृ द? ]ामुळे ]ा ;फरeया जातींनाह? =थाIयक होणे भाग पडत
आहे आ(ण वंजार?, कैकाडी, जोशी, Iतरमल, Iघसाडी, व{डर वगैरे जाती
आपाप`या सोयीमाणे काह? गावात घरे दारे क_न रा!ह`या आहे त. ]ाव_न
असा Jह होतो कO, अगोदर जाती Iनमाण होऊन eया भटकत भटकत
सोयीसोयीने गावात ि=थराव`या असाAयात, आ(ण जात वतनदार?चा ठसा
गावमुकादमानीवर उमटला असावा. राजाची गाद? वंशपरं परे ने चालते हे पाहून
समाजAयव=था अखंड चाल3वoयासाठw जातीजातींनी आपआपले कामगार
वतनी केले, व जाती-पोटजातींची संBया सहावधी अस`यामुळे गावोगाव
वतनी जात-कामगार फडकू लागले. जातीचे अrधकार आधुIनक मतामाणे
Iनभ}ळ सामािजक नसून eयांनी राजस4ा व धमस4ा ]ांचाह? पRु कळसा भाग
Aयापला आहे .

तेAहा जातीजातींनी माlय केले`या वतनपFदतीची

मुळे

राजस4ा व धमस4ा ]ांतह? ओघानेच ^शरल?. गुणांव_न राजाrधकार? व
धमाrधकार? नेमoयाचा घात असतो. आप`या दे शातह? एके काळी तो तसाच
असला

पा!हजे.

राcयAयव=था व

पण

समाज

धमAयव=था

cया

सं=था

पसंत

करतो

eयांचा

]ात

झा`या^शवाय

राहत

नाह?.

वेश
एकंदर

लोकव4
ृ ी वतनाकडे वळ`यामुळे राजाrधकार? व धमाrधकार? कालांतराने
वतनदार झाले. आज आहे उiा नाह?, अस`या ^मळकतीत जीव काय ? काह?
केले तर ते असे करावे कO, 3पयान3पया eयाला घोर नाह?, ]ा 3वचाराने
वतन Iनमाण केले. राजाने राcय कमावले ते एक¤याने नAहे , eयाला अनेक
मeु सiांचे आ(ण वीरांचे सा] झाले तेAहा ते eयाNया हाती चढले. राcय
संपादन करoयाNया कामी cयांनी आप`या खांiाशी खांदा ^भडवून संप4ी,
संतती व आपला =वतःचा ाण ]ांची पवा केल? नाह?, eयांचीच योजना करणे
अवyय व !हतकर आहे , असे कृतLतापूवक Fयानात आणून cयांची जशी
मदत व ेम eयामाणे राजांनी eयांना असाUया !द`या. =वतःबरोबरच
आप`या संतानाNया क`याणाचा 3वचार मनात न बोलावता येतो, आ(ण
साहिजकच असे वाटावयाचे कO, नAयाची तीती घेoयापेHा दे खला पाणोथा
खास बरा. जे आप`या कामा आले eयांची संतती आप`या संततीNया
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उपयोगी

पडoयाचा

संभव

अrधक

आहे .

पूव Nया

धामधुमीNया

काळात

जंगमाची ;कंमत फार कमी होती. =थावराला चोराrचलटांची भीती नाह?
Uहणून ते सरु KHत, असे लोम मानीत. eयामुळे रोकडीNया मानाने कमी
उeपlनाचे =थावर असले तर? ते Iनरं तर !टकणारे असते, असा 3वचार मनात
वागवून कामगार रोकडीपेHा =थावराला जा=त चाहत.

^शवाय cया राजाने

=थावराची नेमणूक क_न !दल? eयाचे राcय !टकले तर ती नेमणूक चालेल,
ह? गोRट कोणालाह? कळoयाजोगी आहे. तेAहा =थावर नेमणक
ु ा क_न !द`या
Uहणजे eया =व=eया पडतील व नेमणूकदार आप`या पोटIतडकेसाठw
राजIनRठ

राहतील,

इतकेच

नAहे

तर

राजासाठw

पेशाने,

शर?राने

व

=थावरावर?ल मालकOमुळे रयतेवर ाsत होणाzया वजनाने झटतीलह?, असे
भप
ू तींना

वाटणे

साहिजक

आहे .

दस
ु zया

बाजूलाह?

=वाभा3वकपणे

असे

वाटावयाचे कO, जर आUह? हातावर ^शर घेऊन राजाला यश=वी केले eयाNया
मल
ु ाबाळांची Iनrचंती केल?, तर eयानेह? आUहाला आमNया मल
ु ाबाळांNया
काळजीतून मुk करावे. आUह? खानदानीचे लोक cयाचे मीठ खाऊ eयाNयाशी
आमNया घरचे कु द
े े खील हराम होणार नाह?. ]ा उभयपHी मनोमय कयासाने
राcयातील !दवाण, सेनापती, खिजनदार, फडणीस, मुजुमदार, rचटणीस
इeयाद?सारBया महeवाNया तहहयात असाUया वंशपरं परे Nया के`या, आ(ण
रोकड

तनBयामोबदला

जमीनमहसूल

लावून

दे oयाची

युkO

काढल?.

सामाlयeवे ]ा वंशपरं परे Nया =थावर नेमणुकांना इनाम ह? संLा ाsत झाल?.
सरकारNया सावजIनक नोकर?Nया मोबद`याबVल ज^मनीचे उतपl
् न तोडून
दे oयाची जी ह? योजना Iनघाल?, ती सव कारची सावजIनक नोकर?च काय
पण वैiकO, गायन, नतनामाणे थेट IनAवळ खासगी नोकर? व भीकमाPया
दरवेसपणापयत

वतनपFदतीला
पा!ठं बा

^मळाला

पांगल?.

जातीजातींNया
तसा

धमAयव=थेत ^मळाला.

!हलाच

वतनपFदती

बहु3वध जनतेकडून
राजाकडून राcयAयव=थेत व

Uहणतात.

समाजAयव=थेत
धमाFयHाकडून

वतनी Aयव=था गावकOत सुnढ व 3व=तत
ृ होoयाला
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वतनी राcयAयव=था व धमAयव=था जशी कारणीभूत झाल?, तशी जातीपोटजाती व पंथ ]ामFये जी धंiांची 3वभागणी झाल?, तीह? बzयाच अंशांनी
कारणीभत
ू झाल?. जाIतधमामाणे अमक
ु धंदा अमfया कुडीत जlम घेणाzया
इसमाने करावयाचा असे ठरले. तो धंदा करणारा गावात राहoयाला मुBय
आ^मष काय ते सवमाlय इनामी वतन होऊन बसले, eयाचा लोभ कोणालाह?
सुटेना. उपट पाल आ(ण पुढNया गावाला चाल, अशा र?तीने गावोगाव
रोजगारासाठw भटकoयापेHा एखाiा गावी =थाIयक होऊन rगzहाईक बांधून
टाकावे, Uहणजे मला काम ^मळते का दस
ु zयाला ^मळते Uहणून वाट पाहत
बसoयाची गरज उरणार नाह? आ(ण पोटापाoयाची rचंता Iनरं तरची दरू होईल,
]ा 3वचाराने जातकसQयांनी गावकO वतनदार उडी घातल?. सबब गावकOतले
नस
ु ते राजाrधकार? व धमाrधकार?च वतनदार होऊन बसले नाह?त, तर
राजाNया असाUयामाणे का_ना_ह? गावचे वतनदार चाकर झाले. परं तु
गावगाडयाNया

उभारणीला व

बळकट?ला

सवात

जा=त

मदत

दे शातील

बेबद
ं शाह?ची झाल?. आतामाणे एकछ ी, सुयं त, दH व सk राcयAयव=था
नस`यामुळे रयतेकडील कारभार Iनि|त रकमेने Iनि|त काळी सरकारNया
पदरात पडणे मुyकOल होते. सरकारला परच'ाची भीती तर होतीच, पण
दे शात`या दे शातह? श ुभय पुRकळ असे. सं=थाIनक, सरदार, इनामदार,
]ामFये राजस4ेची 3वभागणी इतकO झाल? होती कO, मFयवत

सरकारचा

दाब राजधानीबाहे र fवrचत भासत असे आ(ण राcयातील मुलख
व लोक
ू
]ांचे संपूण व पFदतशीर Iनयं ण राजाNया आवाfयाबाहे र गेले होते.
!हंद=
ु थानात ह? ि=थती केAहापासून सु_ झाल? हे जर? Iनि|याने सांगता येत
नाह? तर? ती मुसलमानी +रयासतीNया पूव पासून होती ]ांत संशय नाह?.
राजांनाह? असेच झाले होते कO, राजकOय, धा^मक व सामािजक बाबतीत
जातीचा भार िजतकO जात उचल?ल व गावाचा भार िजतका गाव उचल?ल
Iततके बरे . ]ामुळे गावगाडा एक सवता सुभाच होऊन बसला आ(ण eयातल?
सव कामे व कारभार ह? इनामदार अगर वतन दार ]ांNयाकडे 3पढयान3पढया
चालू रा!हल?.
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जसजशा राcयाNया आ(ण गावकONया गरजा वाढत गे`या,
तसतसे इनाम दे oयाचे हे तू व eयांचे कारह? वाढत गेले. मB
ु य इनाम दे णारे
दोन – राव आ(ण गाव. भूमीचे =वामी राजे होते, तर? eयांनी अमुक वसूल व
अमुक चाकर? घेoयाचा ठराव क_न गावाNया !दमतीला सबंध काळी-पांढर?
लावून !द`यामुळे गावांनाह? ज_र?माणे इनाम दे oयास ऐपत व मुभा होती.
तेAहा इनामाचे दोन भाग पडतात – सनद? आ(ण गावIनसबत. राजाने
!दले`या इनामांना सनद? Uहणतात व गावज^मनींतून ;कंवा गावNया
उ!दमावर अगर ा ीवर गावाने !दले`या इनामांना गावIनसबत इनाम
Uहणतात. इनाम दे oयाचे मुBय हे तु दोन – चाकर? आ(ण मेहरबानी जे =वतः
;कंवा cयांचे पूवज
 3वशेष र?तीने सरकारNया कामास आले, ;कंवा मज स
उतरले eयांना पा+रतो3षक, Uहणजे कोणeयाह? =तुत अगर भावी चाकर?ची
अट न घालता जे इनाम दे oयात आले ते कृतLतापव
ू क ;कंवा मेहरबानीखातर
!दलेले

सरदार

घराoयांतील

लोकांनाह?

आपाप`या

इ~तीमाणे

राहता

येoयासाठw इनाम !दलेले आहे त. नोकर-इनामांचे ठोकळ तीन भाग पडतातः
(१) सरकारNया लRकर? ;कंवा मुलकO नोकर?Nया शतवर !दलेले जागीर,
फौजसरं जाम, अगर जातसरं जाम ]ासारखे इनाम (‘जा’ ;कंवा ‘जै’ Uहणजे
जागा, नेमणूक ‘rगर’ Uहणजे ा

होणे. ‘सरं जाम’ Uहणजे सामुJी, सामान.

मुसलमानांनी !दले`या इनामांना जागीर अथवा जहागीर व

मराठयांनी

!दले`या इनामांना सरं जाम Uहणत. सरं जाम व जहागीर ]ांमFये 3वशेषसा
फरक नाह?.) (२) दे ऊळ, समाधी, मशीद, दगा वगैरेमधील पज
ू ाअचा, !दवाब4ी
झाडसारवण,

उeसव,

या ा,

ऊ_स,

हमागे

]ासारखे

समारं भ,

इeयाद?

चाल3वoयासाठw !दलेले धमादाय ;कंवा दे व=थान इनाम (३) गाव, महाल,
परगoयाची महसुल? फौजदार?संबध
ं ाने गावकO व घरकO कामे करणाzया
गावकामगारांना व परगणे अंमलदारांना !दलेले इनाम. इनाम Uहणून जे काह?
दे oयात आले ते काळीचे उeपlन – =वा^मeव नAहे – Uहणजे महसूल
घेoयाचा अrधकार, ;कंवा इनाम जमीन धारण करणाzयांना महसल
ु ाची सव=वी
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अगर अंशतः सूट दे oयात आल?. इनाम ^मळकती दोन कारNया असतात.
eयH (दम
ु ाला) आ(ण अeयH (परभारा). प!ह`या कारात इनामदाराना
सबंध महाल, गाव ;कंवा गावातील काह? जमीन दम
ु ाला क_न दे त व धारा
वसल
ू करoयाचा राजाrधकारह? eयांना दे त. दस
ु zया कारचे इनाम नk ;कंवा
ऐनिजनसी

असत.

धारा

वसूल

क_न

आप`या

खिजlयातून

सरकार

इनामदारांना जी ठरा3वक नेमणूक रोकडीने अदा कर? Iतला नk इनाम
महणतात
आ(ण जमीन धारण करणाzयाकडून इनामदार पर=पर ठरा3वक
्
घुगर? Uहणजे दर

बयास ;कंवा नांगरास धाlयाची अमुक मापे घेत ती,

अथवा बाजारहाटांत 3वकावयास आणले`या मालाची शेव-फसकO ;कंवा वाणगी
घेत ती, ]ांना परभारा हfक ;कंवा ऐनिजनसी इनाम Uहणतात.
हे झाले राजरोस इनाम. मFयवत राजस4ेNया कमकुवतपणामळ
ु े,
राजे, सं=थाIनक व इनामदार, ]ांNया गहृ कलहामळ
ु े , आ(ण पर=परांबVलNया
साशंक व मeसरचुर व4
ृ ीमुळे, वेळोवेळी अनेक बनकाळजाचे व कपट? पु_ष
रयतेपासून पुRकळ ज^मनी, शेतमाल व पैसा उपटू लागले आ(ण असा 'म
काह? !दवस चालवून eयालाच ते हfक Uहणू लागले. eयांना आकळoयाचे
सामय गावगाडयात नस`याने व ते ^शरजोर होईपयत राजांनी eयांNयाकडे
कानाडोळा के`याने तेह? कालावधीने गोमागणेशी इनामदार झाले, आ(ण
गावगlना हfक उकळू लागले. खानदे शात ठोके नावाचे मुसलमान इनामदार
आहे त. eयांचे पव
ू ज सातपुडा, सातमाळ, स]ा"?पयत व ;कर जंगले ]ांचा
आसरा घेऊन वाटसरांना ठोकून काढून लुट?त अशा र?तीने बळावत जाऊन ते
पुढे आसमंतातील गावांचेह? काम काढू लागले. तेAहा गावांनी eयांना दरसाल
ठोक ऐवज पावता करoयाचा ठराव क_न eयांNया लुटालुट?पासून आपल?
मुkता क_न घेतल? ! ! एको(णसाAया शतकाNया आरं भी बंडखोर रजपूत व
कोळी नाईक ]ांनी गुजराथेत गावेची गावे लुटoयाचा सपाट? लावला, आ(ण
सरकारकडून तर रयतेचे रHण होईना ! ! अशा अव=थेत गावांनी eयांना
‘‘थोडा
थोडा Jास’’
Jास नावाची खंडणी (घासदाणा) दे oयाचे ठर3वले आ(ण eयांनीह?
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गावाला उप"व न दे oयाचे व दस
ु रे कोणी लुटा_ गावावर आ`यास eयांचा
बंदोब=त करoयाचे पeकरले. अशा र?तीने पRु कळ तोडा rगरासीये इनामदार
अि=तeवात आले. सबंध राcय, सं=थान ;कंवा सरदारकO वडील मल
ु ाला ^मळे
Uहणून धाकटया मल
Jास’’
Jास
ु ांचा इतमाम चालoयासाठw जो ऐवज दे त eयास ‘‘Jास
Uहणत. सबंध रोट? एकाला गेल? खर?, पण इतरांना घासकुटका काह? तर?
पा!हजे. तसे, सबंध वसूल सवस4ाrधकार? राजाला !दला, तर? cया मानाने
राजस4ा जासंरHणास असमथ होती eया मानाने ते संरHण करणारे जे हे
छोटे खानी उपटसूळ राजे झाले eयांनी आप`या हfकाला ‘‘थोडा
थोडा Jास’’
Jास हे नाव
!दले, असेह? काह?ंचे मत आहे . गावगाडयाचे भ+रत सव=वी वतनदारांचे
अस`यामुळे

वतनव4
ृ ीचे

संKHsत

3ववरण

आवyयक

झाले.

वतनदारांनी

=वराcयात गावगाडा कसा हाकला ]ाचे !दPदशन पढ
ु ?ल करणात येईल.
-

- - - -

39

गावगाडा

३.

गावगाव-मक
ु ादमानी

वतनपFदतीNयायोगाने गाव जर? एक आपला सवता सुभा झाला होता,
तर?

eयाचा

संबंध

परगणे-अंमलदारांशी

हरवk

आ(ण

ांतअrधकाzयांशी

कधीकधी पडे. Jॅlटडफसाहे ब ^ल!हतात कO, मोठे सरकार, eयामFये परगणा,
eयाNया आत कयात, Iतचे पोट? संमत, IतNयामFये महाल, eयाNया आत
तालुका,

अशी

दKHणेतील

मुसलमानी

राcयात

मुलखांची

नावे

होती.

मराठे शाह?त सुमारे साठपयत गावे ^मळून तरफ, द?डशे-पावणे दोनशेपयत
गावे Uहणजे दोन-चार तफा ^मळून महाल ;कंवा परगणा, व काह? परगणे
^मळून सुभा, ]ामाणे राcयाचे 3वभाग केले होते. डगराचा ;कंवा जंगलाचा
भाग अमक
एका गावाNया हVीत सामील केला नस`यास eयाला तरफेत
ु
घाल?त. साधारणतः महालाचे Hे

परगoयापेHा लहान असे. सुयाला सरकार,

ांत ;कंवा दे श Uहणत व कोठे कोठे सरकार हा सुयाचा ;कंवा ांताचा
पोटभाग

असे.

खानदे श,

गुजराथ,

कनाटक

वगैरे

दरू Nया

ांतावर

सरसुभेदाराचा अंमल होता. सुयावर कुल अखeयार सुभेदाराचा असे, व
आप`या ताQयातील महाल परगoयावर हवालदार, कमा3वसदार, मामलेदार
वगैरे अrधकाzयांNया नेमणुका तो कर?. पुढे पुढे हवालदार? वेशपरं परे ने चालू
लागल? आ(ण हवालदार वतनदार बनले. मामलतीत एक ते तीन परगणे येत
आ(ण मामलेदार व कमा3वसदार ]ांचे अrधकार जर? सारखे होते, तर?
कमा3वसदाराचा दजा ;कंrचत कमी असे व eयाNया ताQयातला मुलूखह? कमी
असे. तरफदार पगार? कारकून असत आ(ण eयांNया हाताखाल? चार-पाच
गावांवर शेकदार असत. सरपाट?ल, सरदे शमुख, सरदे शपांडे व सरनाडगौडा हे
सवात व+रRठ दजाचे वतनदार अrधकार? होत. पण ]ांची संBया फार
अस`याचे !दसत नाह?. दर ांताला !दवाण, फडनवीस, पोतनवीस, मुजुमदार
वगैरे वतनदार हुVेदार असत, eयांना दरकदार Uहणत. पोतन3वसाकडे ांताचे
नगद?चे !हशेब व फडन3वसाकडे सबंध द र होते. दरकदारांची तपासणी
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परगणे अंमलदारांNया कामावर असे. परगणे पाट?ल, दे सक, दे शमुख, दे शपांड,े
दे शकुलकण , दे शचौगल
ु ा, परगणे-नाईक, महाल नाईक हे मB
ु य वतनदार
परगणे-अंमलदार होत. eयांना जमेदार, महालजमेदार, जमीनदार अथवा
हfकदार Uहणत. दे शपरeवे eयांचे IनरIनराळे पयाय झाले. दे साई, नाडगीर,
नाडकण ,

नाडगौडा,

मुजुमदार,

मोहर?र,

मोकाशी,

शेकदार

हे

सव

महालजमेदार होत. जमेदार, दरकदार व ांत-वतनदार ]ांना बहुमानाने
दे शाrधकार? Uहणoयाचा संदाय असे. गावाला जसे पाट?ल, कुलकण ,
जाग`या,

तसे

परगoयाला

परगणे-नाईक हे होत.

दे शमुख,

दे शकुलकण ,

दे शपांड,े

दे शचौगुला,

दे शमुख, दे शचौगुला हे मराठे दे शपांड,े ाण व

महाल नाईक ^भ`ल, रामोशी, ;कंवा कोळी असत. वतनाीeयथ मुसलमान
झालेले दे शमुख, दे शपांड,े परगणे-नाईक कोठे कोठे nRट?स पडतात. सव
Jामाrधकार? वंशपरं परे चे हुVेदार होते. ]ा वगात नुसते गावNया द रचे काम
करणारे गावकामगार व eयांNया हाताखाल?ल गावनोकर येत होते असे नाह?,
तर ]ामFये गावNया Iनeयनै^म34क गावकO व घरकO Aयवहाराला उपयोगी
असे का_ना_, उदमी, तमासगीर, ^भHुक वगैरे सव येत आ(ण eयांना
गावकOसंबंधाने थोडे फार नेमलेले काम असे. आतामाणे पूव उiोगवF
ृ द? व
वाससौकय नस`यामुळे आ(ण बहुतेक पगार? व वतनी अंमलदार ^मजासखोर
बन`यामुळे आ(ण बहुतेक पगार? व वतनी अंमलदार ^मजासखोर बन`यामुळे
ते ;फरतीवर Iनघाले Uहणजे eयांना गावगlना असतील नसतील Iततfया
वतनदारांNया सेवेची गरज पडे Uहणून ]ा सवाची वतने सरकारने मंजरू केल?
असावीत.
इंJज

वतनांना दे शपरeवे व जाIतपरeवे IनरIनराळी नावे पडल? आहे त.

सरकारने

सरकारउपयोगी,

उपयोगाNया
रयतउपयोगी

nRट?ने
आ(ण

eयांचे
सरकार

तीन
व

वग
रयत

केले
]ा

आहे त.
दोघांनाह?

Iन_पयोगी. IतNयातील Iन_पयोगी वतनदारांNया नामावळीकडे लH !दले
असता आठशे लRकर आ(ण नऊशे lहावी अशी अनव=था झा`याचे !दसून
येईल. हे सव वतनदार दरएक गावात होते ;कंवा आहे त अशातला भाग नाह?
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तर? पण वतनदार? ;कती फोफावल? ]ाची क`पना करoयाला ह? याद? पुRकळ
उपयोगी पडेल.
मोकदम

(मB
ु य

आदमी)

हा

;कताब

पाटलाला

असे.

पाट?ल-

चौग`
ु याखेर?ज सोनार, शेटे, सत
ु ार, माळी, कंु भार, पर?ट, तेल?, मठपती वगैरे
=पyृ यजातींNया वतनदारांना ‘बाजेवतनदार’ (बाज Uहणजे संपादन केलेला,
गुणी, जसे ताल?मबाज) Uहणत. परं तु साधारणतः गावचे सगळे ेRठ
वतनदार ‘गाव-मुकादम’ ]ा नावाखाल? मोडत. eयांNया सामाlयतः तीन
ओळी ;कंवा ती करतात, eया येणेमाणे – प!हल? ओळः सुतार, लोहार,
चांभार, महार. दस
ु र? ओळः कुंभार, मांग, पर?ट, lहावी. Iतसर? ओळः जोशी
;कंवा भट, मुलाना, गुरव, कोळी. बलुतदारांची वर?लमाणे सव

तबंद?

आहे , असे नाह?. का_ं चा भरणा, काळी-पांढर?Nया मानाने eयेकाNया कामाची
Iनकड, ]ा व अशाकारNया दस
ु zया काह? कारणांचा 3वचार क_न cया eया
परगoयाने (कोठे

कोठे

गावाने) आपाप`या सोयीमाणे का_ं ची तवार?

प!ह`याने लावल? आ(ण पुढे जसजशी थमची कारणे कायम रा!हल?, अगर
बदलत गेल?, ;कंवा नाह?शी झाल?, तसतसे ]ा ओळीतले का_ eया ओळीत
गेले, ;कंवा अिजबात का_ं तून ना_ं त उतरले, आ(ण ना_ं तले लोक का_ं त
चढले. जाग`या, वेसकर वगैरे महारकONयाच कामाचे पोट3वभाग अस`यामुळे
अनेक !ठकाणी ह? सव कामे महार करतात आ(ण Iतlह? ओळींचे बलुते
घेतात. पाट?ल, कुलकण हे ह? बलत
ु दार होते आ(ण ते आप`या चाकर?बVल
गावकzयांकडून परभाzयाचे ऐनिजनसी उeपlन घेत. वतनदार गावमुकादमांची
पूव ची कामे व आताची कामे ]ात पुRकळ फरक पडला आहे . परं तु
सरकारउपयोगी गावकामगार ]ांNया पूव Nया व आताNया कामाबVल िजतकO
मा!हती ^मळाल? IततकO इतर वतनदारांबVल ^मळाल? नाह?.
सरकारउपयोगी

गावकामगारांची

पूव Nया

राजवट?तील

कामे

Uहणून फk
येथे

नमूद

करoयाचे योिजले आहे .
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दर गावाला पाट?ल असतो. पाट?ल हा काह? कोणी राजाने !दलेला हुVा
नसावा. जातपाटलाNया नमl
ु यावर सवेRठ गावमक
ु ादमाचे पाट?ल हे नाव
ठे वले असावे. जातपाटलाचे वणन !दले आहे eयाव_न गावपाटलाNया दजाची
व अrधकारमयादेची अटकळ बांधता येईल. जातपाटलाचे सव अrधकार
गावपाटलाला असून खेर?ज तो गावातला राजाचा IतIनधी होता व आहे .
पाटलाला गावचा भू Uहटले तर? चालेल. बहुतेक गावामFये सुरKHततेसाठw
इतर व=ती मFयभागात व पाट?लगढ? गावकुसाजवळ माzयाNया !ठकाणी
घातलेल? आढळते. गाव वस3वणारा पुढार? बहुशा गावपाट?ल झाला. cयांनी
गाव वस3वला eया ^मरासदारांपैकO पाटलाचे घराणे मुख व Uहणून गावात
मानाने सवात वडील असावयाचे. जो गावची बाजू साव_न व उचलून धरणारा
आ(ण गावाला घेऊन चालणारा Uहणून रयतेला पटला आ(ण सरकार? काम,
वसल
ू वासलात, बंदोब=त

बनबोभाट करणारा Uहणून सरकारला पटला, तो

गावचा पाट?ल केला. वतनाची क`पना Iनघून ती पूणप
 णे _जेपयत पाटलाची
नेमणूक सरकार व लोक ]ांNया पसंतीवर अवलंबून असावी. पाटलांना
गावापुरते मुलकO, !दवाणी, फौजदार? वगैरे कुल अrधकार असत. सव पाट?ल
घरं दाज व eयातले बहुतेक सरदार अस`यामुळे eयांना राजाचे बहुतेक
अrधकार ^मळाले व ते eयांनी नेकOने गाज3वले. भोसले, दाभाडे, पवार,
ं े , होळकर, ]ांनी राcये कमावल? तर? ते पा!टलकOला
गायकवाड, ^शद
कवटाळून

रा!हले

आ(ण

eयांनी

नवीन

पाट?लवतने

संपादन

केल?.

ं ांना पाट?ल Uहणवून घेoयात भष
महातापशाल? महादजी ^शi
ू ण वाटे हे
इIतहास^सFद आहे . ‘उतरं डीला नसेना दाणा | पण दाद`या असावा पाट?ल
राणा||’ ह? Uहण पाटलाचा मानमरातब Aयk करते. असो.

पाटलाची मुBय

कामे खाल? ^ल!ह`यामाणे होती.
एका पाटलाNया जुनाट कै;फयतीत पुढ?ल वाfय आढळले. ‘गावची
चाकर?, लावणी, उगवणी वगैरे जे सरकारचे काम पडते ते कर?त असतो.’
आता ]ा सू ाचा 3व=तार थोडfयात पाहू. नवीन कद कुळे उभी करणे,
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रयतेNया 3वचाराने काळीचा आकार ठर3वणे, गावचे सरकारदे णे मु'र करणे,
ते वसल
ू क_न तह^सल?त पाठ3वणे, सरकारNया हुकुमांची रयतेला समज दे णे
व eयांची अंमलबजावणी करणे, गावातफ} सरकारने !दलेला कौल घेणे व
कतबा ^लहून दे णे, मामलेदाराकडून रयतेला तगाई मंजरू करवून आण3वणे व
फेडीचा िजUमा आपण घेणे, रयतेचे हfक, त'ार?, सूट, तहकुबी वगैरेबVल
सरकारात दाद लावणे, गावाNया संरHणासाठw ज_र ती तजवीज करणे,
जाग`यामाफत आ`यागे`यांची, नवBया व व!हमी लोकांची खबर घेणे,
गुl]ांचा तलास करणे, cयावर गुl]ाचा आळ बसत असेल eयाला पकडणे,
गुlहे गारांना कैद करणे, फटके मारणे व eयांNयाकडून गुlहे गार? घेणे,
जातकरणी अगर सावकार? तं टे =वतः अथवा पंच बोलावून ^मट3वणे,
पंचIनवाडयामाणे चालoयाबVल जामीनकतबा घेणे व तो अमलात आणणे,
गावची शीवत'ार असेल तर दोlह? गावांNया ^शवारातील ढे कळे डोfयावर
घेऊन तं टयाNया ^शवेवर चालत जाऊन माण करणे, गावावर बंड, दरोडा
आ`यास ^शबंद? जमवून eयाचा मोड करणे इeयाद? कामे पाट?ल कर?त.
एकंदर?त पाट?ल हा िजतका सरकारचा अrधकार? Iततकाच तो रयतेचा कैवार?
होता. रयतेला मदत ^मळून IतNयाकडून काळीची मशागत उ4म होईल,
IतNयावर सरकारदे oयाचा जा=ती भार पडणार नाह? व Iतला चोराrचलटांचा
उप"व लागणार नाह?, ]ा=तव सव तज3वजी व खटपट? पाट?ल कर?. गावात
cया जातीचे कुणबी ;कंवा cया जातीचा भरणा असतो eया जातीचा पाट?ल
राहतो.

ाण

पाट?ल

fवrचत

असतो.

बहुतेक पाट?ल मराठे व
eयांNयानजीकNया जातीचे असतात. मुसलमान पाट?लह? ;कeयेक !ठकाणी
नजरे स पडतात eयांचे पूवज

बहुधा वतनासाठw मुसलमान झाले असावेत.
बोलणे, चालणे, कुळांची मा!हती, पीकपाoयाचा अंदाज, गुl]ाचा तलास,
गावासंबंधी सरकार? खासगी Aयवहार वगैरे गोRट?त ते चांगले वाकबगार
असत. परं तु eयांना ^ल!हoयाचे अंग अगद? जुजबी, बहुतेक नAहते Uहटले तर?
चालेल.
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पाट?ल =मरणाचा ;कतीह? धड झाला तर? वर नमूद केलेल? eयाची
गावकOची कामे ^ल!हoयावाचून चोख होणे कठwण. सबब eयाला लेखक
मदतनीस अवyय झाला. ]ा मदतIनसाला =थलपरeवे पटवार?, कुलकण
;कंवा पांडया Uहणतात. ‘नाव ^ल!हणे’ हा एक पव
ू जमेदार? हfक होता. पट
Uहणजे इजारपट (गावचा मुBय !हशेबी कागद) करणारा तो पटवार?, ;कंवा
कुळे करणारा Uहणजे कुळवार गावचा !हशेब ^ल!हणारा तो कुलकण . हा शQद
बहुधा दKHण !हंद=
ु थानातून उ4रे कडे आला असावा, कारण "ा3वडी भाषेत
शेतकzयाला ‘‘क
कुल’’
करणं’’ Uहणतात. पांडया हा पंडत
ल व कुलकoयाला ‘‘करणं
शQदाचा अप~ंश आहे . कुलकण हा पाटलाचा !हशेबनीस होय. कुळकरणवतन
सुमारे हजार वषाचे जुने आहे असे सांगतात. बहुतेक कुलकण ाण, काह?
भू व fवrचत मराठे , ^लंगायत व मस
ु लमान आहे त. पा!टलकONया
खालोखाल कुळकरणालाह? मह¦व असे आ(ण पेशAयापासून तो खालपयत सव
ाण

सरदार

eयाला

बलगले.

सोनपंतपानपत

खेटले`या

अंताजी

माणकेyवराने
वराने राशीनNया दे वीNया दे वळाभोवती ओवzया बांध`या eयांNया
^शलालेखांत सरदार?, जहागीरदार? वगैरचा उ`लेख न करता ‘’कुलकण
कामरगाव’’ इतकेच उपपद eयाने आप`या नावापुढे ला3वले आहे . ह? गोRट
कुलकoयाचा सामािजक दजा उeकृRट र?तीने दाख3वते. कुलकण गावNया
द रचे सव काम कर?. ^शवाराचे कमाल Hे , आकार व वणन ]ांचा
आकारबंद, शेतवारप क, लावणीप क, पडप क, सरकार? दे oयाचे असामीवार
वसल
ू बाकOप क व eयाची बाबवार फाळणी आ(ण जमाखच, गरु ांची व
माणसांची गणती वगैरे मुलकO कागदप

!दवाणी कामातील पंचायतीचे सारांश

व फैसलनामे, फौजदार? कामाचे कागद वगैरे लेखी कामे कुलकण

कर?.

याखेर?ज

eयांचे

गावकzयांची प ,े

दे oयाघेoयाचे

द=ततेवज,

पावeया

व

सावकार? सरकार? दे oयाचे जमाखच, हे ह? ^ल!हणे तो ^लह?.
गावकONया कसबी कामाची जातवार वाटणी झा`यावर बेगार काम
उरले. ते कोणतीह? हुlनर? जात पeकर?ना. असे हे पडून रा!हलेले काम
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महारांNया गdयात पडले Uहणूनच महार Uहणत असतात कO, आUह? काय
पड`या कामाचे चाकर. जे काम करoयाला अयास, कला ;कंवा 3वशेषसे
Fयान नको eयाला बेगार
ार (बे-कार) Uहणतात. रोख मेहनताlयावाचून करावे
लागते eया कामाला तेलंगणात ‘वेटट?’ Uहणतात तेAहा ]ा शQदापासून ‘वे
वेठ’
शQद Iनघाला असावा. गावगाडयाचा खराखरु ा वेठ- बगार? ;कंवा हरकाUया
फरास महार होय. जाग`याचे पयायशQद ‘रामोशी
रामोशी’
^भ`ल’
रामोशी व ‘^भ`
ल हे आहे त.
‘अमुक वष मांग अगर मुसलमान रामोसकOवर होता, ^भलाबरोबर आरोपी
पाठ3वला’, असे लोक बोलतात. ‘रान-वासी’ ]ा शQदापासून रामोशी शQद
Iनघाला असावा. वेसकर व रामोशी ]ा Aयवसायवाचक शQदाव_न महाराचा
जाबता वेशीNया आत असावा असे वाटते. तर? पण तुफानी रानट? जाती
Iनवळून गावात येईपयत पांढर?माणे काळीचा चौकOपहाराह? महाराकडे होता
आ(ण रामोसकO उफ जागलकO हे महारकO वतनाचा एक पोट3वभाग आहे , हे
अनुमान जा=त सबळ व समाण !दसते. JामसीमांNया वादात सीमारHक ]ा
नाeयाने गावमहाराने !दAय के`याबVल ऐIतहा^सक लेखह? ^सFद झाला
आहे . असो. महारांNया कामाची पाळी आल? व संपल? Uहणजे ‘काठw
काठw’
काठw आल?
व पडल? असे Uहणतात, कारण कामगार महाराजाNया हातात भल? मोठw
काठw असते. पाळीमाणे सव वतनदार महारांNया हाती वेसकरकOची काठw
चढते. वेसकर हे तेवढयापुरते सम=त महारांचे नाईक समजले जातात आ(ण
ते वेशीवर ;कंवा चावडीवर हजर राहून कामगार महारांNया बाzया वगैरे
लावतात व ज_र Iततके महार कामावर आणून गद
ु रतात. मल
ु कO,
फौजदार?संबंधाने महारांची मुBय कामे येणेमाणे होतः पीसाठw असाUयांना
बोलावणे व तगादा करणे गावचा वसूल तह^सल?त घेऊन जाणे, कागदप
परगावी पोच3वणे, पाट?ल-कुलकoयाबरोबर गावात व ^शवारात !हंडणे आ(ण
परगावी जाणे, गावात मुfकामाला मोठे

लोक, अrधकार? आले Uहणजे

eयांNयासाठw सरपण-चारा आणणे, eयांNया जनावरांची मा^लश करणे, eयांना
दाणापाणी दाख3वणे, शेणल?द काढणे व तयां
् Nया तळावर ‘बशा’ (बसलेला)
बसून राहणे, गावची व कामगारांची वेठबेगार वाहणे, eयांना वाट दाख3वणे,
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वाटसरांना

जंगलातून

नेऊन

पोच3वणे,

cया

गोRट?

लोकांना

जाह?र

करावयाNया असतात eयांची दवंडी दे णे, गावची शीव व शेताNया बांध उ_dया
Fयानात धरणे, eया न मोड`या जातील अशी खबरदार? घेण,े व eयाबVलNया
भांडणात परु ावा दे णे, दरोब=त 3पके व खळी राखणे, रा ी काळीपांढर?त ग=त
घालणे व गावचे जंगल व झाडे जतन करणे, जंगल? जनावरे मारणे,
रा ं!दवस घाटात पहारा करणे, चोरवाटा व माzयाNया जागा ]ांची मा!हती
^मळ3वणे व eया रोखणे, गावात आ`यागे`याची खबर काढणे, न दे ख`या
माणसावर नजर ठे वणे, व!हमी लोकांची पाटलाला वद दे ण,े गावात`या
माणसानमाणसांची चालचलणूक लHात ठे वणे, चोरांचा तपास लावणे व माग
काढणे, चावडीपढ
ु े , वेशीपढ
ु े व गावचे र=ते झाडणे, गाव साफ ठे वणे, मेले
जनावर ओढणे वगैरे होत. ]ा^शवाय घरकO कामे महार कर?त. गावकOवर
नेमून !दले`या महारांना ‘पाडे
पाडेवार’
ार Uहणत. घरकO कामे करणाzया महाराला
‘राबता
राबता महार’
घरमहार’
महार ;कंवा ‘घरमहार
घरमहार Uहणत. वतनदार महारांची घरकO कामे
येणेमाणे आहे तः कुणQयाचे बी, औत, काठw वगैरे ओयांची शेतात ने-आण
करणे, दारापुढे झाडणे व गुरांचे गोठे साफ ठे वणे, सपण आणणे व फोडणे,
मुzहाळी जाणे, ^मरासदार परगावी जाoयास Iनघाला असता eयाNयाबरोबर
गडयामाणे जाणे, rचठठयाचपाटया परगावी नेणे, मौतीची खबर परगावी
पोच3वणे, सरण वाहणे इeयाद?. ह? सव कामे अशी आहेत कO, महाराNया
eयेकाNया घर? व शेतात येणे-जाणे घडे. eयामुळे गावचा खडानखडा eयाला
ठाऊक असे. शेत, बांध ;कंवा गावची शीव ]ाबVल भानगड उपि=थत झाल?
कO महाराNया साHीवर सगळी ^भ=त असे. रयतेNया nRट?ने हा महाराचा
फारच मोठा उपयोग होता, कारण वाटपाNया कामात भाऊवाटoया व व!हवाट
]ांची खा ीशीर मा!हती महार सांगत. सव वतनात महारकO वतन अeयंत
समाईक अस`यामळ
ु े महार आपापसात वेसकरकO, गावकO व घरकONया
कामावर ज_र Iततके इसम नेमून दे त. फौजदार? व मुलकO कामे एकटया
महाराकडे रा!हल? अशी गावे थोडी आहे त. पुRकळ !ठकाणी eयांची फारकत
होऊन फk गावकO घरकOची मुलकO कामे व जातहfक – जसे पडे ओढणे,
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सरण वाहणे – ह? महारांनी आपणकडे ठे 3वल? आ(ण फौजदार? =व_पाची
कामे

जागले,

नायकवाडी

शेतसनद? (गावलRकर),

(जासूद),

]ांNया

कोतवाल,

गdयात

हवालदार,

घातल?.

(खळे -राखण),

नायकवाडी,

हवालदार, काह? काह? गावात आढळतात, परं तु जागले मा

सव

कोतवाल,
आढळतात.

अगद?च लहान गाव असला तर तेथे महारकO व जागलकO एकाच इसमाकडे
असतात व तो जातीने बहुधा महार ;कंवा मांग असतो. हवालदार, नाईकवाडी
इ. बहुधा मुसलमान, मराठे , सोनार, कोळी वगैरे जातींचे लोक असतात.
^भ`ल, कोळी, रामोशी, मांग, मुसलमान, महार व fवrचत कुणबी, हे जागले
असतात. जाग`या Uहणजे गावचा पो^लस ^शपाई. eयाजकडे बहुधा पो^लसचे
काम असते. तो जातीचा मांग अस`यास येणेमाणे घरकO कामे करतो.
ं O, सोल, नाडे, कासरे, लहान मोठे दोरखंड, घोडयांNया
केरसo
ु या, कंु चे, ^शक
आघाडया, 3पछाडया, वे`हे , वेठण, ेताची सत
ु ळी वगैरे परु 3वणे. दवंडी,
कु=eया, या ा, लPनकाय इeयाद? संगी महार संबळ, सनई व मांग डफ
वाज3वतात. फाशी दे oयाचे काम मांगाखेर?ज दस
ु रे

कोणी कर?त नाह?.

जाग`या मांगाAयIत+रk जातीचा अस`यास तोह? आप`या जातीची गावकO
घरकOची कामे करतो.
गावगाडयाNया हरकाUया महार खरा पण जाIतभेदामुळे eयाला चावडी
चढता

येत

नसे.

eयामुळे

^शवा^शवीNया

कामात

चौगुला

हा

पाट?ल-

कुलकoयाचा तैनाती झाला. तो बहुधा पाटलाNया जातीचा असे. eयाची कामे
– चावडीची झाडलोट, गावNया द रची ठे वरे व, !दवाणी, मुलकO, फौजदार?
वगैरे कामासंबंधाने लोक चावडीवर बोलावणे, आ(ण तेथे पाट?ल-कुलकण
सांगतील ते (खजमतीचे काम करणे इeयाद?. पाट?ल-कुलकoयाना चौग`
ु याNया
चाकर?ची गरज फk सरकार? कामासंबंधानेच लागे असे नाह?. पूव ची
राcयAयव=था व समाजAयव=था आ(ण पाट?ल-कुलकoयाNया अrधकारांचे व
कामाचे Hे

मनात आणले Uहणजे हे उघड झाले होते कO, eयांना गावकONया

सावजIनक बाबतीमFये चावडी भर3वoयाचे अनेक संग येत आ(ण eया वेळी
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चौगु`याला काम पडे. नगर िज`]ातील अकोला तालुfयात असे सांगतात
कO, कोणी मोठा माणूस गावी आला Uहणजे =वयंपाकाची भांडीकंु डी जम3वणे
व ती उटणे ह? चौग`
ु याची कामे होत. वतनदार चौगल
ु े व eयांचे इनाम फार
थोडया !ठकाणी नजरे स पडतात. =वराcयात हरएक कारणाने जो पैसा जमेला
येई eयाला ‘तहसील
तहसील’,
इरसाल’,
पोता’
तहसील , ‘इरसाल
इरसाल , ‘पोता
पोता असे Uहणत. पूव टं कसाळी नAहeया,
सबब खरे खोटे नाणे ओळखणे कठwण जाई. खासगी दे oयाघेoयात नाणे
पारखoयाची

अडचण

येईच,

पण

3वशेषतः

गावचा

पोता

तह^सल?त

(तालुकाकचेर?) पट3वoयाची फार िजकOर पडे. खोटे Uहणून जर तह^सल?तून
काह? नाणे परत आले तर ते कोणाNया माथी मारावे ]ाचा पाटलाला मोठा
बच
ु कळा पडे. ]ा सव गोRट? Fयानात आणून गावाने सरकार? आ(ण खाजगी
दे oयातले नाणे पारखoयाला व eयाNया खरे पणाबVल िजUमा घेoयाला सोनार
उभा केला आ(ण eयाNया हुVाचे नाव ‘पोतदार
पोतदार’
पोतदार ठे 3वले. सोनारांमFये पोतदार
ह? बहुमानाची पदवी आहे . तालुकाकचेर?त जमेचे पैसे जो सराफ कारकून
तपासून घेतो eयाला अजून पोतदार Uहणतात. गावNया सोनाराने एकदा का
गावकzयाचे पैसे पारखून घेतले आ(ण eयामFये पुढे मागे खोटे ;कंवा बन
चलनी नाणे Iनघाले तर ते तयाला
पुरे पाडावे लागे. eयाची तोशीस रयतेला
्
बसत नसे. ]ा गावगाडयाNया कामाखेर?ज तो कुणQयांचे व अलुeया-बलुeयांचे
सोनारकाम कर?. सुतार, लोहार वगैरे का_ आपापल? जातकामे कर?त व
अजूनह? करतात. eयांची =तुत कामे बलत
ु े-अलत
ु े ]ा कारात 3व=ताराने
सांrगतल? आहे त.
मुसलमानी अमलात तह^सल?चा वसूल करणे हे दे शमुख, दे शपांडे ]ांचे
मुBय काम होते. eयांNयाकडे फौजदार? काम अस`याचे !दसून येत नाह?.
तथा3प गावाची ;कंवा शेताची शीवत'ार, इनाम, वतने वगैरची वारसचौकशी,
वाटणी इ. !दवाणी पंचायतीत ते ामB
ु याने असत. सरकारतफ} आपाप`या
महाल परगoयातील पाटलांशी ते गावNया महसुलाचा ठराव कर?त. वसुलाची
सूट, तहकुबी मागoयात, तगाई आण3वoयात व ]ासारBया इतर रयत49
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!हताNया कामात पाट?ल-कुलकoयाना eयांचे चांगले पाठबळ असे. पुढे पुढे
मस
् या वसुलाचा इजारा eयांना दे ऊ लागले.
ु लमान राजे सबंध परगणयाN
eयामुळे eयांची स4ा अनावर होऊन ते सरकारला धाQयावर बसवून बेलाशक
वसल
तडात टाकू लागले. मराठे शाह?त eयांचे बहुतेक वसुल? अrधकार
ू
संपुRटात

येऊन

मामलेदारांकडे ;कंवा
कुलकण

(सरं जमाीeयथ

‘खालसा’

कमा3वसदारांकडे

दम
ु ाला

कमा3वसीने

न

झालेला)

महाल

दे त.

तथा3प

पाट?ल,

इरसाल भरoयाचा !हशेब दे शमुख-दे शपांडयाकडे गुजर?त आ(ण

सालअखेर मामलतीचा ताळे बंद आप`या द राशी _जू पाहून तो बरोबर आहे
अशाबVल दे शमुख-दे शपांडयांना व !दवाण, फडनवीस, पोतनवीस वगैरे
दरकदारांना eयावर व eयासारBया दस
ु zया !हशेबी कागदावर मखलसी करावी
लागे. महालजमेदार 3पढ?जाद वतनदार अस`यामळ
ु े सरकारात eयांना ^शरकाव
^मळे व ते मामलेदारांNया जुलमाबVल व गैरवतनाबVल दरबारात कानगी
कर?त. eयामुळे पगार? कामगारांना eयांचे एक कारचे बुजगावणे असे. गावजाग`यावर

जशी

पाटलाची

दे खरे ख

असे

तशी

परगoयातील

सम=त

जाग`यांवर परगणे-नायकाची होती.
गावमुकादमांना

व

महालजमेदारांना नोकर?बVल सरकारातून

इनाम

Uहणजे दम
ु ाला ज^मनी, नk नेमणुका व रयतेवर रोखीचे अगर ऐनिजनसी
परभारा हfक असत. इनाम ज^मनी बन धाzयाने ;कंवा कमी धाzयाने चालत
आ(ण नk नेमणक
ु ा गावNया ऐन जमेवर बस3व`या असून eया सरकार
वसल
ू कर? आ(ण आप`या खिजlयातून नेमणक
ू दारांना खच

घालून अदा

कर?. पव
ू दाम-दक
ु ाळ होता. सरकारसF
ु दा आपले येणे रयतेकडून धाlयाNया
_पाने घेई. मेहनताना ;कंवा हfक चुक3वणे रयतेला सोपे जावे Uहणून वतनपFदतीत सव सरकार? खासगी दे णे ऐनिजनसी दे oयाचा घात पडला.
सोयीमाणे ऐनिजनसी हfक रयत कधी कधी रोकडीनेह? आदा कर?.
cयामाणे वतनदार कामदार कुणQयाकडून काळीवर सळई, म ढ?, घुगर? ;कंवा
बलुते

घेत

eयामाणे

ते

पांढर?मFये

हुlनरदार,

दक
ु ानदर

यांNयाकडून
50
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कसबवेरो, शेव, फसकO, वतळा घेत. पांढर?-हfकांना मोहतफा Uहणतात.
पाट?ल-कुलकoयाNया मानाने दशमख
ु -दे शपांडयाचे इनाम, हfक व मानपान
पRु कळ अrधक असत. दे शमख
ु -दे शपांडयांNया हfकांना ‘_सुम’ व ‘^भकणे’
Uहणत. गावमक
ु ादमात पाट?ल-कुलकण अrधकाराने व मानाने सवात ेRठ
होत. दे शमुखाला परगoयाNया एकंदर वसुलाचा व लावणीचा 3वसावा !ह=सा व
दे शपांडयाला चाळीसावा !ह=सा, आ(ण पाट?ल-कुलकoयाना गावNया राशीचा
दहावा !ह=सा ^मळे , असा अंदाज आहे. कुलकoयाNया बाबती पाटलाNया
IनमाIनम होeया आ(ण दोघांना गावापुरते दे शमुख-दे शपांडयामाणे सव – पण
कमी माणात – बाबती, हfक, व अंमल ^मळत. मामूलमाणे महारांना
गावकO घरकOबVल नांगरामागे आठ पाचद
ंु े बलत
ु े ^मळे . बाकONया प!ह`या
ओळीNया का_ं ना चार,

दस
ु र?Nयांना तीन व Iतसर?Nयांना दोन पाचंुदे

]ामाणे बलत
ु े ^मळे . =थलपरeवे IनरIनराळया परगoयात ;कंवा एकाच
परगoयातील IनरIनराळया गावात बलुeयाचे IनरIनराळे Iनरख होते हे सांगणे
नकोच. दे शमुख-दे शपांडे व पाट?ल-कुलकण ]ांNया बाबती व अंमल काय होते
याजबVलची !टपणे ]ा करणाNया शेवट? !दल? आहे त.
गावगाडयाचा

सव

कारचा

कारभार

चावडीत

होतो.

कचेर?ला

सरकारवाडा ;कंवा वाडा Uहणतात. वाडी हे = ी^लंग _प लघुeव दाख3वते. चौवाडी चारचौघेजण जमoयाचे !ठकाण ते चावडी. रा. भारदे ]ांNया मते हा
शQद चAहाट? ]ा शQदापासून Iनघाला. गावकzयांचे पर=पर घरकO व गावकO
Aयवहार एकमेकात ;कती गुरफटले होते व आहे त हे जातवतनदार व
गाववतनदार ]ांNया कामांचे वर जे !दPदशन केले आहे eयाव_न लHात
येईल. चावडीवर नुसते सरकार? व सावजIनक Aयवहारच होत नसत. खाजगी
वाद, भानगडी सुFदा चावडीवरच येत. मोठया व=तीNया गावात जातीजातींनी
आपाप`या खास सावजIनक कामासाठw गाव-चावडयाखेर?ज =वतं

जात-

चावडया बांध`या आहे त. शहरातून अनेक पेठा आ(ण eयांNया अनेक चावडया
व पाट?ल-कुलकण पाहoयात येतात. महार, मांग वगैरे अ=पyृ य जातींNया
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लोकांना गाव-चावडीत येऊन बसता येत नाह? Uहणून बहुतेक खेडयात एक
गाव-चावडी व दस
ु र? महार-चावडी अशा दोन चावडया नजरे स पडतात.
पाटलाची गाद? गाव-चावडीत असते. तेथे पाट?ल-कुलकण

आपल? कचेर?

करतात आ(ण आप`या नाना3वध वतनदार नोकरांNया मदतीने गावचा
कारभार हाकतात. सव कारNया पटटया – 3वशेषतः सरकार-सारा –
पट3वoयाचे मुBय !ठकाण चावडी अस`यामुळे चावडी शQदाचा 3वशेष अथ
सरकार-पटट? असा झाला आहे . चावडी !दल? Uहणजे सरकार-सारा !दला असा
अथ होतो. लोक नेहमी पटट?पासोडी हा जोड शQद वापरतात, eयात पासोडी
]ाचा अथ पाट?ल हfक असा असावा कारण पाट?ल इनामाला ‘पासोडी’
इनाम Uहटलेले जl
ु या कागदप ात आढळते. अस. सरकारची गाव-कचेर?
Uहणून

आपण

चावडीकडे

पाहू आ(ण
^संहावलोकन क_.

गाव-मक
ु ादमानीचे

थोडfयात

गावची दे व=थाने, धमादाय, ज ा, उeसव, खेळ, परगणे-अंमलदार, गावमक
ु ादम इeयाद?ंNया सरकारने मंजरू केले`या गावावर खच पडणाzया
नेमणुका

व

वषासने

ग+रबांना

^भHा

आ(ण

आ`यागे`यांची

सरबराई

अrधकाzयांना नजरभेट? आ(ण rच`लर खच वगैरे बाबती ^मळून वसुल?
रकमेNया शेकडा १0 ते २0 पयत सम=त ‘दे हखच’ ;कंवा गावकOचा खच होत
असे. तो सगळा सरकार fवrचत मंजूर कर?. यामुळे आपसात फाळा क_न
गावकर? ‘गै
गैरसनद?’
सनद? (नामंजरू ) खच भागवीत असत. गावचे !हशेब सरकारात
पट3वoयासाठw तेथील !हशेबIनसाला लाच iावी लागे eयाला ‘दरबार खच’,
‘कारक
कारकुनी’
नी ;कंवा ‘अंत=थ’ Uहणत. eयाचीह? भरपाई गावाला करावी लागे.
प!ह`या प!ह`याने हा खच गुsत असे. पुढे तो राजरोस !हशेबी कागदात
फडकू लागला. ]ाखेर?ज गावकुसाची द_
ु =ती गावNया बंदोब=तासाठw ^शबंद?
(^शवार-रHक) ठे वणे, गोसाAयाची पलटण, गोख`यासारBया सरदारांचे लRकर,
खंडणी वगैरे गावकONया व सरकारNया खचाNया अनेक बाबतीत संगोपा4
गावावर येऊन पडत. eयासाठw गाव कज काढ? आ(ण पटट? क_न ;कंवा
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सावकाराला गावIनसबत इनाम (सावकाराचे _पये फडशा होईपयत भोगवटा)
दे ऊन ते चक
ै O बzयाच सरकार? खिजlयात जात. eया
ु ते कर?. वर?ल बाबींपक
काळीNया साzयातून Uहणजे ऐन जमेतून भागत नसत, Uहणून काळीपांढर?वर ‘एल साल पटट?’ अगर ‘जा=त पटट?’ आकार?त. जा=त पटट?
सालोसाल आकारावी लागल? Uहणजे ती ;फरeया करातून Iनघून कायमचे
दे णे होऊन बसे व Iतला ‘सवाई-जमा’ Uहणत. ^मरासदार काळीशी कायमचे
जखड`यामुळे जा=ती पटट?चा चटटा उपzयापेHा ^मरासदारांना जा=त बसे.
एकंदर?त असा अंदाज आहे कO, जेAहा दं गाधोपा अगर =वार? वगैरचा खच
नसे तेAहा ज^मनीNया उeपlनाचे तीन भाग पडतः एक भाग सरकारला पावे,
एक

बैल’ बयाणे

व

हfकदार

]ामFये

^मरासदारांना

राह?.

=वराcयात !हशेबी साल फसल? असे व eयाला आरं भ मग
नH
ृ
Iनघा`यापासून

होतो.

दरसाल

वषारंभी

हुजरु ातून मामलेदारांना खालसा
महालाबVल ‘’आजमास’’ अथवा “नेमणूक बेहेडा’’ दे त. ]ा कागदात एकंदर
महालाचा कमाल आकार दाखल क_न eयातून दम
ु ाले गाव व ज^मनी वगैरचा

आकार वजा घालून IनAवळ ऐन जमा आकार?त. ]ा^शवाय बलुते, मोहतफा,
राबता, व जकात वगैरे जमासुFदा एकंदर आकार जमा ध_न eयातून
महालाचा मुशा!हरा, मामलेदार, सरकदार, कारकून, ^शबंद? ]ांचा खच,
दे व=थान, धमादाय, खैरात व रोजंदार? वगैरे सरकार-मंजूर खच वजा कन
बाकO रा!हले`या बेरजेपैकO IनAवळ रसद सरकारास ;कती यावी व Aयाज,
हुंडणावळ, बटटा वगैरे ;कती मुजरा iावयाचा ]ाचा तपशील असे. मामलेदार
]ा आजमासाNया धोरणाने वसूल व खच कर?त. बरसात लागल? Uहणजे
मामलेदार पाटलाला बोलावून घेत व eयांNयाकडून पड-लागणीचा तपशील व
वसुलाचा इकरार क_न घेत. ठाoयातून गावी परत आ`यावर पाट?ल रयतेला
लागण करoयास उभार? दे ई, पड जमीन व!हतीस लावी, नडले`या कुळास
मामलेदारांकडून तगाई व सावकारांकडून कज ^मळवून दे ई, व जुने दे णे
तहकूब ठे वoयासाठw मFय=थी कर?. 3पके आकाराला आल? Uहणजे मामलेदार
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पाहणीला Iनघत आ(ण गावगlना लोकांNया त'ार?-अज यांचा इlसाफ कर?त.
ते शेकदारांNया मदतीने गावचे दsतर तपासीत. eयात ^ल!हलेला कमाल
आकार, वसुल? आकार, कमजा=त लावणी आ(ण पाट?ल-कुलकण , दे शमुखदे शपांडे व यNचयावत वतनदार ]ांचे सट
ू -तहकुबीबVलचे Uहणणे, ]ा सवाचा
3वचार क_न ते जमाबंद?चा ठराव कर?त. पाटलाने तो माlय केला कO eयाला
कबुला-;कतबा दे त. कोणी ;कती पटट? iावयाची ]ाबददलचा पाटलाचा व
रयतेचा ठराव ]ापूव च झालेला असे. तो मामलेदारांनी कबूल न केला तर
पाट?ल पुlहा रयतेचा 3वचार घेऊन तो मामलेदारांना कळवी. इतकेह? क_न
दोघांचा मेळ न बसला तर मामलेदार ‘बटाई’ ठरवी, Uहणजे अध} उeपlन
कुळाने ठे वावे व अध} सरकारला iावे असा ठराव कर?. कोठे Hे ावर तर कोठे
नांगरांNया संBयेवर महसूल ठरवीत. पव
ू ची जमाबंद? Uहणजे एका बाजल
ू ा
सरकारतफ}

मामलेदार

व

दस
ु zया

बाजल
ू ा

रयततफ}

पाट?ल,

^मरासदार,

का_ना_, दे शमुख, दे शपांडे ]ांमधील दे वाण-घेवाणीचा सौदा होता. जमाबंद?
म'
ु र होईपयत गावची 3पके हवालदारांNया जाबeयात असत. पटट?चा हsता
चुकला Uहणजे शेकदार पाटलाNया मदतीला ^शबंद? पाठवी. cयाकडे बाकO
राह? eयाला ती चुकवीपयत मोहस`ल? (महसूल करणारा ^शपाई) तगादा कर?,
चावडीत कडी, eयाNया डोfयावर धडा दे ई, eयाNया चुल?त पाणी ओती,
eयाचा दाणापाणी बंद कर? Uहणजे eयाला नद?-3व!हर?वर पाoयाला जाऊ दे त
नसे. इतfयानेह? तो वठणीवर न तर आला तर eयाला मामलेदाराकडे
पाठवीत. मामलेदार eयाला कैद कर?, eयाची गरु े -ढोरे वगैरे जंगम मालम4ा
3वकO, पण ती 3वकताना eयाला खाoया3पoयाला राखून ठे वी व =थावर
3वकOत नसे. गावNया सरकारदे oयाची हमी गाववार अस`यामुळे काह? कुळे
नादार ;कंवा परागंदा झाल? तर? eयांNयाकडील येणे बाकONयांवर फाळून
चक
ु वावे लागे. fवrचत संगी संभा3वत गावकzयांना ओल?स ध_न नेत. तेAहा
पाट?ल व गावकर? एखाiा भरदार ;कंवा गरजू कुळाची जमीन 3वकून बाकO
चुकवीत व eयांना सोडवून आणीत. सबंध गावाने पी !दल? नाह? तर
गावावर =वार दवडoयात येई आ(ण ‘^शलकावणे’ (cयाNयाकडे तगाiाला
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^शपाई पाठवावयाचा eयाNयाकडून eयाची पोटगी घेणे) बस3वoयात येई.
एवयाने भागले नाह? तर खV
ु पाटलाला तगादा लागे व नाठाळ कुळाNया
सव यातना eयाला भोगाAया लागत. सारांश, गावाNया मल
ु कO कामाNया
सख
ु दःु खाचा पूण अrधकार? पाट?ल होता. ]ा महसुल? पFदतीत मामलेदारांना
व eयांNयाआडून इतर वतनदारांना अवदाने मारoयाला पुRकळ जागा होती.
मामलतीवर जहागीरदार, इनामदार, दे शमख
ु , दे शपांडे वगैरे जमेदार? पेशांNया
लोकांची

नेमणूक होत असे. ]ा वगाची जाळी-मुळ रयतेशी

जखडल? अस`यामुळे सव कारNया भ`याबुzया लोकांशी eयांचा संबंध येई व
गोरग+रबांची हलाखी eयांना कळत असे. तेAहा ते रयतेची दाद घेत व लावीत
आ(ण मागचा पढ
ु चा 3वचार पाहून लोकांची मने ^मळवून मामलतीचे काम
कर?त. लोकांत व सरकारात eयांचे 3पढ?जाद वजन असे. जोपयत मामलतीवर
जमेदारांNया नेमणुका होत तोपयत रावापासून तो रं कापयत जणू काय एकOशी
एक अशा पायzया लागून रा!ह`या होeया आ(ण रगेने ;कंवा ओघाने कोठे ना
कोठे तर? सवाचा प`ला पोहचे व दःु खप+रहार होई.
मुलकOमाणे गावचे फौजदार? अrधकारह? पाटलाला होते आ(ण मुलकO
कामात जे eयाचे मदतगार व व+रRठ तेच फौजदार? कामात असत. ]ा
कामात eयाला मुBय मदत जाग`याची असे अ(ण eयाचा व+रRठ मामलेदार
होता.

कुलकण दsतरचे काम कर? आ(ण जाग`या गावचा बंदोब=त ठे वी.

बलत
ु े, शेव वगैरेसाठw चोहोकडे पायपीट आ(ण चटपट-लटपट करoयाचा महार
जाग`यांना बालायास असतो व ते माणसाचे पाणी तेAहाच जोखतात. जागले
व!हमी जातीचे असतात. ‘चोराNया हवाल? ;क``या’ हे तeव eयांNया
नेमणुकONया मुळाशी असावे. गावचे सव बदमाष जाग`याला माह?त असत.
गावाNया ^शवेत झाले`या चोर?चा पeता लावoयाची ‘बाप दाखव नाह? तर
ाFद कर’ असल? जबाबदार? eयावर असे. चोर?चा माग ^शवेNया बाहे र
Iनघाला नाह? तर जाग`याकडून चोर? भ_न घेत आ(ण जर ऐवज eयाNया
ऐपतीबाहे र असला तर बाकOची भरपाई गाव क_न दे ई. eयाने मुVेमाल काढून
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दाख3वला ;कंवा दस
ु zया गावाNया ^शवारापयत माग नेऊन ^भड3वला कO,
eयाNया गdयाचे प डे सुटे आ(ण ते सदर गावाNया जाग`याNया गdयात पडे.
असे होता होता cया गावापुढे माग जात नसे eया गावाला चोर? भ_न iावी
लागे. जागले पाटलांची कसूर ;कंवा सामलात !दसून आ`यास eयांचे इनाम
काढून ते eयांNया बरादरांना दे oयात येत. गुl]ाNया तपासात आरोपी कबूल
Aहावा, eयाने मुVेमाल काढावा व आप`या साथीदारांची नावे सांगावीत Uहणून
eयाला मारपीट क_न eयाचे फार हाल कर?त आ(ण मारहाणीNया Iनशाoया
eयाNया अंगावर !दसून येऊ नयेत अशी खबरदार? घेत. =वतः ;कंवा
पंचांमाफत

;फयाद?चा Iनकाल

लावून

अपराFयाला दं ड,

अrधकार पाटलाला असे. प ढार?, लुटा_ जाती, सश=

कैद

करoयाचा

ह`ला, अगर बंड ]ांचा

Iतकार करoयासाठw पाट?ल सबंध गावाची मदत घेई, अगर संग3वशेषी
गावNया महार जाग`यांNया जोडीला ^शबंद?, बारगीर, =वार चाकर?स ठे वून
पुंडावा मोडी. मुलखात शांतता राखoयासाठw मामलेदारांNया ताQयात ^शबंद? व
बारगीर होते आ(ण ते बंडाळी मोडीत. ]ाखेर?ज ^भ`ल, रामोशी वगैरे त=करजातीNया

नायकाकडून

मामलेदार

जामीन

घेत.

परं तु

एका

दोर?त

राcयAयव=था नस`यामुळे गुlहे गारांचे चांगलेच फावे. एका ांतातून हुसकून
लावले तर eयांना दस
ु र?कडे आसरा ^मळे . पुRकळ छोटे खानी राजे, इनामदार,
पाट?ल वगैरे दरोडेखोरांना पाठwशी घालून गबर होत. कामदार लोकह?
गोरग+रबांवर आळ घालून पैसे उपट?त व लाच खाऊन खzया गुlहे गारांना
सोडून दे त. ीसमथाचा अनुभव असा आहे ः- कोणी एके Jामी अथवा दे शी |
राहणे आहे आपणाशी | न भेटता तेथ`या भूशी | सौBय कैचे || eयास न
भेटला eयाचे नगर? | राहता धरतील बेगार? | तेथे न

करता चोर?| अंगी

लागे || दासबोध.
!दवाणी कामात पाट?ल, मामलेदार, सरसुभेदार व शेवट? पेशवे अशा
पायzया होत. खेर?ज शहरोशहर? lयायाधीश नावाचे अrधकार? नेमले होते.
पाटलाकडे ;फयाद नेल? Uहणजे तो Iतवाद?ला बोलावी, आ(ण eयाने दावा
कबल
केला तर दोlह? घर? !दवा लागेल असा Iनकाल दे ई. पाट?लू
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कुलकoयाना सळ घालता आल? नाह?, तर वाद?-Iतवाद?कडून पंचांकडे कcजा
सोप3व`याबVल राजीनामा व पंचIनवा{यामाणे चालू असा IतLालेख
(कबल
ु ?) ^लहून घेऊन पंचIनवाडा अंमलात आणoयाबVल पाट?ल जामीन घेई,
आ(ण पंचायतीकडे दावा सोपवी. पंच बहुधा पHकारांNया दजाचे आ(ण वाद
उमजoयासारखे – जसे जमाखच कामात पेढ?वाले, =थावर वतनाNया कामात
दे शमुख, दे शपांडे – असे असत. जात-पंचायतीत cया eया जातीचे लोक
असत. पंचात नाव येणे हे मोठे भूषण समजत. पंचांना पHकारांकडूनह? काह?
‘हारकO
हारकO’
हारकO (हषाने !दलेले बHीस) ाsत होत असे. पHकारांचे कतबे, जाबजबाब
व लेखी, तडी पुरावा घेऊन पंच सारांश ^लहून काढ?त; eयात पुराAयाचा
गोषवारा आ(ण शेवट? Iनवाह (Iनवाडा) असे.
पंचायत cया गावात भरे
तेथील कुलकण Iतचे लेखी काम कर?. जो दावा िजंकO तो सरकारात हारकO
;कंवा शेरणी व जो हर? तो गl
ु हे गार? दे त असे. पंच कोणाचेह? बांधलेले चाकर
नस`यामुळे ते वkशीर जम नसत व पंचायतीचे काम र गाळत चाले. Iनलभी
पंच व IनःपHपाती साHीदार 3वरळा. मूठदाबीचा कार जार? अस`यामुळे
पुRकळसे दावे पायर?पायर?ने थेट दरबारापयत जात. cयाNयातफ} Iनवाडा होई
तो अमलात आणoयासाठw तो IतपHाकडे गोडीने मागणे कर?; eयाने दाद
!दल? नाह? तर तगादा लावी तगाददाराकडून eयाचे खाणे3पणे बंद कर?,
eयाNया डोfयावर धडा दे ई व eयाला घरात कडून ठे वी. इतfयाने वळले
नाह? तर eयाNया घर? बहुधा ाणाला धरणे बसवी. मागमागून थकला
Uहणजे ाण ^शAयाशाप दे ई, आपल? शडी खंट
ु ?ला बांधी, डोfयावर धडा
घेई, ;कंवा अlनपाणी वcय कर?. ाणाला ]ामाणे यातना भोगoयाला
लावून आपण मोठे पाप करतो असे वाटून ऋणको दे oयाचा फडशा क_न
टाकOत.

Iनवाडयाचा

अंमल

खासगी

मामलेदाराकडे

शेवटNया

तगाiाने

झाला

नाह?

तर

दाद

रावबाजीने

मामलती

मfeयाने

पाट?ल
मागत.

दे oयाची

सु_वात

क_न

^ललावात जो जा=त बोलेल eयाला मामलेदार करoयाचा तडाखा ला3वला
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तेAहा मामलती खानदानीNया व कतबगार?Nया लोकांकडून Iनघा`या आ(ण
मामलत कमावणे हे भष
ह? लौ;कक
्
ू ण व ती गमावणे Uहणजे नामुशकO
भावना नRट झाल?. एखाiाजवळ एकाएकO फार पैसा झाला Uहणजे ‘कोठे
मामलत

गाज3वल?’

असे

eयाला

3वचारoयाचा

घात

पडला.

मkेदार

मामलेदार कूस ठे वून मामलतीचे पोट-मkे दे त व अखेरचा मkा

पाट?ल

उचल?. ]ामुळे कोणी कोणाचा गु_ ना चेला अशी दद
ु  शा झाल?. पूव जशी
पाटलाची कागाळी मामलेदाराकडे व मामलेदाराची दरबाराकडे करता येई, तसे
काह? उरले नाह?. उलट एकमेकांNया आड एकमेकांना यथेNछ चरावयाला
मोकळे रान झाले. पाटलाने मkा घेतला तर रयतेची काह? तर? धडगत लागे.
कारण eयाला गावची मा!हती असे. पण जर का तो तयाने
पeकरला नाह? तर
्
रयतेचे बरु े हाल होत. मग वसुलाचे काम मामलेदार कर?त. ते खाeयामाणे
;कंवा लावणीमाणे वसल
ू न करता जशी cयाजवळ माया तशी eयावर मन
मानेल eया कारची पटट? आकार?त आ(ण ती न !द`यास तkा संपoयापूव
ज^मनी खालसा क_न eया 3वकून आपल? तुंबडी भ_न काढ?त. पीक पदरात
पडoयाNया आतचं ते ;क=त (ह ा) नेमीत, eयामुळे पुRकळांना सावकाराचा
हवाला iावा लागे आ(ण सावकार जबर Aयाज चोपीत. ]ा अमदानीत गाववार
दोन इजारपट होत. एक खरा व दस
ु रा खोटा. खो¤या इजारपटात आकारणी
कमी दाखवीत Uहणून तो पाट?ल व मामलेदार ]ा दोघांनाह? सारखाच
उपयोगी पडे. खोटा इजारपट दरबारात पुढे क_न मामलेदार पढ
ु ?ल सालचा
मkा उतरवी आ(ण मामलेदार बदलला Uहणजे नAया मामलेदाराला तो
दाखवून पाट?ल आप`या ठोfयाची रfकम उतरवी. पाट?ल अगर गावचा
इनामदार ]ांचे जर दरबारात वजन ;कंवा संधान असले तर मा

eया

गावावर आकार कमी बसे आ(ण चढले`या आकाराNया गावांतले कुणबी
अस`या

गावांत

जाऊन

लागण

कर?त.

जसा

मुलकOत

तसा

!दवाणी

फौदार?तह? मामलेदारांनी धडगूस घातला. ]ामाणे – दे शमुख, दे शपांड,े
पाट?ल, कुलकण

व इतर वतनदार, बलुतदार, ]ांNया कार=थानांना व

पंचांNया lयायाला आळा रा!हला नाह?. पH ध_न पाट?ल-कुलकण व का_ना_
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व खोट?नाट? कामे पुRकळ कर?त. गावात कोणीह? कामगार व वासी आला
आ(ण गावात कसल?ह? पंचाईत झाल? कO का_ना_ चावडीवर जमतात आ(ण
कान पस_न सव काह? ऐकतात. असल? संधी सवापेHा महार जाग`यांना
अIतशय येई व येते. eयामुळे हे लोक मोठे Iतखट, चौकस, हरजजबाबी,
अंगचुकवे व गुलाम झाले आहे त. पाoयात राहून माशांशी वैर क_ नये
आप`याला cया लोकांत जlम काढावयाचा eयांNया डोdयावर येऊ नये ]ा
भीतीचा गावमुकादमावर जो दाब असे तेवढाच काय तो लोकांना थोडाफार
lयाय ^मळवन
ू दे ई. eया वेळNया काय आ(ण आताNया काय कुणQयांNया
;फयाद? Uहट`या Uहणजे शेतमालाची व जनावरांची चोर?, जळीत, जनावरे
मारणे, बांध उ_dया व वाटoया वगैरे =थावरNया भानगडी – या असत.
कुणQयांचे

आयRु य

बहुतक
े
रानात
जात अस`यामळ
eयांNया
ु े
बोलoयाचालoयात 3वशेष ठे पराई नसते, eयांना सभाधीटपणा नसतो आ(ण
पुराAयाNया खुQयाखाQया व आडाखे माह?त नसतात. हे गुण गावात वावरणारे
जे वतनदार का_ना_ व गावकामगार ]ांNयामFये पुRकळ उतरले. हfक
^भकoयासाठw eयांना काळी-पांढर? पायाखाल? घालावी लागे. Uहणन
ू eयांNया
साHीवर काय ती कcजाची मदार असे व eयांनी कुणQयाला चांगलेच
पोखरले. पेशवाईचा लय व इं Jजीचा उदय डोdयाने पा!हलेला गंगथडीचा
परशराम शाह?र Uहणतोःलोहार, सत
ु ार, कंु भार, पर?ट, बारा का_, अडकले |
eयांना आडून कcजा िजंकून बन-संधीने कोण आहे ? ||
नव^शfयाला काय पुसावे हजारो टाले टोले ?
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४. वतन – वेतन
गाव – मुकादमानीचा प+रणाम जनतेNया दानतीवर फार अIन. झाला.
इसवी सन १८१८ साल? कँsटन Pज यांनी खानदे शाचा ताबा घेत`यावर
तेथील लोकि=थतीचे जे Iनपण केले आहे , ते इतर ह? लागू पडoयासारखे
आहे . ते Uहणतात – अगद? साFया गो¡ीतसुFदा खरे काय आहे , हे लोकांNया
तडून काढून घेoयास यातायात पडते. लौकर दाद ^मळ3वoयाNया आशेने ते
नेहमी राईचा पवत करतात. लाचलुचपती व एकमेकाशी अlयायाचे वतन यांचे
माण इतके वाढले होते कO ते सांगू गे`यास कोणी खरे सुFदा मानणार नाह?.
धाक¤या घराoयात अवyय IततकO धत
ू ता आ(ण रोकड मा

पा!हजे, कO

eयाने वडील घराoयाNया तडाला पाने पुसून eयाची मालम4ा सरकारातून
आप`याकडे ओढल?च समजा. यामुळे िजकडे Iतकडे गहृ कलहाचा वणवा पेटून
सरकार? द रातसुFदा बनावट द=ताऐवज घुसले आ(ण अ=सल खरे द=तऐवज
^मळ3वoयासाठw मारामार? व ठोकाठोकO माजून रा!हल?. शेतकzयांNया अनाथ
ि=थतीला तोड उरल? नाह?, असे झाले. मामलेदार, लRकर? लोक, सावकार,
पाट?ल-कुलकण , दे शमुख-दे शपांडे ]ांना मा

अकरावा आला. दब
 -बलांNया
ु ल

झग{यात लबाडी आ(ण कावेबाजपणा ह?च काय ती हeयारे दब
ु लाला कामास
येतात. लोक जाeया लुNचे ;कंवा पाप-पुoयाला न मानणारे असतात असे
नाह?. पण जुलमातून कसेबसे Iनसटून जाoयाला eयांना असeयाचा अवलंब
करणे ा

होते.

अशा भूमीत इं Jजी राजस4ेने आपला नांगर टाकला व जसजशी
Aयव=था लागत गेल? तसतसे सुभे, सरकार-परगणे वैगेरे राcय3वभाग मोडले.
दे शमुख, दे शपांड,े हवालदार वैगेरे महाल जमेदारांचे दे Aहारे मराठे शाह?त
डगमगू लागले ते इं Jजीत सन १८६३ साल? पार बसले. प!ह`या प!ह`याने
दे शमुख-दे शपा{यांना वसुल? कामगार समजत व ते काम =वतः ;कंवा
गुमा=eयामाफत कर?त. तेच ‘जमेदार कारकून’ तालुfयांNया ;कंवा पे¤यांNया
कचेर?त सरकारNया कारकुनांना मदत कर?त. ]ाखेर?ज ते ज^मनीचे
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राजीनामे, कबुलायती, कौल, फारकती, तबद?ल वगैरची नद कर?त आ(ण
=थावरNया कcजात जर तेAहा आप`या द रची कागदप े हजर कर?त. पढ
ु े
सरकारने परगणे वतनदारांची चाकर? वजा कन eयांना नk नेमणुका ठरवून
!द`या. इसवी सन १८३९ Nया अँfट २0 अlवये शेव, फसकO, वाणगीसारखे
यNचयावत पांढर? हfक ऊफ मोहतफा उकळoयाची झाडून सव वतनदारांना
सरकारने मनाई केल? आहे . सAह} सेटलम टमाणे परगणे वतनदार व पाट?ल
–कुलकण याना घुगर?, सळई, बलुeयासारखे काळीचे हfक उकळoयाची बंद?
केल? आहे आ(ण पाट?ल – कुलकoयाची चाकर? वंशपरं परे ने कायम कन
eयांना eयांNया सव परभारे उeपlनाबVल वसुल? रकमेवर रोकड मुशा!हरा
ठरवून !दला आहे . महार जागले ]ाना मा

मामल
ू माणे बलत
ु े हfक

उकळoयाची मोकळीक सरकारने ठे 3वल? आहे . ]ामाणे सावजIनक ;कंवा
सरकार? नोकर?त गावकामगारां^शवाय वतनपFदतीला इं Jज मुeसiांकडून
अिजबात फाटा ^मळाला आ(ण चाकर?बVल वतनाऐवजी रोख वेतन दे oयाची
पFदत चालू झाल?.
आप`या मुंबई इलाBयापुरते पाहू गेले तर ^संध ांत सोडून
मुलकOसंबंधाने सरकारने eयाचे उ4र, मFय व दKHण असे तीन भाग केले
आहे त आ(ण eयेकावर रे Aहे lयू क^मशनर नावाचा महसुल? अंमलदार नेमून
अमदाबाद, पुणे, बेळगाव ह? शहरे अनु'मे eयांची मुBय ठाणी केल? आहे त.
eयेक भागात सहा सात िज`हे आहे त. िज`]ाचे Hे

सुमारे १६00 ते ६५00

चौरस मैल असून eयात ६ ते १२ तालुके व ६00 ते १७00 गावे असतात
आ(ण लोकसंBया सुमारे १0 लाख असते. तालुfयाचे Hे

सुमारे ६५ ते ४५0

चौरस मैल असून eयात ५0 ते २५0 गावे असतात. तालुका मोठा असला तर
eयाचा महाल ;कंवा पेटा नावाचा पोट3वभाग असतो. पूव Nया राcयात सगळा
कारभार एका मुठwत असे. ती ि=थती पालटून अrधकाzयांची 3वभागणी झाल?
आ(ण लRकर?, नगद?, मुलकO, मीठ, क=टम, अबकार?, पैमाश, शेतकO, वळू
घोडे, पो^लस, जंगल, आरोPय, lयाय, नदणी, ^शHण, सडका, इमारती,
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पाटबंधारे , टपाल, तारायं

इeयाद? खाती अलग कन ती =वतं

अrधकाzयांकडे सोप3वoयात आल? आहे त. खे{यांचा संबंध िज`]ापल?कडे
ायः जात नाह? आ(ण सव इलाBया – ांतातले सुमारे २५0 िज`हे हे च
!हंद=
ु थानातील !टश अमलाचे मFय बंद ू होत. Uहणून आपण िज`]ापयतची
राजAयव=थ संHेपाने पाहू.
िज`]ात कलेfटर हा अrधकार? सरकारचा IतIनधी असतो. नगद?,
वसुल?, शेती, पैमाश, पतपेया, पोल?स, जंगल, अबकार?, मीठ, नदणी,
कारखाने तपासणे इeयाद? खाती जर? eयाNयाकडे मुBयeवे असतात तर?
अमुक खाeयाNया कामात कलेfटरचा हात, Iनदान बोट नाह?, असे एकह?
खाते नाह?. कलेfटरला डि=fट मँिज=े ट व डि=fट रिज=ार असे हुVे
आहे त आ(ण िज`]ातील फौजदार? व द=ताऐवज नदणी ]ा कामावर eयाची
हुकमत चालते. फार मोठया गl
ु ]ा^शवाय सव गl
ु ]ांचा इं साफ करoयाचा
अrधकार कलेfटरला असतो. िज`]ाला लागून सं=थान असले, तर eयाचा
पो^ल!टकल एजंट कलेfटरच असतो. िज`]ातील पो^लसचा कारभार डि=fट
सुप+रट डट आँफ पो^लस, व जंगल फार असले तर जंगलखाeयाचा कारभार
डिAहजनल फाँरे=ट आँ;फसर कलेfटरNया दे खरे खीखाल? पाहतात आ(ण मीठ,
अफू, अबकार?, एfसाईज खाeयाचे अ^स=टं ट कलेfटर व इं=पेfटसवर
eयाचीच हुकमत असते. दे णे घेणे, वाटoया, गहाण, 3व'O, करामदार, हfक,
व !हतसंबंध वैगेरे !दवाणी =वपाचे दावे आ(ण मोठाले फौजदार? गुlहे ]ांचा
इंसाफ डि=fट जcज करतो. सडका, सरकार? इमारती, पाटबंधारे ]ा
कामावर एिfझfयु!टAह इंिजIनयर असतो. पाटबंधाzयांची कामे मोठाल?
अस`यास eयावर =वतं

इ+रगेशन एिfझfयु!टAह इंिजIनयर असतो, आ(ण

eयाकडे शेतीला पाटाचे पाणी सोडoयाचे काम असते. शाळा खाeयावर दर
िज`]ाला डेsयुट? एcयुकेशनल इं=पेfटर असतो. िज`]ाNया ठाoयात सरकार?
दवाखाlयात आजार? माणसांना औषधपाणी दे oयाचे काम ^सिAहल सजन
करतो. दे वीखाते आ(ण आरोPयखाते ]ावर िज`]ाIनहाय सँIनटर? इं =पेfटर
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नेमलेला असतो. गुरांचे दवाखाने िज`]ांNया !ठकाणी झाले आहे त आ(ण कोठे
कोठे तालुfयातह? झाले आहे त. eयात जनावरांना औषधोपचार व श;'या
करoयात येते. ओAहर^सयर आँफ अँrJक`चर ]ाची दे खरे ख िज`]ात`या
शेती खाeयावर असते. दोन ;कंवा अrधक िज`हे ^मळून टपाल व तारायं
खाeयांची Aयव=था पो=टाचे सुप+रट डट पाहतात. बहुतेक खाeयांNया
िज`]ाrधकाzयांना मदतनीस आहे त. सबंध िज`]ातील नगद? कामासाठw
हुजूर डेsयुट? कलेfटर नावाचा अrधकार? कलेfटरNया !दमतीला !दला असतो
आ(ण पैमाशसंबंधी कामे पाहoयाला डि=fट इं=पेfटर आँफ लँ ड रे काडस
!दलेला असतो. िज`]ातील दोन ते चार तालुके ^मळून मुलकO कामासाठw जो
पोट3वभाग करतात, eयाला ‘ांत’ Uहणतात व eयावर अ^स=टं ट ;कंवा डेsयट
ु ?
कलेfटर नेमतात. तो आप`या ातांपुरती कलेfटरची बहुतेक मुलकO,
फौजदार? कामे पाहतो. अ^स=टं ट ;कंवा डेsयुट? सप
ु +रट डट आँफ पो^लस व
सकल पो^लस इं=पेfटर हे डि=fट पो^लस सुप+रट डटचे मदतनीस असतात
आ(ण eयाकडे काह? तालुके !दलेले असतात. इंिजIनयर खाeयात काह? सडका
व कामे ^मळून सबडिAहजन करतात. eयावर सबडिAहजनल आँ;फसर
नेमतात, व तो एिfझfयु!टAह इंिजIनयरNया ताQयात असतो. डेsयुट?
एcयुकेशनल इं =पेfटरला अ^स=टं ट डेsयुट? मदतनीस असतात आ(ण सव
^मळून िज`]ांतील शाळांची तपासणी, =थापना वैगेरे Aयव=था पाहतात.
पो=टल सप
ु +रट डटNया हाताखाल? पो=टाचे इं =पेfटर असतात. ते िज`]ांतील
टपालखाeयावर दे खरे ख करतात.
तालुfयात मुBय अंमलदार – मामलेदार, पो^लस सबइं =पेfटर ऊफ
फौजदार, सबरिज=ार, र ज फाँरे=ट आँ;फसर, क=टम, मीठ, एfसाईज
खाeयांचे सरकारकून, दरोगे, बंदर कारकून, सबइं=पेfटर वगैरे, सब अ^स=टं ट
सजन, सबओAहर^सयर ;कंवा मेी, शाळामा=तर, पो=टमा=तर, दे वीडाँfटर
इeयाद? होत. काळीNया व इतर करांचा वसूल, खंडाNया, व!हवाटाNया व
साधारण गुl]ांNया ;फयाद?चा इंसाफ, नगद?, वतन, हfक, ज^मनीNया
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खाeयांची वारस चौकशी, sलेग, पटकO, दRु काळ, तगाई, पतपेढया, शेतकO
सभा, इeयाद? संबंधाने कामे मामलेदाराकडे चालतात. साधारणतः िज`]ाची
जशी सव कामे कलेfटरमाफत चालतात व एकंदर िज`]ाNया बzयाबzु या
ि=थतीबVल कलेfटरवर जबाबदार? असते, तशी तालुfयासंबंधाने सव कारवाई
मामलेदारमाफत चालून तालुfयाNया =व=थतेबVलची जोखीम मामलेदारावर
असते. तालुfयाNया द र? व ;फरतीNया कामाNया मानाने मामलेदाराNया
हाताखाल? ६ ते १६ कारकून व १0 ते २0 ^शपाई असतात. तालुfयातील सव
खेडयांचे ^मळून दोन ते चार भाग केलेले असतात, eयांना सकल Uहणतात.
eयावर जो मामलेदार – कचेर?तला कारकून असतो, eयाला सकल इं=पेfटर
Uहणतात. आप`या सकलातील गावांची द रतपासणी, पीकपाहणी, मोजणी,
वाटप, बांध-उdयांची द
ु =ती, अIत'मण, वसल
ू वगैरे कामे सकल इं =पेfटर
मामलेदाराNया हुकमतीत करतो. गावकामगार व तालुका कामगार ]ामधील
साखळीची कडी सकल इं=पेfटर होत. तालुfयात गुlहे न होतील अशी
खबरदार? घेoयाचे व झा`यास eयांचा प4ा लावoयाचे काम सबइं =पेfटर आँफ
पो^लस करतो व eयाNया मदतीस हे ड काँ=ट ब`स व सुमारे तीस ते पlनास
काँ=ट ब`स असतात. eयात दहा पंधरा हeयार? व बाकOचे आड-हeयार?
असतात. तालुfयात एकाहून अrधक सबइं =पेfटर नेमoयास सुवात झाल?
आहे . तालुfयाचा बंदोब=त नीट राहावा Uहणून eयात दोन चार पो=त अथवा
पो^लस ठाणी असतात आ(ण eयावर हे ड काँ=ट बल, एक दोन हeयार? व दोन
चार आड – हeयार? काँ=ट ब`स असतात. ]ांना आपाप`या हVीत नेहमी
;फरावे लागते. अबकार?, क=टम, मीठ खाeयांचे अrधकार? आपाप`या
खाeयांची कामे करतात. फाँरे=टचे 3वभाग कन eयावर राऊंडगाड, बीटगाड
नेमतात. ते आपाप`या हVीत ;फन र ज फाँरे=ट आँ;फसरNया हुकमतीत
कामे करतात. =थावर – जंगमचे द=ताऐवज सबरिज=ार न!दतो. दे वीडाँfटर
गावोगाव दे वी काढ?त ;फरतो. तालुfयाNया !ठकाणी दवाखाना असतो तेथे
सबाअ^स=टं ट सजन रोPयांना औषध दे तो. बुळकांडया, खुरकत वगैरेसारखे
जनावरांNया साथीचे रोग उbवले Uहणजे तालf
ु यात गुरांचा दवाखाना
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नस`यास नजीकNया दवाखाlयातील ढोर-डाँfटर येऊन उपचार करतो. सडका
वगैरेचे काम इंिजIनयरकडील सबओAहर^सयर, मेी पाहतात. खे{यांतील
काह? शाळा – मा=तरांकडे शाळा व टपाल असते. शाळे संबंधाचे eयांचे काम
तालक
ु ा शाळामा=तरमाफत व टपालचे सब-पो=टमा=तरमाफत चालते. पो=टात
चार आणे ते पाच हजार पयापयत तीन टfके Aयाजाने लोकांNया ठे वी
ठे वतात व हुं{या (मIनआँडर ?) पाठ3वतात. =थावर – जंगमाNया दाAयाNया
Iनवाडयासाठw एक दोन तालुके ^मळून सबाँडनेट जcज ऊफ मुनसफ कोट
असते.
वर?लमाणे पगार? चाकर?खेर?ज काह? सावजIनक कामे सरकारने
लोकांNया 3व©ासू पुढाzयांवर बन-पगार? सोप3वल? आहे त. फौजदार? कामे
चाल3वoयास शहरात मानाचे मँिज=े ट नेमले आहे त. तसेच शेतकzयांचे दहा
पयांNया आतील दावे चाल3वoयासाठw शेतकर? कायiामाणे काह? काह?
गावात बनपगार? गावमुनसफ नेमले आहे त. पण ते कमी कन
गावपंचायतीकडे हलके !दवाणी दावे दे oयाचे घाटत आहे . मुंबईचा १९0१ चा
कायदा ३-डि=fट UयुIन^सपल अँfटांवये मोठया शहरातून सावजIनक
आरोPयरHण व ाथ^मक ^शHण ह? कामे UयुIन^सपा^लटयांकडे सोपवून
eयांचा खच भाग3वoयासाठw eयांना नाग+रकांवर व eयांNया Aयापारावर कर
बस3वoयाचे अrधकार !दले आहे त. UयुIन^सपा^ल!टचा कारभार काह?
लोकIनयk
ु सभासद व काह? सरकारने नेमलेले सभासद यांNया 3वचाराने
चालतो आ(ण IतNया एं कदर Aयव=थेवर व जमाखचावर सरकारची
कलेfटरमाफत दे खरे ख असते. मुंबईचा सन १८८४ चा अँfट १ माणे eयेक
िज`]ाला डि=क लोकलबोड Uहणून सभा असते आ(ण तालुfयाला तालुकालोकलबोड नावाची सभा असते. िज`हा – बोडात काह? सभासद सरकारने
नेमलेले असतात व काह? लोकIनयुk असतात. लोकIनयुk सभासद तालुकालोकलबोड, UयुIन^सपा^लटया व जहागीरदार ]ांनी Iनवडलेले असतात.
िज`]ाबोडाचा अFयH कलेfटर असतो व तालुका-लोकलबोडाचा अFयH
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मुलकO ांताrधकार? असतो. तालुका-लोकलबोडात काह? सभासद सरकारने
नेमलेले व काह? लोकIनयk
ु असतात. लोकIनयk
ु सभासद हे
UयIु न^सपा^लटया, जहागीरदार व ]ा कामासाठw तालुfयाचे केले`या
3वभागातील 3ववKHत सरकार-सारा दे णारे खातेदार यांनी Iनवडलेले असतात.
जमीनमहसुलावर दर पयास एक आणा कर आ(ण नाव, द=तुर?, 3वषार?
पदाथ, खाणी, वाळू, कडवाडा वगैरचे खच वजा जाता उeपlन सरकारने
लोकलबोडाNया !दमतीला लावून !दले आहे . eयातून eयाने ाथ^मक ^शHण,
सडका, पूल, दे वी काढणे, दवाखाने, तळी, 3व!हर?, पाणीपुरवठा, धमशाळा,
रहदार? बंगले, बाजार, झाडे, घाणपाoयाचा Iनकाल ]ाबVल खच करावयाचा
असतो. तालf
ु याNया ठाoयात, ;कंवा eयाNया तोडीNया एखाiा भरoयाNया
गावी UयIु न^सपा^लट? नसल? तर तेथे मंब
ु ईचा सन १८८९ चा अँfट १
(खे{यातील =वNछतेबVलचा कायदा) अlवये सँIनटर? क^मट? ;कंवा सँIनटर?
बोड =थापन करoयात येते. eयामFये कलेfटर ;कंवा ांताचे अrधकार? ]ांनी
नेमलेले तीन ;कंवा अrधक गावकर? सभासद असतात व eयापैकO एक पो^लस
पाट?ल असतो. सँIनटर? क^मट? लोक-वगणी गोळा कन Iतची रfकम
तालुfयाNया Iतजोर?त भरते. लोक-वगणीत खच भागला नाह?, तर
क^मट?Nया 3वचाराने कलेfटर गावावर कर बस3वतो. लोकलबोड आ(ण
सरकार यांNयाकडून क^मट?ला IनUUयाहून जरा कमी मदत ^मळते. खेर?ज
सदर कायiाचे कलम ४२ माणे, cया गावकO महार मांगांना हाडकO, हाडोळा
इनाम ज^मनी ;कंवा बलत
ु े आहे अशापैकO काह?जण, सरकार क^मट?कडे
नोकर?ला दे ते व eयांनी IतNया हुकमतीखाल? गाव सफा करoयाचे काम
करावयाचे असते. =वNछ व पुरेसा पाoयाचा पुरवठा, र=ते, व सहान (खु`या)
जागा झाडणे व सव घाण दरू नेणे, ह? व असल? लोकांNया आरोPयास जर
ती कामे क^मट?ने करावयाची असतात. eयाबVल ती Iनयम ठर3वते आ(ण ते
मोडणाzयांना गावावर अrधकार असले`या मँिज=े टNया अFयHतेखाल? दं ड
करते. ]ा दं डाची रfकम क^मट?ला ^मळते. खे{यातील आरोPयाNया व
पाणीपरु वठयाNया कामाला पैशाची मदत करoयाबVल !हंद=
ु थानसरकारने
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=थाIनक़ सरकारला फमा3वले आहे . ]ासंबंधाने कोणती 3वशेष कामे
करावयाची हे ठर3वoयाNया कामी कलेfटरला आरोPयखाeयाNया अrधकाzयांचा
स`ला ^मळतो. खे{यातील आरोPय सुधारoयासाठw ^मस «लाँरस नाइ!टंगेल
फंड Iनघाला असून eयाNया 3वiमाने वडाळे व काल} येथे नमl
ु यादाखल
योग चालू आहे त. UयुIन^सपा^लटया, लोकलबोड, सँIनटर?-क^मटया वगैरे
सं=था =थाIनक करावर चालतात. कर दे oयाzयांNया तं ाने eया चाल3व`या
Uहणजे पैशाचा Aयवि=थत उपयोग होईल आ(ण सावजIनक कामे अंगावर
घेऊन करoयाची सामाlय जनतेला संधी लाभ`याने eयांना राजनीतीची सं=था
^मळे ल, असा ]ा सं=था Iनमाण करoयात सरकारचा आi हे तू आहे . तो
सफल होणे लोकांNया दHतेवर, ामा(णकपणावर व =वाथeयागावर अवलंबून
आहे .
तालक
ु ा सोडून आपण खेडयात आलो Uहणजे, वतनी नोकर?
!दसावयाला लागते. पाट?ल, कुलकण , महार व जागले हे खे{यातले वतनदार
सरकार? गाव-नोकर होत. ]ापैकO महार, जागले ]ांचे पोट बहुतांशी रयतेकडून
^मळणाzया बलुeयावर व दस
ु रे हfकावर चालत अस`यामुळे eयांना वेतनी
वतनदार UहणoयापेHा बलुतदार वतनदार Uहणणे रा=त !दसते. इंJजीत
पाट?ल – कुलकoयाना बलुते नसून फk मुशा!हरा आहे . तेAहा ते वेतनी
वतनदार आहे त आ(ण eयांचाच 3वचार ]ा करणात करoयाचे योिजले आहे .
गज
ु राथ, कोकणमFये कुलकण वेतनदार झाला आहे . eयाला तलाठw
Uहणतात. दे श व दKHण महारा¬ ]ात`या सुमारे दहा िज`]ात तो अजून
वतनदार आहे व तलाठw होoयाNया पंथास लागला आहे . पाट?ल, महार,
जाग`या हे सव

वतनदार आहे त. वतनदारासंबंधाने सरकारने मुंबईचा सन

१८७४ चा अँfट ३ (वतन कायदा) केला आहे . सरकारचा खेडयातला मुBय
IतIनधी पाट?ल होय. बहुतेक पाट?ल ^ल!हणारे नस`यामुळे गावचा सव
सरकार? प Aयवहार एक¤या पाटलाNया नावाने न चालता पाट?ल-कुलकण ]ा
जोडनावाने चालतो आ(ण गावNया सरकार? कागदप ांवर दोघांनाह? स]ा
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कराAया लागतात. पाट?ल IनरHर असला तर तो आप`या सह?ची Iनशाणी
करतो. सरकार-उपयोगी वतनदार गावकामगारांची नेमणूक वर सांrगतले`या
वतन अँfटमाणे होते. पाट?ल-कुलकoयाNया वतनांNया तKHमा, वडलकO व
पाdया वगैरची चौकशी कन सरकारने वतन रिज=टर तयार केले आहे eयात
जे ‘वारचे’ वतनदार लागले आहे त, ते आपाप`या आणेवार?माणे =वतः ;कंवा
गुमा=eयामाफत काम करतात. गाव ;कतीह? लहान असला तर? eयाला =वतं
पाट?ल असावयाचाच आ(ण बहुतेक खेडयात एकाच पाटलाकडे मुलकO व
फौजदार? काम असते. गावे फार लहान असल? तर एका कुलकoयाकडे दोन
ते आठपयत गावे असतात आ(ण मोठया गावात एकाहून अrधक मुलकO व
पो^लस पाट?ल आ(ण कुलकण नेमतात. कोणeया गावाला ;कती पाट?लकुलकण असावयाचे हे सरकार ठर3वते. पाट?ल-कुलकoयाची संBया ठर3वताना
सरकार पव
ू ापार व!हवाट?पेHा =तुत कामाNया मानावर जा=त ^भ=त टाकते.
पाट?ल-कुलकoयाची नेमणूक मुलकO ांताचे अrधकार? करतात. कामावर जो
पाट?ल ;कंवा कुलकण नेमावयाचा तो वयात आलेला, चांग`या वतणुकOचा
आ(ण काम करoयास लायक असा पा!हजे. तो तसा नसला तर तो वारचा
वतनदार असला तर? eयाला कामावर नेमता येत नाह?. पाट?ल IनरHर
असला तर? चालतो, परं तु कुलकoयाला कुळकणाची पर?Hा iावी लागते.
वारचा वतनदार सोळा आoयाचा मालक असला तर? eयाची तहहयात Uहणजे
साठ वषाNया उमर?पयत नेमणूक होते. सोळा आoयापेHा कमी आणेवार?
असल? तर कुलकoयाची पाच वष} व पाटलांची दहा वष नेमणूक करतात.
कामगार पाट?ल-कुलकoयाचे गैरवतन ;कंवा कामात सदो!दत IनRकाळजीपणा
!दसून आला ;कंवा ते मोठया गुl]ांत सापडले, Uहणजे वारNया वतनदाराचे
वतन खालसा होते; मग अपराध करणारा वारचा वतनदार असो ;कंवा
गुमा=ता असो. वतनाची वारस चौकशी ांताचे अrधकार? मामलेदारामाफत
करतात. परं तु वतनाचा मोह असा दांडगा असतो कO, eयाबVलचे पुRकळ
कcजे रे Aहे lयू क^मशनरपयत व ;कeयेक थेट सरकारपयतह? जातात.
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सAह} ;कंवा +रिAहजन सेटलम टNया वेळी पाट?ल-कुलकoयाNया
मुशा!हzयाची आकारणी 3वग ट-=केलमाणे होते. जमीनमहसुलाNया प!ह`या
हजार? शेकडा ३, दस
ु zया हजार? शेकडा २ व पढ
ु े शेकडा १ ]ामाणे पाट?ल
मुशा!हरा आकारतात आ(ण कुलकण मुशा!हरा प!ह`या हजार? शेकडा ५,
दस
ु zया हजार? शेकडा ४, Iतसzया हजार? शेकडा ३, चौया हजार? शेकडा २ व
पुढे शेकडा १ ]ामाणे आकारतात. गावाला इ+रगेशनचा वसूल असला, तर
जमीनबाब व इ+रगेशन ]ा दोlह? बाबी एक कन eयांNया बेरजेवर वर?ल
माणात पाट?ल-कुलकoयाचा मुशा!हरा आकारतात. ]ाखेर?ज लोकल फंडाNया
वसुलावर पाटलाला ५ ते १0 पयेपयत दोन आणे, ११ ते २५ चार आणे, २६
ते ५0 आठ आणे, ५१ ते ७५ दहा आणे, ७६ ते १00 बारा आणे, १0१ ते १२५
एक पया व पढ
ु े दर पंचवीस पयांना चार आणे माणे मुशा!हरा ^मळतो
आ(ण कुलकoयाला पाटलाNया दsु पट ^मळतो. वनचराईNया वसल
ु ात पाटलाला
आठ आoयांNया धरसोडीने दर पयास सहा पै व कुलकoयाला नऊ पै दे तात.
कडवाडयाNया वसुलाची चौथाई कन ती पाट?ल-कुलकoयात IनमाIनम वाटून
दे तात. पाटलाला पोटगी व चावडीखच ऊफ ‘तेल कांबळा’ गावNया
लोकसंBयेवर ^मळतो, तो असा:- १ ते १00 दोन पये, पुढे १000 पयत
शेकडा एक पया आ(ण पुढे दर २00 लोकसंBयेस एक पया. 3व=तार,
चAहाटा, बाजार, आ`यागे`यांची वद ळ, कामाची िजकOर इeयाद? कारणावन
खेडयांचे चार वग केले आहे त. ]ा वगवार?वर पाटलांना दरसाल मुशा!हरा
^मळतो तो असा:- गाव चौया वगात असेल तर दहा पये, Iतसzयात वीस
पये, दस
ु zयात तीस पये व प!ह`यात पlनास पये. कुलकoयाला
वसुलावर येणेमाणे ‘कागद-बहा’ आकारतात. १ ते २0 पये वसुलापयत एक
पया, २१ ते ५0 पयत दोन पये, ५१ ते १00 पयत अडीच पये व पुढे
१५0, २00, २५0, ३00, ५00 माणे वाढAयावर आठ आणे, इं कमटँ fस,
तगाई ]ांNया वसुलावर पाट?ल-कुलकoयाना काह? ^मळत नाह?. तार?ख
२८/७/१९१३ Nया मुंबई कायदे क^सलNया बैठकOत नामदार बेळवी यांNया
®ास सरकारतफ} ^मळाले`या उ4रावन असे !दसते कO, कुलकoयाना
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सरासर?ने ६८ पये वा3षक मुशा!हरा ^मळतो. पाटलाला अथात ]ापेHा कमी
पडणार.
सरकार-उपयोगी गावकामगारात पातील-कुलकण मुख आहे त. गावचा
सव सरकार? Aयवहार eयांNयामाफत चालतो. राcयाची ^श=त जसजशी बसत
गेल?, राजाrधकारांची 3वभागणी होऊन IनरIनराळी खाती अि=तeवात आल?
आ(ण ाचीन पौवाeय Aयवहार आधुIनक पा|ाeय सुधारणेNया वच=वामुळे
बदलून लोकांNया गरजा वाढ`या, तसतसे गावचे द र फुगत चालले.
Uहातारे कोतारे पाट?ल-कुलकण मागNया गोपाळ-कथा सांगतात कO, अAवल
इंJजीत कुलकण वसुलाNया दोन ह¯यांNया वेळेला द रची गाठ सोडी, एक
इरसाल?ने संबंध गावचा भरणा तालुfयात पाठवी आ(ण जमाबंद?खेर?ज
गावची शीव fवrचत ओलांडीत असे. आता द र सोड`या^शवाय एक !दवस
जात नाह? आ(ण गाव सोड`या^शवाय एक आठवडा लोटत नाह?. गावNया
द रचे काम कुलकण नीट करतो कO नाह? हे समजावे, Uहणून eयाने
कामाची रोजIनशी ठे वावी असा हुकूम आहे . सरकारNया सव IनरIनराdया
खाeयांचे तड गावात येऊन जाऊन पाट?ल-कुलकoयावर पडते. तर?
साधारणतः गावNया द रात पाऊण !ह=सा काम मामलेदाराचे व चौथा !ह=सा
इतर खाeयांचे असते.
मुलकO खाeयाने गावNया द राचे अठरा मुBय नमुने केले आहे त व
जर?माणे मुBय नमl
ु यांना ;कeयेक पोटनमुनेह? जोडले आहे त. दर तीस
वषानी सAह} खाeयाने गावचा आकारबंद तयार केला Uहणजे eयावन कुलकण
शेतवार प क उतन घेतो, आ(ण कारणपरeवे वेळोवेळी खाeयात जसजसे
बदल होतील तसतसे ते eयात नदन
ू ठे वतो. शेतवार प कात काळी-पांढर?Nया
Hे ाची, आकाराची, व खातेदारांची सवकारची मा!हती असते. eयाला नमुना
नंबर १ Uहणतात. दर पाच वषानी ज^मनीवर?ल हfकांची नद कुलकण
करतो आ(ण नमुना नंबर १ क ऊफ हfक नदणीचे रिज=टर तयार होते.
eयात वेळोवेळी जे फरक होतात ते नमुना १ ड मFये दाखल होतात व
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सालाबादची पीकपाहणी आ(ण भाडे-पॆ नमुना नंबर १ इ मFये येतात.
सरकार? पडपाहणी, गवत-^ललाव व वन-चराई नमुना नंबर २ मFये, आ(ण
बांध-उdयांची पाहणी नमुना नंबर ३ मFये नदलेल? असते. दरसाल
िजराईत-बागाईत 3पकांची Hे वार? नमुना नंबर १६ व १६ अ मFये आ(ण
तळी-3व!हर?ंची पाच साल? नद नमुना नंबर १५ मFये असते. पाच साल?
जनावरांची खानेसुमार? नमुना नंबर १३ मFये असते. वर?ल प कांना शेतकO
प के Uहणता येतील. कबजेदार-वार खतावणी नमुना नंबर ५, जमीनबाब व
तगाई लावणी प क नमुना नंबर ६ व ६ अ, पावतीसह जमीनबाब व तगाई
कOद नमुना नंबर ११ व ११ अ, हे नगद?चे मुBय कागद होत. ]ा^शवाय
कमजा=त प क, त'ार-कै;फयती इनामप क, चलने वगैरे नगद? कागद
असतात. ]ा सवावन जमाबंद?चा मB
ु य कागद ताळे बंद ऊफ ठरावबंद नमुना
नंबर १0 तयार होतो आ(ण तो ांतसाहे ब ;कंवा कलेfटर यांनी पसंत केला
Uहणजे eयाबरहुकूम गावचा वसूल होतो. दे वी, पटकO, sलेग, जनावरांचे रोग
इeयाद? गावी चालू असताना eयाबVल दररोज +रपोट करावा लागतो. नमुना
नंबर १४ मFये जlममeृ यूची नद असते. वळू घोडयांची उeप4ी, ऊस, कापूस,
तीळ, जवस, गहू वगैरे 3वशेष 3पके, पाऊस व Iनरख ]ांचे तkे गावावर
तयार होतात. गावNया कडवाडयाचा !हशेब गावकामगार ठे वतात. वारचा
वतनदार, खातेदार, कबजेदार, प शनर, नेमणूकदार वगैरचा मeृ यू, धा^मक
बाबींकडे !दले`या इनामज^मनीचा उपयोग-गैरउपयोग, व!हती ज^मनीचा व
तगाईचा गैर उपयोग वगैरबVल कुलकoयाला +रपोट करावे लागतात. इनाम व
खाते ]ांची अदलाबदल, वारस चौकशी, तगाई चौकशी, गावकzयांची जागा
;कंवा जमीन सरकार? अगर सावजIनक कामाकडे घेत`यास IतNया
नुकसानभरपाईची चौकशी वगैरेसंबंधाने लोकांसह पाट?ल-कुलकoयाना चौकशी
अंमलदारांNया कचेर?त हजर राहावे लागते. सरकार? जागा, झाडे यांचे रHण
Iनवडुंग काढणे व eयाबVल वगणी वगैरे गोळा करणे; खाणी, दगड, वाळू
यांची 3व'O; ा ीवर?ल कर, नाव, दा, अफू, गांजा, दक
ु ाने वगैरेबVल
मा!हती; पलटणीसाठw बैल, गाडया, सत
ु ार, लोहार, नालबंद वगैरची मा!हती;
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टोळ वगैरेबVल मा!हती व बंदोब=त इeयाद? संबंधाने कागदप े कुलकoयाला
तयार करावी लागतात. वसूल न आला तर नो!टसा, ज ी, पंचनामे वगैरे
कागद व कामे eयाला करावी लागतात. लोकलबोडाकडील पाoयाची कामे,
चावडी, धमशाळा, शाळागहृ इeया!दकांNया मfeयांNया चौकशीNया कामी
eयांना जाबजबाबासाठw हजर राहावे लागते. मामलेदाराNया ‘मदत’ ;कंवा
‘कबजा’ कोटाNया हुकूमनाUयाची बजावणी पाट?ल-कुलकण करतात. =थाIनक
व=तुि=थतीमाणे क=टम, अबकार?, मीठखाeयांचे कामह? गावकामगारांना
पडते. जंगलसंरHण, चराई तरवड, शेoया वगैरेचे ^ललाव; आग, नुकसानी,
गुlहे वगैरेचे पंचकयास, इeयाद? जंगलखाeयांची कामे पाट?ल-कुलकण
करतात. पाटबंधाzयासंबंधाने इ+रगेशन – खाeयाला, दे वी काढoयासंबंधाने
दे वीखाeयाला, नाँटपेड प ांचे हशील वसल
ू करoयाNया कामी पो=टखाeयाला,
!दवाणी कोटाची समंसे, दरखा=तीचे पंचनामे, ताबे-पावeया वगैरे कामात
!दवाणी खाeयाला गावकामगार सा] दे तात. गावात व!हमी लोकांची ये-जा,
;फरeया गुlहे गार जातीबVल मा!हती, गुl]ाची ि=थती, वगैरेसंबंधाने डि=fट
मँिज=े ट ठरवील IततकO रिज=टरे , प के व +रपोट पाट?ल-कुलकण तयार
करतात. गावात गुlहा अगर आकि=मक मeृ यू झाला तर eयाची खबर
पो^लसठाoयात eयांना ताबडतोब !दल? पा!हजे, अपमeृ यूबVल पंचकयास केला
पा!हजे व जर तर ेत डाँfटरकडे पाठ3वले पा!हजे. पोल?स-पाटलाला गावात
ग=त घालावी लागते आ(ण मोठा गl
ु हे गार पकडला तर eयाला चोवीस
तासात पोल?सठाoयात पाठवावे लागते. लहानसान मारामार? ;कंवा
^शवीगाळीची ;फयाद गुl]ाNया तारखेपासून आठ !दवसात आल? तर
अपराFयास बारा तासपयत चावडीत कडून ठे वoयाचा अrधकार पोल?सपाटलाला आहे . मुंबईचा सन १८६७ चा अँfट ८ (गावपोल?स कायदा) कलम
१५ माणे cया पोल?स-पाटलाला क^मशन दे oयात येते, eयाला दोन
पयांNया आतील चोर? ;कंवा अप;'या करणाzयास पाच पयेपयत दं ड अगर
दोन !दवस चावडीत साधी कैद आ(ण घाण करणाzयास एक पया दं ड अगर
बारा तास चावडीत कैद ]ामाणे ^शHा दे ता येते. अनाथ ेते, मेलेल?
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जनावरे , कु ी वगैरे घाण महार – जाग`यामाफत काढ3वoयाचे काम Uहणजे
गावात =वNछता, आरोPय राखoयाचे काम पो^लस-पाटलाचे आहे . गावात
कोणीह? वासी आला तर eयाNयाकडून पैसे घेऊन eयाला सामानसुमान
परु 3वoयाचे काम पाट?ल-कुलकoयाचे आहे . बरसातीत मल
ु कO, जंगल, पोल?स,
!दवाणी वगैरे खाeयांचे कारकून, ^शपाई, बेल?फ वगैरे गावगlना ;फरतात.
एfसाइज सबइं=पेfटर, फाँरे=टगाड, पोल?स पो=टाचा काँ=टे बल, सकल
इं=पेfटर ]ांचे eयात`या eयात गावाला 3वशेष जाणे होते. बरसात संपल?
Uहणजे सव खाeयांचे अंमलदार ;फरतीवर Iनघतात. eयांचा बंदोब=त
ठे वoयाचे महeवाचे काम पाट?ल-कुलकoयाकडे असते. पलटणीNया हालचाल?
;कंवा खेळ होतात eयावेळी मf
ु कामाNया गावNया आसपासNया गावांना
आगाऊ मागणीमाणे सामानसुमानाची दक
ु ाने तयार ठे वावी लागतात.
पाट?ल-कुलकoयाNया ह`ल?Nया कामाचे वर !दPदशन केले आहे .
पूव Nया राजवट?पेHा ते पुRकळ वाढले आहे आ(ण सरकारNया व लोकांNया
गरजा जसजशा वाढतील, तसतसे ते आणखी वाढणार. साधारण मराठw
सातAया इय4ेNया आतील ^शHणाNया माणसास Aयवि=थतपणे करता
येoयासारखे ते रा!हले नाह? आ(ण eयातच शेतातील पोट!हyशांची व
गावठाणाची मोजणी व eयांचे नकाशे काढणे ह? कामे गावकामगारांNया
गdयात अडक3वल? Uहणजे eयांNया ^शHणाची मयादा ;कती असल? पा!हजे
]ाची अटकळ कोणालाह? बांधता यईल. कोणeयाह? खाeयाला गावगlनाची
मा!हती पा!हजे असल?, कO ती पाट?ल-कुलकoयाना परु वावी लागते.
गावकzयांशी ;कंवा काळी-पांढर?शी कोणeयाह? खाeयाचा संबंध येवो, eयाची
कारवाई पाट?ल-कुलकoयाना करावी लागते आ(ण ते काम पुरे पडoयासाठw
जर ती मदत eयांनाच iावी लागते. राcयAयव=था सुधारत चालल?;
Iतजबरोबर सरकारची खाती वाढत चालल? आ(ण eयेकाची rच;कeसा व
बारकाईह? वाढत चालल?. eयामुळे गावचे द र ;कती तर? पट?ने फुगून eयात
कOसह? पुRकळ काढावा लागतो. खेडयाखेडयानी शाळा झा`या नाह?त. जेथे
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झा`या आहे त, तेथे कुळकoयाNया पर?HेपुरतेसुFदा Lान ^मळ3वoयाची सोय
नसते आ(ण अयासासाठw पर !ठकाणी मुले ठे वoयाची ऐपत फार थोडया
वतनदाराना असते. कतुकOचे वतनदार पाट?ल-कुलकण दस
ु र?कडे रोजगार
पडतात. कुलकoयानी =वराcयांत व इं Jजीत लहान मोठया कारकुनी पेशाNया
व खानदानीNया पाटलानी लRकर? पेशाNया नोकzया पeकर`या व पeकरतात
आ(ण cयांना दस
ु र?कडे पोट भरoयाची पंचाईत असे वतनदार गावकONया
वाटयाला येतात. तेAहा एकसारBया नवीन नवीन सुधारणा cयात होत आहे त
अशा गावकONया कामाला तड दे oयास कामगार वतनी पाट?ल-कुलकoयापैकO
फार थोडयांची तयार? असते. उदाहरण, पीकपाहणीचे प क या. ते काळजीने
तयार केले तर कुळानाच काय पण सगdया दे शाला eयाचा उपयोग होईल.
हfकनदणीNया प कामFये ज^मनीत कोणाचे काय हfक आहे त हे नदन
ू
ठे वावयाचे असते. =थावराNया दाAयात अ^शKHत कुणQयांना या कागदाचा
फार उपयोग आहे . पण ]ा प काचे त¦व व eयाचा उपयोग समजणारे
गावकामगार fवrचत आढळतात. ाणारा गावे ^लहून घेणाzया कुलकoयाचे
माण बरे च आहे आ(ण सुमारे IनUमा !ह=सा गावचे कागद तालुकाकारकुनांना पदरचे तेल जाळून ^मळवून यावे लागतात. पाट?ल-कुल±oयाचे
काम बनचूक व वkशीर कन घेoयात मामलेदाराना कोण यातायात पडते,
हे eयांनाच 3वचारावे. इकडे कामाचा 3व=तार वाढत चालला आहे पण अजून
बहुतेक पाट?ल Iनशाणी नांगर असतात. अHरश ुeवाची सबब पुढे कन ते
सव जबाबदार? कुलकoयावर लोटतात. ^ल!हणारा पातील असला तर? लेखणी
चाल3वoयात eयाला बाट वाटतो. cयांत पाटलाला इकडची काडी Iतकडे करावी
लागत नाह? अशी गावकOची कामे पुRकळ दाख3वता येतील. पण cयांत
कुलकoयाचा मुळीच हात नाह?, असे एक दे खील काम दाख3वता येणे
दरु ापा=त आहे . सव खाeयांNया 3वशेषतः मुलकO फौजदार? खाeयांNया
नाना3वध चौकशींNया संगी पाट?ल-कुलकoयाना बनभ¦याने परगावी राहावे
लागते. लेखी काम कुलकoयाचे अस`यामुळे पाट?ल वेळेवर न आला तर?
बोभाटा होत नाह?, Uहणून पाटलापेHा कुलकoयाचे बाहे र मुfकाम जा=त
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पडतात व गावचे ^ल!हणे तसेच तुंबून राहते ते कुलकण परत आ`यावर
कसेतर? Iनपटतो. जमाबंद?, सालअखेरचे कागद ^मळवणे ]ासारBया संगी
एकटया कुलकoयाचे आठ-आठ दहा-दहा !दवस व हfकनदणीNया संगी
म!हना-म!हना बाहे र राहणे पडते. इं Jजीत तडपा!टलकO ^मटून सर=वतीदान
वाढले आ(ण ते बहुतेक कुलकoयाला Iनचरावे लागते. अrधकाzयापुढे जे काम
जाते ते बहुतेक लेखी अस`यामुळे ^शHेची आल? गेल? बलाय पाटलापेHा
कुलकoयावर जा=त आदळते. कुलकoयाला वाटते कO पाट?ल बसून पगार
खातो आ(ण पाटलाला वाटते कुलकण माझा कारकून असून eयाला पगार
जा=त. कुलकoयाNया ताQयात द र अस`याने रयेतला eयाची िजतकO गरज
लागते IततकO पाटलाची लागत नाह?. तेAहा पाट?ल गावचा नामधार? भू
होऊन कुलकoयाइतके लोक eयाला भजत नाह?त. ]ा व अशा इतर
कारणांमळ
ु े बहुतेक !ठकाणी पाट?ल-कुलकoयाची !दलफांक नजरे स येते. ]ा
सवाचा प+रणाम गावNया द रावर 3वपर?त होतो आ(ण तो रयतेला भोवतो.
तो तातडीने टाळoयाचा उपाय Uहटला Uहणजे पाटलाना कुलकणाची पर?Hा
दे oयास लावणे हा होय. असे झाले असता कामाचा चोखपणा वाढला नाह?
तर? ते वाटले जाईल व द र पाटलाNया हाती चढून तो नुसता !टdयाचा
अrधकार? न राहता खराखुरा मुख गावमुकादम बनेल. ^शवाय,
^शHणसाराचा बादशाह? हे तू ^सFद?स जाoयाला एक कारची मदत होईल
आ(ण पर?HेNया लकडयाने पRु कळ पाट?ल-घराणी साHर होतील.
कामाचा आ(ण मुशा!हzयाचा !हशेब घालून वतनदार गावनोकराNया
काम-कुचरपणाची तरफदार? करoयात येते. सुमारे प=तीस वषापूव नामदार
हायकोटानी असा फैसला !दला कO, वतन दे तेवेळी eयाचा कार कोणता हे
सरकारने ठर3वले, eयाचे काम ;कती ]ाबVल सरकारने आपणाला मुळीच
बांधून घेतले नाह?. तेAहा काम वाढले ह? त'ार वतनदारांना कायiाने करता
येत नाह?. eयाचमाणे पूव िजतके वतनदार गावकOवर असत Iततकेच सतत
राहावेत असे कोणाला वाटत असेल तर तो eयांचा ~म आहे . “कामाची सोय”
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हा महामं

सरकार काह? के`या 3वसरत नाह?. खानदे शात चोपडे गावाला

पाट?ल-कुलकoयाNया eयेकO ५७ तफा होeया. eयामुळे कामाची टं गळमंगळ
चाले, हे पाहून सन १९0६-७ Nया सुमारास सरकारने कामगार कुलकoयाची
संBया चार कायम केल? व बाकONयास घर? बस3वले आ(ण ह`ल? नावाला
जर? ३५ तफवार पाट?ल आहे त, तर? कामाला Iतघे-चौघेच जबाबदार आहे त.
नगर िज`]ात पारनेर गावाला चार पाट?ल असत. ते सुमारे पाच-सहा
वषापूव वर?ल कारणासाठw तीन ठरवून टाकले. पूव Nया अंधेरनगर?त पाट?लकुलकoयानी जी चंगळ व कमाई केल? आ(ण लोकांवर जो अrधकार
गाज3वला, ते !दवस गेले. आता नाव घेoयासारखे कोणतेह? मुलकO, फौजदार?,
!दवाणी अrधकार eयांना कायiाने ठे 3वल? नाह?त, आ(ण व+र. हुकूम करतील
Iततकेच काम eयांनी केले पा!हजे. वसुलाची सट
ू , तहकुबी, तगाई, अIत'मण
वगैरेसंबंधाने सरकारने कायदे कानून केले आहे त, eयाबरहुकूम काम चालते.
eयात eयांNया कृपेने अगर अवकृपेने कमजा=त होते अशातला भाग मुळीच
नाह?. तेAहा आता लोकांNया अLानाचा व नडीचा जो काय फायदा घेता
येईल, तेवढयावर eयांना आपल? भूक भागवावी लागते. ह`ल?Nया पाट?लकुलकoयाNया वाडवडलांनी वतन पतकरले तेAहा गावकOचे काम हसत-खेळत
सांभाळून घरची शेती पोती, Aयापारहुlनर पाहoयाला eयांना मुबलक सवड
^मळे . !दवस =व=ताईचे असून eयांना घरचा पुरवठा चांगला असे आ(ण
लोकह? भजून होते. Aयापारात इकडील लोकापेHा हुशार असे परांतीय
मारवाडी, गुजराती इकडे आले आ(ण eयांनी सव Aयापार आप`याकडे ओढला.
cया कारणानी इकडील बहुतेक कुणबी कजबाजार? झाले, eयांनी पाट?लकुलकoयाना वेगळले असे नाह?. दोन पैसे बागळून असणारे पाट?ल-कुलकण
नमुlयासाठwसुFदा बारा-बारा कोसांत दRु काळी टापूत तर? !दसत नाह?त.
पंचवीस वषापूव पाट?ल-कुलकoयाची घोडी तालुका कचेर?Nया आजूबाजूला
!दसत, आता बहुतेक पाट?ल-कुलकण पादचार? !दसतात. पाट?ल-कुलकoयाना
चारचौघामाणे पंच चालवावयाचा असून आIतयाNया कामात जमेदार? पेशा
राखावयाचा असतो. पव
ू eयांना आडमाप पैका ^मळत अस`यामुळे eयाना
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भडंग झच करoयाची ढब पडून गेल? नAहे – eयांNया बोकांडी अनेक वायफळ
खचाNया बाबी – सनवार, या ा, उeसव, संताना ी, 3ववाह वगैरे संगी
महार, मांग, कोळी, तमासगीर, गोसावी इeया!दकांचे मानपान – हfक होऊन
बस`या आहे त. असे खच न केले तर नामRु कO होते. ‘भीक मंगना पन
Uहशालजी रखना;’ – ‘ऋण ;फटते पण ह?न ;फटत नाह?;’ – असला जमेदार?
खाfया असतो. eयांचा मुशा!हरा पा!हला तर eयांत Iनeय खच Iनघणे कठwणः
आ(ण नै^म34क खचासाठw वडलािजत =थावर जंगम ;कती 3पढया पुरणार?
मेहनत कन ;कंवा अfकल लढवून काह? कमाई करावी तर अशा सोयी
;कंवा कारखाने खेडयांत नसतात. तेAहा येऊन जाऊन हात घालावयाला जागा
Uहटल? Uहणजे खुशीची ;कंवा जुलमाची पानसप
ु ार?. वारसाची ;कंवा लायकOची
चौकशी, रिज=टराकडे ओळख ;कंवा ^मळकतीची चतुःसीमा वगैरे कामात
गरजू पHकारानी eयांना खष
ू केले नाह? तर !दवस मोडून काम बघडते.
पाट?ल-कुलकण कलभंड असले तर eयांचा ळय बराच फैलावतो. तर? पण
वाम मागाने गबर होणे कठwण, हे लहान मूल दे खील सांगेल.
वतन ^मळवoयासाठw वतनदार एकमेकाचे उणे काढून eयांना
रसातळाला पोहोच3वoयास डोळयांत तेल घालून टपलेले असतात तेवढयासाठw
कामावर असले`या भाऊबंदांNया चुका काढoयास, eयाNयावर कुभांड रचoयास,
खोटानाटा पुरावा करoयास ते सदै व त र असतात आ(ण कामगार वतनदारह?
आप`या भाऊबंदास व eयांNया गोटात`या गावकzयांस परत टोला दे oयाची
अगर मेला मद
ु ा उकन काढoयाची एकह? संधी वाया जाऊ दे त नाह?त.
वतनाNया वारसचौकशीत वतनदारानी खोटा पुरावा के`याची उदाहरणे
जागोजाग सापडतील. सारांश, पाट?ल-कुलकoयाNया नावाने खच पडणारा
मुशा!हरा बहुतेक अज आ(ण अ3पले यांNयात गडप होतो, असे Uहटले असता
अIतशयोkO होणार नाह?. वतने ^मळ3वoयासाठw वतनदार पापपुoयाला
बलकुल याले नाह?त व भीत नाह?त. पूव Nया अंदाधुंद?Nया काळात eयांना
अतोनात अवदाने ^मळत आ(ण सरकारमFये eयांचे वजन असे. गाद?वर
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बसoयासाठw राजपु

हवे ते – वेळेला खूनह? – कर?तः eयाचीच छोटे खानी

नfकल वतन आप`या नावाचे कर3वताना वतनदार कर?त. eयांची भाऊबंदकO
व वतन ^मळ3वoयाीeयथ उलाघाल पाहून यरु ो3पयन लोक थfक होतात.
इकडे पा!टलकOसाठw िजतकO उलथापालथ होते IततकO eयांNया मल
ु खात
डयूक होoयासाठw कोणी कर?त नाह?त. पाट?ल-कुलकoयाना वाटले असावे कO,
इंJजीतह? आपल? पैदास व मानमरातब =वराcयामाणे चालेल. Uहणून
सरकार? मुशा!हzयावर ^भ=त न दे ता, eयांनी मनात मनसुभा केला कO,
“इJंज बहाVर मुशा!हरा iा ;कंवा नका दे ऊ, आUहाला गावचे द र घेऊन
नुसते चावडीत बसू iा Uहणजे तुमNया नावावर आUह? आपले पोट वातेल
तसे भ.” जसाजसा इं Jजी अंमल बसला तसतसा eयांचा ~माचा भोपळा
फुटत चालला. कारण, eयांची पोटदख
ु ी काढoयासाठw सरकारचा यµ अAयाहत
चालू आहे . कामाNया पाdया ठर`यामुळे वतनदारांना पाळी संपल?, Uहणजे
+रकामे बसoयाचा संग येतो, आ(ण +रकाUयांना तेAहाच उपuAयाप सुचतात.
दस
ु रा धंदा करणे कमीपणाचे आहे असे ;कeयेक समजतात. तसेच गाव
सुटला Uहणजे लोकावर?ल बस कमी होतो, Uहणूनह? पुRकळजण उiोगधंदा
पाहoयासाठw गाव सोडीत नाह?त. तशातून जे गाव सोडून दस
ु रा धंदा
पeकरतात, ते पाळी आल? Uहणजे तो धंदा सोडून गावकOवर येतात. अशा
कारे गावकOवर कोणा एकाचेह? धड चालेनासे होऊन यादवी मा

गावभर

3पंगा घालते.
आता वतनातील ‘!हंग गेला आ(ण वास रा!हला.’ तर? वतनदारातील
3पढ?जाद गुणावगुण एकदम कसे जातील? =वतः पैसे मारावेत आ(ण
अrधकाzयांनाह? चारावेत, ह? पूवापार परं परा. !दवस!दवस ;कफायत घटत
चालल?, पण गावकुटार? भानगडी मा

यथामती, यथाशkO चालू आहे त.

eयामुळे पाट?ल-कुलकoयाNया कानी लाग`या^शवाय परोपकार? माणसाला
गावात पानस ासारखे पुoयाईचे कृeय करoयाचीसुFदा पंचाईत पडते. आपले
पागोटे शाबूत ठे वoयासाठw आपणाशी नेहमी संबंध असणाzया हलfया
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नोकरांना eयांना हाताशी धरावे लागते, Iनदान गsप बसoयाइतकO तर? eयांची
हरकारे मनधरणी ;कंवा डोळाचुकव करावी लागते. गावकामगारांना सरकार
आ(ण रयत eयांNया मधील दव
ु ा Uहणून ;कतीह? आळ3वले, आ(ण
संग3वशेषी शेलापागोटयांनी eयांचा बहुमान केला तर? काय होणार? ‘"Aयेण
सव} वशाः’ अशी जर लोकांची समजूत – मग ती अजाण Uहणा कO Iतला
दस
ु रे एखादे 3वशेषण iा – आहे , तर ओढघ=त पाट?ल-कुलकण
लाचलुचपतीवर पाणी सोडoयाला कसे तयार Aहावेत? पाट?ल-कुलकoयाची
कसूर व अपराध उघडकOस आणणे मुिyकल?चे होते. वसुलाची अफरातफर
के`याचा बोभाटा झाला, Uहणजे ;कeयेक वेळा गावकर? वगणी कन पैसे
भरतात व कानावर हात ठे वून पुरावा लंगडा पाडतात. गावकामगार पैसे
खातात, eयात बहुधा सव जातीNया गावगंड
ु ांची पाती असते. तर? ]ा
बाबतीत`या खट`यांत IनरHरतेNया सबबीवर कुलकoयाखेर?ज इतराना
Iनसटून जाoयाला सापडते. मे. एम. केनडीसाहे ब बहादरू , इं=पेfटर जनरल
आँफ पो^लस, इलाखा मुंबई, ]ांनी गुlहे गार जातीसंबंधाने इंJजीत पु=तक
रrचले आहे eयावन असे समजते कO, वंजारे , मांगगारोडी, काथकर?, वाघर?
वगैरे जातींNया चोरटयाना पाट?ल लोक मदत करतात. छsपरबंद नावाचे लोक
खोट? नाणी पाडतात eयांना eयांNया गावNया पाटलाची मदत असते. ती
इतकO कO, ते पाटलांNया बायकांNया नावाने मIनआँडर ? करतात. बेरड,
कैकाडी, ^भ`ल, गुजराथ-कोळी, पारधी, रामोशी जातींNया चोरटयांना पाट?लकुलकoयाचे अंग असते. भामटे लोक पाट?ल-कुलकoयाची मूठदाबी करतात,
आ(ण मIनआँडर ? व पासले पाटलांNया नावाने पाठ3वतात. असो, वतनदारांचा
अवतार मागेच संपला. जोपयत वतन-पFदती आहे तोपयत गाव-गाडयाचा
कारभार Iनमल व वkशीर होoयाची आशा करणे, Uहणजे ‘मुसळाला अंकुर
फुटoयाची’ वाट पाहत बसoयासारखे आहे .
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५. बलत
ु े – आलत
ु े
पाट?ल-कुलकoयापेHा हलfया दजाचे गावनोकर Uहटले Uहणजे महार
जागले होत. eयांना ांतपरeवे IनरIनराळया संLा आहे त. eयांची याद? ‘गाव –
मक
ु ादमानी’त !दल?च आहे . सरकार उपयोगी वतनदार गावनोकरांमFये आता
बलुतदार काय ते महार जागलेच रा!हले आहे त आ(ण रयत उपयोगी
गावनोकरांपेHा eयांना बलुते फार ^मळते. eयांची काह? कामे रयत उपयोगी
माननात, Uहणून महार – जाग`यांना सरकार – रयत उपयोगी गावनोकर
असेह? Uहणतात. पाट?ल – कुलकoयामाणे eयांची तपशीलवार वतन रिज=टरे
पुRकळ !ठकाणी होणे रा!हल? आहे त. जाग`याची नेमणूक बहुधा तहहयात
असते ती पो^लस सप
ु +रट डट करतो व Iतला ांत मँिज=े टची मंजरु ? लागते.
eयांNया नेमणुकOचे काम सरकारात गे`यामुळे कोणNया गावाला ;कती जागले
लागतात, ]ाची वेळोवेळी सरकार? अंमलदार चौकशी करतात आ(ण जर
Iततfयाच जाग`यांची नेमणूक करतात. यामुळे सरकारने नेमले`या
जाग`यांची संBया गावोगाव Iनय^मत झाल? आहे . परं तु गावकामगार सदर
संBयेपेHा जा=त जागले गावकOवर लावून घेतात, ;कंवा कोठे कोठे ते =वतःच
कामावर उभे राहतात. अशा जाग`यांना सरकारातून मुशा!हरा ^मळत नाह?,
पण गावकzयांकडून बलुते, हfक वगैरे ^मळतात. जाग`यांना कोठे कोठे
इनाम ज^मनी आहे त. सरकार नेमते eया जाग`यांना ते दरसाल पाच ते दहा
पये रोख मुशा!हरा दे ते. गावकामगार दरसाल मामूल व!हवाट?माणे
गावकOवर?ल महारांना नेमून घेतात. महारांची काठw कोठे अHयतत
ृ ीयेला, तर
कोठे भावईNया अमावा=येला बदलते. महारांना रोख मुशा!हरा नाह?. बहुतेक
गावी महारांना इनाम ज^मनी आहे त, eयांना ‘हाडकO हाडोळा
हाडोळा’’ Uहणतात. cया
गावी महारांना इनाम नाह? eयात`या fवrचत गावात eयांना जाग`यामाणे
रोख पाच-दहा पये साल?ना मुशा!हरा सरकार दे ते. अशा !ठकाणी महारांची
संBया जाग`यांमाणे सरकारने Iनय^मत केल? आहे . तर? पण गावकामगार
IतNयापेHा जा=त महार लावून घेतात. साधारणतः सव

पाडेवार महारांची
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संBया ाचीनपासून जी चालत आल? आहे IततकOच सव

अiाप कायम

आहे . ;कंबहुना गावकामगारांNया चालढकल?ने ती वाढल? असे Uहटले तर?
चालेल. गावकONया कामाबVलचा िजUमा नेमले`या महारांवरच आहे असे
सरकार, गाव व महार समजत नाह?त; ती सम=त महारांची समजल? जाते.
Uहणून, cया गावी गुरांना 3वषयोग फार होतात, तेथले सबंध महार-वतन
सरकार ज

करते. महार-जागले यांचे पोट सव=वी रयतेकडून ^मळणाzया

ऐनिजनसी बलुeयावर चालते. eयांNया कामाबVल रयतेकडून ^मळणाzया
बलुeयासंबंधाने लढा पडला Uहणजे वतन अँfट कलम माणे १८ माणे
कलेfटर पंचायत नेमतो. Iतचे दोन पंच गावकर? व दोन पंच वतनदार महारजागले नेमतात आ(ण सरपंच कलेfटर नेमतो. पंचायतीNया Iनवाडयामाणे
वतनदार महार जाग`यांनी आपल? कामे केल? पा!हजेत आ(ण रयतेने eयांना
हfक !दले पा!हजेत. सरपंच नेम`या तारखेपासून सात !दवसात पंचायतीने
Iनवाडा न !दला, तर कलेfटर Iनकाल दे तो व eयामाणे अंमलबजावणी होते.
महार – जागले हे पाट?ल – कुलकoयाचे हरकामे ^शपाई होत. सरकार?
कामाIन^म4 cया इसमाची eयांना गरज लागते eयाला बोलावणे, गावात
कोणी परकO मनुRय आला; जनन, मरण, ;कंवा गुlहा झाला; काळीपांढर?तल? सरकार? मालम4ा, झाडे, हVIनशाoया यांचा बघाड झाला ;कंवा
सरकार? जागेवर कोणी अIत'मण केले, तर eयाबVलची बातमी पाट?लकुलकoयाना दे णे; गाव =वNछ ठे वणे; ग=त घालणे; पाट?ल-कुलकoयाबरोबर
काळी-पांढर?त व परगावाला सरकार? कामाIन^म4 जाणे; गावचा वसूल,
कागदप

व सरकार? सामान ठाoयात ;कंवा परगावी पोच3वणे; पलटणचा

बंदोब=त, सरकार? अंमलदारांची सरबराई, गाडया धरणे वगैरे कामात पाट?लकुलकoयाना मदत करणे इeयाद? कामे महार – जागले करतात. जागले वतन
हे अवलNया महार वतनाचा एक पोटभाग अस`याने अमके काम महाराचे व
अमके जाग`याचे असा =प¡ भेद करता येत नाह?. तथा3प, महार
मुलकOकडील व जागले पोल?सकडील नोकर अस`याने वर?ल कामापैकO जी
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मुलकO अंमलदारांकडून चालतात ती महार करतात व जी पोल?सांकडून
चालतात ती जागले करतात. राcयAयव=थेची सुधारणा होत गेल? तसे
पाट?ल-कुलकoयाचे काम वाढले, पण महार – जाग`यांचे मा

कमी होत गेले.

eयांचे सव काम पाय3पट?चे अस`यामळ
ु े eयात eयांना चुकवाचुकव करoयाला
फार फावते. ^शवाय, ते पूव Nया झो!टंगपादशाह?त पुरे कसून Iनघा`यामुळे
कामचुकारपणा हा eयांचा Aयवसायधमच होऊन बसला आहे . सरकार –
रयतेNया n¡ीने पूव चे महारांचे मोठे भरवशाचे काम Uहटले Uहणजे शेताNया
बांधउdया, भाऊ वाटoया व व!हवाट Fयानात धरणे हे होय. पैमाश खाeयाने
काळी-पांढर?चे नकाशे तयार करवून सAह} नंबर, पोट नंबर ]ांNया हVIनशाoया
कायम के`या, तेAहाच महारांची ह? कामrगर? लोपल?. ^शवाय =थावरचे
कागदनदले जातात आ(ण पीकपाहणी, बागाईत प के, खानेसुमार? वगैरे
मल
ु कO खाeयाकडून तयार होणाzया कागदात =थावरNया हfकांचा पRु कळ
चांगला पुरावा रयतेला ^मळतो. आता हfकनदणीNया प काने सवावर कडी
कन बटाईपासून तो खरे द?, वाटणी, कबजापयत ज^मनीवर?ल सव हfक
नदoयाची तजवीज लावल? आहे . पाट?ल-कुलकण , सकल इं =पेfटर तो
रे Aहे lयू क^मशनरपयत अंमलदारांची हVIनशाoया, अIत'मण वगैरेवर नजर
व तपासणी आहे . गावचे नकाशे व इतर सरकार? द रचे कागद पाहून तेAहाच
अIत'मण हुडकून काढता येते. हVIनशाoया मोद`याबVल पlनास पयेपयत
दं ड व eयातला IनUमा बातमीदाराला iावा, असे लँ ड रे Aहे lयू कोडने ठर3वले
आहे . तर? आजपयत महारांनी अIत'मणाचे ;कंवा बांधउरोdयांचे खटले
बहुतेक !दले नाह?त, असे Uहटले तर? चालेल. सबब, बांधउरोdयांNया कामात
सरकारला व रयतेला महारांचा व इतर बलुतदारांचा बलकुल उपयोग उरला
नाह?. नकाशे झा`यामुळे, सडका झा`यामुळे व ^शपाई लोकांस वाटा माह?त
अस`यामुळे अंमलदारांना महार वाटाडया काढoयाचा संग fवrचत येतो.
ठाoयापासून पाच मैलावरNया गावांNया कुलकoयाना सिAह स Iत;कटे सरकारने
!दल? आहे त. eयामुळे गावी पो=ट नस`यास फार तर पो=टाNया गावापयत
महारांना सरकार? लखोटे पोचवावे लागतात. वसल
ु ाNया बाबतीत पव
ू चे तगादे ,
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धरणे वगैरे बंद आहे . वसूल न !दला तर Aयाज, चौथाई दं ड वगैरे ^शHा लँ ड
रे Aहे lयू कोडने ठर3वले आहे त. वसुलाची मB
ु य जबाबदार? पाट?ल-कुलकoयावर
असते. तो वkशीर न झा`याबVल महारांना कोठे ह? ^शHा झा`याचे ऐ;कवात
नाह?. Uहणून, कुळाला चावडीवर बोलवणे, दवंडी दे णे वगैरेपेHा ]ा कामात
जा=त मेहनत महार-जाग`यांना पदत नाह?. मIनआँडर ?ने पी पाठ3वoयाची
सोय झा`यामुळे पाट?ल-कुलकoयाचे ^ल!हणे वाढले आ(ण महार-जाग`यांचे
हे लपाटे कमी झाले. दरोडे बंडाNया भीतीमुळे गावाला कूस कन वेशी ठे वीत
व eया वेसकर राखीत. आता हवा खेळती करoयासाठw गावकूस पाडतात
आ(ण वेसह? कोणी बंद कर?त नाह?. बहुतेक !ठकाणी eया मोडून गे`या
आहे त. तेAहा वेसकराचे काम उडालेच Uहणावयाचे. फार बोभाटा न होईल
इतfया बेताने महार-जागले गावात ग=त घालतात आ(ण ]ा कामात
;फरतीवर?ल पो^लसाकडून eयांची थोडी फार सोडवणक
ू होते. सडका, रे `वे,
तारयं े झा`यापासून गुl]ांचे व गुlहे गारांचे =वप बदलले आहे . आता ]ा
मुलखातला इसम eया मुलखात गुlहे करतो. eयांNया पFदती व कसब
ओळखणे हे गावपो^लसाNया वकुबापल?कडचे आहे . Uहणून गुl]ासंबंधी
बहुतेक कामकाज सरकारNया पगार? पो^लसाला करावे लागते. चोर व जंगल?
जनावरे ]ापासून उभी 3पके व खळी राखoयाचे काम महार जाग`यांनी
अिजबात टाकून !दले आहे आ(ण पूव माणे ते जंगलाची ग=तह? कर?त
नाह?त, व चोरवाटा, माzयाNया जागा, घाट ]ावर पहाराह? कर?त नाह?त.
इतकेच नAहे तर ते =वतः गl
ु हे गार जातीतले अस`यामळ
ु े गुlहे करतात,
अगर पर !ठकाणNया गुlहे गारांना बातमी दे ऊन बोलवतात आ(ण eयांचे
बेमालूम सारय करतात. कारण, पूव Nया राcयात गावाNयाबाहे र माग
Iनघाला नाह?, तर जाग`याला चोर? भन iावी लागत असे. ह? वेसण आता
नाह?शी झाल? आहे . सन १८२७ Nया १२ Aया रे Pयुलेशनचे ३७ वे कलम असे
आहे कO, एखाiा गावात जबर?ची चोर? झाल?, ;कंवा eया गावाला चोरटयांचा
माग Iनघाला, आ(ण ती गावपो^लसांNया अगर गावकzयांNया कसर?मुळे ;कंवा
फुसलतीमुळे झाल? असे IनRपlन झाले तर डि=fट मँिज=े ट ;कंवा
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सबडिAहजनल मँिज=े टला चोर?Nया ऐवजाची ;कंमत गावपो^लस ;कंवा
गावकर? ]ांNयापासून दं ड Uहणून वसूल करoयाचा व cयाची चोर? झाल?
असेल eयाला ती अदा करoयाचा अrधकार आहे . पण ]ा कायiाचा अंमल
झा`याचे ऐ;कवात नाह?. सरकार? मालम4ा, झाडे, जंगल वगैरे सांभाळणे,
गुlहे , अपमeृ यू ]ांची खबर ठे वणे व पो^लसला दे णे वगैरची मुBय जबाबदार?
पाट?ल-कुलकoयावर आहे . eयांनी काळी-पांढर?त चfकर !दल? पा!हजे व सव
नजर ठे 3वल? पा!हजे असा Iनबध आहे . बलुeयाNया ^मंधेपणामुळे ]ा
कामातील महार-जाग`यांचा कानडोळा ;कंवा आळसाची हयगय पुराAयाIनशी
शाबीत करणे दरु ापा=त पडते. eयामुळे पाट?ल-कुलकoयानाच हे काम ओढावे
लागते. गाव =वNछ ठे वoयाचे काम मामूलपासून महारांकडे आहे . हे काम
खासगी नसून सरकार? आहे आ(ण ते घरकOचे आहे अशी महारांची समजत
ू
होऊ दे ऊ नये, असे तार?ख २८ जून सन १९८८ Nया सरकार? ठराव नंबर
४२७३ मFये फमा3वले आहे . मेलेले जनावर महार ओढून नेतात आ(ण
जवळच ना`यात अगर खगळीत टाकतात. गावचे र=ते झाडoयाचे ते साफ
नाकारतात. कोणी मोठा अंमलदार गावी येणार असला Uहणजे ते
गावकzयांNया मागे िजकडे Iतकडे साफसूफ करoयाची Iनकड लावतात आ(ण
आपण फार तर चावडीपुढे व काह? !ठकाणी येoयाजाoयाNया र=eयावर खराटा
;फरवतात. cयाNया हVीत घाण असेल eयाNयावर फौजदार? खटला होतो,
eयामुळे =वतः राबून ;कंवा महारमांगांना मोल दे ऊन जो तो आपल? जागा
साफ करतो. दे शात जसजशी दक
ु ानदार? वाढल?, सडका, रहदार?, बंगले झाले,
तसतशी सरबराईNया कामातील महार-जाग`यांची पायपीट कमी झाल?. हAया
eया िजनसा दक
ु ानात ^मळू शकतात आ(ण सरकार? सामान Aयव=थेने
लावणे, ते सांभाळणे, गाडया ठर3वणे इeयाद? कामांसाठw अंमलदाराबरोबर
सरकार? खासगी नोकर असतात. सरबराईNया कामात महार-जाग`यांना
चांगल? पैदास असते. eयांना ;फरती अंमलदार दोन ते आठ-दहा पयेपयत
पो=त दे तात. मामलेदारापयत सरकार? सामानाचे गाडीभाडे ^मळते, eयामुळे
महारांची सरकार? बगारह? कमी झाल?. मनुRयाचे वजन पडoयाला
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!हंद=
ु थानात तर? संप4ी ;कंवा अrधकार लागतो. पाट?ल-कुलकoयाची दोlह?
अंगे उणी पड`यामळ
ु े eयांना महारजाग`यांकडून सkOने काम घेता येत नाह?.
पाट?ल-कुलकoयानी !दलेले सरकार? कागद महार-जाग`यांनी ठाoयात न
आणता टपालात टाकले, ते नाँटपेड झाले, आ(ण eयांचे पाट?ल-कुलकoयानी
भरलेले हशील महार-जाग`यांनी !दले नाह?, असे ;कeयेक वेळा पाहoयात
येते. महार-जागले पूव इतके पाट?ल-कुलकoयाबरोबर गावात व परगावी जात
नाह?त. शंकुसाखळी घेऊन सकल इं=पेfटरबरोबर ^शवारात जाoयासाठw महार
काढणे झा`यास पुRकळ पाटलांना महारवाडयात हे लपाटे घालावे लागतात.
नंतर कोणाची बार? आहे ]ाची 3वचारपूस सु होते, आ(ण बार?वाला घर?
नाह? अशी तास-अधातास खळखळ चालून कसातर? महार ^मळतो.
लोकि=थतीचे सूम Iनर?Hण करणाzया परशराम कवीने केAहाच भाकOत केले,
पाट?लकुळकण नाव उगीच घालून दमले येरझरा।
स4ा साहे बी अगद? बुडाल? महाराचा eयाहूनी तोरा॥
=वराcयात गावकzयांचे 3व4 व जी3वत ]ांचे नेहमीचे रHण
सरकारकडून होत नसे. Uहणून गावगाडयाने महार-जाग`यांचे एक लहानसे
लRकर तयार केले आ(ण दरोडेखोर व बंडखोर ]ांशी झुंजणे व
गावमुकादमानीतल? जाIतपरeवे कामे, ]ांचा ठोकळ अंदाज पाहून गावाने
eयांची संBया ठर3वल?. पूव Nया भोपळसुती अमदानीत जसजसे फावले
तसतशी ती फुगत गेल? असावी असे वाटते. आता दं गेधोपे नामशेष आहे त
आ(ण fवrचत झा`यास ते मोडoयाला आ(ण गl
ु ]ाचा बंदोब=त करoयाला
सरकारचे लRकर व पो^लस आहे च. सरकारNया IनरIनराdया खाeयांनी व
सुधारणांनी महार-जाग`यांचे काम ;कती कमी केले आहे आ(ण eयातलेह? ते
कसे चुक3वतात ]ाचे !दPदशन वर केले आहे . तर? पण कामाNया मानाने
पाट?ल-कुलकoयाची संBया cयामाणे सरकारने उतर3वल?, तशी महारजाग`यांची उतर3वल? नाह?. जर?पेHा जा=त कामकर? असले Uहणजे
खेळणी चालून काम बघडते आ(ण खच मा

अrधक येतो. ‘+रकामा lहावी
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आ(ण ^भंतीला तुमडया लावी’, हा सवानुभव महार-जाग`यांNया संBयेला लागू
करणे अeयंत आवyयक आहे . नगर िज`]ात सुमारे चार हजार व=तीNया
पारनेर गावाला महार-जाग`यांचे राजरोस लRकर ५० आहे . ते असे:- ३२
महार, ४ वेसकर, ८ रामोशी जागले, २ सोनार व २ मुसलमान जागले ऊफ
हवालदार आ(ण एक दोन नायकवाडी. इतके लोक तेथे ^शवारात व बाजारात
हfक बेधडक उकळतात. सरसकट २५० चौरस मैल Hे
लोकव=ती असणाzया तालुfयाला १५।१६

व पाऊणलाख

मुलकO ^शपाई व ३०।३५ पो^लस

^शपाई पुरतात, तर खेडयाNया कामाNया मानाने eयेकO ;कती महार-जागले
लागतील हे मु'र करणे फारसे कठwण नाह?. दRु काळाNया !दवसात लोकांत
चल बचल व हालचाल जा=त असते, गl
ु ]ांचे माण चढते आ(ण तपासणी
अंमलदारांची संBया वाढून eयांचा गावगlना मf
ु कामह? अrधक होतो. Uहणून
सब
ु 4ेपेHा दRु काळात गावकOचे कागद? व पाय3पट?चे काम रगड माजते, आ(ण
eयातच महार-जागले पोटामागे गाव सोडून जाoयाचा संभव अrधक असतो.
अशा ि=थतीत गावचे ;कती महार-जागले डोलात (सरकार दRु काळात Uहारजाग`यांना रोकड ;कंवा धाlय खावट? दे ते eयाला डोल Uहणतातः) घालावे
]ाचा सरकारने खाल? ^ल!ह`यामाणे Iनबध केला आहे .
लोकसंBया

महार

जाग`या

१ ते ५००

१

१

५०१ ते १०००

२

१

आ(ण पुढे दर १००० लोकसंBयेला १ महार व १ जाग`या. ]ावन
एवढे खास कO, हे माण एरवीNया !दवसात फारच सढळ होईल. तेAहा
महार-जाग`यासंबंधाने अगद? Iनकडीची सुधारणा Uहटल? Uहणजे कामाNया
मानाने गावात eयांची संBया ठर3वणे, नेमणक
ु ONया महार-जाग`यांखेर?ज
इतरांना काळी-पांढर?त हfक उकळoयाची सk मनाई करणे, आ(ण eयांचे
वतन रिज=टर करणे ह? होय. सरकारNया सव खाeयात वेळोवेळी छाटाछाट
होत असताना महार-जाग`यांNया संBयेला धरबंध असू नये आ(ण ]ा
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प ढाराने सरकारNया नावावर बेसुमार चरावे ह? नै34क व सांप34क 3पछे हाट
होय!
शेतातील व!हवाट, वाटoया, 3वह?र, पाट यांचे पाणी घेoयाNया पाdया
इeयाद? कामी महार-जाग`यांNया तडी परु ाAयाचा रयतेला उपयोग होत नाह?.
3पकाचे, फळांचे व गुरांचे रHण कुणQयांना जातीने ;कंवा राखणदार ठे वून
करावे लागते. भडोच िज`]ातील झाडे©र गावी असे समजले कO, सुमारे
१०।१२ वषापासून शेती सांभाळoयासाठw कुणQयांना अजमासे ६०० ^संधी लोक
दरसाल पगार दे ऊन ठे वावे लागतात. नगर िज`]ातील शेवगाव तालुfयातील
मुंगी व लाखेफळ गावी कुणQयांनी अनु'मे ५ ते ७ व २ खंडी धाlय दरसाल
दे oयाNया कराराने को`हाट? लोक 3पके राखोळीसाठw ठे व`याचे पाहoयात
आले. रानडुकरापासून 3पकांचे रHण करoयासाठw काह? !ठकाणी कुणबी शेतात
3पकाभोवती खोल व ंद खंदक खणतात आ(ण ;कeयेक !ठकाणी को`हाट?,
व{डर वगैरे मोलाने ठे वतात. ]ामाणे ]ा कामातह? कुणQयांना महारजाग`यांचा उपयोग होत नाह?. गावकzयाने =वतःसाठw ;कंवा पाहुoयासाठw
महार-जाग`यांपैकO वाटाडया काढला तर eयाला भाकर, धाlय ;कंवा तीन-चार
आणे रोज iावे लागतात. खानदे शात आJा रोडवर ^भ`लांNया चौfया
पाहoयात आ`या. eया कोणी बस3व`या हे समजले नाह?. eयावर?ल ^भ`ल
वाटे Nया गाडयाबरोबर पुढ?ल चौकOपयत जाऊन आणा-अधा आणा रहदार?
(द=तुर?) घेतात. गावात घोडे, गाडी रा ी मुfकामाला रा!हल? तर महालजागले आणा-अधा आणा जागलकO घेतात. पव
ू लोक गाव सोडून धंiाला
दे खील लांबवर जात नसत, आ(ण सोयरसंबंधह? दरू गावी कर?त नसत.
eयामुळे rचठwचपाट?, Iनरोप-पडताळा, मुzहाळकO ]ा कामी महारांचा उपयोग
होई. आता हे सव पालटले आहे . eयामुळे व टपालखाeयाचे जाळे सव दे शभर
पसर`यामुळे महारांची जासुदकO सुटल?. गाव झाडून साफ करoयाचे काम
पाडेवार महार टाकवेल Iततके अंगाबाहे र टाकतात. ]ामाणे महारजाग`यांNया सावजIनक अथवा गावकONया कामाची कहाणी झाल?. घरकO
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कामाबVलह? तेच ;कंवा eयाहून अrधक रडगाणे आहे असे Uहटले तर? चालेल.
तड पाहून गावत`या कeया लोकांची, पाट?ल-कुलकण , दे शमुख-दे शपांड,े ;कंवा
ीमंत कुणबी ]ांची मा

थोडी फार घरकO कामे महार करतात पण तीसुFदा

पRु कळ बोलावणी पाठवून गाठ पड`यास करतात. नाह? तर ‘पाट?ल मी घर?
नAहतो, मला कळले नाह?’ वगैरे थाप मान चाळवतात. गर?ब कुणQयांना
eयांNयाकडे हे लपाटे घालoयाला, eयांची वाट पाहoयाला व eयांNयाशी हुcजत
घाल?त बसoयाला सवड नसते. कुणQयाचे गोठे साफ करताना आताशा महार
आढळत नाह?त. काह? !ठकाणी घरापुढे झाडoयाला महाराणी फुरसतीने येताना
!दसतात. नांगर, कुळव, बी वगैरे ओझे cया eया कुणQयाला =वतःच घन
शेतात lयावे लागते. बोलावले तर ‘येतो जातो’ अशी महारांची टं गळमंगळ
चालते. ह? कामे Iनकडीची असतात. eयामुळे शेकडा एका कुणQयाचेसुFदा –
आऊतकाठw, मोट, बी, सपण वगैरे ओझे महारांNया वाटयाला येत नाह?.
फाँरे=ट झा`यामुळे व ओहोळ-खोळ वगैरे !ठकाणाची झाडे सरकारNया
मालकOची अस`यामुळे महाराचे सपण पुर3वoयाचे काम आयतेच सुटले.
=थलपरeवे, कालपरeवे आ(ण जाIतपरeवे महारकO वतनात जागलकO,
वेसकरकO इeयाद? फोड झाल?, आ(ण महार-मांगांनी आपापल? काह? मूळची
कामे टाकून !दल? व ती दस
ु zया जातींनी उचलल?. eयामुळे महार-मांगांचे
काम हलके झाले, आ(ण रयतेवर?ल बलुeयाचा बोजा मा

वाढला. गुजराथेत

धेड फk मेलेले ढोर उचलतात व मेलेल? कु ी, मांजरे भंगी उचलतात.
ं O, कासरे , नाडे, आटणे (eयासाठw ताग आंबाडीचे वाख,
केरसo
ु या, ^शक
दोरखंड, कुणबी आप`या पदरचे पुर3वतात.), जुंपoया, वे`हे , वेठण, मोzहfया,
3पछा{या, ेताची सुतळी, डफ वाज3वणे, मरे आईची पूजा, फाशी दे णे वगैरे
कामे जाIतधम Uहणून मांग करतात. eयातल?ह? काह? कामे उदाहरणाथ
ं O, कासरे , जुंपoया, हातळी, 3पछाडया, मोzहfया वगैरे
साdयांNया कुंNया, ^शक
मांगाने सोडून कंजार, माकडवाले वगैरे जातींNया गdयांत घातल? आ(ण
ेताची सुतळी तर बाजारातून 3वकत आणावी लागते.
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ओढून नेले`या जनावराची फाड जेथे होते तेथेच eयांची हाडके
पडावयाची. ढोर ओढणे हे महारकOचे मB
ु य काम आहे आ(ण eयाची फाड
महार इनामात Aहावयाची Uहणून महार इनामाना हाडकO-हाडोळा ह? संLा
ा

झाल? व हाडारkाचे खत eयांना अनायासे ^मळू लागले. हाडकO-

हाडोdयाNया ज^मनी, व असतील तेथील जागले-इनाम, महार-जागले =वतः
कर?त नाह?त. ते eया कोणातर? कुणQयाला बटाईने लावतात व काह? !ठकाणी
eया गहाण पडले`याह? n¡ीस पडतात. हाडकO-हाडोdयाNया ज^मनी बहुधा
फार सरस असतात. तर? महार-जाग`यांना इनामाचे उeपlन आहे आहे नाह?
नाह? अशातले आहे . जागले नेमताना तालुका पो^लस कुणQयाकडून लेखी
कबल
ु ायत कन घेतात कO, मामूलमाणे दर जाग`यास एक शेर ते एक
पायल? धाlय दे त जाऊ. ]ाचमाणे दक
ु ानदारह? साल?ना eयेकO काह? पैसे
दे oयाचे कबूल करतात. कोठे कोठे दर कुळामागे दरसाल एक पया व
पेठेतील दक
ु ानामागे आठ आणे रामोसपी Uहणून जाग`यांना दे oयाचा घात
आहे . ह? व!हवाट पाडoयाNया व चाल3वoयाNया कामात eयांना गावकामगारांचे
3वशेषतः पो^लस पाटलाचे अंग असते. महार दर शेतात बलुते उकळतात,
eयाला =थानपरeवे प ढ?, शेर, पसा अशी नावे आहे त. ांतपरeवे बलुeयाचे दर,
कार व धाlये IनरIनराळी आहे त. कोठे दोन बैलाNया नांगरामागे शंभर
प ढया तर कोठे अधा मण धाlय, कोठे भात, नागल?, तर कोठे cवार?, बाजर?
]ामाणे बलत
ु े दे तात. एका गावNया इसमाने दस
ु zया गावचे शेत केले तर
eयाला ‘ओवांडयाने’ शेत केले असे Uहणतात. गावकzयापेHा ओवांडदारांकडून
महार-जागले !दढ?ने बलुते घेतात. शेतमाल तयार होऊन खळे लागले, व
धाlयाची राशी पडू लागल? Uहणजे eया सरईला ‘खळवट’
सुगी’
खळवट’ ‘रासमाथा’
रासमाथा’ ‘‘स
ी’
;कंवा ‘हं गाम’
ाम’ Uहणतात. cया दे शात जे खाoयाचे मुBय धाlय असेल eयाचे
बलुते कुणQयाने रासमायाला iावयाचे असते. कुणQयाने जर ते पेरले नाह?
तर तारतUयाने eयाचा मोबदला eयाने जे पेरले असेल eया FयाlयाNया ;कंवा
रोकड पैशाNया पाने तो दे तो. कुणQयाजवळून बलुeयाखेर?ज बी- बयाणे
घेoयाची सव कानांची व!हवाट आहे . कानांना आप`या ज^मनी
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पेरoयास कोणतीह? अडचण येऊ नये, हा बी पुर3वoयाचा हे तू असावा.
कामगार महार जागले मामल
ू ^शर=eयामाणे Aयkशः बलत
ु े नेतातच, पण
eयाखेर?ज सम=त महार व सम=त जागले Uहणून Iतसzया ;कंवा धाकटया
ओळीचा हfक मागoयाला सबंध महारवाडा व महार, मांग, ^भ`ल, कोळी,
रामोशी वगैरे cया जातीचे जागले असतील, Iतचे सव पुष एकमेळाने
^शवारांत जातात. महार-जागले खळे मागoयाला एकट दक
ु ट कधीह? जात
नाह?त. जमावाने गेले Uहणजे आळवणी, दाबादाब, कटकट व धमकO चालते
आ(ण कुणबी गाय होतो. हfकापेHा जा=त मागoयाची इNछा झाल? Uहणजे
मोहबत पाडावी लागते. मोहबतीची ^मळकत Uहणजे Iत3.त ^भHा होय.
मोहबतीपेHाह? अrधक मागoयाची इNछा झाल? Uहणजे Iनलाजरे पणाने ग+रबी
गाऊन हात पसरला पा!हजे. भीक घालoयास दाता नाखुश !दसला तर eयाची
फाजील =तुती, eयाला आशीवाद, शाप दे णे वगैरे कारचा लोचतपणा कन
काय साधले पा!हजे. आ(ण इतfयाने होणाzया ा ीने जर त ृ ी झाल? नाह?
तर पुढचा माग Uहटला Uहणजे चोर?. सारांH हfक, मोहबत, भीक,
लोचटपणा व चोर? ह? जपमाळे Nया मoयांमाणे एकामागून एक येतात. असो.
गावात जे मुBय धाlय 3पकते eयाचे शेकडा ४ ते ६ माहारांना व शेकडा २ ते
४ जाग`यांना ा

होतात. नांगरामागे महारांना शेर-दोन शेर व जाग`याना

शेर अNछे र बी ^मळते आ(ण जमीन असो वा नसो व ती करोत वा न करोत,
कुणQयांजवळून ते चोपून सालोसाल बी घेतात. वर जी मांगांची जातकामे
सांrगतल? eयाबVल मांगांना जाग`याNया उeपlनाचा आठवा भाग =वतं पणे
^मळतो. ^शवाय शेत पेरoयापूव मुहूताने 3वडा-सुपार? घालून बयानी
मांrगणीची भरभfकम ओट? भरावी लागते. जधळा उपटoयापूव ‘पाटा’ (दहा
Iतफणी इतका भाग) सोडतात. तेथे कोरभर भाकर? व एक तांQया पाणी
टाकून गdयांत पागोटयाचा वेढा घेऊन कुणबी पाया पडतो, eयाला ‘सीतादे वी’
ची पूजा Uहणतात. ]ामाणे सोडले`या शेत-भागातील पीक व पूजेची भाकर
महार नेतात. हा झाला कसा तर? हfक-^भकेचा पसा. येथून पुढे दं डेल?,
लोचटपणा व चोर? लागते.
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धाlय उफणताना ‘उडती पाट?’ महार-जागले घेतात. वेटाळणी ;कंवा
सगणी झा`यावर जी कणसे खाल? पडतात, अथवा भई
ु मूग, रताळी, बटाटे ,
^मरNया, कांदे वगैरे काढून ने`यावर जे काह? कोठे ^श`लक राहते, eयाला
‘सवा’ Uहणतात. िजराईत 3पकाNया सAयाला िजराईत सवा व बागाईत
3पकाNया सAयाला बागाईत सवा Uहणतात. महार, मांग, ^भ`ल, रामोशी, हे
सवा हfकाने नेतात. सुडी रचताना कुणबी उ4म गुडाचे ‘कोचुळे’ रचतात,
eयांतील मधला थर शेलका असतो. eयावर सव महार गोळा होऊन पडतात
आ(ण काह? !द`या^शवाय कुणQयाला हलू दे त नाह?त. कठण, मठण, तीळ,
ं ीर, ऊस
करडई, गहू, हरभरा, कपाशी, भोपळे , बटाटे , कोबी, मेथी, कोrथब
भुईमूग, रताळी, घास, कडवळ, आंबे, पे, डा^ळंबे, बोरे , सं ी वगैरे कोणताह?
उद?म कुणबी करोत eयाची वाणगी सव काना, अलबeये गलबeये धम
Uहणून मागून नेतात आ(ण eयांना नाह? Uहणoयाची सोय नसते. सारांश
पेरणीला शेतात पाय ठे व`यापासून तो शेतातले तण, झुडपे खांदन
ू काढ?पयत
व बयांपासून तो थेट ‘काशा’ (गवताNया मुdया) पयत शेतात मागणारे
उभेच. eयातले eयात +रकामटे कडे Uहणून महार-मांगांचे झट 3वशेष असते.
महार जाग`यांNया जातींची संBया सरासर? गावNया व=तीNया मानाने शेकडा
१० – १२ असते Uहणजे कुणQयांना शेकडा १० वर लोक फुकट पोसावे
लागतात. ह? झाल? महार-जाग`यांNया जातीची उघड उघड ा ी. ]ा^शवाय
ते कुणQयाNया मालावर यथेNछ आडून ताव मारतात तो वेगळाच. महार,
मांग, ^भ`ल, रामोशी वगैरे जातींचे प
ु ष, िया आ(ण मुले गवत, सरपण,
तरवड, बेलाशक कुणQयादे खत eयांNया शेतातून काढतात, ;कंवा चोरतात
आ(ण 3वकतात. मांगांचा डोळा केकताड अगर घायपातावर 3वशेष असतो. ते
ते तसेच ;कंवा चोन नेतात व तुरळक 3वकत घेतात. केकताडाची चzहाटे
होतात व eयाचे कृ म रे शीम बनते, Uहणून eयाला भावह? चांगला असतो.
राखणदार नसला ;कंवा पहाटे स गुंगला Uहणजे ]ांचे चांगले बनते, बाजारात
बहुतेक गवत, सरपण चोर?चे येते. अहमदनगर िज`]ात राहुर? संगमनेरकडे
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सं ी, डा^ळंबांचे बाग आहे त. eयातील फळे महार, मांग, ^भ`ल, रामोशी
चोन नेतात, असा फार बोभाटा आहे . गवतासरपणासाठw येताना हे लोक
भलतीच कुपाट? काढून चोरवाट पाडून ठे वतात, गवत उपटताना 3पके
तुड3वतात, तेथे जे काह? खाoयासारखे असेल eयाने तोबरा भरतात, आ(ण
डोळा चुकवून ओट?त कणसे, फळे कबतात. एखादा कुणबी रागे भ लागला
तर हे लोक eयालाच 3वचारतात कO, बळीराजा, आUह? तुमचे पायपोस!
आUह? कशावर भरावे? इतfयावर तो उमजला नाह? तर हे लोक ‘बरे बरे ,
असे आहे का?’ वगैरे खुणेचे व माजोरे शQद उNचारतात, Uहणजे कुणबी
दचकतो कO चोर? कन, आग लावून, ;कंवा जनावराना 3वषयोग कन हे
वचपा काढणार. मग eयांनी घेतले असेल ते eयांना नेऊ दे oयास बचारा
मक
ु ाटयाने तयार होतो. कारण ‘दज
ु नं थमं वlदे ’ असे वाडवडील Uहणत
आले आहे त. शेतात चरावयास झाले कO, हे लोक चालले रा ी eयात आपल?
गुरे चारoयाला, कणसे आल? कO चालले ती खुडoयाला, सुडी रचल? कO
चालले ती फोडoयाला, आ(ण मळणी चालल? कO चालले रास उपसoयाला!
कडवाडयातील जनावरांचे ^ललाव बहुशा महार मांग घेतात, कारण ती eयांना
फुकट चारावयास आ(ण न«याने 3वकावयास फावते. cया कुणQयाचे राखण
जबरद=त असते eयाचा कसाबसा बचाव होतो. पण cयाचे राखण कमी ;कंवा
कुतंगळ, eयाचे शेत गतकुळी असा कार आहे . महार-जाग`यांची व=ती तुटक
व घाण अस`यामळ
ु े तेथे जाoयाला त!दतर कसकसतात. eयामळ
ु े शेत-मालाची
चोर? झाकणे व Iतची 3व`हे वाट लावणे, eयांना फारसे जड जात नाह?.
चोरलेल? कणसे कुटून eयांचे धाlय दस
ु zया धाlयांत ^मसळले Uहणजे मुVा
मोडतो. शेतमालाचा मुiाचा चोर धरणे फार कठwण आहे , आ(ण धरला तर?
चोर? शाबीत करणे eयाहून कठwण आहे . चावडी कचेर?त हे लपाटे घालoयाला
कुणQयाला वेळ नसतो व गाzहाणे करणाzयाला लोक हलकट ठर3वतात.
eयातून कुणQयाचा पडला आडवा नाडा. !दवसा ;फयाद iावी, आ(ण रातोरात
चोराNया आ ांनी पीक कापावे, अगर जाळावे ;कंवा दावण बसवावी, ह? जरब
केवढ? असेल ]ाचा cयाचा eयानेच 3वचार करावा.
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गावात पेव फोडले Uहणजे पेवगुड मागoयाला महार-जागले जातात.
सकाळ-संFयाकाळ दोlह? वेळ घरोघर वेसकराना भाकर? ^मळते. ]ाखेर?ज
झाडणारे महार-महारणी दररोज भाकर? मागतात. साल बदलून नवे महार
कामावर आले Uहणजे ते “भावईचे चेले द]ा दध
ु ाने lहाले। वषानव
ु षा पाऊस
पाणी घेऊन आले”॥ हे गाणे Uहणून घरोघर शेर मागतात. ते भा"पदात
3पतरे मागतात, व अि©नात दसरा मागतात. कठwण !दवस Uहणून कुणQयाने
3पतराला एखाददस
ु रा जाIतबांधव सांrगतला तर? दारापुढे महाराचे कडे पडते,
आ(ण बहुतेक भरती eयांचीच करावी लागते. ]ाखेर?ज बारा सण, !दवस व
लPनकाय इeयाद? Iन^म4ाने जेAहा जेAहा गावकzयांNया घर? चार पाने
टाकतात तेAहा तेAहा महार-जागले व सव काना ]ांना वाढणी iावी
लागतात आ(ण तो ऐपतदार असला तर लPन, !दवस वगैरे संगी सव
काना पंkOचा ठाव Uहणजे जेवण मागतात. वरवर पाहणाराला असे वाटते
कO, खेडवळ 3वशेषतः कुणबी लPन !दवसाला उगीच जेवते गण गोळा कन
बुडतो. पण आतल? गोम अशी आहे कO, वzहाडी व जातभाईपेHा कानांना
जा=त अlन जाते आ(ण ते ते हfकाने काढतात. eयाना नाह? Uहणून
चालावयाचे नाह?. कमी पडले कO नुकसान झालेच समजा. Uहणून सवजण
Iनमूटपणे उरावर धडा ठे वून ]ा प ढारांची पोटपूजा करतात. अlन
उकळoयाNया कामी महार मांगांची सवावर ताण असते. महार –
जाग`यां^शवाय इतर काना बहुधा आपाप`या असाUयांकडेच वाढणे ;कंवा
जेवण मागतात. परं तु महार-जागले व eयांचे जातभाई हे सव ^मळून eयेक
गावकzयाNया घर? वाढणे मागoयास जातात व eयांना शेर-दोन शेर अlन
सहज लागते. महार-मांग व हलालखोर हे मुसलमानसुFदा सव जातींचे उ¡े
खातात, eयामुळे हरघडी उ¡याचे नाव पुढे कन ते अlन मागत सुटतात.
!दवाळीला सव कना ओवाळणी मागतात. eयावेळी eयांना चोळीचे खण व
पैसे iावे लागतात. लPनामFये वराचा शेला महाराला ^मळतो. JहणाNया वेळी
महार-मांग धाlय, व व पैसे मागतात. अमाव=या व मरे आईची पूजा
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मांगाकडे आहे . कोठे कोठे महारह? हे काम करतात. मांगांना दर
अमावा=येNया !दवशी ‘सतका मतका’ (उडदाची डाळ, राळे अगर इतर धाlय,
पीठ, मीठ, ^मरNया, तेल इeयाद? िजनसा) घरोघर ^मळतो. आषाढात व
3वशेषतः पटकO स
ु Uहणजे हे मरे आईचे पज
ु ार? दर मंगळवार – श'
ु वार
दवंडी दे ऊन घरोघरचा नैवेi माग3वतात. नैवेiाबरोबर नारळ, पैसा सुपार?,
बांगडया, खण वगैरे असतात. बहुतेक !ठकाणी मरे आईसाठw सAवा मण ;कंवा
अrधक भाताचा बळी काढतात, मांrगणीला !हरवे लुगडे, चोळी, बांगडया
दे तात, आ(ण ^मरवणुकONया वेळी खूप नारळ फोडतात व ^लंबे कापतात.
मरे आईचे उeपlन ;कती होत असावे ]ाचा खाल?ल गो¡ींवन अंदाज होईल.
कजत, िज`हा नगर येथे सन १९१२ साल? गावकzयांनी महारांकडून मरे आईची
पज
ू ा कर3वल? आ(ण सुमारे २५० . वगणी कन बळी काढला. मांगांनी एका
मस
ु लमानाला शंभर-सAवाशे पये दे ऊन eयाNया बायकोNया अंगात मरे आई
आण3वल?, आ(ण Iतजकडून असे वद3वले कO, मला महाराची पूजा पावल?
नाह?, मांगांची पा!हजे! (=ती झालेले महार-मांगसुFदा तेवढयापुरते मरे आईचे
भगत बनून आपल? तुंबडी भन घेतात!! ेताचे सरण वाहoयाबVल
वतनदारांकडून महार ेतावर?ल व, 3वसाAयाNया जागेचा पैसा व !दवसाचे
जेवण घेतात आ(ण इतरांपासून पाच आणे ते सAवापया – sलेग –पटकONया
!दवसात दोन पयेपयत – मजुर? घेतात. बलुeयांतच पूव महार जनावरे
ओढून नेत आ(ण eयांची माती हाडके घेऊन ^मरासदाराना कातडे आणून दे त.
उपzयाजवळून ते दोन ते सहा पायल? धाlय, अगर आठ आणे ते पया
घेऊन eयांनाह? कातडे परत दे त अशी ि=थती असावी. जनावर ओढoयासाठw
जे धाlय महारांना दे तात eयाला ‘घाटा’ ;कंवा ‘हातधुलाई’ Uहणतात, व
!हरAया सबंध कातडयाला ‘आघोड’ Uहणतात. आघोड परत आले Uहणजे लोक
ते ढोराला अगर चांभाराला दे ऊन eयाचे जोडे, चाबूक, नाडे वगैरे कन घेत.
आता महार सरास सवाजवळून दोन शेर ते तीन-चार पायल? पयत घाटा
घेतात, पण दांडामुडपा कन आघोड आपणच उपटून बसतात. कोठे कोठे
दे शमख
ु , पाट?ल ]ांना मा

ते अघोड दे तात असे ऐकतो. महगतेवर?ल
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+रपोटात ^म. द4 ]ांनी असे ^सFद केले आहे कO, १८९० ते १९१२ पयत
कातडयाची ;कंमत सरासर? दप
ु ट?ने वाढल? आहे . हाडका कातडयाना जशी
;कंमत चढल? तसे महारांनी आखडते घेतले, व ते चांगले पैसे क लागले.
अशी लौ;कक समजत
ू आहे कO, महारांजवळ बेमालूम 3वषयोगाची औषधे व
eयांचा उतारा आहे eयामुळे eयांनी जनावराना केलेले 3वषयोग ^सFद करता
येत नाह?त आ(ण 3वष घातले`या जनावरांची माती eयांनी खा`ल? तर? ती
eयांना बाधत नाह?.
सन १८३९ चा अँfट २० अlवये सरकारने सवाना बाजार उकळoयाची
मनाई केल? आहे . परं तु पाडेवार महार, जागले व cयांची कामे सरकारने वजा
केल? आहे त, असे हवालदार, नाईकवाडी, पोतदार ]ांचे वंशज, आ(ण फकOर,
गोसावी, बैरागी व अठरापगड ाणतेर ^भHुक रोजNया व आठवडयाNया
बाजारात उकाळा, फसकO, शेव इ. उकळतात. गवत, कडबा, सरपण,
भाजीपाला, फळफळावळ, तेल, धाlय, पानसुपार?, तंबाखू, 3वडया, इeयाद?
काह?ह? बाजारात आले कO eयावर ह? टोळ धाड पडल?च. दक
ु ानदार आळम
टाळम क लागला तर हे लोक मालांत हात घालून तो उपसतात, आ(ण
वेळेवर मारामार?ह? करतात. पाट?ल व हलके पो^लस ]ांचा ओढा महारजाग`यांकडे अस`यामुळे तालुfयाNया ठाoयात दे खील eयांची ह? लूटमार
बेलाशक चालते आ(ण असा बळकट संशय येतो कO फळफळावळ, ऊस, शगा
वगैरे उकाdयातील काह? अंश Jामभूकडे जात असावा. ]ा^शवाय ]ा सव
लोकांची जनावरे बाजारावर मोकाट सोडलेल? असतात व ती बेधडक चारादाoयात तडे घालतात. कIन. ि=थतीतले शेतकर? आपला माल खेडयाNया
बाजारात आणतात, Uहणून वर?ल शोचनीय ि=थती बंद करoयासाठw तातडीचे
उपाय योिजले पा!हजेत. बाजारकzयांना काय आ(ण एकंदर जनतेला काय,
कायदे शीर दाद मागoयाचे ;कंवा आeमसंरHणाचे अवसान नसते, हे जसे
कुणQया-वाoयांNया भांडणात !दवाणी कोटात नजरे स येते तसे फौजदार?
कोटातह? येते.
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महार-जाग`यांना ;कती ;कफायत आहे ]ाची अटकळ येoयासाठw एक
दोन गो¡ी सांगतो. लाखेफळ तालुका शेवगाव, िज`हा अहमदनगर येथे
महारांचा आ(ण गावाचा लढा पडला. गावची घरे १२५, लोकव=ती सुमारे ८००,
आ(ण महारांची लोकसंBया सुमारे २०० असून काळीत सुमारे १०० नांगर
चालत होते. लोक महारांना नांगरामागे चार पाय`या धाlय व रोजची भाकर
दे oयाला कबूल होते. महारांचे Uहणणे असे पडले कO, गावाला आठ महार
लागतात तर आUहांला रोज दर घरची एक भाकर, सणावाराला सव
महारवाडयाला वाढणे, पडयाची माती व कातडे आ(ण शेतात 3पकेल eयाचा
दहावा !ह=सा बलुते ]ामाणे ^मळाले पा!हजे. शेरांत चार भाकर? होतात व
एक वेळच लोक भाकर? घालतात, असे मानले तर महारांना सAवाशे घरांNया
रोजNया आठ पाय`या Uहणजे सालाNया बारा खंडीNया भाकर? होतात आ(ण
नांगरामागे चार पाय`यामाणे सालाचे पावणे दोन खंडी धाlय होतेः Uहणजे
८०० व=तीNया गाव-महारांना सुमारे ८५० पयांचे चौदा खंडी धाlय दे oयाला
गाव कबूल असताह? महार नाखुश. ]ा रकमेत सणावाराची वाढणी,
ओवाळणी, दाने, शेतातले गवत, सरपण, जनावरांची माती, कातडे वगैरे
^मळ3वले तर महारांची दोन ते तीन पये डोईपी गावावर बसते, असे भीत
भीत Uहणावे लागते; ]ाखेर?ज चोर? चपाट?. दोन वागeया पाटलांचा असा
=प¡ अ^भाय आहे कO, िजतका गावचा वसूल Iततfया ;कमतीचा हरिजनसी
माल महार-जागले उकळतात. चार आणे रोज दे ऊनसुFदा ते शेतमजुर?ला का
^मळत नाह?त ]ाचा उलगडा हा अ^भाय माण मानला Uहणजे होतो. सन
१९०५ साल? महार-जाग`यांNया वतनासबंधाने चौकशी चालू होती तेAहा ते
=वNछ Uहणत कO, आUहाला माणसी दहा पये दरमहा !दला तर? परडवणार
नाह?. टाकळीभान, तालुका नेवासे येथील महारांना पाच वष} स=प ड केले तेAहा
पुनः कामावर जू कन घेoयाNया खटपट?साठw ते गावकzयांना हजार पये
दे oयाला तयार झाले असे सांगतात. सन १९१२ साल? पारनेर तालुfयातील
बडनेर बु"क
ू ]ा गावी Iनजामशाह?तील एक महार आला, आ(ण eयाने एकाचे
दोन पये चौया !दवशी दे oयाचा धंदा स
ु केला. ]ा धंiात सदर गावNया
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महारांनी ६०० – ७०० पये घेतले. असो. गावNया कामाNया मानाने महारजाग`यांNया संBयेत नस
ु ती छाटाछाट कन हा कुणQयाNया मागचा ससे^मरा
सट
ु णार नाह?. महार-जाग`यांNया पोटगीत सरकारने जी रयतेशी सांवड ;कंवा
सरकत केल? आहे , तीच मुळी पायाशुFद नाह?. समसमान बलाबल असले तर
खर?खर? पाती. कोणीकडे सव शkमान कसर? सरकार आ(ण कोणीकडे
रानांत गाठलेला गैर-!हशेबी लंगोटया? सरकारचे काम कसेह? होऊन Iनघते.
ते महार-जाग`यांनी केले नाह? तर पाट?ल-कुलकण धाकाने अंगमोड ;कंवा
पदरमोड कन eयाचा बोभाटा होऊ दे त नाह?त. हे सामय रानगडयाने
कोठून आणावे? राHस आ(ण ठ गू ]ांNया संगतीमाणे ह? सांवड कुणQयाNया
िजवावरचीच आहे . तेAहा महार-जाग`यांचे ऐनिजनसी हfक व बलत
ु े बंद
झाले पा!हज व eयांना रोख मुशा!हरा दे oयाची तजवीज झाल? पा!हजे. eयांचे
वतन इनाम खालसा कन eयातून eयांचा पगार भागत नस`यास लोकांनी
तeीeयथ अ`पसा कर दे oयाचे कबूल करावे. सबंध महारवाडा, मांगवण,
कोळवण, रामोसवाडा, ^भलाट? अंधारात पोसoयापेHा Iनय^मत संBयेचा
उघडया डोdयांनी व मोकdया हातानी पगार दे णे खा ीने फायदे शीर होईल.
Iनमगाव, तालुका शेवगाव, िज. नगर येथे महारांचा व गावचा बेबनाव
झा`यावर गावाने पाच पये दरमहावर एक कोळी ठे वून eयाजकडून गावकOचे
काम घेतले, तेAहा काम अIत उ4म होऊन एकंदर गावची पुRकळ बचत
झाल?. ]ा अनुभवाची शीक इतरानी घेत`यास प+रणामी उभयपHी क`याण
होईल.
टं कसाळ झा`यापासून सोनाराची पोतदार? सुटल?. तो आता बलुeयांत
कुणQयांचे व आलुeया-बलुeयांचे sयाचे ;करकोळ व ठोसर डाग घडतो.
उदाहरणाथ – टांक, कान टोचणे, अंगठया, कडी, गोठ इ. कलाकुसर?Nया व
माNया दाrगlयांबVल तो मजुर? घेतो. काह? !ठकाणी पाट?ल-कुलकण eयाला
गाडया बैल धरणे, लोक बोलावणे वगैरे जागलकOची कामे सांगतात तेAहा तो
सरकारने नेमले`या जाग`यामाणे बलुते वसूल करतो. एरवी सोनाराला महार
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जाग`यांNया दहावा !ह=सा बलुते ^मळते. ]ाखेर?ज शेतात असेल eया
उ!दमाची जाता येता वाणगी, सनावाराला वाढणे ;कंवा ^शध, !दवाळीची
ओवाळणी, पो=त वगैरे सव कानाना ^मळते हे येथे एकदा सांगून ठे 3वले
Uहणजे दर कानांNया हकOकतीत सदरहू ^मळकतीचा पुनNचार करoयाचे
योजन नाह?.
सुतारकामासाठw कुणQयांना सुताराला लाकूड पुरवावे लागते आ(ण
eयाNया हाताखाल? गडी iावा लागतो. बहुतेक काम तो आप`या घर? ‘सुतार
3पढया’ वर ;कंवा ‘नेटा’ वर करतो. मोटे चे वडवान बस3वणे वगैरे सारखे काम
तो जर?माणे शेतात जाऊन करतो. मजुर? न घेता बलुeयांत खाल?
^ल!हलेल? कुण बकOची व कारभावांची कामे तो करतो. नांगर, हाळस, मोघड,
फराट, वावडी, पाभर, कुळव, कोळपे, ^शवळट?, मणे, दाताळे , जंू वदवान,
मोटे चे सुळे, डुबे, मोगर?, फावडी, मेखा, दांड,े खंट
ु े , मठ
ु w, लोहार व सोनार
]ांचा ऐरणीचे खोड, घन व हातोडयांचे दांड,े चांभाराची फरांडी (cयावर कातडे
कापतात ते खापट लाकूड), कुंभाराNया चाकाचे तळ, आंवा घडoयाचे फळे ,
परटाची मोगर? व सव आलुeयाबलुeयांNया मेखा, दांडे वगैरे. नवीन नांगर,
पाभर, Iतफण ;कंवा गाडा भरणे झा`यास तो मजुर? घेतो. नांगर दोन-तीन व
पाभर Iतफण पाच-सहा वष} !टकतात. बाकONया आऊतकाठwची डागडुजी नेहमी
करावी लागते. नवीन मोघड करतात eया साल? सुताराला चार शेर व एरवी
अNछे र ते तीन शेर पयत बी कुणबी दे तात, आ(ण रासमायाला शेकडा २
माणे बलत
ु े दे तात. सत
ु ार कामासाठw कुणबी व इतर लोक जे लाकूड
आणतात eयाNया ढलsया सुतारच ठे वतो आ(ण 3वकतो. जळण महाग
झा`यामुळे eयांत eयाला चांगला नफा ^मळतो.
लोहारकामासाठw लोहाराला लोखंड व सरपण, कोळसे, गोवzया ह?
पदरची पुरवावी लागतात आ(ण eयाNया हाताखाल? गडी iावा लागतो.
लोहारकाम बहुतेक eयाNया भीवर चालते. तो बलुeयामFये खाल? ^ल!हलेल?
कामे करतो – नांगराचा फाळ व वसु, पाभर?चे फारोळे , कोळsयांNया गो`या,
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मोटे चे कडे, कoयाNया आzया, लहान कुzहाड, कुदळ, खुरपे, 3वळा, उलथणे,
3वळी, जाeयाचे खंुटे, 3वडया, इeयाद? सत
ु ाराचे वांकस, ;कंकरे , सामते;
सोनाराची ऐरण, सांडस, rचमटे , हातोडे नवे करणे व जl
ु यांना तडे घालणे;
चांभाराNया आzया, राsया; कंु भाराची कुदळ, खोरे , खरु पे; मल
ु ाlयाNया सzु या
आ(ण सव व=तीचे वर?ल कारचे नवे काम, व जुlयाची शेवटणी वगैरे
कारची डागडुजी; कुळवाचा फांस, गाडीचा आंख, धांव वगैरेबVल तो रोख
मजुर? घेतो. दरवष लोखंडाचा घास !दला तर फाळ पाच-सहा वष} !टकतो.
कुzहाड, खुरपी वगैरे वष सहा म!हlयांनी शेवटावी लागतात. लोहाराला अNछे र
ते द?डशेर बी व रासमायाला शेकडा पावणेदोन माणे बलुते कुणबी दे तात.
चांभार बलुeयामFये कामे करतो ती येणेमाणे :- मोट ^शवणे, Iतला
!ठगळ लावणे, गोफणीला टवळे लावणे, जुना जोडा, आसूड सांधणे; सारांH
गोठभर वाधी लागेल इतके कुणQयांचे व आलeु याबलeु याचे काम करणे. नवीन
जोडा, आसूड, मोट वगैरेबVल रोख पैसे पडतात. चांभाराला कुणबी दोन शेर
बी व शेकडा सAवा दोन बलुते दे तात.
कुंभार घागर?, दध
ु ाणे, ताकाचा डेरा, सुगडे, वेळoया, पंया, rचटकO
(कोरडयासाची) वगैरे बलुeयांत दे तो व रांजण, कोथळी वगैरे मोठया िजनसा
रोखीने 3वकतो. कुणबी कुंभाराला शेर अNछे र बी व शेकडा सAवा बलुते
दे तात. lहाAयाला लहानथोर दर डोकOमागे दोन ते चार पाय`या बलुते व
हजामतीNया !दवशी एक भाकर? असे ^मळते. ते करगोटा घालणाzयाला
!हशेबात धरतात. कुणQयाची हजामत म!हlया-तीनवारा होते, आ(ण खेडयांत
हजामतीला पाव आणा-अधा आणा पडतो. ]ा !हशेबाने फार तर आठ-दहा
आणे होतात. चौल, शडी राखणे वगैरे संगी lहाAयाना खण, ^शधा, ओट? व
काह? रोकड अशी जा=त ;कफायत होते. काह? !ठकाणी वर?लमाणे धाlय न
दे ता उeपlनाNया शेकडा पावणेदोन बलुते दे तात. पर?ट लPनकाय, सोयर,
सुतक वगैरे संगी गावकzयांचे धुणे धुतो. तो लPनात नवरानवर? यांNयावर
चांदवा धरतो व पायघडया घालतो. गावात सधन व मराठमोळयांNया घराचे
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धुणे परटांकडे असते, eयाबVल eयाला रोज भाकर दे तात. परटाला शेर अNछे र
बी व lहाAयाNया Iतसरा बलत
ु े ^मळते. पर?ट आ(ण कंु भार ]ांची कुणQयाला
मोठw वद ळ लागते. ‘कंु भारतळे ,’ ‘गाढवलोळी’ अशी ज^मनीची नावे गावोगाव
ऐकू येतात व eया ज^मनी बहुधा गावानजीक असतात. पव
ू ]ा ज^मनी
कुंभार, पर?ट यांस इनाम असाAयात व eयात गाढवे सुटत असावीत. आता
eया सव व!हत झा`या आहे त. कुंभार, पर?ट तर बाराह? म!हने आपल? गाढवे
मोकळी सोडतात. ती गावकzयांNया गवताची व 3पकांची धुळधाण करतात.
गुरव दे वपूजा, दे वळाची झाडलोट व !दवाब4ी करतो आ(ण
सणावाराNया !दवशी काह? !ठकाणी घर पाहून २ ते १० प ावळी दे तो,
सरकार? झाडां^शवाय ^शवारात पान रा!हले नाह?, Uहणून प ावळीला पाने
^मळत नाह?त अशी सबब सांगून बहुतेक !ठकाणी प ावळी दे oयाचे eयांनी
सोडून !दले आहे . ते कथाकOतनाला बोलावणे करतात व मद
ृ ं ग वाज3वतात,
eयाबVल eयांना आरतीची ओवाळणी ^मळते. मद
ृ ं ग वाज3वला नाह? तर?
गावगुरव आरतीचे पैसे सोडीत नाह?त. रोकड पैसे व काह? हfक घेऊन गुरव
वाजं ीपणा करतात. दे वपरeवे दे वपूजा गुरवाकडून Iनघून वाया, भुeया,
भराडी, गधळी, जोगी, गोसावी, बैरागी, महार, मांग, व फकOर ]ांNयाकडे
गेल?. cया मानाने cया दे वाचा नवसाला पावoयाचा लौ;कक eया मानाने
eयाNया पुजाzयाला कुणQयाकडून प ढ? काडी ^मळते. कोठे महादे वाNया
गरु वाला ;कंवा जंगमाला जा=त तर कोठे खंडोबाNया वायाला जा=त;
यामाणे गावोगाव वैrच£य !दसून येते. गरु व व eयासारखे इतर Jामदे वतांचे
पुजार? ]ांना कुणQयाकडून उeपlनाNया शेकडा एकNया आतबाहे र प ढ? ^मळते.
खेर?ज नैवi, दे वापुढ?ल हमेशचे उeपlन, या ांचे उeपlन व नवस इeयाद?
;कफायत होते. पंचांग सांगणे, लPन लावणे, अंeया3वधी चाल3वणे, ाFद,
पH, दे वदे व वगैरे 3वधी, सं=कार व Iतथी – पवणी इeयाद? संगी Jामजोशी
उपाFयेपणा करतो. काह? !ठकाणी eयाNयाकडे Jामदे वतेची पूजा-अचा असते.
cयोIतषाचे ® पाहणे, गावकzयांची प े ^ल!हणे, ाणेतरांना ाण घालणे
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झा`यास =वयंपाक करणे वगैरे कामेह? तो करतो. Jामजोशी बहुधा ाण
असतो. काह? जाती ाणाला लPनाद? सं=काराला बोलवीत नाह?त. व{डर,
कैकाडी, को`हाट?, कंु चेवाले वगैरे जातीत लPने जातपंच लावतात. िज`हा –
नगर, तालुका – आकोले येथील ाणवाडे नावाNया गावात महारांची लPने
महार-भाट लावतात. Jामजोशाला कुणQयाकडून सरासर? उeपlनाNया शेकडा
एकNया आत बाहे र प ढ? ^मळते; ^शवाय पंचांगाचे धाlय, व नै^म34काचा
^शधा, दKHणा ^मळते. eयाNयाकडे कुलकण नसले तर प ढ? वगैरे कमी
^मळते. मुलाlयाचे काम बकरे लावणे हे होय. eयाने फाeया न !दला तर ते
मुरदाड राहते, Uहणजे ते हलाल (शुFद) होत नाह? व ]ा कामासाठw तो
अNछे र मांसाची शेरणी व दोन बैलांचे नांगरामागे तीन पाय`या धाlय घेतो.
दर मांसाहार? घर? वषातून फार तर तीन चार वेळा बकरे पडoयाचा संग
येतो. मुलाlयाला खdयावर सुमारे शेकडा एक ते पावने दोन बलत
ु े ^मळते.
बकरे मारoयाबVल उपzयाकडून तो एक आणा घेतो. गावात फकOर नसला तर
गावचा ताबूत मुलाना करतो. कोळी पखाल?ने पाणी भरतात व भांडी
घासतात. मराठमोdयाNया घर? ह? कामे ते दररोज करतात व eयाबVल
eयांना भाकर? ^मळते. ^शवाय eयांना शेकडा एकNया आत बलुते ^मळते.
गधळी, भराडी, मुरdया, वाघे हे लPन कायास गधळ ;कंवा जागरण
घालतात, व दे वाNया उeसवात आपापल? कामे करतात. कलावंतीण उeसवांत,
या ांत नeृ य-गायन करते. भाट, ठाकूर, लPनांत बाoया Uहणतात. गज
ु रातीमारवाडी भाट मzु हाळकO करतात व ऐवज पोच3वतात. तांबोळी सणावाराला
पाच-दहा पानाचा 3वडा घरोघर दे तो. हाळकर? हाळ भरतो. वzहाडात गारपगार
पाऊस सांगतात. म"ासेकडे पाट साफ ठे वणारे आलुeये आहे त. भोई,
ं ी, तेल?, माळी, कासार, बुड, िजनगर, ^शकलकर, बेलदार,
डोल?वाले, ^शप
गवंडी, 3पंजार?, नावाडी, हलालखोर आपापल? जातकामे करतात. वाघे,
मुराdया, गधळी, जोगIतणी, भगत, पोतराज, मानभाव, फकOर वगैरेNया
अंगात वारे येते. ^लंगायतांचे धमसं=कार जंगम करतात. मुसलमानांचे
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धमसं=कार काजी, मुजावर, मुलाना, फकOर वगैरे करतात. फकOर मुजावर
म^शद?त, दPयात !दवाब4ी व झाडलोट करतात. पRु कळ !हंद ू 3परांना व
ताबत
ु ांना भजत अस`यामुळे महं मद? उपाFयायाची गरज लागते. ]ा व इतर
नांना eयांNया =थाIनक मह¦वामाणे कमी-जा=त उeपlन ^मळते, ते
सरासर? शेकडा .२५ ते ८ असते.
वर?ल याद?पैकO सव काना सव गावात आहे त, आ(ण ते नस`याने
गावचे काह? काम खुंटून रा!हले आहे असे नाह?. तथा3प ते जेथे आहे त eया
गावात व eयाNया आसपास पुरातन धाzयामाणे ते आपले हfक उकळतात.
गावात जे सव कारचे ^भHेकर? असतात, eयानाह? Iनeय Iनयमाने कोणाला
पीठ, कोणाला भाकर वगैरे ^भHा वाढून गावकर? पोसतात. गाव जसा सुखी
असेल, ;कंवा जसा cयांचा धागा पोचेल तशी ^भHेकzयांची व=ती वाढते.
eयांNया कारांचा 3वचार 3व=ताराने येथे न करता ;फर=eयांNया करणात
क, कारण =थाIयक व ;फरeया ^भHेकzयांचे पोट भरoयाचे माग बहुतेक
सारखेच असतात.

102

गावगाडा

६.

;फर=ते

बहुशः सुगीNया संधानात व तुरळक इतर !दवसात गावगlना जे
बछायती ( बछायत घरात नसते, ती ओट?वर असते : Uहणून बछायती
Uहणजे बाहे न – पर !ठकाणाहून आलेला) येतात eयात काह? वतनदार व
काह? उपलाणी असतात. येथे वतनदार याचा अथ इतकाच कO, हे ;फर=ते
Iनय^मत काळी Iनय^मत रहाळातील गावी येतात व तेथे आपला माल
3वकून, काम कन अगर ^भHा मागून कमाई करतात. अशा कारे
उघाडीNया !दवसात हे अनेक गावे घेतात आ(ण पावसाळा ते =थाIयक झाले
असतील eया गावी ;कंवा आप`या रहाळात कोठे तर? काढतात. जे ;फर=ते
नेमले`या गावी व!हवाट?माणे न येता वाटे ल तेथे भटकतात, eयांना आपण
उपलाणी Uहणू. Iघसाडी ऊफ पांचाळ, बेलदार, व{डर, कैकाडी, वंजार?,
लमाण, नेमाडातील मेवाती, वैद,ू गड, मांगगारोडी, गोपाळ, को`हाट?, हरदास,
दरवेशी, बंदरवाले (मुसलमान), गारोडी, माकडवाले ऊफ कंु चेवाले, कंजार?,
नंद?बैलवाले ऊफ Iतरमल, rच कथी, फासेपारधी, बहुपी, रायनंद, भोsये,
भगत, भुeये, आराधी, वाघे, मुरdया, जोगती, !हजडे, जोगIतणी, कातकाडणी
(हाडकांNया माळा घालणाzया नवलाया), भराडी, वासुदेव, पांगूळ,
गुबाळसंतोष, राऊळ, मे!ढंगे ऊफ ठोके जोशी, कुडमुडे जोशी, सुप हलAया,
पोतराज, कानफाटे , उदासी, अघोर?, खरे खोटे आंधळे , पांगळे , रk3प¦ये वगैरे
3वकल लोक, नाथपंथी, वारकर?, कबीरपंथी, संlयाशी, तीथया ा करणारे नाना
संदायाचे गोसावी, बैरागी, जती साधू जातीजातीचे ग
ु व मागते, मानभाव,
नानकशाह?, फकOर, ^शVी, इराणी, बलच
ु ी, अफगाणी इeयाद? अनेक कारचे
उदरIन^म4 बहुकृत वेष लोक खळी मागoयाला व इतर वेळी खे{यावर फेzया
घाल?त असतात. ]ांची !दनचया वर वर पा!हल? तर असा भास होतो कO,
eयापैकO ;कeयेकांना काह? तर? कलाकुसर?चा अगर मनोरं जनाचा दशनी धंदा
असतो व काह? IनAवळ ^भHाथ असतात. परं तु बाहे रचा बुरखा जरा ओढला
तर अशी खा ी होईल कO, बहुतेकांची मदार ^भHेवर आ(ण ^भHेNया आडून
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फसवेrगर?, दगलबाजी, चोर?चपाट? ]ावर व काह?ंची Aय^भचारावरदे खील
असते. वतनदार व उपलाणी ;फर=ते नुसती भीक Uहणून शेकडा दोन ते चार
शेतमाल हडसून खडसून नेतात चोर?चपाट? याखेर?ज. ;फर=eयांमधील व+र.
जातीचे ^भHुक व साधू !हंद ू अस`यास मठात, ;कंवा दे वळात व मस
ु लमान
अस`यास म^शद?त, दPयात उतरतात आ(ण दोlह? धमाचे लोक सरास चावडी
धमशाळांत उतरतात. गुlहे गार जाती साधू ;कंवा फ;कराNया वेशाने गुlहे
करoयास बाहे र पडतात, तेAहा eया ओसाड दे वळात, मठात, म^शद?त अगर
तfयांत उतरतात का कO eयांची कृRणकार=थाने कोणाNया नजरे स येऊ नयेत.
बाकONया भटकणाzया जाती आपापल? जाIत3व^श¡ पाले दे तात. पालावन
जात ओळखता येते. बहुतेक आपापल? पाले गावNया आत बाहे र शेत दोन
शेत दरू ठोकतात, व जम`यास मB
ु य गावाजवळ न उतरता गावNया एखाiा
वाडीजवळ पाले लावतात. फासे-पारFयांना !दवा पाहoयाची अनेगा आहे
Uहणून eयांची पाले लोकव=तीपासून फार दरू असतात व eयात !दवा Uहणून
कधी !दसावयाचा नाह?. 3पकाची, धlयाची, जनावराची चोर? पचेल अशी
चोर¤या जातीNया पालांची ठे वण असते.
Iघसा{यांची दोन ते दहा बzहाडे मुfकामाला येतात. ती बहुधा
गावाजवळ बारदानाNया पालातून उतरतात. दर बzहाडाला दोन ते दहा गाढवे
आ(ण एक दोन बzहाडे ^मळून एखाद? Uहै स असते. eयांNयाजवळ ते ,
बकर?, कबडया व मोठाले कु े असतात. नांगराचा फाळ, कुzहाडी, कुदळी,
बसु, खरु पी, ऐरण, आख, धावा, सुळे, पdया, 3वळे , नाचकंडे, ^शवळांचा
खुळखुळा, सुकeया, वडार?-फावडे वगैरे लोखंडकाम हे करतात. eयांNया बायका
eयांना लोहारकाम क लागतात व पळे , 3वळे , नाचकंडे वगैरे िजनसा
बाजारात व घरोघर 3वकावयास नेतात. बेलदार दहापाच बzहाडे ^मळून
धमशाळे त ;कंवा पोeयांNया पालांनी गावाजवळ उतरतात. दर बzहाडाला पाच
ते पंधरा शेdया, कब{या, गाढवे, कु ी असतात. ते 3व!हर?, घरे , पार वगैरेचे
दगडकाम करतात व जाती, उखळे , पाटे , वरवंटे, चौरं ग वगैरे 3वकतात.
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बायका व पुष जाeयांना टाकO लावतात. Iघसाडी, बेलदार भीक मागत
नाह?त. व{डर – पाच पंधरा बzहाडे एकमेळाने गवती पालात गावानजीक
उतरतात. दर बzहाडाला दोन ते चार गाढवे, ^शवाय शेdया, बोकड, कबडी,
कु ी असतात. एका गावी गणती केल? ती पाले १४, लहान मोठw माणसे ६०,
गाढवे ३०, शेdया-बोकड १५, ^शवाय कु ी. व{डर – बांधणी घालणे, 3व!हर?
खणणे, मात-काम वगैरे मfeयाने करतात. जाती, उखळ, पाटे , वरवंटे वगैरे
3वकतात व eयांना टाकO दे तात. माल 3वकणे व टाकO दे णे ह? कामे बहुधा
बायका करतात. ]ांNया बायका, पोरे गावात भाकर? व शेतात धाlय
मागतात. इंिजIनयरकडील मkेदार वडरांची बायका-पोरे सुFदा गावात भीक
मागताना n¡ीस पडतात. उभे पीक व म ढरे चोरणे, पेव फोडणे, घरफोडी वगैरे
गl
ु हे वडरांNया काह? जाती करतात. ]ांची डुकरे गावोगाव 3पकांचा धAु वा
उड3वतात. कैकाडी गावाबाहे र उघ{या पटांगणात झाडाNया सावल?ला
उतरतात. eयांची चार-पाच ;कंवा अrधक बzहाडे असतात. दर बzहाडाला
दोन-तीन गाढवे आ(ण शेdया, कब{या, कु ी असतात. ते 3पटकुल, करं जी,
तरवड वगैरेचे फोक काढून eयांNया पा¤या, कणगी, कब{यांचे डाले ;कंवा
झाप करतात आ(ण 3वकतात. ह? जात भीक मागणार? व चोरट? आहे . भीक
मागताना ते घराची कुलपे काढून चोर? करतात. cया घरात थोडी माणसे
असतील eयाNया मागNया दार? काह? कैकाडणी बसतात व काह? जणी
पढ
ु Nया दार? भांडून एकमेकांना रk Iनघेपयत मारतात. घरातील माणसे तंटा
तोडoयाला दाराबाहे र गेल? Uहणजे मागNया दार? बसले`या कैकाडणी आत
^शन हाती लागेल ते घेऊन पसार होतात. 3पके, धाlय, शेdया, म ढया,
कबडया चोरoयात eयांचा हातखंडा आहे . कुंचेवाले ऊफ माकडवाले ह?
कैकाडयांची पोटजात आहे . ते गावाबाहे र सुरड नावाNया गवताNया पालात
उतरतात. eयांची दहा बारा बzहाडे एकमेळाने असतात व eयाबरोबर माकडे,
गाढवे, बकर?, कबडया, कु ी असतात. ते माकडांचा खेळ करतात व साळी,
को¡ी, धनगर, मोमीन वगैरNया कुंNया बांधतात. ]ा कुंNया ते गवताNया
मळ
ु यांNया करतात व eया सAवा ते द?ड पयाला 3वकतात व सप
ु े, टोपल?
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फोका¤यांनी सांधतात. बायका, पुष, पोरे गावात तुकडे व शेतात धाlय
मागतात. एका गावी कंु चीवा`यांची ४ पाले उतरल? होती; eयात माणसे २३,
गाढवे २२, कु ी ५, माकडे ५, बोकड २ व एक कब{याचा झाप होता. कंजार?
ह? सांनसी नावाNया दरोडेखोर जातीची एक पोटजात आहे व ती गावाबाहे र
ं O, हातdया, जोतीपालातून उतरते. ते साळी वगैरNया कुंNया बांधतात; ^शक
जुंपPया, 3पछाडया, मोzहfया वगैरे करतात आ(ण कानातला मळ काढतात.
eयांNया बायका टाdया 3पटून अचकट – 3वचकट हावभाव कन उखाणे
Uहणतात आ(ण ऐकणाzयाला अगद? शरमून टाकून भीक उकळतात. लमाण,
वंजार? हे पूव बैलांचे तांडे घेऊन मीठ व सरपण यांची ने-आण कर?त.
आताह? काह?जण बैलांचे भाडे करतात व जनावरे राखोळीला घेतात.
eयांNयाजवळ कु े फार नामां;कत असतात. ते गावाजवळ मैदानात उतरतात
आ(ण eयांNया ता{यांत १००-२०० बैल व ५०-६० माणसे असतात. ते बैल,
शेdया, म या व उभी 3पके ]ांची चोर? करतात. वैद ू गावापासून एक दोन
शेते दरू उतरतात. eयांची दहा-बारा बzहाडे जमावाने ;फरत असतात.
eयांNयाजवळ गाढवे, शेdया, कबडया व पुRकळ ^शकार? कु ी असतात. ते
ससे, तरस, घोरपडी, सप, मगर धरतात. कोणाNया घर? साप Iनघाला तर
शेतभर दाणे घेऊन ते तो धरतात. eयावेळी ते पुंगी वाजवीत असतात.
तापीकाठw मगरांना eयांचा इतका दरारा आहे कO, वैदच
ू ा शQद कानी पडताच
वाळवंटात असलेले मगर तडक पाoयात पळून जातात. प
ु ष व बायका
वन=पतीची औषधे, भ=मे, रांगोळी, सय
ु ा, दाभण 3वकतात. प
ु ष श;'या
करतात व तुंब{या लावतात. पुष, बायका, पोरे , गावामFये भाकर? व कपडे
आ(ण शेतात धाlय मागतात. सव भटकणाzया जातीत ह? जात फार साळसूद
आहे व !हNया बायकांची पIतeयाबVल फार Bयाती आहे . वषा दोन वषानी
पlनास ते शंभर गड लोक वन=पतीची औषधे, नकल? सालम^मी, सफेत
मुसळी वगैरे 3वकावयास एकमेळाने येतात. eयांNयाजवळ ३०।४० Uहशी,
१०।१२ ते राहतात. ते गावाजवळ पाले दे तात आ(ण माणसा-जनावरांNया
पोटासाठw ^शवार उकळतात.. भराडी,
भराडी, गधळी,
गधळी, मरु dया,
dया, वाघे, यांची दहापाच
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बzहाडे, पोeयाNया पालात गावाबाहे र उतरतात. eयांNयाजवळ ते , गाई, बैल,
Uहशी, टोणगे, कब{या, बकर? असतात व ह? जनावरे ते 3वकतात. खंडोबा,
ब!हरोबा, दे वी वगैरे दे वांची गाणी, पोवाडे व लावoया ते गातात, eयावेळी
मंडळी जमून eयांना पैसा दोन पैसे दे ते. ]ापैकO काह? बैठकOचे गाणे व
तमाशा करतात. हे गावात व ^शवारात भीक मागतात. भराडयांNया बायका
गोधडया ^शवतात व गदतात. भुeये नवरा ाNया सुमारास येऊन घरोघर तेल,
पैसे व कपडे मागतात. eयाला बहुधा दर घर? एक पैसा ^मळतो. आराधी
वषभर भीक मागत ;फरतात. जोगIतणी दे वीNया नावाने भीक मागतात. !हंद ू
!हजडयांना जोगती Uहणतात. ते फार कन कुंभाराNया घर? उतरतात. ते
टाdया 3पटून अभ" बोलतात, बायकO चाळे करतात आ(ण दे वीNया नावावर
परडी ;फरवून भीक मागतात. ते बहुधा दर घर? एक आणा घेतात. मुसलमान
!हज{यांNया ग
या’’ Uहणतात. तो मस
ु ला ‘मंुया
ु लमान असतो. अलमगीरचा
जनाना !हजडयांनी राखला, Uहणून eयाने !हजडयांना व मुंयांना वतन कन
!दले, असे हे लोक सांगतात. !हंद-ू मुसलमान !हजडे आपल? कमाई मुंयाला
दे तात. पोतराज महार ;कंवा मांग असतो. तो शदरू फासून लहं गा नेसून
मरे आईचा दे Aहारा घेऊन घरोघर ;फरतो, =वतःNया अंगावर शदराचा गोटा
लावले`या आसुडाने कडाके ओढतो आ(ण सूप अधसूप धाlय, पैसे व कपडे
गोळा करतो. Iतरमल ऊफ नंद?बैलवाले, मे!ढंगे ऊफ ठोकेजोशी,
जोशी, कुडमुडेजोशी,
ोशी,
वासद
ु े व, पांगूळ, हे गावाबाहे र गोधडयाNया ;कंवा पोeयाNया पालात उतरतात.
eयांची दहापाच बzहाडे मेळाने ;फरतात. eयांNयाजवळ Uहशी, बैल, बकरे ,
ते , कु ी, असतात. Iतरमल नंद?बैल ^शकवून eयाNयाकडून होरा वद3वतात.
eयावेळी ते गुबगुबी व घडयाळ वाज3वतात. ते धाlय, व, पैसे मागतात.
eयांस दर घरचा १ पैसा ^मळतो. eयांNया बायका गोधडया ^शवतात व पोत,
सुई, दाभण 3वकतात. एका गावी Iतरमलांचा तळ येणेमाणे होता. माणसे
३०, नंद?बैल एक, ते ७, टोणगे २, Uहशी ४, बैल १०, शेdया ५, कु ी ८
^शवाय कबडया. मे!ढंगे ऊफ ठोकेजोशी सकाळी भ=म, गंध लावून डोfयावर
पागोटयाची ढाल ठे वून ल«फेदार रे शीमगाठw धोतर नेसतात आ(ण हातात
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पंचांग घेऊन कुणQयांना शुभाशुभ Jह, होरा ठोका सांगoयाला शेतोशेती
जातात. eयांNया बायका सई
ु , पात वगैरे 3वकतात. ते गायी, Uहशी, ते ,
3वकून हजारो पयांचा Aयापार कन रा!हले आहे त. कुडमुडेजोशी,
ग
ु बाळसंतोष, वासद
ु े व, पांगूळ रामहर? पाऊड गाऊन आयाबायांना व
लेकरांना आशीवाद दे तात. eयांNया पाऊडात या ांNया !ठकाणNया दे वांची नावे
व fवrचत वडलांची नावे असतात. eयांNया बायका ‘वाकळ’ (गोधडी)
^शवतात, व घगडया तुणतात. कुडमुडेजोशी कुडमुडे वाज3वतो. वासुदेव टाळ,
rचपdया व पावा वाज3वतो आ(ण eयाNया डोfयाला मोर3पसांची टोपी असते
eयाला दर घर? पैसा दोन दोन पैसे ^मळतात. राऊळ कोठे को¸यांNया फoया
भरतात, पण बहुधा पहाटे स भला मोठा शूळ घेऊन एखादा दोहरा Uहणत
भीक मागतात. दरवेशी मस
ु लमान असतात, ते वाघ-अ=वलाचे खेळ कन
सुगीNया !दवसात खळी मागतात. eयांना बागवाले (वाघवाले) असेह?
Uहणतात. मदार? गारोडी मुसलमान असतात व ते सापाचा आ(ण नजरबंद?चा
खेळ करतात. मुसलमान बंदरवाले, वानर, माकडे व बोकड ]ांचे खेळ
करतात. गोपाळ,
गोपाळ, डबार?,
डबार?, कसरतीचा खेळ करतात. eयांNयाजवळ Uहशी
असतात आ(ण ते eयांचे दध
ू तूप 3वकतात. गावकzयांNया Uहशी राखोळीला
घेऊन ते अखेर गुंगारा दे तात. को`हाट? कसरतीचा खेळ, नाचतमाशा करतात.
eयांNया नाय;कणी कसब करतात. को`हा¤याची पाले गावावर आल? Uहणजे
उपदं शाचा सार होतो. आपणाजवळ उपदं शाची व पु¡तेची रामबाण औषधे
आहे त, अशी बढाई को`हा!टणी मारतात व लौ;कक समजत
ू ह? अशीच आहे .
खानदे शात को`हाटयामाणे ‘उघडया मांडीचे’ (राजरोस) कसब करणार?
हरदास नावाची जात आहे . रायनंद, बहु पी,
पी, भवये (गुजराती) हे
नानाकारची सगे आणून पैसे, धाlय व वे ^मळ3वतात. यांचा बेडा
मोठासा नसतो. rच कथी मो¹या जमावाने ;फरतात. एका गावी eयांची ३०
पाले उतरल? eयात माणसे १२७, घोडी ५, Uहशी ७०, व १७ शेdया होeया. हे
Uहशीची हे ड करतात व दध
ू तूप 3वकतात. जातीचा एखादा इसम सीता,
ब~व
ु ाहन वगैरची rच े काढतो व rच पट लोकांना दाख3वतो आ(ण बायका
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काशाNया थाdयावर मेण व काडी लावून परोपर?ची गाणी Uहणतात. तण
िया शेतकzयाची थाम=कर? करतात व कसबह? करतात; eयांना ‘मैना’
ा’
Uहणतात. प
ु ष व िया गावात भाकर?, व व शेतात धाlय, प धी
मागतात. 3पकाची चोर? करoयात ह? जात अल आहे . मांग-गारो{यांची टोळी
सवात दांडगी असते. एके गावी eयांचा प+रवार येणेमाणे आढळून आला:माणसे ११९, Uहशी २०, हे ले ४, गाय १, बैल २, घोडे २, बकर? ६, ^शवाय
कबडया, कु ी. हे गावाबाहे र पालांत उतरतात, Uहशी 3वकतात व भादरतात,
नजरबंद?चा गावगुंडी खेळ ढोल वाजवून करतात आ(ण भीकह? मागतात. हे
जबरद=त चोर व कांगावखोर असतात; धाlय, कापूस, शेdया, म ढया, Uहशी,
कबडया, चोरतात आIन उया 3पकात आपल? जनावरे चारतात. हे थोडासा
3वसारा दे ऊन भाकड Uहशी फळ3वoयाचा बहाणा कन घेतात व eयांना
दरू Nया बाजारात 3वकून पैसे ग करतात. गावकर? ]ांNया तांडयात जाoयाला
धजत नाह?त. eयात कोणी गेले तर पुष वद ळीला येतात व बायका एकच
rग`ला कन सोडतात आ(ण वेळेला सपशेल नागAया होतात. कधी कधी eया
=वतःला ;कंवा पोराला आप`या हाताने दख
ु ापत कन घेतात, अगर पोराची
तंगडी धन eयाला गरगर ;फर3वतात व आपटू लागतात. फासेपारFयांचा
जथा फार जंगी असतो. eयांNया तळावर कधी कधी माणसे १०० पयत
असतात ^शवाय गाई, Uहशी, कबडया, कु ी. ते भीक मागतात, बजरबू व
जंगलNया वन=पतींची औषधे 3वकतात, पाखरे धरतात आ(ण ह+रण, डुfकर,
ससे, ]ांची ^शकार करतात. eयांNया बायका जाeयाला टाकO लावतात. ते
आपल? गुरे उया 3पकात चारतात व पेवांतील धाlय, गुरे, शेdया, म ढया व
उभे पीक ]ांची चोर? करतात, आ(ण ज^मनीमFये लहान भेग असेल ती
खोदन
ू तळाशी मोठw खाच कन IतNयामFये चोर?चे धाlय घालून तड बंद
करतात. खानदे शात सातपुडयातील जंगलात Iतवष नेमाडाकडील मेवाती
नावाचे मुसलमान लोक हजारो गाई-Uहशी व घोडे चारoयास आणतात. ते
जंगलाची फO भरतात, परं तु आसपासNया गावांNया शेतांना eयांचा अIतशय
उपसग लागतो. शेतात राखणदार असला तर? पाoयावर जाताना ;कंवा ]ा
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गावाहून eया गावाला मुfकाम हल3वताना ते आप`या गुरांना शेतात
घस
ु oयाची इशारत दे तात. मग राखण नस`यावर रा ी बेरा ी ते आपल?
जनावरे शेतात घालतात हे सांगणे नकोच. eयांची जनावरे इतकO तरबेज
झालेल? असतात कO, eयांना परकO माणसांचा वास येताच ती चौखूर
Iनघतात, आ(ण काह? के`या हाती लागत नाह?त. पहाडात वाघाची भीती
असते, Uहणून शेतात रा ी राखण बहुधा नसते. eयामुळे या हे डयांचे आयतेच
बनते. चार-सहा वषानी बायकापोरे ^मळून शेपlनास इराणी ;कंवा बलुची,
ी,
पठाण लोकांची टोळधाड रे `वेजवळNया खेडयांनी आ(ण fवrचत
आडर=eयाNया खेडयांनीह? बोकळते. घोडे, चाकू, का ी, सुzया, कपडा, जुने
बट
ू , सोlयाsयांची नाणी, जवाह?र वगैरे 3वकoयाNया ^मषाने ते ;फरतात.
!हंद=
ु थनावर?ल मस
ु लमानांNया =वाzयांमळ
ु े eयांचा असा दरारा बसला आहे
कO, ‘घरNया ^भणे घेतले रान वाटे त भेटला मस
ु लमान’ ह? Uहण महारा¬ात
बायकापोरांNया तडात ^भजत आहे . हे लोक लालबुंद, उं चे पुरे, भलेभfकम
आ(ण कजाग असतात; eयामुळे ते जातात eया गावांत !दवसाढवdया
जबरद=तीने ^शधा, चारा, लुटतात व बगार?Nया गाडया काढतात. eयांNया
टोळीबरोबर पो^लस असतो. पण eयाची तारांबळ उडून आला प ड कसा तर?
पुढे वाटे ला लावoया3वषयी कासा3वशी चालते.
चालू व!हवाट?माणे भटकणाzया लोकांना दर गावी तीन !दवस राहता
येते. गावNया पाटलाची ;कंवा एकाiा भरदार कुणQयाची अगर =थाIनक
गोसाAया फ;कराची ओळख असते, अशा गावी ते तळ टाकतात व तेथून
आसपासची गावे घेतात. मुfकामाNया गावाला ते फारसा धfका लावीत
नाह?त, आ(ण गाव खूष राह?ल असा यµ करतात. eयाच गावी तेच ^भकार
;फन ;फन उत लागले Uहणजे असे समजावे कO गावापासून तो
नजीकNया पो^लसठाoयापयत eयांनी वळण बांrधले. ^भकार उतरले Uहणजे
बzहाडे UहाताzयाकोताzयांNया व जनावरे पोरासोरांNया !दमतीला लावतात.
जर Iततfया बायका सरपण व चारा गोळा करoयाला शेताशेतांनी !हंडतात
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आ(ण उमेदवार पुष व बायका काळी-पांढर? मागoयाला Iनघतात. मुले
गायरानांनी ;कंवा राखण कमी अशा शेतांNया कडांनी ;कंवा बांधांनी जनावरे
लावतात आ(ण आपण रमत बसतात, अगर शेताचा लांगालंुगा गोळा
करoयाला जातात. eयांNया दल
 ामळ
ु H
ु े गुरे शेतात घुसतात आ(ण कधी कधी
तर ती =वतःच eयांना शेतात घालतात. गुरेह? ओढाळ व खायखाय कर?त
असावयाची, eयांनी शेतात घुसावयाचे, शेतकzयाने है क है क करावयाचे, आ(ण
eयांनी तसाच चरoयाचा रा लावावयाचा ;कंवा मुसंडी दे ऊन Iनघावयाचे, हा
eयांचा रोजचा प+रपाठ. ;फर=eयांची गुरे बहुधा हाती लागत नाह?त.
यदाकदाrचत जर ती धरल? तर राखणदाराला शेत-मोकळे टाकून गावात
कडवाडयापयत यावे लागते. पाट?ल भेटला आ(ण गरु े ताQयात घेoयाला महार
चावडीवर असला तर बरे आ(ण जर का दोघांपैकO एकाची गाठ पडल? नाह?
तर Iत.त बसावे लागते. इतकO फुरसत शेतकzयाला कोठून असणार? आ(ण
असल? तर? नंगेसे खुदा बेजार. ^भकाzयांशी अदावत कन घरादाराचा उlहाळा
होoयाची भीती असते. ^शवाय ^भकार जाती पोरांपासून तो Uहाताzयापयत
लोचट, आजवी, ;कंवा तंबी दे णाzया असतात. मुळी गुरामागची पोरे च दादा
बाबा कन जनावरे सोडून lयावयाची. eयांची डाळ ^शजल? नाह? तर
तळावर?ल बायका, पुष, कुणQयाभोवती घो घो जमतात व हातापाया
पडतात. eयांNयाह? पुढे कुणQयाने आपला हे का सोडला नाह?, तर ते गावNया
^श¡ाकडे जातात आ(ण उलट ते कुणQयालाच हलकट ठरवून eयाला जनावरे
सोडून दे oयाची गय घालतात. कानांची व अठरापगड ^भकाzयांची जनावरे
बाराह? म!हने शेते खात असताना शेतकर? eयांना कडवाडयात घालतात असे
का आढळून येत नाह?, ]ातले इंrगत हे आहे . cया बायका गवतासाठw ;कंवा
सरपणासाठw रान घेतात, eया बहुधा राखणदाराचा डोळा चुकवून शेतात
घुसतात. चोरपावलाचा eयांना बालायास असतो. eया नसेल तेथून वाट
पाडतात व काह? कुपाट? काढल? अस`यास ती बुजवीत नाह?त कारण रा ी
चोर? करoयाला ती आड-वाट उपयोगी पडते. शेतात आ`यावर eया ते वाटे ल
तसे तुड3वतात; 3पके मोडतात; बांध, पाट, आळी ढासळतात; गवत वेचताना
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भाजी, पाला, धाlय, फळे , ओट?त भरतात आ(ण तेथ`या तेथे खाoयासारखे
असेल ते शेळीसारखे बकाबका झपझप खातात. शेताNया मालकाची नजर
गेल? आ(ण तो लांबून ओरडला, तर? eयांचे हात-तड चालच
ू राहते. जवळ
येऊन तो फळे , भाजी, कणसे, परत घेऊ लागला तर eया eयाची कणा
भाकतात आ(ण नच जुळले तर गळा काढून कपाळाला =वतःच दगड मान
घेऊन रk काढतात आ(ण कुभांड रचतात कO चार ठबासाठw Iन.ुर कुणबी
जीव यावयाला उठला. पापी कुणबी अंगाला झटून अू घेऊ पाहतो, असाह?
आळ ;कeयेक जणी घालतात. अशा ि=थतीत ‘भीक नको कु े आटोप’ असे
कुणQयाला होते. संग पाहून महार, मांग, ^भ`ल ]ांNया बायकाह? शेतमाल
चोरताना अस`या यf
ु eया अंगीकारतात. ;फर=eयांNया काह? जातीत प
ु ष व
बायका ^मळून शेत मागावयास जातात, आ(ण काह? जातीमFये बायका –
प
ु ष वेगवेगळाले जातात हे लोक शेतात IनरIनराdया वाटांनी एकदम
घुसतात आ(ण कणसे काढoयाचा तडाखा लावतात. कुणबी अरे अरे करतो,
इकडे एकाला ;कंवा एकOला घालवावयाला जातो, तो Iतकडे दहा-पंधरा
इसमांची कणसे खुडoयाची एकच वद उसळते. eयाने आरडाओरड केल?,
Uहणजे सवजण eयाला वेधतात आ(ण बोलबोलून गधळून टाकतात. मांगगारोडी, कैकाडी, rच कथी, फासेपारधी इeयाद? चोरटया जाती शेत उकळoयात
फार बाfया आहे त. तळाचा नाईक भले थोरले मुंडासे चढवून बरोबर मैना
घेतो आ(ण ‘पाट?ल रामराम पाट?ल रामराम’ कर?त शेतकzयाNया पुढे जातो.
इतर बायका प
ु ष चोहोबाजंूनी शेतात घुसून कणसे तोडू लागतात. कुणबी
शेतावर नजर टाकतो तो िजकडे Iतकडे कणसे खुडoयाची एकच (झंबड eयाला
!दसून येते व तो रागे भ लागतो. परं तु ‘मोठा दै वाचा बळीराजा धमाचा
वाटा दे ’ इeयाद? गुळचट भाषणे कन नाईक eयाला हरभzयाNया झाडावर
चढ3वतो व खुल3वतो आ(ण मैना कोठे गdयात हात घालून तर कोठे दाढ?ला
हात लावून पोवाडे, इyकबाज गाणी व उखाणे Uहणून eयाची था सु करते.
तेAहा अथात eयाची नजर शेतावन गरं गळते. एवढया अवधीत सव टोळी
दोन तीन पाय`यांना झोका दे ते; खेर?ज नाईकाची ^भHा व मैनेची ओवाळणी.
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को`हाट? – हरदासांNया नाय;कणी आडपडदा न ठे वता था करतात, हे सांगणे
नकोच. कंजारणीह? टाdया 3पटून अचकट 3वचकट उखाणे Uहणत Uहणत
कुणQयाला अंग=पश करतात. मांगगारोडी, फासेपारधी ]ांNया बायका आ(ण
साधारणपणे बहुतेक ^भकार जातीNया बायका शेत मागताना करवेल Iततके
कुणQयाचे मन आकषण करतात. अशा र?तीने बचारा रानचा गडी सुंभ होतो
आ(ण ^भकाzयांना उघडया डोdयांनी शेत लुटू दे तो. हा झाला उघड उघड
रोजगार. ]ाखेर?ज जमेल तेथे रा ीतून पीक काढून नेoयाची अगर दावण
बस3वoयाची दशहत घालून खळे मागoयाला ;फरते ^भकार कमी कर?त
नाह?त. ‘कुनबी सर?खा दाता नाह?। पन मारे बगर दे ता नाह?॥‘ हा मं
कुणQयाला लब
ु ाडणाzया सव जातींNया बायकापोरांIनशी तडपाठ आहे आ(ण
eयामाणे eयाचा अंमलह? जार? आहे . ]ामाणे !दवसा प ढ?दाणा गोळा
करताना रा ी कोणeया शेतात बनबोभाट गुरे चारता येतील, कोणeया
शेतातील पीक, लाकूड, ढोरे , म ढया, कबडया, नाडे उपटता येतील हे ह? हे
लोक टे हाळून ठे वतात आ(ण eयामाणे रा ी काम उरकतात.
झुंझरका राखणदाराला डोळा लागला Uहणजे चोरपावलाने शेतात ^शन
आप`या गोoयात ;कंवा घगडयात धाlय अगर कणसे भरoयाची अनेक
^भकार जातींची व!हवाट आहे . काह? मFयरा ीला अगर प!ह`या रा ीला
Uहणजे कुणबी जेवणखाण करतो अशा वेळेला ड`ला मारतात. हे लोक
चोरलेल? कणसे लागल?च कुटतात व खातात, ;कंवा eयांचे धाlय दस
ु zया
धाlयात कालवतात Uहणजे चोर? ओळखoयाची व अंगी लावoयाची अडचण
पडते. गुराखी दोनहर? लवंडला असता ढोरवाडयातून ;कंवा मैदानात
चरणाzया कळपातून वंजार?, मांगगारोडी, rच कथी, पारधी व इतर ढोरे
पाळणाzया भटकणाzया ^भकार जातींचे लोक आ(ण =थाIयक चोरटे गुरेढोरे
लांब3वतात. ते आपल? गुरे गावNया गुरांबरोबर चरoयाला सोडतात आ(ण
आप`या गुरांबरोबर गावची गुरेह? हाकून नेतात. रा ी र=eयाने गाडी चालल?
असता Iतचा एक बैल सोडून एकजण जुवाला खांदा दे तो आ(ण सोडलेला बैल
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आप`या साथीदाराNया हवाल? करतो व तो लांब गेला Uहणजे आपण जू
सोडून पसार होतो. गाडी वाकडीIतकडी चालून गाडीवाला जागा होतो, तोपयत
सोडलेला बैल कोठ`या कोठे नेलेला असतो. म ढfयाने पाठ ;फरवल? कO
मांगगारोडी, कैकाडी, कळपातून एकOकडे चरत असले`या बकzयाची ;कंवा
म ढराची !हसfयासरशी मुंडी मुरगळतात, व eयाला झुडपात ;कंवा खाचेत
टाकून झुटकतात आ(ण म ढfया n3¡आड झाला Uहणजे तेथे परत येऊन ते
बकरे अगर म ढरे घेऊन जातात. रा ीNया वेळी वंजार? म ढयांNया कळपात
^शन eयांना बचकावतात. आ(ण eया धांदल?त म ढरे घेऊन पसार होतात.
म ढfया आडवा झाला तर ते eयाला चोपतात. बेरड लोक हातात वाघनख
घालून वाघाचा ;कंवा लांडPयाचा आ3वभाव आणून कळपात ^शरतात आ(ण
भेदरलेल? म ढरे , बकर? चोरतात. ^भ`ल, रामोशी, मांग वगैरची शेdयाम ढया
चोरoयाची र?त अशी आहे – एक इसम म ढवाडयाजवळ तडक जातो व बसतो
आ(ण बाकOचे १००।१५० कदमांवर राहतात. नंतर तो कडेचे म ढ उचलतो व
उजवा हात eयाNया मागNया पायामFये आ(ण डावा हात पुढNया पायामFये
घालून eयाची मान अशी दाबून धरतो कO eया म ढराला ‘Qया’ Uहणून करता
येत नाह?. अशा र?तीने आरडाओरड होईपयत म ढरे नेऊन ती आप`या
साथीदारांNया हवाल? करतो. चोरले`या शेdया म ढयांनी ओरडू नये Uहणून
मांग, रामोशी, कैकाडी व कातोडी eयांNया िजभेला मोठा काटा टोचतात.
ं े खुडून, eयांNया कानांचा आकार बदलून, अगर
चोरले`या जनावरांची ^शग
eयांना डागoया दे ऊन हे लोक eयांचे =वप असे बदलतात कO, ती ओळखता
येऊ नयेत. कैकाडी, व{डर, कंु चेवाले, को`हाट? वगैरे गाढवगोते (cया जाती
गाढवांवर बसतात, eया एकमेकांना एकगो ी चुलतभाऊ समजतात; अस`या
सव जातींना गाढवगोते Uहणतात.) कुंभार-परटांची गाढवे चोरतात. हे लोक
चोरलेल? जनावरे लांब बाजाराला नेऊन =व=त भावाने फुंकतात, ;कंवा मान
खातात. कधी कधी ते eयांना आप`या सामलातीत`या खाटकांना अगर
eयांNयामाफत 3वकतात. रोज लागणाzया िजनसा 3वकत घेoयासाठw सव
भटfये वाoयांना आढ?Nया !दढ? भावाने धाlय दे तात. सव ^भकार जाती
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मन=वी कैफ करतात. उiाची पवा नस`यामुळे ते तलफेपायी कलाल वगैरना
फार =व=त दराने धाlय घालतात. भटकणाzया ^भकाzयांNया जमातीNया
वळणातले कुणबी, वाणी, सावकार !ठक!ठकाणी आहे त. eयांNयाजवळ ते
आपले धाlय साठ3वतात आ(ण कायसंगी ;कंवा आषाढ – ावणात गरज
लागेल eयामाणे eयांNयाजवळून चंद? आणतात. ]ांना टाच बसते ती आषाढ
आ(ण ावण म!हlयांत. eया वेळेला खळी उलगडलेल? असतात आ(ण रानांत
काह? गवसत नाह?, तेAहा ]ांना साठ3वलेले धाlय उपसoयाची पाळी येते;
Uहणून आषाढ – ावणाला हे लोक ‘मेहुणा’
ा’ Uहणतात. मेहुoयामेहुoयांची
म=कर? आबालवF
ृ दांस माह?त आहे . जो जो समाज रानवट तो तो म=कर?
जा=त. तेAहा ^भकार जाती सांगतात कO, मेहुणा आला Uहणजे तो जसा दोन
चार गचांडया दे ऊन लोळ3वतो आ(ण खाoया3पoयापायी खचात घालतो,
eयामाणे आषाढ – ावण दोन चार गचांडया दे ऊन खचाची तसद? लावतो.
^भकार जाती गावात भीक मागतात ती अशी कO, गावकzयांना जाIतपरeवे,
Aयवसायपरeवे आळवून गाणी Uहणून, कोठे बायकोपोरांना खुलवून तर कोठे
कटकट नको असे कन, हे लोक आपल? झोळी भरतात. ^भHा मागताना
जर काह? चीजव=तू हाताला लागल? तर ते ती लांब3वतात, आ(ण cया
जातीचा चोर? हाच जात-धंदा eया तर भीक मागताना हटकून चोर?
करावयाNया. ^भकाzयांNया पालाभोवती झारे कर? व कIन. तीचे जAहे र?
खडयागंड
ु यासाठw नेहमी Iघरटया घाल?त असतात. eयांNया पयटनात eयांना
कोठे काह? कोठे काह? सापडते आ(ण ते चोzयाह? करतात. eयांना असला
माल उजागरा 3वकoयाची पंचाईत असते, आ(ण खर? ;कंमतह? माह?त नसते.
eयामुळे सोनार, झारे कर?, वाणी, जुनापुराणा जर खडेगोटे घेणारे फेर?वाले
इeयाद? लोक eयांNयाजवळून हलfया ;कंमतीने माल घेऊन चांगला लाट
मारतात. कोणeयाह? गावी मुfकाम घालoयासाठw व तेथे तो तीन !दवस
!टक3वoयासाठw सव ^भकाzयांना पाट?ल – कुलकण व हलके पो^लस ]ांची
मनधारणी करावी लागते. ^भकार Uहणजे ]ा लोकांNया बनबोभाट उeपlनाची
एक बाजू आहे . eयामळ
ु े कुणQयांना ;कतीह?

ास झाला व वद ळ लागल? तर?
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गsप बसावे लागते. ^भकार जातीची ;कफायत ;कती आहे ]ाची क`पना
पढ
ु ?ल गो¡ीवन करता येईल. पुoयाकडील खेड तालुfयातले ठोकेजोशी
सावकार? करतात. भटकणाzया ^भकाzयांमFये बायकापोरांIनशी दा-तंबाखच
ू े
Aयसन असते, अफू – गांजा सेवन करणारे आ(ण जुगार खेळणारे eयात
पुRकळ असतात, आ(ण ]ापैकO एकह? शौक पैशावाचून होत नाह?. दर एक
भुeयाला द?Hा दे ताना भोsयाला १०० पयांपयत ^मळकत होते. पोतराज
करताना भांग, गांजा, अफू, दा वगैरे िजतके Uहणून मादक पदाथ असतील
Iततके पूजेला आणावे लागतात व गुदKHणा, जेवणावळ ^मळून सुमारे ५०
पये खच येतो. पोतराजाचे ध+र ीपासून तो कलालापयत १२ नम=कार
आहे त आ(ण eयाला eयेक कलालाNया दक
ु ानी यथेNछ दा झोदoयाचा व
दKHणा मागoयाचा हfक आहे . एक वF
ृ द पोतराज असे सांगत होता कO,
मंब
ु ईस मनास वाटे ल IततकO दा ^मळून पाच सात पयाखाल? रोज जात
नाह?. कुंचेवा`यांNया लPनात मुल?Nया बापाला कमीत कमी पlनास पये
iावे लागतात. rच कयांNया लPनाला दोनशे पयांNया वर खच येतो.
फासेपारFयांत १०० पयांNया खाल? लPन होत नाह? आ(ण १२५ पयेपयत
पंच दं ड चोपतात. को`]ाटयांत लPनाला ६००-७०० पये लागतात.
चोर?, ठकबाजी करoयाNया कामी गुlहे गार – जातींना गोसावी, बैरागी,
साधू, फकOर, वगैरचा वेश अIतशय उपयोगी पडतो. यामाणे नटून कोणी
आला तर eयाNया खाoया3पoयाची चंगळ चालून eयाला घरे धंड
ु ाळoयास व
वाटे ल तेथे जाoयास मcजाव होत नाह?. पRु कळ गl
ु हे गार जाती दक
ु ानदार?चा
आव घालून घरे हे न ठे वतात व फोडतात. भामटे हे वारकर?, गोसावी,
बैरागी, फकOर, या ेक वगैरची अनेक सगे आणून उचलेrगर? करतात. बौर?
(बावर?) जातीचे घरफोडे व दरोडेखोर अ4रे व धातुपौ3¡क औषधे 3वकOत
;फरतात. eयांNयाबरोबर गाढवे, गाई, Uहशी, ते असतात. समागमे
बायकापोरे अस`यास ते गोसाAयाचा आ(ण सडेपणी बैराPयाचा डौल घालतात.
काह? खाकO साधू (हे अंगाला भ=म चrचतात, लंगोट? नेसतात आ(ण धुनी
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लावून बसतात.) होतात. काह?जण कृ म गंगाजलाNया (पाoयात गोपीचंदन
काल3वले Uहणजे ते भागीरथीNया पाoयासारखे !दसते.) कावडी घेऊन
!हंडतात. खोट? नाणी पाडणारे व चाल3वणारे मारवाड अथवा गुजराथ बौर?
भाटाNया, rगर? गोसाAयाNया ;कंवा कबीरपंथी फ;कराNया थाटाने फेर?ला
Iनघतात, आ(ण बाoया-दोहरे न अडखळता Uहणतात. फ;कराची ऐट आणून
3वजापुराकडील छsपरबंद नावाचे मुसलमान लोक खोट? नाणी पडतात व
चाल3वतात. औधीये लोक बैरागी ;कंवा ाण या क
े  बनतात आ(ण चोzया
करतात. उजळे मीने (मीयाने) लोक संजोगी साधूंची अfकड लावून भगवा
फेटा घालतात, ;कंवा कधी कधी cयोIतषी बनतात आ(ण चोzया – घरफोडया
करतात.
ना^शक, पंढरपरू , तुळजापूर वगैरे Hे ांNया र=eयावर?ल गावांना सव
पंथांNया व धमाNया खzया – खोटया साधंच
ू ी बेहV तोशीस लागते. नवीन
Hे ,े नवीन साधू व नवीन पंथ Iनमाण करoयात !हंदं च
ू ी बरोबर? करणारा
एकह? धम सबंध प
ृ वीत नाह?. ‘िजतने कंकर उतने शंकर’ ‘कवडीस कवी
आ(ण गोवर?स गोसावी.’ वाससौकय आ(ण काठwला सोने उघड बांधून
जाoयाइतकO शांतता अस`यावर Hे ांNया वF
ृ द?ला आ(ण या ेकंNया
पाय3पट?ला ताळतं

कोठले राहणार? ]ामुळे सFया गावोगाव नेहमी 3वकल,म

^भकार? व साधू व=तीला आलेले n¡ीस पडतात. आंधdयापांगdयांची माळ
बर?च मोठw असते आ(ण आ(ण eयांना ;कफायतह? पRु कळ होते. आंधळे पांगळे
अeयंत सांसा+रक व Aयसनी असून बहुधा दोन पैसे बाळगून असतात, कारण
eयांना दान करoयाची, धमव4
ृ ीपेHा फँशन ऊफ नव3य चाल अल?कडे
झपाटयाने वाढत आहे . बायकापोरांचा संसार तर ते थाटाने करतातच, पण
कैफह? सडकून करतात. Iनiोगी आंधdयापांगdयांNया माळे चा उपसग
खेडयांना हमेशा लागतो. eयाचमाणे वारकzयांचा !दंडया-पालBयांNया
वाटे वर`या गावांना eयाीeयथ नेहमी बराच खच येतो. पूवापार ढ?माणे
१००।२०० ते हजारो वारकzयांना लोक भkभावाने भाजीभाकर? पुर3वतात.
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]ाखेर?ज !दंडीतले वारकर? वावरणे, जोडे, घगडया, छ£या, पैसे वगैरे
उकळीत चालतात ते वेगळे . कानफाटे ;कनर?वर गोपीचंदाची गाणी Uहणतात
व पीठ, पैसे मागतात. भैरवद?Hेचे गोसावी संFयाकाळी आ`लक पुकार?त पीठ
मागतात. गोसावीगोसावी-बैरागी घरोघर पीठ, कपडा आ(ण गांजा – तंबाखल
ू ा ;कंवा
या ेला अगर एखाiा मं!दराला पैसे मागतात. ते कधी कधी

ागा कनह?

पैसे काढतात. अघोर? राखेचा बोकणा तडात भन मे`यासारखा पडतो,
Iतळाची प ड कुज3वल? Uहणजे Iतची 3व¡ेसारखी घाण येते. ]ामाणे नकल?
3व¡ा खाoयाची भीती घालून अघोर? पैसे उकळतो.. नानकशाह?,
नानकशाह?, कबीरपंथी पैसे
मागत गावोगाव !हंडतात. फकOर,
फकOर, ^शVी भाकर?, पीठ, कपडा व पैसा
मागतात. ;फर=eया बैराPयांपेHाह? फ;करांचे वतन आतताईपणाचे व
रं गेलपणाचे असते. रफई फकOर ग
ु जाने भोसकून घेoयाची ;कंवा मानेतून
‘सुलतानी’ (सळई) घालoयाची जरब दे ऊन पैसे काढतात. मानभावांNया
झुंडीNया झुंडी धाlय व पैसे गोळा करतात. ‘बाहे न काय मानभावीपणा
दाख3वतो, मानभावामाणे eयाचे मत काह? के`या कळावयाचे नाह?’ इeयाद?
वाfयचार लोकांमFये ]ा वगासंबंधाने वसत असलेल?, खर? Uहणा खोट?
Uहणा, साशंक भीती दश3वतात.
गोसावी, बैरागी, वाघे, मुरdया, !हजडे, मानभाव, फकOर वगैरे दे वाचे
नाव पुढे कन भीक मागणारे लोक – मग ते ;फर=ते असोत ;कंवा =थाIयक
असोत – हा नुसता Iनपयोगीच नAहे तर समाजघातक वग आहे .
ाणापासून तो सव वगाNया व सव जातींNया लोकांना ]ा वगात ^शरता
येते. 3वRणूचा पेला sयाला Uहणजे बैरागी होतो, ^शवाय पेला sयाला Uहणजे
गोसावी, 3पराचा sयाला Uहणजे फकOर होतो इeयाद?. ]ांनी संसार नावाला
सोडलेला असतो. eयापैकO बहुतेक सांसा+रकापेHाह? लालची, लफंगे, तामसी व
दAु यसनी असतात आ(ण लोकह? 3वशेषतः मारवाडी, गुजराती, उदमी व
पाट?ल eयाना इNछाभोजन, भांग, गांजा, अफू दे oयात पुoय मानतात. कोणी
आईबापावर तर कोणी बायकामुलांवर सून साधू फकOर होतो, कोणाला
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आrधAयाधीमुळे पंच नकोसा होतो तर कोणाला पोटाची ददात, यातायत
नको असते. ]ा वगाची खाoया3पoयाची मौज, IनRकाळजीचे बनदगदगीचे
आयRु य, कोणाNयाह? क]ांत वागणे नलगे अशी =वNछं द? वत
ृ ी, लोकांकडून
^मळणारा सlमान, आeमोFदाराचे मग
ृ जळ आ(ण लांडया को`]ांनी व
मुंडणाzयांनी ]ा जीवनव4
ृ ीसंबंधाने भरलेले खासे नामी छत इeयाद?ना भुलून
पुRकळ मुलगे, मुल?, गफलतीने गोसावी, बैरागी, वाघे, मुरdया, भोsये,
आराधी, जोगIतणी, भा3वणी, मानभाव, फकOर वगैरे होतात. मुले होत नसल?
;कंवा होऊन ती वाचत नसल? अशा ी-पुषांना हे लोक अंगारा, साद व
आशीवाद दे तात आ(ण सांगतात कO, प!हले ;कंवा अमुक एक फळ दे वाला
वाहा Uहणजे तुझे पोट 3पकेल व व=तीवाडी वाढे ल. गरजवंताला अfकल
नसते. लोक बचारे कबूल करतात व जुनी लंगोट? दे oयास मागेपुढे करणारे
पोटचा गोळा तटकन तोडून गोसावी, बैरागी, वाया, भोsया, जोगIतणी,
मुरळी, फकOर, मानभाव ऊफ भवाळ इeयाद?ंNया पदरात टाकतात! अशी एक
समजूत आहे कO, संक`पामाणे मूल वा!हले नाह? तर ते नपुंसक होते आ(ण
वंशखंड होतोः जlमचे जlम जातात तर? मोठमोठया पंडताला धमाचा सुगावा
लागत नाह?, परं तु आमNयात cयामाणे बाहुल?ची लPने होतात तशी
लोकांNया अLानाचा व धमभोळे पणाचा फायदा घेऊन पाळoयात
rच`या3प`यांना धमद?Hा ;कंवा पंथद?Hा दे oयात येते. असे मुंडलेले लोक पुढे
कुसंगतीने दरु ाचार? होतात आ(ण मरु dया, भा3वणी यांना तर पोटासाठw कसब
करणे ा

होते. परं तु अबुFदपणी ग
ु चे चे`यावर जुलूम वजन असते व

eयाला मायेत घेoयासाठw खाणे-3पणे, लेणे वगैरे हरएक बाबतीत चे`याचे असे
लाड चालतात, कO कोणी पोटNया पोराचे इतके कोड पुरवीत नसेल.
मानभावांNया मेdयातले कडयातोडयांनी मढ3वलेले गोिजरवाणे ‘बाळबोवा’
पा!हले Uहणजे वर?ल 3वधानाची सeयता पटे ल.
आईबापांचे पोट 3पकoयासाठw eयांनी आमNया जlमाचे मातेरे कले
अशी कबुल? जेजुर?स भर खंडोबाNया दे वळात ;कती तर? मुरdया समजू
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लाग`यावर दे तात. हजार साधूत नऊशेनAयाoणव Lानशूlय, Aयसनी, को3प.
व लालची असतात आ(ण eयांNया दव
ु ासव4
ृ ीला ^भऊन लोक eयांना पोसतात.
अयास कन कनह? मनाची एकाJता होत नाह?, तर cयांचा सव काळ
भटकoयात, ^शधा, कपडा, पैसा उकळoयात व Iनशाबाजीत जातो eयांनी
‘आमचा काळ आUह? परमाथाकडे वेचतो, तुUह? जसा पोटाचा तसा आUह?
दे वाचा उiोग करतो, सवानीच रोजगार करावा तर दे वाची चाकर? कोणी
बजवावी?’ इeयाद? बकावे आ(ण लोकांनीह? ते खरे मानावे ]ापेHा आमNया
3वचारमूढतेचा खंबीर पुरावा दस
ु रा कोणताह? असू शकणार नाह?. बहुतेक साधू
IनAवळ खाणे3पणे, गsपागो¡ी, हुfकापाणी यात काळ घाल3वतात. थोडेसे
तुलसीदासाचे रामायण झुकत झुकत वाचतात ;कंवा ५-५० अभंग, दोहरे , पदे
यांची पोपटपंची करतात आ(ण फारच छे डले तर एखादा दस
ु रा एखादे
ठारा3वक धम3वषयक कोडे ;कंवा कूट® अL जनांNया तडावर फेकतो, व
eयाचे ठारा3वक पFदतीने Iनराकरण करतो आ(ण eयाकडून वाहवा ^मळ3वतो.
अस`या बzहाणी साधूंना दान कन eयांNयामाफत =वगात दाद लावून
घेoयाचा यµ करणे Uहणजे वंFयापु ाची अपेHा करणे नAहे काय? गोसावी,
बैरागी, फकOर गावात आले कO गावचे चंगीभंगी आपल? बैठक बुवाजी ;कंवा
साईजीजवळ घालतात आ(ण eयाचे =थ वाढवून आपणह? चैन करतात. ]ा
वगातले साधू प!ह`याने गावNया अ`पवयी पण चैनी मुलांना गाठून eयांना
अमलाची चट लावतात आ(ण तeीeयथ eयाकडून घरचे धाlय, वे ;कंवा
पैसा ]ांNया लहानसान चोzया कर3वतात. ]ांNया सादाने गांजा – अफूचे
Aयसन लागून पुढे चोर ;कंवा कफ`लक झाले`या व कधी कधी ाणासह?
मुकले`या तणांची उदाहरणे मागाल IततकO खेडयातून दाख3वता येतील.
]ामाणे गावावर चरता चरता हे लोक जर एखाiा गावी =थाIयक झाले कO
ते गावकzयांNया उतरं डी उत लागतात. ]ांNया धुनीजवळ गावगुंड पडलेले
असावयाचे, आ(ण मग ‘कु£याचा पाय मांजरावर आ(ण मांजराचा पाय
कु£यावर’ असे धंदे चालतात. अनेक !ठकाणNया तण िया – 3वशेषतः
3वधवा – डबो`यासह ]ा लोकांनी काढून ने`या आहे त आ(ण cया घरात
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मुंगीला र?घ नAहती, तेथे मोठाल? भगदाडे पाडल? व मानधनांNया तडाला
काळे फासले. आगगाडी नAहती तेAहा साधू लोक पायी वास या ा कन
!ठक!ठकाणची मा!हती व Lान ^मळवीत आ(ण eयांNया औषधपाoयाचा व
जडीबुीचा लोकांना उपयोग होत असे, असे Uहणतात. आता हे लोक
आगगाडीने इकडून Iतकडे जातात व eयांना दे शाचार पाहoयास व वन=पतींचे
Lान ^मळ3वoयास काह?सुFदा संधी सापडत नाह?. तर? आपले लोक अजून
समजतात कO, साधूंना ;कंवा eयांNया घरभzया चे`यांना पुRकळ कळते. काह?
साधूंना अ`प=व`प शाीय ;'या माह?त असतात. उदाहरणाथ, कागदावर
तुरट?ने गाईचे ;कंवा चेटकOचे rच

काधले तर ते एरवी !दसत नाह?, कागद

पाoयात बच
ु कळला Uहणजे ते !दसते व साधच
ू ा बोलबाला होतो. झाडे,
धाlयाNया सुडया व चाzयाNया गंcया जाळoयाNयाह? युfeया आहे त आ(ण
अ+र¡-तीती आल? Uहणजे लोकांना खरे च वाटते कO, साधच
ू ा शाप भोवला.
अस`या कृती ^शकून आपले ढग मात3वoयापल?कडे ;कंवा साधूंचे कपडे
पांघन गुlहे करoयापल?कडे बहुतेक आयतखाऊस उiोगच रा!हला नाह?, असे
Uहट`यावाचून राहवत नाह?. ]ांNयाच नावाने तुकोबाराव हळहळतात कO
“बुडतसे जन दे खवेना डोळा। Uहणूनी कनवळा येत असे॥“
गावोगाव भटकणाzया ^भकाzयांचे ढोबळ मानाने तीन वग पडतील.
जोशी, वासुदेव, पांगूळ, भराडी, वाघे, Iतरमल वगैरेसारखे ^भHुक; rच कथी,
मांगगारोडी, पारधी, माकडवाले, कैकाडी वगैरेसारखे चोर ^भHुक; आ(ण
वारकर?, 3वकल (अंधळे पांगळे , रोगी वगैरे), गोसावी, बैरागी, मानभाव, फकOर
वगैरे Iत3.त ^भHुक. अनेक कारचे गुlहे गार लोक आप`या सोयीमाणे
उपरोk Iतlह? वगाची सगे घेऊन आपला कायभाग साधतात, आ(ण ^भHेत
ऊफ धमात पंच भागला नाह? Uहणजे Iतlह? वगातील लोक कमीअrधक
मानाने लांडीलबाडी व चोर?चपाट? करतात. प!ह`या वगातील लोकांची जी
काय ाचीन गाणी, कथा, पोवाडे, होरे , ठोके, बाoया असतील, eयांचा संJह
कन ^सFद केला, तर सामािजक व धा^मक इIतहासावर आ(ण !ढबFद
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लोकाचारावर बराच काश पडेल, असे तcL ोeयांचे मत झा`यावाचून
राहणार नाह?. =टे डसारBया पंडतांनी पाळoयात`या मल
ु ांची कवने व गो¡ी
Iनरं तर संJा] Uहणून संपादन के`या आहे त. पRु कळ कवनांतील कथासंJह
अनेकरसप+रपूण आहे त. परं तु तेवयासाठw ती घोकून ठे वणाzयांNया पोषणाचा
सामािजक खच अतोनात होतो, असे मोठया क¡ाने Uहणावे लागते. eयांNया
पाठांतराचा संJह व काशन झाले Uहणजे मग eयांNया धंiात तर बलकुल
हशील राहणार नाह?. वेद ^सFद झाले आहे त Uहणून वेदपठण करणाzया
ाणाला दKHणा दे णे अनावyयक आहे , अशी झालेल? लोकव4
ृ ी पुढे
ढकलल? Uहणजे वारकर?, कबीरपंथी, गधळी वगैरे ^सFद Jंथांतील अभंग,
पदे , लावoया, पोवादे Uहणाणाzयांचे काम उरले नाह? असे होते. भराडी,
वासद
ु े व, गोसावी, बैरागी, पांगूळ, कानफाटे वगैरची कवने व कथा ^सFद
करoयास सावजIनक वगणी केल?, तर पुढ?ल 3पढ?चा बराच खच वाचून ]ा
^भHुकांना परवडेल तो उeपादक धंदा करoयाचा र=ता खुला कन !द`याचे
महeकाय होईल. अनेक महारा¬ीय सं=थाIनकांसमोर ]ा लोकांची, Iनदान
तमासगीर बहुपी वगैरची दरसाल हजेर? होत असते व eयांना इनाम,
वषासने, ^शरपाव वगैरे बदागी दे oयात येते. eयांनी जर ]ा पFदतीला
Aयवि=थत =वप !दले आ(ण इं Jज सरकारNया पुराणव=तुसंशोधन
खाeयामाणे उपरोk वगातील यNचयावत लोकांNया सांदाIयक 3वiेचा संJह
करoयाचे एखादे खाते काढले तर आप`या दे शबांधवांवर eयांचे अनंत उपकर
होतील ]ात संशय नाह?. तर? सं=थाIनकांनीह? सहानुभत
ू ीने ]ा 3वनंतीचा
3वचार करावा. दस
ु zया वगाचा Uहणजे चोरटया ^भकाzयांचा कोणालाच उपयोग
नसून उलटा उप"व आहे . Iत3.त ^भHुक बहुतेक या क
े  Uहणून वावरतात.
साधू-फ;करांNया सव पंथांमFये जर? घरभरे आहे त, तर? वारकर? ^शवायकन
बाकONयामFये फार कन सडे लोकांचा भरणा 3वशेष असतो. काह?तर? उiोग
कन दोन पैसे साठवून ]ांनी खुशाल या ा, वाzया व दे वदे व करावा. मजुर?चे
दर गे`या पंचवीस वषात दप
ु ट?वर चढले आहे त. ध¡पु¡ अंधdयांनासुFदा
डोळस पांगdयांची मदत घेऊन चार-पाच पाय`या दळण दळoयास हरकत
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कोणती? आपाप`या वकुबामाणे cया eया भीकमाPयाने धंदा केला तर
मजुरांची संBया वाढून मजरु ?चे दरह? सैलावतील. अमक
ु Iतथीला अमfया
या ेला गेले पा!हजे, अशी Iनकड दाखवून भाडयाचे पैसे मागणारे ]ा वगात
पRु कळ असतात. पण ते असा 3वचार कर?त नाह?त कO, आपण +रकामटे कडे
असताना दोन तेथे चार म!हने पायी वास कन Iतथी का गाठू नये?
^भHुक येथून तेथून अकट व =वाथ ह? खूणगाठ ºदयाशी बांधून eयांना पुरे
कसाला लावoयाचा सव जातींNया, पंथांNया व संदायांNया लोकांनी
Iन^भडपणाचा Iन|य केला पा!हजे आ(ण ]ा कामात कोणी कोणाला गळ
घालू नये. पुRकळ वेळा असे होते कO, गावकर? एकमेकांNया ^भडेला गुंततात
आ(ण अवघेह? बुडतात. मवाळ पाटलाने माळकर? कुलकoयाला Uहणावे कO
आUह? तुमNया !दडींची संभावना केल? तेAहा तुUह? मानभावाNया मेdयाला
मदत करा आ(ण दोघांनाह? मस
ु लमान मुलाlयाने Uहणावे कO, आUह? तुमNया
लोकांNया साधूंना वगणी दे तो, तर तुUह?ह? आमNया फ;कराचा सवाल खाल?
जाऊ दे ऊ नका. cयांNया गुणांची खा ी पटल? असेल अशा – मग तो कोणीह?
असो – Aयk3वशेषाNया भजनी तुUह? खुशाल लागा. कोणी लोकोपयोगी
धमसं=थेचा जीणFदार कर?त असेल तर मनाची खा ी कन या आ(ण
eयाला यथाशk सा] करा. पण 3पढ?जाद ^भHुकO ;कंवा पंथ ;कंवा संदाय
]ा भपfयाला भुलून आपले नाव वाढ3वoयासाठw कोणी =वतः बुडू नये व
इतरांनाह? बुडवू नये. वारकzयांना लोक फारसे भीत नाह?त पण गोसावी,
बैरागी, फकOर, मानभाव ]ांची लोकांना भीती वाटते. eयांNया

ाPयांना लोक

चळाचळा कापतात; ]ा^शवाय हे लोक Uहै स उडवतील, झाडे, फळे जाळतील,
3व!हर?चे पाणी पळवतील ;कंवा आग लावतील, असे ]ा साधूंचे लोकांना भय
राहते. असे सांगतात कO, Iनजामशाह?त ^भकार ठरत नाह?. गावकर? व
अrधकार? eयांना झोडून 3पटाळून लावतात. मोकdया पायाNया इंJजीत तसे
होणे शfय नस`याने एकंदर आयतखाऊंचा ® सोड3वणे कठwण आहे , व तो
आमNया लोकांNया मायाळूपणाने अrधकच कठwण झाला आहे . eयेकाने काम
करावे आ(ण पोटाला ^मळवावे. असे जो कर?त नाह? व मला पोटाला नाह?
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Uहणून भीक मागoयाला येतो, eयाला भीक घालू नये. तो उपाशी मरत
असला तर eयाला काम करoयास सांगावे, पण फुकट पोटाला दे ऊ नये. तसेच
पैसा गाठw अस`या^शवाय कोणालाह? भटकता येऊ नये, अशी तजवीज झाल?
पा!हजे आ(ण हे काम लोकांचे आहे , ]ात Aयk=वातं£याNया आड
येoयासारखे काह? नाह?. वाटे ल eयाने वाटे ल eया साधूला ;कंवा साधूंNया
मेdयाला वाटे ल तेथे lयावे आ(ण eयांचा खच सोसावा. cया ^भHुकाजवळ
वाटखच नसेल eयांना आमं णा^शवाय गावोगाव भटकता येऊ नये, आ(ण ते
गावी आ`यास eयांना तेथे ^भHा ^मळू नये व मागता येऊ नये. आमं त
^भHुकांची बरदा=त आमं ण दे णाzयांनी करावी, इतरांस eयांची तोशीस लागू
दे ऊ नये. असे झाले Uहणजे आमं ण दे णारे अंथण पाहून पाय पसरतील.
असले काह? ^सFदांत लोकांNया मनात बंब`या^शवाय आ(ण तदनुसार
वागoयाचा eयांनी Iनधार के`या^शवाय ^भकाzयांची व गुlहे गारांची संBया
आ(ण दे शाचे दा+र»य हटणार नाह?. Iनमं ण नसले`या साधूंNया ;फरतीवर
पो^लसाने लH ठे वावे आ(ण लोकांना

ास होईल अशा र?तीने कोणालाह? भीक

मागू दे ऊ नये. मुंबई-डि=fट पो^लस अँfट ( १८९० चा अंक ४) कलम ६१
रकम (एस) नुसती कायiात धूळ खात पडल? आहे . Iतचा जर गावात, या त
े
व आठवडे बाजारात अंमल केला तर पुRकळ साधू आ(ण पंगू दस
ु रा धंदा
पाहतील. जो कोणी

ासदायक र?तीने भीक मागतो अथवा भीक

^मळ3वoयासाठw र=eयात ;कंवा र=eयाजवळ रोग ;कंवा Aयंग ;कंवा
;कळसवाणी जखम दाख3वतो eयाला पlनास पयेपयत दं ड सदर कायiाNया
सदर कलमात सांrगतला आहे . तसेच अठरा वषाNया आतील पुषाला ;कंवा
ीला आजlम चय – व4
ृ ीची द?Hा दे ऊ नये, आ(ण बारा वषाNया आत
कोणालाह? चेला बनवू नये अशी कायiाची अट सरकारने घातल?, तर
पुRकळच काम होईल. गुlहे गारजातींचा गुlहे करoयाचा धंदा सुटावा Uहणून
!हंद=
ु थान सरकारने गुlहे गार जातींचा कायदा (इ.स. १९११ चा Iतसरा) पास
केला आहे आ(ण मुंबई सरकारने तो सात – आठ िज`]ांत १०-११ जातींना
लागू केला आहे . गl
ु हे गार जातीतील इसमांची नावे नदन
ू eयांनी नेम`या
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दे शात =थाIयक झाले पा!हजे, ठर3वले`या हVीबाहे र भटकू नये ६ ते १८
वषाNया वयापयतची मुले शाळे त घातल? पा!हजेत, वगैरे Iनबध सदर
कायiाअंवये सरकारला मदत केल? तर बहार होईल. गावकzयांनी व
गावकामगारांनी मनात वाग3वले असते, तर सव आयतखाऊंचा बंदोब=त
मागेच झाला असता. 3पनल कोड सवाना पुन उरले आहे . खेर?ज पो^लस
अँfट, कडवाडयाचा अँfट वगैरे eयाची 3पले आहे तच. मागणाzयाने शेतात
;कंवा घरात पाऊल ठे वले कO अlयायाची आगळीक होते; रोप तुड3वले कO
अप;'या आ(ण खुडले कO चोर? होते. दस
ु zयाNया मालात गुरे चारल? तर
3पनल कोडची अप;'या होऊन ^शवाय कडवाडयाNया अँfटमाणेह? गुlहा
होतो. सव भटके गदळ राहतात आ(ण मf
ु कामाNया गावात व आसपास अती
घाण करतात. अगोदरच खेडयात =वNछता कमी आ(ण eयात ;फर=eये
उतरले Uहणजे गावापासून अधा-पाव मैल नाक धर`या^शवाय चालता येत
नाह?. घाणीचे खटले कनह? eयांचा वास अडचणीचा व खचाचा करता
येईल व सावजIनक खिजlयात थोडी फार भर पडेल. तेAहा जर ते कायiाचे
सा] घेऊन सवानीच ह? सावजIनक पीडा घाल3वoयास झटले पा!हजे.
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७.

दक
ु ानदार?

पूव Nया अमदानीत राजे लोक कलासंपlन लोकांना राजधानीत खुशीने
;कंवा जबरद=तीने नेत, eयामुळे कौश`याची कामे राजधाlयांत 3वशेष नजरे स
पडत. राजधाlयांमाणे मोठा`या या ांNया !ठकाणीह? लोक पुRकळ जमत
आ(ण तेथे मालाची दे वघेव फार चाले व अजूनह? चालते. आप`या
जग3वBयात कवींनी आपल? नाटके या ासंगांनी थम लोकांपुढे मांडल? ह?
गो¡ सवुत आहे . इंJजी अंमलापासून मनू पालटला, आ(ण हुlनर? लोकांना
राजधनीत जाऊन राहoयाची तसद? नाह?. cयाचे, जेथे पोट भरे ल तेथे eयाने
खुशाल जावे आ(ण सुखाने नांदावे, अशी सवास मुभा आहे . !हचा प+रणाम
असा झाला आहे कO, AयापाराNया सोयीमळ
ु े जी शहरे पुढे आल? आहे त, eयात
हुlनर? लोक राजधाlयांपेHाह? अrधक राहतात आ(ण मोठया या ांपेHा दे खील
तेथे माल अrधक उठतो. जर? पव
ू पेHा वासाची साधने व 3व4ाची सुरKHतता
वाढल? आहे तर? खेडयात उदमी व कसबी लोकांची व=ती जुजबी, rगzहाईक
कमी व चढाओढ पूcय अशी ि=थती अस`यामुळे eयामFये दक
ु ानदार?
यथतथच आहे . Uहणून खेडयाचे rगzहाईक रोजNया बाजारासाठw आसपासNया
पेठेत ;कंवा शहरात जाते, या ांNया !दवसांत या ाह? लोटते, आ(ण थांबoयाला
सवड नस`यास गावNया उदUयावरह? गरज भागवून नेते. ]ा^शवाय
हाळीपाळी करणारे ;करकोळ दक
ु ानदार आपला माल खेडयांनी नेऊन 3वकतात.
खेडयात नाoयाची हलकOशी गरज भागते. मोठw गरज वारoयासारखे सराफ
खेडयात द^ु मळ. ते कसQयात, पेठेत ;कंवा शहरात राहतात आ(ण तेथून
आप`या वळणात`या गावांना कज पुर3वतात. ]ामाणे खेडयातल? दक
ु ानदार?
जागेवर, या त
े व आसपासNया कसQयात, पेठेत ;कंवा शहरात चालते.
शेतीचा हं गाम सोडून बाकO वषभर मंद?च असते. नाह? Uहणावयाला
लPनसराईत ;कंवा सणावराला खेडयात`या लोकांची दक
ु ानावर बर?च गद
नजरे स पडते.
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सालउधार? आ(ण दामदRु काळ ह? खेडयातील दक
ु ानदार?ची धान अंगे
आहे त. खेडयात कमकसर सव व=ती कुणबी आ(ण eयाकडून शेतमाल
पावणारे ]ांची असते. रोख पदरमोड करणाzयांची व=ती इतकO जुजबी असते
कO, ती जमेत धरoयासारखी नाह?. कुणबी व eयावर जीव धन राहणारे
काना आ(ण ;फर=ते ]ांचा हात उया सालात एकदा Uहणजे खळवट?ला
काय तो चालतो. खासगी नोकर?त म!हlयापेHा साल बांधून दे oयाचा जा=त
दे श+रवाज आहे . खेडयात म!हनेदार नोकर फार कमी. तथा3प मजुर?चे दर
वाढ`यापासून आताशा मा

रोजंदार होoयाकडे मजुरांची जा=त व4
ृ ी !दसून

येते आ(ण ती 3वशेषतः शेतकzयांना नडते. पूव Nया राcयात इनामदार,
वतनदार यांNया नेमणुका वषातून एकदाच खच घालतात. मा

२५

पयांवर?ल पाट?ल-कुलकoयाची पोटगी सहामाह? अदा होते. ]ाचा प+रणाम
असा झाला आहे कO, वषभर वाoयाने वाणसौदा, चाटयाने कापड, सावकाराने
खावट? ;कंवा पैसा पुरवावा आ(ण गावकzयांनी सालअखेर खाते चुकवावे, असा
धारा जो पडून गेला तो अजूनह? चालू आहे . =वराcयातील नेमणुकांचा बहुतेक
भाग ऐनिजनसी ^मळत अस`यामुळे आ(ण कुणबी, काना व ;फर=ते ]ांचे
नाणे बोलून चालून दाणे अस`यामुळे ]ा उधार?ची बहुतेक फेड ऐनिजनसी
होत असे व अजूनह? तशीच होते. सबब नाoयाची उलथापालथ आमNयाकडे
कमी होऊन दामदRु काळ सु झाला, तो इतका कO, =वराcयात जो
कमा3वसदार !हशेबी येoयापेHा जा=त वसूल पाठवी, eयाला दरबार शेकडा
दोन टfके मनोती व साल?ना बारा टfके Aयाज मजरु ा दे ई. धमकृeयातसुFदा
अनेक धाlये, हळद, खारका, नारळ, सुपार?, फळे , व, जोडा, काठw,
गाईपासून ह4ीपयत जनावरे वगैरNया दानाचे माण !हरoयापेHा फार अrधक
आहे . रोकड नाoयाची ;कंमत कोठ`या कोठे जाऊन बसल? हे चार आoयात
गोदान होते – Uहणजे ाचीन काळी रोख पावल?पेHा गाय ^मळणे सोपे होते
– ]ा एका गो¡ीवन ^सFद होते. मोठया शाीपंडतांNया घरात वेळेला
शालजोडया Iनघत व इनामदारांNया घरांत सोने-जडजवाह?र Iनघे; पण
रोजNया Aयवहारापरु तीसुFदा रोकड Iनघoयाची मारामार पडे. शेतमाल झाला
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;कंवा कोणताह? 3वकoयाजोगा िजlनस हाती आला, तर तो 3वकून eयाची
रोकड कन ठे वू आ(ण रोखीने पंच चालवू, असे कोणीह? मनात वाग3वले
नाह?. अथात रोकड ह? एक अनावर शkO होऊन बसल? आ(ण cयाNयाजवळ
रोकड eयाला नुसता मनमानेल Iततका नफा ^मळू लागला इतकेच नAहे तर
eयाचा गावावर मोठा अमंल गाजू लागला. सरकारला तर लोक मायबाप
समजतातच. पण eयाNया खालोखाल दक
ु ानदारांनाह? मायबाप समजू लागले
आ(ण eयाची अशी nढ भावना झाल? कO धाlय झा`यावर सरकारने ;कंवा
दक
ु ानदारांनी eयातून हवे Iततके lयावे, मा

आमचा पंच खंडू दे ऊ नये

आ(ण आUहाला उपाशी मरoयाची पाळी आणू नये. अशा र?तीने दक
ु ानदार
आ(ण rगzहाईक ]ामFये सेAयसेवक भाव Iनमाण झाला. सावकाराशी
भांडताना पRु कळ कुणबी eयाला 3वचारतात कO, ‘शेत 3पकले नाह?, तुला दाणे
माrगतले तेAहा तू rचमुटभर तर? दाणे !दलेस का? आ(ण आता आला तीन
टो`यांचे rचठोरे (रोखा) घेऊन पैसा मागावयाला ;कंवा ;फयाद करावयाला!’
दRु काळात दक
ु ानदार ग`लाचारा परगावी 3व'Oला रवाना क लागले Uहणजे
गावकर? eयांना आडवे होतात आ(ण Uहणतात कO, ‘आUहाला उपाशी मारता
काय’ उधार? आ(ण नाoयांचा अभाव ]ामुळे खेडयातले दक
ु ानदार अeयंत
=वाथ व काढू आ(ण rगzहाईक आशाळू व परावलंबी होऊन ‘दे रे वाoया आ(ण
खारे ाoया’ अशी सामाlय दै नाव=था फार !दवसांपासून ा

झाल? आहे .

मग
ृ साल हे कुण बकOचे साल होय. बरसात लागल? Uहणजे शेतीचा
हं गाम स
ु होतो. सुसमF
ृ द शेतकzयांनासुFदा cये., आषाढ, ावण हे म!हने
3ववंचनेत जातात. कुणQयांमFये “आखाडी” हा दRु काळाला IतशQद आहे .
‘सोळा वषापूव प!हल? आखाडी पडल? तेAहा मी खडीवर गेलो’ असे गावढे कर?
बोलतात. ]ावन आषाढाचा म!हना कुणQयांना नेहमी जाचत असावा, असे
अनुमान करoयास हरकत नाह?. जवळ दाणा चारा व रगदार बैल असले तर
बरे , नाह? तर सवच rचंता. ]ावेळी कुणबी बहुधा खावट?साठw वाढ?ने धाlय
आणतात आ(ण दक
ु ानदार जुने ;कडले धाlय eयांNया माथी मान
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रासमायाला एकदाणी नवे धाlय !दढ?ने fवrचत दण
ु ीने परत घेतात.
cयांNयाजवळ वैरण व बैल नसतात, ते कमीत कमी दोहो ा Aयाजाने कज
काढून बैलवैरण घेतात. कज ^मळoयाइतकO पत नसल? ;कंवा कज न काढता
Iनभoयासारखे असले तर ते दस
ु zया कुणQयांशी ‘खांदोडी’ करतात. eयायोगाने
eयाला बैल उसनवार ^मळून eयाबVल बैलांNया मालकाला धाlय, पैसे ;कंवा
आपले बैल परत उसनवार iावे लागतात. अशा र?तीने ;कeयेक कुणबी
ज^मनींना पाळी-गोपाळी घालतात. खांदोड करoयाला ऐपत नसल? तर ते
“इरिजकO
इरिजकO”
इरिजकO ने पाळी घालतात, पेरतात व काढणी-मळणी करतात. पाळी, पेर,
काढणी, मळणीला जे कुणबी मदत येतात eयांना सकाळी lयाहार?, दप
ु ार?
जेवण व संFयाकाळचे मोठे जेवण iावे लागते. अशा कारNया कामाला व
eयाNया ]ा अlनमय मोबद`याला इरिजक Uहणतात. महार, मांग वगैरे
इरिजकOला बोलावीत नाह?त, कारण ते आप`याबरोबर आपल? मुलेमाणसे
जेवणाला आणतात आ(ण अlनह? मागून व चोन नेतात, eयामुळे Iनपूर
येoयाची भीती असते. इरिजकONया वेळी मांग डफ़ वाजवीत राहतो आ(ण
कामकर? “शाबास रे वाघा भलारे दादा” हे कडवे उNच =वराने गातात. असो.
जमीन तयार झा`यावर दस
ु र? काळजी बयांची. जाIतवंत बी धन ठे वणारे
कुणबी बहुतेक नामशेष झाले आहे त. तर? असेह? थोडे आढळतात कO, जे
अधपोट? राहतील पण बी जतन करतील. अस`या कुणQयांचा Iनवाह सव=वी
शेतीवर असतो व ते शेत टाकून उiोगधंiासाठw गाव सोडून दस
ु र?कडे जात
नाह?त. बzयाच शेतकzयांना बी 3वकत आणावे लागते. ते ते कुणQयांजवळून
अगर वाoयांजवळून आणतात. कुणQयाजवळचे बी असले तर ते एकदाणी तर?
^मळते. वाoयाजवळचे बी भेसळीचे असते. बी अथातच धाlयापेHा दsु पट,
Iतsपट fवrचत चौपटह? महाग ^मळते. बी रोखीने ;कंवा दण
ु ीने 3वकतात.
पीक तयार होते न होते तोच पीचा ह ा येऊन धडकतो, आ(ण Aयापार?ह?
आपले दे णे वसूल करoयासाठw व धाlयाचा सा करoयासाठw टपलेले
असतात. अनेक युरो3पयन Aयापार?मंडळे सुFदा शेतकzयांना आगाऊ पैसे दे ऊन
कपाशी-ग^ळतासारखे अमुकच पीक करावयाला लावतात व उभी 3पके खंडून
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घेतात. शेतकर? नडलेले व IनरHर असतात. eयांना बाजारभाव माह?त नसतो.
वजनामापांची गंत
ु ागंत
ु उकलणे eयांNयाच काय पण ^शक`यासवर`यांNयाह?
आवाfयाबाहे र असते. ^शवाय cयांना माल 3वकावयाचा, eयांचा 3वसारा eयांनी
घेतलेला असतो ;कंवा eयांNयाशी वषभर दे वघेव करावयाची असते. Aयापार? व
eयांचे दलाल नोकर अती =वाथ , AयवहारदH व रं ग !दसेल eयामाणे
वागoयात तरबेज अस`यामुळे नुसeया भावात शेतकzयांचा कमीत कमी
शेकडा २५ तोटा होतो. ]ाखेर?ज !हशेबात, वजनामापात, वताdयात, Aयाजात,
कसर?त, मनोतीत, भोdयात आ(ण नोकर-दलालांNया बहाल?बKHशीत कुणबी
पुRकळ खराबीला येतो ते वेगलेच. मूळ !ठकाणावर हे खेडवळ वजनामापात
चकतातच; परं तु जेAहा मोठया Aयापार? कंपlया रे `वेवर माल चढ3वoयाची
बोल? eयांNयाशी करतात, तेAहा eयांNया फसवणुकOला व नागवणुकOला
पारावर नसतो. कारण eयाला रे `वेNया काटयावर?ल वजन कळत नसते,
आ(ण =टे शनावर हुंडेकzयापासून तो बहुतेक सव रे `वेनोकर एकाचे एक
असतात. रे `वेवर कशी हु`लड चालते ]ाचे एक उदाहरण पुरे होईल. ते असे:काIतक म!हlयापासून शेवंतीNया फुलांचा बहर असतो. eयांना पुणे-मुंबईस
चांगला भाव येतो, Uहणून धड-मनमाड रे `वेNया शेजारNया गावांNया मdयात
लोक शेवंती लावू लागले. काह?ंना =टे शनNया फसकOत इतका चा बसू
लागला कO, अखेर eयांना ती मोडावी लागल?. साzयाNया ह ांNया वेळी व
eयांNया मागून होणाzया रासमायावर धाlय =व=त ^मळते आ(ण एकदा का
दाणा वाoयाNया घर? गेला Uहणजे तो सोयीवार ^मळत नाह?, हा अनुभव
आबलवF
ृ दांस आहे . धाlय वाoयाNया घर? थांबते तर कदाrचत आताइतके
महाग झाले नसते. हं गामावर गावचा शेतमाल (दाणा, चारा, भाजीपाला) शहर
पाहतो आ(ण टं चाईNया वेळी तोच पुनः शहरातून खेडयात आणावा लागतो;
]ामुळे Aयापाzयांचा नफा व वाहतूक यांचा दहु े र? बोजा हातावर पोट
असणाzया गावढे कzयावर पडतो. पूव जेथ ला माल तेथेच ठरे व लोकांNया
गरजा साFया व अ`प असत तेAहा खेडयांत पोटापाoयाची ददात Uहणून कशी
ती ठाऊक नAहती. १८९६ Nया दRु काळापव
ू दाणा, चारा, तेल, तूप, गूळ वगैरे
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िजनसा खेडयात =व=eया आ(ण शहरात महाग ^मळत. ते गाडे आता ;फरले
व ]ा िजनसा खे{यात`या rगzहाइकाला सदै व महाग ^मळतात, असा खडतर
अनुभव येऊ लागला आहे आ(ण खेडयातल? राहणी शहरापेHा गैरसोयीचीच
नAहे तर महागह? होऊन बसल? आहे .
ह? झाल? शेतमालाची ठोक 3व`हे वाट. शेतमाल हे बहुतेक सव
गावढे कzयांचे व 3वशेषतः कुणQयांचे मुBय नाणे असते. Uहणून घे पदरात
शेतमाल आ(ण आण लागेल ते िजlनस, असा बाराह? मास eयांचा Aयवहार
चालतो. कुणQयांचे राहणे गावात फारसे पडत नस`यामुळे बाजार बहुधा
कुणा बणी करतात आ(ण ]ा कामात कुण बणीचे अनुकरण IतNया ाणेतर
भrगनींनी केले आहे . अनेक वेळा असे !दसून येते कO, कारभाzयाला
नेसावयाला धोतर यावयाचे असते, पण दक
ु ानात eयाNयापेHा कारभार?णच
हडसून खडसून बोलते. व+र. Uहण3वणाzया जातीत बायकांना दारचे वारे
माह?त नस`यामुळे वैधAयदशेत जशी eयांची बुडवणूक होते आ(ण मFय=थांची
पोळी 3पकते, तशी मागासले`या जातींNया बायकांची ि=थती होत नाह?.
पूव ची समाजबंधने तुटले`या ह`ल?Nया काळात बायका जाणeया असणे
;कती अवyय आहे , हे मागासले`या जातींNया उदाहरणावन कोणाNयाह?
लHात येईल. असो. शेते उभी आहे त तेAहापासून तो खळे उलगडीपयत गावी
दक
ु ाने असल? तर? हाळकzयांची सारखी पायपीट चाललेल? असते. ते बहुधा
वाणसौदा, तेल, मीठ, कंु कू, दार^शणा, बांगडया, पोत, सई
ु दोरा, ^मठाई,
कापड, ^शवलेले कपडे, भांडीकंु डी घेऊन गावोगाव ;फरतात. हाळकर? बहुधा
ं ी, कासार, कोमट?, मुसलमान वगैरे जातींचे
मारवाडी, ^लंगायत, तेल?, ^शप
असतात. शेतात ;कंवा गावात धाlय घालून बायका eयांNयाजवळून माल
खरे द? करतात आ(ण धाlयाNया व 3वकत घेतले`या मालाNया भावांNया
eयांNया अLानामुळे, चोरमाप-चोरकाटयामुळे, हाळकर? चांगलाच ताव
मारतात. गावNया दक
ु ानातह? तोच धंदा चालतो. पुRकळ वेळा असे पाहoयात
येते कO, rगzहाईक पदरात अंदाजाने धाlय आणते, उदमी ते आप`या मापाने
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मोजतो आ(ण !हशेबापेHा अदपाव-पावशेरापयतह? वर धाlय भरले, तर तो ते
तसेच घेतो ;कंवा eयाबVल एखाद? खार?क, सप
ु ार?, खोबzयाची वाट? अगर
एकदोन 3वडयांची तंबाखू दे तो. डांगाणात पाहावे तो खुशाल मापी अNछे र
!हरडयांना अNछे र नागल? घेऊन rगzहाईक आप`या घर? जाते. रानपसारा
आहे तोच Iघसाडी, पाथरट, कंजार?, कैकाडी वगैरे भटकणाzया हुlनर? जाती
आपापला माल खप3वतात. ]ा जाती बारा गावचे पाणी sयाले`या अस`यामुळे
eया कुणQयांना चांगलेच फांदाडतात व eयावाटस अस`यामुळे eयांना माल
काढoयाला दम नसतो. ऐतखाऊ जातींना शेतमाल फुकट अनायासाने ^मळतो.
eया तो अवाNया सAवा =व=त दे तात आ(ण तोच जर चोन आणलेला
असला तर मग दक
ु ानदाराचे दण
ु ावलेच समजा. दक
ु ानदार ;कंवा हाळकर?
मागेल eया भावाने तो eयाला ]ा सव लोकांकडून ^मळतो आ(ण हा पडीचा
भाव कुणQयांना जाचतो.
गावोगाव आठवडाबाजार भरत असतात आ(ण eयात बराच माल उठतो.
आठवडाबाजारात हाळकर? आ(ण आसपासNया गावचे Aयापार? व शेतकर?
दक
ु ाने मांडतात. eयामुळे थोडीशी चढाओढ व पडताळा पाहoयाला जागा असते
आ(ण एरवी पेHा माल व भावह? बरा असतो. तर? पण तो 3वशेष चांगला
असतो ;कंवा वजनमापे खर? असतात असे बहुधा घडत नाह?. rगzहाईक
आसपासNया खेडयाहून येते. eयाNया अLानाचा व धांदल?चा घेववेल Iततका
फायदा घेoयास दक
ु ानदार कमी कर?त नाह?त. बाजाराकडे मक
ु ाटयाने थोडा
वेळ टक लावल? तर असे !दसून येईल कO, “rधटाई खाई ^मठाई आ(ण गर?ब
खाई लाथा,” हा lयाय जसा आमNया एकंदर Aयवहारास लागू पडतो, तसा
बाजाराNया दक
ु ानदार-rगzहाइकांनाह? लागू पडतो. कुणबी रानगडी पड`यामुळे
चौचाल नसतो, व eयाला मागते पुRकळ अस`यामुळे eयाचा =वभाव ^भड=त
बनतो. तो =वतःचा माल बाजारात मांडतो, तेAहा eयाNयाशी rगzहाईक rधटाई
करते व इतरांइतके दाम eयाNया पदरात पडत नाह?त. Uहणून पुRकळदा असे
होते कO, कुणबी बाजारात दक
ु ान न लावता आपला माल घाउकOने दस
ु zयाला
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घालतात आ(ण तो eयाच बाजारात eयांNया दे खत eयावर जा=त नफा
^मळ3वतो. 3वडयाची पाने, भई
ु मूगाNया शगा, ऊस, खरबुजे, टरबुजे,
फळफळावळ वगैरेसारखा “माकडमेवा” मालक =वतः 3वकoयास धजत नाह?.
असला माल खेडवळाजवळ पा!हला कO संभा3वत !दसणारे लोकसुFदा
eयाNयाभोवती गरडा घालून eयाला भांबावून सोडतात आ(ण गडबडीत
;कeयेकजण ;कंमत न दे ता तो घेऊन Iनसटतात. बरे , एखाiाला पकडले तर
eयाNया मागे जाता येत नाह? कारण मागे दक
ु ान कोणी संभाळावे, ]ाची
अडचण पडते. ]ामुळे कुणबी तो तांबोळी बागवान ]ांना 3वकतो. अहमदनगर
येथे वळूघोडयांना घास शेतकर? =वतः पुरवीत नाह?त, तो ते वाणी व
मस
ु लमान अडeयांमाफत 3वकतात आ(ण अडeयांना 3वशेष तकल?फ न पडता
शेकडा ४०-५० अडत ^मळते, अशा मतलबाचा प Aयवहार शेतकर? मा^सक
प=
ु तकात ^सFद झाला आहे . आठवडाबाजारात महार-जागले, फकOर,
गोसावी, बैरागी, वाघे, मुरळया, !हजडे वगैरची बेहV लूट चालते आ(ण Iतचा
मारा कुणबी दक
ु ानदारांवर जबर पडतो. ]ांNयाशी कटकट घाल?त बसावे, तर
गद पाहून rगzहाईक दस
ु र?कडे जाते, आपला माल पडून राहतो, परत घर?
अगर गावी जाoयाला उशीर होतो आ(ण गावची सोबत Iनघून जाते इeयाद?
3वचार दक
 व !दवाभीत
ु ानदारांNया मनात येतात. िजतका दक
ु ानदार दब
ु ल
Iततका eयाला

ास व तोटा अrधक. बाजारत`या दक
ु ानांना श=त जागा

वाटून !द`या, दोन दक
ु ानांमFये जर IततकO मोकळी जागा रा!हल?, ऐतखाऊ
व आडदांड लोकांवर सk नजर ठे वल? आ(ण हfक Uहणून बाजार उकळणे
महार-जागले व ^भकाzयांना बंद केले, तर थोडfया काळात कुणबी दक
ु ानदार
बनेल आ(ण शेतमालाचे भाव तेजीचे असून cया रा=त न«याला आज तो
आंचवतो तो eयाला ^मळे ल. आठवडाबाजार व या ा भर3वoयासंबंधाने मुंबई
सरकारने सन १८६२ सालचा अँfट ४ पास केला आहे . eयाअlवये नवीन या ा
;कंवा बाजार भर3वoयास िज`हा मँिज=े टची परवानगी लागते. आप`या
सोयीसाठw व AयापारवF
ृ द?साठw लोकांनी आप`या जर?माणे नवीन बाजार
भर3वoयास हरकत नाह?.
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गावढे कzयांचा बराच बाजार व करमणूक गावोगाव भरणार्या या ांत
होते. पावसाळा संपला Uहणजे या ांचा हं गाम स
ु होतो. आप`या गावी नवीन
बाजार भर3वणे झा`यास, गावचे लोक वगणी जमा कन आसपासNया सव
कारNया दक
ु ानदारांना rचठ¹या पाठ3वतात आ(ण eयांना ^शधा, चारा दे ऊन
वर पागोट?ह? बांधतात. बाजार दर आठवडयास भरणारा अस`यामुळे
दक
ु ानदारांचा पाहुणचार थोडfयाच मुदतीत बंद होतो. पण ह? गो¡ या ांना
लागू पडत नाह?. अमुक एका दे वाNया ;कंवा सeपुषाNया उeसवाIन^म4 या ा
असल? आ(ण दे वालयाचा अrधपती ऐपतदार असला, तर या ल
े ा जे दक
ु ानदार
येतात eयांना eयाला ^शधा, दाणाचारा पोचवावा लागतो, जेवावयास बोलवावे
लागते आ(ण eयांचा काह? मान ठरलेला असला तर eयामाणे नारळ,
धोतरजोडा, पागोटे ;कंवा रोकड दे ऊन eयांची मानसंभावना करावी लागते
आ(ण जे वारकर?, गोसावी, बैरागी, साधू, फकOर, 3वकल वगैरे ^भHुक येतात
eयांचाह? ]ामाणे समाचार घेऊन खेर?ज दKHणा, तंबाखू, गांजा, अफू iावी
लागते व हे संतह? कैफ हfकाने धम Uहणून मागतात. या च
े े आrधपeय
सबंध गावाकडे असले, तर गावकर? आपापसात वगणी कन वर?ल खच
भाग3वतात. ]ामाणे व!हवाट वषानुवष चालू आहे . गावाकडे आrधपeय आहे
अशाच या ांची संBया फार अस`यामुळे आ(ण गावकzयांNया पाहुणचाराबVल
eयांना पर=थांपेHा दक
ु ानदार ढळeया भावाने माल दे त नस`यामुळे, पुRकळ
गावांना पोकळ मोठे पणा^शवाय दस
ु रा ताnश फायदा नसून या ांमुळे बराच
चा मा

लागतो. पव
ू Nया =व=ताईNया व बगर-अबकार? काळात

या ासंबंधाने दाणाचारा उपसून दे णे व तलफा पुर3वणे फारसे जाणवले नाह?;
परं तु आता ते सवाना जड जाते. ^शवाय पूव Aयापार संकुrचत आ(ण वास
धोfयाचा व अडचणीचा अस`यामुळे या N
े या दक
ु ानदारांीeयथ गावाला जो
खच येई eयात जागNया जागी माल ^मळाला हा एक फायदाच झाला असे
लोकांना वाटे . पूव या ा Uहणजे कलाकुसर?Nया मालाचे ;कंवा कलावान
लोकांNया कौश`याचे दशन असे. आता ]ा गो¡ी या ांपेHा ;कती तर?
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Aयवि=थतपणाने फार झाले तर १०-१२ कोसांNया आतील कसQयांत ;कंवा
शहरांत पाहoयास ^मळतात. Aयापार वाढ`यामळ
ु े आता गावोगाव दक
ु ाने
झाल? आहे त आ(ण सडका, पो^लस वगैरे Aयव=था झा`यामुळे वाटे ल तेथून
माल आणणे कठwण नाह?. तेAहा या N
े या दक
ु ानदारांNया बोळवणीचे ओझे
गावाने उचलoयाचे कारण आज घटकेला उरले नाह? आ(ण ^भHुकO संत –
3वकलांचे पोट व Iनशाबाजी चाल3वणे Uहणजे शुFद अजागळपणा आहे .
eयात`या eयात कानगो¡ अशी आहे कO, या च
े ी वगणी गोळा करणारे इसम
बहुधा गावचे पुंड असतात. आपसातले खासगी वाकडे उग3वoयाला आ(ण
लोकांNया पैशावर हौस परु 3वoयाला या ा ह? संधी चांगल? असते. वगणी
दे oयाला आढवेढे घेणे Uहणजे चार-चौघांत मानखंडना कन घेणे असे
लोकांना वाटते. Uहणून cयाला माणस
ू बळ व "Aयबळ कमी अशा लोकांना,
3वशेषतः बायाबापडयांना, आप`या ऐपतीबाहे र या च
े ी वगणी iावी लागते
आ(ण पुढाईत पुंड व eयांNया पु¥य
् ातील मंडळी अिजबात कोर? राहते, ;कंवा
अ`प=व`प वगणीवर सुटते. जमले`या वगणीत हे उजळ ठक मौज मारतात
आ(ण बचत तडात टाकतात. eयामुळे हे गावकzयांना चढ दे तात आ(ण
नAयानAया या ा भर3वतात. काढ हुडकून जुने दे वीचे ;कंवा खंडोबा-ब!हरोबाचे
दे ऊळ, ;कंवा दगा, अगर मशीद अथवा एखाiा बुवाची समाधी ;कंवा फ;कराचे
थडगे ;कंवा बसीव आणून एखादा नवा साधू आ(ण भर?व या ा व उकळ
वगणी, हा ]ांचा रोजगार. कोठे बसा कलभंडाशी झडगत, असा 3वचार कन
^भड=त गावकर? ^भoयाभावे ;कंवा भkभावे या ा भर3वoयाला होकार
भरतात. ]ाचा प+रणाम असा झाला आहे कO, घाटावर?ल गावांत या ाच या ा
बोकाळ`या आहे त.
आठवडाबाजारांपेHा या ांमFये लां◌ंबलांबचे दक
ु ानदार येतात आ(ण ते
टाकाऊ, भेसळीचा माल आणतात व कसर?ची वजने, मापे वापरतात.
आठवडाबाजारांतले दक
ु ानदार व rगzहाईक ]ांची ओळख अस`यामुळे एका
बाजाराला फस3व`यास दस
ु zया बाजाराला ती गो¡ rगzहाइकाला दक
ु ानदारांNया
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अंगी लावता येते. या ांमFये तशी ि=थती नसते. या ा करणाzया दक
ु ानदारांत
हलकटांची संBया अrधक असते. इमानेइतबारे सालभर मेहनत करणे cयांना
आवडत नाह?, असे लफंगे लोक काह? तर? वेडावाकडा माल, ^मठाई, कपडे,
या ांत 3वकून आपल? सालचंद? काढतात. दं डल
े , ठोकेभाई व आसमंतातील
हfकदार या ांत फार लोटतात. बचारा कुणबी Uहणेल कO, मी आपला माल
या ांत 3वकावयाला काढ?न तर सोय नसते. का नसते ]ाची कारणे मागे
आल? आहे त. आठवडाबाजारांपेHा या ांत चोरटे , भामटे पुRकळ जा=त येतात
आ(ण eयात बायकापोरांची गद अrधक अस`यामुळे eयांNया हतचालाखीस
वाव अrधक सापडतो. उचलेrगर?तले ाथ^मक ^शHण ^मळoयाला आडवळणी
गावात`या या ेसारखी शाळा fवrचतच आढळे ल. पRु कळ या ांतून अनेक
तzहे चा जुगारह? चालू असतो. खzयाखोटया ^भकाzयांची सव या ांत (झंबड
असते, आ(ण eयांचा उपसग दक
ु ानदारांना व rगzहाईकांना फार लागतो. ते
उघडपणे याचना व

ागा आ(ण लपून छपून चोzया करतात. लोक िजकडे

Iतकडे पांगलेले व बावरलेले अस`यामुळे चोर?चा प4ा बहुधा लागत नाह?.
AयाrधJ=त, मुरdया, को`]ाटणी, हरदा^सणी या ांतून रोग व आचरटपणा
यांचा सार करतात. नाच, तमाशे चालू अस`यामुळे =थाIनक अrधकाzयांना
या ांतील अIन¡ कारांकडे लH दे oयास फुरसत ^मळत नाह? ! गावकामगार
व हलfया दजाचे पो^लस ]ांना मा

Uहणजे केवळ हfकाNया करमणुकOची

=थाने होत, असे Uहटले असता अIतशयोkO होणार नाह?! दे वदशन, नवस
फेडणे, करमणूक, आपापसात`या भेट? वगैरे कामांमुळे या ेकंची धांदलपी
चालते आ(ण बहुतेक बोलून चालून मजेखातर आलेले असतात. वर?ल
कारणां=तव खेडयातले लोक या ांमधील सौiांत अIतशय ठकतात व eयांNया
चोzयाह? पुRकळ होतात. गावोगाव आ(ण eयातह? एकाच ^मतीला अनेक गावी
या ा अस`यामुळे या ांचा नीट बंदोब=त करoयास पो^लसाला अडचण पडते
व दे खरे खीसाठw पुरेसे अंमलदार पाठ3वता येत नाह?त. वर वणन केले`या
अIन¡ कारांसाठw या ा िजतfया कमी होतील Iततके बरे असे वाटते. फार
तर तालf
ु यात, एखाiा मFयवत मोठया गावी या ा भरवावी आ(ण तेथे
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दक
ु ानदार, म`ल व खेळये जमावेत Uहणेज 3व'ONया मालावर भरपूर दे खरे ख
राह?ल, दक
ु ानदारांNया लबाडीला आळा पडेल, =वतं

या ा भर3वoयाचा गावचा

खच वाचेल आ(ण चढाओढ?ने गुणाची पारख नीट होऊन, गुणी जनांना
बKHसेह? खे{यापेHा अrधक दे oयाला सवड सापडेल. गुणोeकषासाठw सबंध
तालुfयाने वगणी कन शेतकाम, गुरेढोरे , तालुfयात होणार? कौश`याची
कामे ]ांNया दशनाची अशा या ेला जोड !दल? तर ^सिAहल Aहे टनर? (गुरांचे
वैiक), शेतकO, पतपेया, ]ासारखी लोकापयोगी खाती लोकांना जर ते
Lान दे oयासाठw तेथे 3वान व अनुभवशीर लोक पाठ3वतील आ(ण या च
े े
आi हे तू उeकृ¡ र?तीने सफळ होतील.
!दवाळी-^शमPयासारखे सण आ(ण लPन!दवसांसारखी काय} इeयाद?
संगांचा बाजार करoयाला खे{यातले लोक बहुधा आप`या गावNया ;कंवा
आसपासNया पेठेNया मोठया दक
ु ानी जातात. eयांचा सव Aयवहार उधार?चा
असतो व दक
ु ानदारांना आप`या बाfया येoयाला पुRकळ वट पहावी लागते.
पावसाने लागोपाठ टाळा !दला तर सव बाकO वसूल होणे दरु ापा=त होते,
इतकेच नAहे तर कधी कधी Iतची आशाह? सोडावी लागते. तेAहा
गावढे कzयांना =व=त दराने माल ^मळणे एकOकडेच रा!हले, पण
आeमसंरHणासाठw दक
ु ानदार वेळेवर मालाNया ;कंमतीNया दप
ु ट?Nयाह? रकमा
नावे मांडून ठे वतात. घी नो पैसा आ(ण पैशानु घी, हा अनुभव खेडयात सव
आहे . माल ^मळतो तोपयत आप`या खाeयाची ि=थती काय आहे ]ाचा
3वचार करणारे लोक खेडयातील ^ल!हता वाचता येणाzयामFये दे खील 3वरळा.
मग IनरHरांचे नाव कशाला? eयांनी आठवण ठे 3वल? तर? ^लखा आ(ण दस
बका, अशी अव=था होऊन शेटजीNया वह?पुढे गsप बसावे लागते. शेटजीचा
एकच मं

‘नीट आठवण कर. हे ^ल!हले ते खोटे का? दाखीव कोणालाह?

वह?’. अस`या बोलाचाल?त दक
ु ानात जमलेले लोक rगzहाइकालाच फजीत
करतात. खाeयात वाटे ल eया रकमा व भाव घुसडoयात आ(ण !दलेला वसूल
तडात टाकoयात दक
ु ानदाराचे इमानच काय eयाNया लेखणीNया आड येईल
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तेवढे . दक
ु ानदार शेकडा पंचवीसNया कमी न«याने माल मुळात 3वकOत नाह?त
आ(ण eयावर हे !हशेबाचे भोळे असते. ]ाचा प+रणाम असा घडून येतो कO,
गावढे कzयांचे खाते 3पयान3पया बेबाक होत नाह?. मोठे दक
ु ानदार ;करकोळ
दक
ु ानदारांमाणे अधीर होत नाह?त आ(ण rगzहाइकांची नड जाणून ती वेळेवर
भाग3वतात. ]ामुळे rगzहाइकांवर eयांची छाप चांगल? असते. एकंदर?त !हंग
बोजवार 3वकणाzयांपेHा भरoयाचे दक
ु ानदार rगzहाइकांशी वागoयात जर?
Iत3.त असले तर? सचोट?ने वागून rगzहाइकाचा फायदा करावा, अशी
भावना eयामFये fवrचत आढळून येते.
तांQया^शवाय चांद? नाद धर?त नाह?, तशी खोटया^शवाय दक
ु ानदार?
चालत नाह? अशी आमNया वैyयांची जुनाट समजूत आहे . Uहणून आमचे
दक
ु ानदार rगzहाइकांNया डोdयात धूळ टाकoयाला फार !दवसांपासून
व!हवाट?ने बांधले गेले आहे त!! बIनया ^मंतर बेसा सती। बगळा भगत कागा
जाती। ह? उkO ाचीन काळापासून लोकांNया तडी आहे . तर? पण सर{याची
धाव अती झाल? तर कुंपणापयत असते. =वराcयात कसQयांचे व Aयापारांचे
दळणवळण दरू दे शी बेताबेताचे अस`यामुळे बहुतेक Aयापार =थाIनक असे
आ(ण हुlनर?, Aयापार? व rगzहाईक हे एकमेकांची ओळख व मोहबत धर?त.
eया भोdया काळात खzयाखो¤याची भीती व अूची चाड लोक अrधक
बाळगीत. एकदा का कानफा¤या नाव पडले Uहणजे rगzहाईक लागणार नाह?,
हे हुlनर? व दक
ु ानदार जाणून होते आ(ण दे शांतर? माल नेoयाची साधने
नस`यामुळे हुlनर? व Aयापार? लोकांना rगzहाइकO जतन करणे भाग पडे.
खो¤याचे बेमालूम खरे कन दाख3वणारे व नाना कारNया ^मणांची
संपादणूक शfय करणारे शाीय शोध आमNया कसबी लोकांना ठाऊक
नस`यामुळे eयांना मोठwशी व भानगडीची भेसळ ;कंवा लबाडी पच3वoयाची
आ'मशkO नAहती. फारतर खोबzयाNया तेलात थोडेसे करडीचे तेल,
करडीNया तेलात थोडेसे शगदाoयाचे तेल ^मसळणे, गावNयाच चार दोन
राशींचे गहू, जधळे काल3वणे; केशरात करड फूल घालणे, डंकाला !हंगाचे
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पाणी दे णे, नागवेल?Nया शगा 3पंपळी Uहणून, बाळ!हरडे सुरवर !हरडे Uहणून,
काकवी मध Uहणून 3वकणे वगैरे साधले Uहणजे ते त ृ

असत. eयांचे तांबे,

3पतळ तेAहाच बाहे र पडे. ]ा सव कारणा=तव बाजारात तकलाद? िजlनस,
खोटा कुपयकर व डौल? माल fवrचत येत होता आ(ण बहुतेक ;कंमतीह?
3पयान3पया कायम सारBया होऊन बस`या होeया. धाlय =व=त,
लोकांNया गरजा अ`प व दक
ु ानदारह? थोडे, Uहणून मालाचा उठाव बेताबेताने
होई आ(ण बाजारात नाणे फारसे खेळत नसे. परं तु पा|ाeय Aयापाराला
!हंद=
ु थान मोकळे झा`यापासून ह? ि=थती पालटल?. एकछ ी राcय, आगगाडी
व तार ]ांनी Aयापाराला वेग !दला व eयाचे =थाIनक =वप जाऊन तो
जगeसंचार? झाला आ(ण माल व नाणे ]ांची उलथापालथ वाढल?. शेतमालाची
3व`हे वाट वरचेवर लागते, आ(ण तो खे{याNया ;करकोळ rगzहाइकाला महाग
^मळतो, इतकेच नAहे तर eयातला नामां;कत माल जागेवरNया rगzहाइकाला
^मळत दे खील नाह?. cयाला शहरात rगzहाईक फार असा चांगला दाणा, चारा,
फळफळावळ व शाकभाजी शहरात जाते आ(ण बटाटे 3पकतात eया गावNया
लोकांना ते हवे असले Uहणजे ते परत शहरातून आणoयाची पाळी येऊ
लागल? आहे . अशा र?तीने शहरात जो माल टाकाऊ ठरतो तो खे{यांNया
पदरात बांधला जातो. शहराNया बेढंPयामाणे तो परतताना जाता येता
वाटे वरNया सव Aयापारांना नफा, भेसळ, लुNचेrगर? यासह खे{यात उतरतो.
]ामुळे तो नस
ु ता महागच पडतो असे नाह?, तर अनोळखी दे शी परदे शी
Aयापाzयांना आप`या हातचलाखीNया आ(ण आधIु नक पा|ाeय शोधांNया व
युfeयांNया साहायाने तो िजतका बेगडी करता येऊन rगzहाइकाला लुबाडता
येईल Iततका खोटा व भपकेदार बनून खे{यांNया दक
ु ानात घुसतो. ]ामुळे
खे{यात कुजके कापड, ;कडका कमकस दाणाचारा, नासका भाजीपाला,
ं लेला खजूर, 3वर? गेलेला चहा, खौट
राखेवजा साखर, पुनः पुlहा पाणी ^शप
मसाला, साबण, घाणरे डे तूप, दातवण, धडधडीत घासलेट ^मसळलेले गोडे
तेल वगैरे धूमधडाका खपत आहे . घासलेट =व=त Uहणून गावढे कर? ते
वापरतात, परं तु ते अeयंत कIन. तीचे असते. साफ धरू घाल3वणारे !दवे
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घेoयाची बहुतेकांना ऐपत नसते. सबब लोक उघडया rचमoया वापरतात व
घासलेटचा धरू सवाNया घशात भरतो. तालुfयाNया पेठातसुFदा, राँकेलचे
^मण नाह? असे खोबरे ल तेल ^मळत नाह?. शहराचे Aयापार? बटलराजवळून
उकळलेला चहा घेऊन तो वाळवून पूट दे ऊन 3वकतात, हे सवत
ु आहे .
नानाशाकलासंपlन युरो3पयन Aयापार? वाटे ल ती ^मसळ सफाईने करतात
आ(ण मालाचे !हडीस =वप झाकoयाNया युfeया योजतात. eयापुढे दे शी
माल अंधळा दाख3वतो. "Aयलोभाने अमे+रकन Aयापार? वाईट मांसांचे डबे
IनAवळ भपfयावर खपवीत, असा बोभाटा होऊन eयाबVल युरो3पयन लोक
rचड`याचे पुRकळांNया वाचनात असेलच. ‘खेडे तेथून वेडे’. अगोदर eयांना
Lान कमी आ(ण एकजट
ु ?ने वागoयाची धमक eयाहून कमी. cयांना गावNया
दक
ु ानदारांNया व=तादrगर?ला तड दे ता येत नाह?, ते युरोप-अमे+रकेNया
"Aयलोभाने Iनमाण केलेला खोटा माल खप3वoयाNया यf
ु eयांपासून आपला
बचाव काय करणार? गोरे लोक उपजत Aयापार? व =वावलंबी अस`यामुळे
युरोप-अमे+रकेचा खोटा माल eयामFये खपत नाह?. शहरात लोक छट, दक
ु ाने
मुबलक व बाजारावर दे खरे खह? बर?च असते. खे{यात सव काह? ]ाNया
उलट. ती बचार? Aयापार? चढाओढ?Nया भोवzयात सापडून पुरे गोते खात
आहे त आ(ण जगात`या सव सोiा AयापाzयांNया भय=थानी पडल? आहे त.
हाळकzयांपासून तो पेठकzयांपयत सव उदमी उघडाउघड खोटा, अपायकारक व
वाईट माल खे{यांNया लोकांना पाजीत आहे त. अशा ि=थतीत खे{याचे लोक
पैशाने व शर?राने खराबीस आले, तर eयात नवल काय? घासलेट^मrत
खोबरे ल बायजाबाई पाट^लणीNया अंगावर ओतले ;कंवा eयायोगे IतNया
डोfयाचे केस पार झडले, अगर भीमसेन महाराला खराब घासलेटNया धुराने
कफHय झाला, तर मुंबईNया लHाधीH शेटचे ;कंवा युरोप-अमे+रकेNया
को¤याधीश Aयापार? कंपनीचे काय जाते? ‘अथातुराणां न 3पता न बंधुः।‘
पैशासाठw हपापले`या AयापाzयांNया तावडीतून खे{यांतले लोक वाच3वणे
अeयंत अवyय झाले आहे . ते खे{यांNया लोकांNया माथी जो खाoया3पoयाचा,
लेoयानेसoयाचा अपायकारक माल मारतात, eयाकडे पाहून असे उदगार
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Iनघतात कO, ‘बाबांनो "Aयदं ड या पण दे हदं ड तर? घेऊ नका’. मुलगी दे ऊन
जावयाला आ(ण ऋण दे ऊन कुळाला आयRु य rचंतावे अशी आपल? जुनी
व!हवाट होती. ती जर आमचे Aयापार? चाल3वते आ(ण rगzहाइकाला !टकाऊ
पयकर माल परु वून ते तगते व धडधाकट ठे वणे व पेठेला सचोट?चे व
प+रणामी !हतकर वळण लावणे, ]ाची वैyयवणावर?ल जबाबदार? जर ते
ओळखते, तर खे{यांची दक
ु ाने Uहणजे शहरचे उ;करडे अशी ि=थती होतीना.
वजनामापात, भावाटावांत, !हशोबांत खे{यातले rगzहाईक सव=वी
दक
ु ानदारांNया मांडीवर मान टाकते. तेAहा AयापाzयांNया Iनधार झाला कO
खोटा माल Uहणून आणावयाचा नाह?, तर शेर अNछे र मालासाठw ;कंवा
१०।१२ हात कापडासाठw rगzहाईक मंब
ु ई पाहून खोटा पण =व=ता माल घेऊन
येईल आ(ण eयामुळे आपले नक
ु सान होईल, अशी भीती बाळगoयाचे कारण
नाह?. माल खरा पण महाग ^मळू लागला Uहणजे फार तर rगzहाईक तो
कमी घेईल आ(ण ^मतAययी होईल, इतकेच. पण ते गावचे दक
ु ान सोडून
जाईल असे सहसा होणार नाह?. rगzहाईक ^मतAययी झाले तर AयापाzयांNया
कायमचा फायदा आहे . दस
ु र? गो¡ अशी कO, वाईट माल पैदा करणाzया दे शी
परदे शी Aयापाzयांची ि=थती कैफO माणसामाणे झाल? आहे . जो जो वाईट
माल खपतो तो तो अrधक अrधक वाईट पण =व=ता कसा बन3वता येईल
]ा 3वचारात ते चूर होऊन गेले आहे त व उ4रो4र जा=त जा=त वाईट
मालाचा बाजारात पाऊस पाडीत आहे त आ(ण अनाथ खेडवळांNया पैशाचा व
आरोPयाचा बळी घेत आहे त. खे{यांNया Aयापाzयांनी आपसात Aयापार? सभा
=थापून दक
ु ानात वाईट माल ठे वावयाचा नाह?, असा आळा घातला तर
शहराNया उजळ ठकांNया गमजा बंद पडतील व eयांना वाममागातून
सोड3व`याचे े य ^मळवून आप`या 3पढ?जाद अlनदाeया rगzहाईकाशी
इमानेइतबारे वाग`याचे पुoयह? eयांNया पदर? पडेल. खे{यात परांत=थ
Aयापार? थो{या भांडवलदार थोडfया काळात हवे`या बांधतात, दागदाrगना
करतात आ(ण पोटापाoयाचा उiोग ^मळत नाह? Uहणून व+र. कIन.
जातीतले ^ल!हणारे सवरणारे गावकर? इकडे माशा मार?त बसतात. eयांनी जर
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दक
ु ानदार?त मन घातले तर ते =वतः पोटभर खातील आ(ण चोख माल चोख
!हशेब ]ांचा फायदा =वकOयांना दे तील. फायदे शीर र?तीने कोणता माल कोठे
^मळतो, ]ाची मा!हती पा!हजे अस`यास से'ेटर?, इंडयन मच¤स च बर आँफ
काँमस, मंब
ु ई, ]ांNयाशी प Aयवहार करावा Uहणजे ती बस`या जागी ^मळे ल.
सरकारनेह? खे{यांNया बाजारातील मालावर पूण नजर ठे वून मुfया, अंधdया,
पांगdया खेडवळांना Aयापार? =वातं£याNया =वैर व =वाथ द
ु पयोगापासून
वाचवावे आ(ण आई ना बाप अशी जी खेडवळ rगzहाईकांची दै ना झाल? आहे ,
ती नाह?शी करावी.
खे{यातील सावकार?ला उचापतीNया खाeयापासून आरं भ होतो. खावट?चे
धाlय, कडबा, बैल, बी, पंचाNया नेहमीNया नडी वगैरे संबंधाने जी उचापत
होते ती साचू लागल? Uहणजे !हशेब कन द=तैवज कन दे णे ा

होते.

cयाNयाकडून कज येoयासारखे असते eयाला eयाNया पतीमाणे
कजरोBयावर दरसाल दरशेकडा ६ ते ३६ पयत Aयाजाने कज ^मळते.
eयात`या eयात दोहो£याचे द=तैवज जा=त नजरे स येतात. शेतकzयांना
बनAयाजी ह ेबंद? ^मळते, अशा समजुतीवर काह? सावकार भरoयाNया
दप
ु ट?चा द=तैवज कन घेतात. हातावर?ल सावकार? फार कन संपु¡ात
आल? आहे , असे Uहटले तर? चालेल. शेतकzयांकडील बनतारणाचे कज वसूल
होoयाला फार िजकOर पडते, Uहणून बहुधा =थावर तारण घेऊन सावरकार
eयांना कज दे तात. खाeयाNया !हशेबाची व फेडीची जी अव=था तीच
द=तैवजी दे oयाNया !हशेबाची व फेडीची. फुगलेला भरणा, जबर Aयाज, ‘माघ,
फा`गुन, ^शमगा, होळी, चै

एकूण म!हने पाच’ असला !हशेब आ(ण

!दले`या वसुलाची नाकबुल? – ^मळून सव कारे कुळाचे घर घेoयाला
बाताबेताNया भांडवलाचे सावकार सदै व त र असतात. ]ाला अपवाद फार
थोडे. ]ामुळे पंचाNया व धंiाNया चालू खचासाठw काढले`या कजाखाल?च
गावढे कर? दडपून जातात. तेAहा धंदा वाढ3वoयासाठw कज काढून eयात नवीन
भांडवल घालoयाचे अवसान eयांना कोठून सापडणार? शेती^शवाय इतर धंदे
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खे{यात फारसे नस`यामुळे अडाoयांचे द=तै वज बहुतेक ापंrचक खचासाठw
झालेले असतात. कुणQयांचे द=तैवज मा

धंiासाठw (उदाहरणाथ बैल, बी,

शेत घेणे, 3व!हर?, ताल? करणे इeयाद?) काढले`या कजाचे !दसून येतात.
परं तु cयामाणे रिज=टरपढ
ु े भरणा पदरात घेऊन कचेर?Nया बाहे र ती रfकम
कूळ सावकाराला परत दे ते, eयामाणे कcजा िजंकoयासाठw वर?ल कारची
कारणे द=तैवजात फडकतात आ(ण शेकडा ६० Aयवहारात ह? कारणे
वा=त3वक नसतात. गरजवंताला अfकल नसते. ऋणको Uहणतो काह?ह?
^लह? पण माझी आजची नड वार. धनको Uहणतो मला कोटात ददात पडणार
नाह? असा द=तैवज कन दे . खे{यात सावकार? करणाzयांचे साधारणतः पाच
सहा वग पडतील. थो{याशा भांडवलावर Aयाजबा करणारे ‘अडाणी’ व सधन
कुणबी, खे{यातील उदमी, मो¹या भांडवलाचे सराफ, 3पके खंडून घेणारे
एतVेशी व परदे शी Aयापार? आ(ण अल?कडे गावोगाव पैसा, कापड वगैरे
पेरणारे पठाण ;कंवा पंजाबी Aयापार?.
थो{याशा भांडवलावर Aयाजबा करणारे अडाणी बहुधा आशेखोर
असतात, पण नेटदार नसतात. हे जातीने ाण, सोनार, सुतार वगैरे
असतात. AयाजाNया आशेने ते लहानसान रकमा कजाऊ दे तात, पण eया
परत येणे आताशा मुyकOल असते. eयांनी ज^मनी गहाण घेत`या तर ते eया
गहाणदारांना ;कंवा इतरांना बटाईने अगर खंडाने लावतात. मातीNया
शपथेवर कज, खंड ;कंवा बटाई येत असे अशा काळात Aयाजबयापासून जो
धाlयाNया व कुळाNया सेवेNया पाने नफा ^मळे , eयाNया दं तकथा ऐकून हे
लोक अजूनह? कजदारांNया थापांना भुलतात. परं तु कोळी, ठाकर, ^भ`ल वगैरे
जंगल? Uहणून कमी चौचाल जाती ;कंवा वzहाड, खानदे शसारखे सुसंपlन
कुणबी ]ांची व=ती सोडून बाकONया !ठकाणी ;करकोळ अडाणी सावकार साफ
फसतात.

ागा कन, ^शAयाशाप दे ऊन eयांचे कज वसूल होत नाह? व

शेतमालह? कुणबी eयांNया हाती लागू दे त नाह?. काह? !दवस अंदर बा
सोसून हे लोक बहुधा मुVल पयांचे सहा ते बारा आoयावर आपले रोखे
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वाoयाला बेचन कन दे तात. हा वग आता नामशेष होत चालला आहे .
धाlयाNया वाढeया ;कंमतीनी थोडासा हात !द`यापासून तुरळक कुणबी
Aयाजबा क लागले आहे त. eयांचे कज येoयाला खळखळ पडते आ(ण
बोल?माणे भरपरू वसल
ू eयांना fवrचत ^मळतो. Aयवसायधमानस
ु ार eयांचा
डोळा ज^मनीवर असतो, Uहणून ते ज^मनी गहाण घेतात आ(ण eया घर?
कसतात. कुण बकOतले ते पोट;कडे अस`यामुळे eयांना रोकड AयाजापेHा
शेतवा¤यात जा=त नफा भेटतो. कज फुगवून कुळाची जमीन तडात टाकावी
अशी eयांची मनातून इNछा असते. परं तु eयांचा Aयवहार नाeयागोeयात`या
माणसांत बहुतेक झालेला असतो. तेAहा मुरवतीखातर हाती आलेल? जमीन
eयांना सोडावी लागते. कुणबी तेथून जबरद=त ^भड=त. एखादा बेमरु वत
Iनघाला, तर? ^ल!हoयावाचoयाचे अंग कमी अस`याने व कचेर?कोटाचे अडाखे
माह?त नस`याने, eयाला जमीन िजंकणे कठwण पडते, ‘cया गावNया बोर?
eयाच गावNया बाभळी.’ तेAहा असे हमेशा घडते कO, वेळेला ]ा दोlह?
वगाNया सावकारांवर कुळे कुरघोडी करतात आ(ण eयांचे Aयाज !दसताना जर?
जबर !दसले तर? कुळे Iततके दे त नाह?त व तेह? भांडणाचे तड काळे Uहणून
माघार घेतात. दोlह? वगाची संBया इतकO अ`प आहे कO तो जमेत
धoयासारखी नाह?. कारण पुRकळ !दवसांपासून दाKHणाeयांचा वैyयव4
ृ ीकडे
बहुतेक ओढा नाह? Uहटले तर? चालेल. गे`या हजार पाचशे वषात 3वान
Aहावे, राcयकारभार हाकावा, जमेदार बनावे, =थावर संपादावे, ]ा व
यासारBया उiोगाची दKHणेत अतोनात चहादार? झाल? आ(ण तागडी-माप
हाती धरावे व एकाचे दोन करावे, अस`या वा(णcयाला लोक तुNछ मानू
लागले. ाण ;कंवा Hा धमाना काय तो मान ^मळू लागला आ(ण वैyयव4
ृ ी
मानह?न झाल?. हे दोlह? रोजगार ताजे नAहते. eयांNया उeपlनाचा झरा
नसतो, पूर असतो. शेती, इनाम, वतने, सालचाकर? वगैरचे उeपlन वषातून
एकदा हाती चढावयाचे. Uहणून इकडे नेहमी दामदRु काळ राहून, दे णे घेणे व
Aयापार परांतीयांNया हाती गेला आ(ण गुजराथ वगैरेNया मानाने Aयाजाचा
दर नेहमी जडीप रा!हला. परं तु िजनसांNया 3वशेषतः शेतमालाNया व
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गावहुlनराNया ;कंमती =व=eया राहत गे`या व जनता "Aयह?न रा!हल?, तर?
वतनाचा मान ढळला नाह?. अजूनसुFदा खे{यात चार मंडळी जमल? तर
मानाची जागा, पानसप
ु ार? अगोदर ाणाला, साधंन
ू ा व वतनदारांना ^मळते,
मग ते दोन हाराला का महाग असेनात आ(ण eयांNया मागून
शेटसावकरांना मान ^मळतो. गावपंचायतीत चांभार, महारांना बोलावले नाह?
तर ते सतात. पण असला हfक eयावर कज असणाzया शेटजीना सांगता
येत नाह?. अस`या सामािजक क`पनांमुळे आमNया लोकांनी पूव पासून
Aयापारात मन घातले नाह? व नाoयाचे ाब`य ओळखले नाह?. तर? पण
सफार? करणारे काह? ाण नाईक होते आ(ण सावकार?, दक
ु ानदार? करणार?
थोडी फार इतर जातींची घराणी होती. ]ा लोकांNया 3पयान3पया गावात
झा`यामळ
ु े व eयांना कमी-अrधक वतनवाडी अस`यामुळे ते गावNया
वतनदारांत मोडत आ(ण कुळे शाबत
ू ठे वून eयांना आपला धंदा करावा लागे.
कुणQयाNया ^भड=तपणाने eयांनाह? Aयापले. eयामुळे eयांना कुळाची भीड पडे
आ(ण पाoयात राहून माशाशी वैर करावे कO नाह? ]ाचा 3वचारच पडे.
मागNया राcयात चालले तसे पुढेह? चालेल ]ा ^भ=तीवर ते बसले आ(ण
समयानुप नवीन Aयापार? कसब ते ^शकले नाह?त. दKHणी लोक परधािजणे
अस`यामुळे आ(ण मारव{यागुजराeयाइतकO !हंमत, अंगमेहनत,
AयवहारदHता, बेमुरवत, काटकसर व पोटात ^शन आपला मतलब जाऊ न
दे oयाची ^शताफO eयांना नस`यामुळे मारवाडी, गज
ु राती Aयापाzयांनी पथार?
पसर`याबरोबर खास दKHणी सावकारांना व दक
ु ानदारांना आपला गाशा
गुंडाळावा लागला. दाKHणाeयांची जी दक
ु ानदार?ची घडी मोडल? ती मोडल?च
आ(ण आता दKHणी सावकार व दक
ु ानदार बयालासुFदा उरले नाह?त.
खे{यांतले उदमी व मो¹या भांडवलाचे सराफ हे आता बहुतेक !ठकाणी
मारवाडी, गुजराती व ;कeयेक !ठकाणी ^लंगायत आहे त. परदे शी व इतर
जातींचे दक
ु ानदारह? fवrचत आढळतात. बहुतेक दक
ु ानदार मालाNया खरे द?3व'Oबरोबर Aयाजबाह? करतात. eयांNया दक
ु ानदार?चे व सावकार?चे वणन
145

गावगाडा

वर आलेच आहे . भावांत, वजनांत, !हशेबांत, सारांश जेथे rगzहाईक गाठे ल
तेथे eयाला हे चेपतात. दक
ु ानचे खाते फुगले Uहणजे हे AयाजमुVलसुFदा
रकमेचे कजरोखे ;कंवा गहाणरोखे कन घेतात आ(ण गहाणाची बाकOह?
चढल? Uहणजे कायमची ;कंवा नामधार? खरे द?खाते कन घेतात.
=थावरा^शवाय लोकांत मान नाह?. ]ामुळे ]ांची नजरह? =थावर संपादoयाकडे
असते, आ(ण मग सहा पाय`या खावट?वार? ;कंवा चाळीस पlनास पयांNया
खाeया अगर कजावार? वाoयांनी मोठा`या ज^मनी, हवे`या काबीज के`याची
उदाहरणे पुRकळ सापडतात. गहाणAयवहाराची खरे द?खते घेऊन हे ज^मनीचा
भाडेपा IतzहाइताNया नावाने कन घेतात. eयामुळे कुळाला खरा Aयवहार
शाबीत करoयाची पंचाईत पडते. हे जागेवर असतात, तेAहा eयांना कुळांना
वेळNया वेळी तगादा करoयाला ;कंवा रास होत असताना खdयावर जाoयाला
सापडते. ]ांचे तड फार मोठे असते. ते इतके कO, वेळेवर ते पयाला पया
दे खील Aयाज ;कंवा नफा मारतात. eयामुळे कमी भांडवल असले तर?
थो{याच अवकाशात eयांची पथार? वाढून ते मोठया दक
ु ानदारांत ;कंवा
सराफांत मोडू लागतात. दKHणेत कायमची घरे दारे कर?पयत मारवाडी
गुजराeयांनी मारवाड-गुजराथेकडे डोळे ठे वून, इकडील लोकांNया !हतान!हताकडे
लH न दे ता धंदा केला आ(ण लोकांचा भोळे पणा, अदरू द^शeव व सरकार?
कायदे ]ांचा रे लचेल फायदा घेतला. ]ाचा सव दोष वाoयांवरच लादता येत
नाह?. कारण आमNयासारखे घम डी, धौताल व कूपमंडूक rगzहाईक
^मळा`यावर कोणीह? काटकसर? व Aयापार? नजरे चे लोक असते, तर? eयांनी
आपलाच मतलब साधला असता. आता हे लोक दKHणेत =थाIयक झा`यामुळे
rगzहाईक कायम ठे वoयाची व ते फारसे असंतु¡ न करoयाची व4
ृ ी
eयांNयामFये Iनमाण होणे साहिजक आहे . मोठाले सावकार गहाण ज^मनी
परत कुळांनाच लावतात आ(ण खंड ;कंवा Aयाज दे ते तोपयत कुळांना कोटात
ओढ?त नाह?त. शेतकO कायiाचे कलम ६४ व ६७ माणे कुळांना कोटात
पावeया !द`या पा!हजेत, सालअखेर खातेउतारा !दला पा!हजे आ(ण खाते-वह?
दे ऊन IतNयात जमाखच !टपून !दला पा!हजे. असे न केले तर १००
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पयेपयत दं ड होतो. ]ामाणे घालणारा हजारांत एक सापडणे दरु ापा=त होते
आ(ण हा कायदा पास होऊन तीन तपे झाल? तर? ‘मागील भरणा, पRु कळ
वसल
ू , पावती नाह?.’ इeयाद? कुळांNया पव
ू Nयाच त'ार? अजून कायम
आहे त. अंधेरात दे णे-घेणे करणाzया अूदार कुळांची संBया फारशी नाह?.
तेAहा चावडीत चारचौघांसमH दे णे-घेणे केले आ(ण कूळ-पावतीसारखी वह?
कन Iतजवर सरकार? वसुलामाणे गावकामगारांकडून वसल मांडून घेतला
व eयावर सावकाराची सह? घेतल?, तर खे{यातील कुळे बुडणार नाह?त. पैसा
;कंवा माल उचलताना कूळ नडलेले असते, हे कबूल केले तर? वसूल दे ताना
ते नडलेले नसते. मग पोच मांडून घेत`या^शवाय eयाने वसूल का iावा?
खे{यातील उदमी Uहणजे लोकांचे सराफ, अडeये आ(ण आ

होत. लोकांचे

सख
ु दःु ख ग+रबीह+रपी समजणे िजतके eयांना शfय आहे Iततके बछाइeयांना
नाह?. दोन हर रा ीला कोणाला गरज लागल? तर eयांNयाकडेच गेले पा!हजे.
आपला माल दरू दे शी नेऊन 3वकणे खेडवळांना शfय नसते. तो ते बहुतेक
गावNया वाoयांनाच घालतात. खेडयातले बहुतेक लोक eयांचे दे णेदार असतात.
हे सव मनात आणून ते जर फुंकून खातील तर eयांचाह? धंदा चालेल आ(ण
लोकांनाह? तकवा राह?ल. दे शात AयापारवF
ृ द? झा`यामुळे अल?कडे खेडयातील
मोठमो¹या Aयापाzयांनी शेतकzयांशी Aयवहार आखडता घेतला आहे आ(ण ते
आपले भांडवल, अडत, जवाह?र, rगरoया वगैरेसारBया Aयापारांत घालू लागले
आहे त. परं तु झटपट ीमंत होoयाची हाव जर उदमी आवन धरतील आ(ण
रा=त नफा ठे वून धंदा करतील, तर खेडयांची ि=थती सुधान eयांNया
भरभराट?चे तेह? वाटे कर? होतील. लोक सधन झाले Uहणजे दक
ु ानदार? वाढते
व eयांची संप4ी अनंतपांनी AयापाzयांNया घरात ^शकते. तसेच हे लोक जर
चोख !हशेब ठे वतील, तर eयाNया Aयवहारासंबंधाने िजकडे Iतकडे जे संशयाचे
काहूर उठले आहे ते खा ीने कमी होईल. 3पके खंडून घेणाzया दे शी, परदे शी
AयापाzयांNया AयवहाराबVल जर 3वचार केला पा!हजे. ]ांना "Aयबल व
माणूसबल अस`यामुळे ]ांNया केवळ फुeकाराने शेतकzयांना कमीत कमी
चौथाईला मुकावे लागते. ह? गो¡ काह? लहानसान नAहे , ]ाबVल लोकांत
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3वचारजागत
ृ ी होऊ लागल? आहे , आ(ण हे Aयापार? Iत3.त अस`यामुळे ]ा
बाबतीत उभयतांमFये फायदे शीर व सरळपणाचा माग Iनघoयाची आशा आहे .
पण cयांकडे डोळे झाक करणे आeमघाती आहे , अशा पठाण व पंजाबी
AयापाzयांबVल काळजीपव
ू क 3वचार चालू अस`याचे ऐ;कवात नाह?.
मराठशाह?त`या पडeया काळांत िजकडे Iतकडे गहृ कलह माजला आ(ण
सं=थाIनक व सरदार ]ांना आ ांचादे खील भरवसा येईनासा झाला तेAहा
=वसंरHणाथ eयांNयामFये अरब लोकांना ^शपाईपेशाने चाकर?स ठे वoयाचा
घात पडला. eयांचा पगार मोठा आ(ण खच कंजूषपणाचा अस`यामुळे ते
अ`पावधीत Aयाजबा क लागले. खानदे शातील eयांNया Aयवहारासंबंधाने
कँsटन Pज ]ांचा +रपोट मनन करoयासारखा आहे . थाळनेर, बेटावद,
^संधखेड, सोनागीर, सल
ु तानपरू आ(ण नंदरु बार ]ा परगoयांत खेडयाखेडयांनी
दोन अगर तीन अरबांचे ठाणे असे आ(ण पुRकळ !दवसांपव
ू !दले`या
कजाबVल ते दरमहा दरशेकडा ८।१० टfके Aयाज घेत. दब
ु dया खेडवळांवर
जुलूम करoयात आ(ण eयांNयाकडून सोनेनाणे, जडजवाह?र जबर?ने काढoयात
ते आपले शौय व शkO खच घाल?त. eयांNया प ढार?पणास कंटाळून अखेर
कंपनी सरकारने eया सवाला खानदे शातून सुरतेस नेले, आ(ण जहाजात
घालून अरब=तानांत रवाना केले. ह? कुलकथा सांगoयाचे कारण इतकेच कO,
शंभर वषापूव अरबांनी cयामाणे गावढे कzयांना है राण केले तसेच आज
पठाण व पंजाबी Aयापार? दKHणांती कर?त आहे त. पठाणांना रो!हले,
काबल
ु ?, पेशावर?, खान, अफगाण, कंदाहार?, पशतुनी, पेशनी Uहणतात. ते
आ(ण पंजाबी Aयापार? हे 3वशेषतः रो!हले, काबुल?, भरे कर? ;कंवा दमकडे, ]ा
नावांनी ^सFद आहे त. असाUयांकडे हे लोक पैसे मागावयाला गेल,े आ(ण
eयांनी Uहटले दम धर Uहणजे ते थोडा वेळ नाक दाबूब धरतात Uहणून
दमकडे हे eयांचे नाव पडले. ते लालबुंद, सुरेख, 3पळदार, सशk, स4ेज, पु¡,
उJ व उं चेपुरे असतात. डांगाणांतले कोळी ठाकर Uहणतात कO, ते साहे ब
लोकांचे कोणी तर? असावेत आ(ण eयांना सरकारचा हुकूम असावा eया^शवाय
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ते मारपीट कन दे णे वसूल करतेना. असो. ते इकडील लोकांना
क=पटामाणे लेखतात आ(ण लोकह? eयांNया शी¾कोपी व 'ूर =वभावाला
आ(ण शर?रसामयाला ^भऊन eयांNयापासून जरा लांबच राहतात. मराठw
Uहण अशी आहे कO, ‘सावकाराNया उरावन आ(ण सरकारNया पाठwमागून
जावे.’ पण दमकडयाNया संबंधाने मा

ह? Uहण उफराठw !दसते. कोठे कोठे

सावकार लोक ]ांना रखवाल?साठw ;कंवा तगाiासाठw चाकर?त ठे वतात. हे
लोक बहुधा Aयाजबय
् ाचा धंदा करतात आ(ण काह? उधार?ने कापड, सुzया,
चाकू, का ी, सुरमा, औषधी, खोटे दाrगने, खडे, नोटा वगैरे 3वकतात.
म यावा{यांत जसा लांडगा उतरावा तसा इकडील लोकांत पठाण, अशी
ि=थती आहे . cयाला कोठे ह? कज ;कंवा उधार माल ^मळत नाह?, ते पठाणाचे
rगzहाईक. परं तु अल?कडे बरे Uहण3वणारे शेतकर? व ;करकोळ उदमीह?
eयांजपासून कज घेऊ लागले आहे त. ते तारण ;कंवा द=तैजव घेत नाह?त
आ(ण हं गामापयत वाट पाहoयाचे कबूल करतात. eयामुळे rगzहाइकाला बरे
वाटते आ(ण मग पयाला दरमहा एक ते चार आणेसुFदा Aयाज ;कंवा नफा
दे oयाचे ते कबूल करतात. सरासर?ने eयांचे Aयाज दरमहा दर पयाला दोन
आणे पडते. यदाकदाrचत eयांनी द=तैवज कन घेतला तर ते eयांत
कजाNया Iतsपट रकमेचा भरणा दाख3वतात आ(ण =टँ पचा खच, मनोती,
म!हlयाचे Aयाज, धमफंड अगाऊ कापून घेऊन बाकO रfकम कुळाNया पदरात
टाकतात, असा चहूंकडे बोभाटा आहे . एका रो!ह`याने कोटापढ
ू े साHीत
सांrगतले कO, मस
ु लमानांजवळून Aयाज घेणे Iन3षFद अस`यामळ
ु े आUह?
मुसलमानांकडून Aयाज घेत नाह?. इकडील मुसलमानांना ह? ढोल ^मळते हे
eयात`या eयात बरे आहे . पण Iतचा सव वचपा ते !हंदं व
ू र काढतात.
उगवणीसाठw eयांना =टँ प, रिज=टरकचेर?, ;कंवा कोट यांची गरज लागत
नाह?. वायदा भरला कO, दोन तीन जवान पलटणीत`या ^शपायासारखा
पोशाख कन चाबूक, सोटे घेऊन Iनघतात आ(ण तांबडे फुटले नाह? तोच ते
आ'ाळ3व¿ाळ =वपाने कुळाNया दारात द4 Uहणून उभे राहतात. ;फन ये
Uहटले कO, आप`याभोवती चfकर दे ऊन तेथेच उभे, दम धर Uहटले कO नाक
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दाबलेच. कुळाला उसासा Uहणून ते टाकू दे त नाह?त व बायकांना पाoयाला
;कंवा प
ु षाला कामालादे खील घराबाहे र Iनघू दे त नाह?त. वेळेवर ते eयांना
गैरकायदा अटक ;कंवा मारपीट करतात, बायकांची अू घेoयाची ;कंवा तडात
थंक
ु ू न धम बाट3वoयाची अगर गावNया मातीला उपटून बांधून नेoयाची
दशहत घालतात. कोणeयाह? लोकांत बायका आ(ण धम ]ा बाबी ;कती
नाजूक आहे त आ(ण eयाीeयथ लोक िजवाचीसुFदा पवा कर?त नाह?त हे
नAयाने सांrगतले पा!हजे असे नाह?. तेAहा बायकाधमावर मजल येऊन बेतल?
Uहणजे वेळेला गावचा Iतzहाईत पैसा भरतो आ(ण पठाणांNया मगर^मठwतून
दे णेदाराला सोड3वoयाचे पुoय जोडतो. eयांची जरब इतकO बसल? आहे कO,
लोक हे सव Iनमट
ू पणे सहन करतात, हूं का चंू कर?त नाह?त, ;कंवा ;फयाद
दे oयाला अगर eयांNया3वFद पुरावा करoयाला धजत नाह?त. eयांNया
छळाNया व अू घेoयाNया भीतीने कोठे कोठे भेकड गावढे कर? परांगदा
झा`याचीसुFदा जनवाता आहे . हे एका वषाNया आत पयाला पाया
काढतात. eयावन लोक ;कती बुडत असतील ]ाची अटकळ कोणालाह?
येoयासारखी आहे . यांNया संबंधाने दस
ु र? गो¡ अशी आहे कO, ]ांतले पुRकळ
पfके गुlहे गार असतात. ते उचलेrगर? करतात, दरोडे घालतात, जुवा
खेळतात, गैरकायदा दा व अफू 3वकतात, खोटे दाrगने, खडे व नोटा
चाल3वतात आ(ण धlयापाशी प!ह`याने साक वाढवून पुढे eयाचे तगाiाचे पैसे
ग करतात. गावNया लN
ु यासोiांची व ]ांची चांगल? दो=ती असते. सडेफ!टंग
अस`यामुळे ते Aया^भचार करतात, व डांगाणाNया जंगलात ते दाह?
गाळतात. सारांH, दमक{यांचा Aयापार जळज़ळाटाचा आ(ण चालर?त
लबाडीची आहे . ]ा मुलखात ते पापपुoयाची भीती न धरता IनAवळ पैसे
कमावoयाला आले आहे त. माल ;कंवा पैसा पेरoयापुरती मुशाफर? करावी व
मुलखाला जावे आ(ण सुगीNया !दवसांत परतून गNच तुंबडी भन पुlहा
घरचा र=ता सुधारावा, हा eयांचा सFयाचा 'म आहे . ह? तैमूरलंगी ;कती
!दवस चालू ठे वावयाची ]ाचा Iनकाल लावoयाचे सामय लोकांपेHा सरकारला
आहे .
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८. क़ु णबी
कुण बकOची अवजारे , जनावरे , खताचे कार, शेतकुंपणे, कुणबी पोशीत
असलेले बलुeये आलुeये व भटfये यांची संBया इeयाद?ंचा 3वचार केला
Uहणजे आमची कुणबीक उमाप रानाNया उदं ड भरवसावर थाटल? असावी
अशी पाकळी बसते. “जातीजातींचे चाळे ” वणन करताना तुकोबानी “हे कड
कुणबी वाटा मोडी” असे Uहटले आहे . अAवल इंJजीत`या मराठw शाळे त
^शकले`या एका ऐं शी उलटले`या गहृ =थाने eया वेळचा नीIतपाठ Uहणून
दाख3वला तेAहा ‘cयाने eयाने आपल? जमीन वह?त करावी, आप`या
ज^मनीबाहे र वह?त क नये,’ अशी eयातील एक नीती eयाने Uहणून
दाख3वल?. यावन हे उघड होते कO, पडतात तर कुणबी नांगर ;फरवीच पण
वाटा मोडूनदे खील तो कोठे ह? रान काढून वह?त कर?. मस
ु लमानी व मराठw
अमलात जर? गावची पाहणी होऊन ^मरासदार, उपर? व eयांNया ज^मनी
ठन गे`या होeया, तर?सुFदा कमाल आकार बांधून काळी-पांढर? गावNया
!दमतीस !द`यामुळे गावात`या एखाiा कुणQयाला काळी अिजबात नसल?
;कंवा eयाNया खट`याला Iनपूर आल? तर? गावकर? दस
ु zयाNया शेतातून
eयाला हरयµाने जमीन ^मळवून दे त आ(ण eयाची व eयाNया मुलाबाळांची
बेबुद? कर?त. पूव Nया राजवट?त दयाची व जंगलाची अटक सैल होती, आ(ण
समु" व रान ]ांवर सरकार? जाबता नAहता असे Uहटले तर? चालेल.
नांगरापासून तो उसाNया चरकापयत बहुतेक शेतीची हeयारे व सनगे लाकडी
आहे त आ(ण ती नवीन ;कंवा द
ु =त करताना कुणQयाला सत
ु ार-लोहारांला
लाकूडसपण परु वावे लागते. कानांNया हeयारातह? इतर िजनसांपेHा
लाकडाचा खप अrधक !दसून येतो. तेAहा सवानाच लाकडाचा पुरवठा पुRकळ
आ(ण थोडfयात ^मळoयाची सोय असल? प!हजे. सव

मुBय खत गोवाराचे

आहे . शेणकुराचे मुबलक खत ^मळoयाला पुRकळ लमी ऊफ गुरे बाळगल?
पा!हजेत. ती सव शेताNया मालावर जोगवणे अशfय. “घरचा चारा आ(ण
रानचा वारा” बरोबर नाह?त असे Uहणतात. इतfया गुराढोरांना तड
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घालoयाला मोकळे जंगलच पा!हजे. शेतीला कुंपण झुडपाचे असते. ती सव
व!हती ज^मनीत ^मळत नाह?त. ती जंगलातून आणल? पा!हजेत.
जंगला^शवाय परु े से सरपण कोठे सापडणार? महारांचे काम जमेदारांना जळण
परु 3वoयाचे होते व eयाबVल eयांना भाकर ;कंवा जेवण ^मळे . गुzहाळांत
चुलांगणाला महाराने सरपण पुरवावे व eयाबVल eयाला ऊस, दोन ढे पा गूळ
व शेवटचे आधण ^मळते. हे सरपण जर मालकाNया शेताचेच असते तर
महाराचा हfक इतका मोठा नसता. अथात महारांना काय आ(ण इतरांना
काय जंगलातून सरपण घेoयाची मनाई नAहती. वारल?, कातकर? वगैरे
जंगल? जाती ‘जंगलात जाऊन सरपण, गवत आणणे, जंगलातील कंदमुळे
खाणे’ असा आपला धंदा अजून सांगतात. eयाचमाणे आज^मतीला पहाडाNया
आसपासचे शेतकर? व मजरू आप`या घरातला दाणा वाढला (संपला) Uहणजे
जंगलात जातात व झाडपाला, फळे , कंद आणून खातात. रासमायाला
बलुeयेआलुeये आ(ण अठरापगड ^भकार हfक Uहणा कO भीक Uहणा, मागून
आज हजारो वष} आपल? सालबेगमी कन ठे वीत आहे त. कुणQयाला जर
काळी इतकO कमी असती कO, IतNयातून eयाची =वतःची सालबेगमी Iनघणे
दरु ापा=त, तर ]ा व!हवाट?ला काह? तर? आळा घालoयाचा यµ तो करता.
^भकाzयांNया टोळधाडीमुळे आप`या पोटावर पाय पडतो असे
बलुeयाआलुeयांना आढळते तर Iनदान ते तर? eयांना आडवे होते. ]ा सव
गो¡ींवन असे =प¡ होते कO, कुणबी थोडा व काळी फार अस`यामळ
ु े
बळीराजाने दIु नयेचा भार उचलला. eयाने वाटे ल तेथे वाटे ल IततकO काळी
काढावी व 3पकवावी, IतNयासाठw लागेल तो रानमाल उपसावा आ(ण हवी
IततकO लमी बाळगावी, इतरांनीह? वाटे ल तसा रानपसारा आ(ण मीठ यावे
व कुणQयाNया पोटात पोट आ(ण घासांत घास काढावा परं तु कोणीह? –
माणूस काय ;कंवा जनावर काय – उपाशी म नये, अशी Aयव=था ठरल?.
अAवल इं Jजीतह? काळी फार व कुणबी थोडा अशी ि=थती होती, आ(ण हे
अंधळे गाड पूव माणेच चालले होते. ज^मनीची पैमाश झाल?, मीठखाते
Iनघाले आ(ण सरकारने जंगल राखून ठे वले, तेAहापासून कुणQयाचे व
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eयाजवर अवलंबून राहणाzया शेकडो जंगल? व भटकणाzया जातींचे हात-पाय
आखडले. पंच भागत नाह? Uहणून वाटे ल तेथे फुकटफाकट ;कंवा वेळेला पैसे
दे ऊनह? वह?त कर?न; आऊतकाठw, कुपाट?, राब, ताल?, 3व!हर?, घरे वगैरेसाठw
जंगलातून लाकूडफाट?, ढाdया, पाचोळा, गाटागोटा बनपरवानगीने अगर कर
न दे ता आणीन ;कंवा मज माणे जंगलात गुरे चार?न असे कुणबी आज
Uहणेल तर चालत नाह?. समु"काठNया ;कंवा जंगल? जमाती Uहणतील कO,
मीठ ;कंवा रानमाल वाटे ल तसा 3वकून पैसे क तर सोय नाह?. पा|ाeय
कलावF
ृ द?मुळे पुरातन धंदे बहुतेक मोडले आ(ण जो उठला तो कुणबी बनला.
^शवाय जाह? वाढल?. eयामुळे लागण करoयाजोगी काळी, खार? आ(ण
मोकळे रान हा जो आमNया आडमापी कुण बकOचा अनाद? धर तो सट
ु ला.
समु"ाची व जंगलाची बंद? झा`यापासून eयांची सव वद ळ लागण
ज^मनीवर लोटल?. सरपण हजारो वष} फुकट ^मळत अस`यामळ
ु े eयाNया
खचाचा सुमार कोणालाच रा!हला नाह?. आप`या धंiासाठw व पंचासाठw
कुणबी आपाप`या शेतातल? झाडे तोडू लागले. जळण 3वकत घेoयाची सवय
नस`यामुळे तमाम गावकर? कुणQयाजवळून ते मोहबतीने मागून आणू
लागले. झाडे कमी होत होत गेल? आ(ण eया मानाने नवीन लागवड झाल?
नाह?. eयामुळे सरपणाला ;कंमत येऊ लागल?. ^भ`ल, रामोशी, महार, मांग
वगैरे पर3पंडलोलुपांना फुकट तोडून आणलेले सरपण 3वकoयाचा एक रोजगार
झाला. होता होता गोवzयांचा उपयोग करoयाNया ऐवजी कुणबी eया जाळू
लागले आ(ण सव जाती कुणQयांची गुरे सुटल? कO eयांNयामागे शेण
धरoयाला आ(ण रानात गोवzया वेचoयाला जाऊ लाग`या. शेत कुपाट? व
चाzयाचीह? ह?च कथा. खेडयाNया सरकार? बंग`याNया कंपाऊंडातील झाडांचा
व गवताचा, सरकार? जागेवर?ल तरवडाचा व शेoयांचादे खील ^ललाव होतो.
पण कुणQयाNया तरवड केकताडावर महारमांग ताव मारतात, व eयाNया
शेतात झुडूप !दसले ;कंवा गवताचा ठोम उगवला कO महारपोर व ^भकार ते
नेते. वा=त3वकपणे गायराने, गावचारण, शेताNया बाजूNया रeयाNया कडा
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]ांवर कुणQयाचा अJ हfक; परं तु गावचे सव अडाणी व भटकणारे लोक
आपल? जनावरे मोकाट सोडतात, आ(ण कुणQयांNया जनावरांNया वा¤याला
तेथील गवत येऊ दे त नाह?त. पी भरतो कुणबी आ(ण व+र. जाती ^शवाय
कन सव बलeु येआलeु ये व भटfये eयाNया शेतातले गवत-बाटुक काढतात,
रा ी चोरतात आ(ण eयावर आपल? गुरे पोसतात ;कंवा eयाचे टfके करतात.
गाढवाडुकरांना कधी दावे नसते व eयांना उचलून चारा कोणी टाकOत नाह?.
eयामुळे पर?ट, कुंभार, पाथरट, वैद ू वगैरची गाढवे आ(ण वडार, को`]ाट?
यांची शेतांना नेहमी वद ळ लागते. तेAहा आज ि=थती अशी आहे कO, कुणबी
ओरडतो माझे बैल उपाशी मरतात, १०-२० पये शेक{यामाणे मला कडबा
3वकत यावा लागतो, दोन दोन कोस पायपीट केल? तर? कुzहाडीNया
दां{याजोगे सरळ ;कंवा हळसजोगे बाकदार लाकूड भेटत नाह? आ(ण बाकO
सव दIु नया शेतातील चारा, तरवड, केकताड, फाट?, फुकट Uहणून बेसुमार
लुटते, नAहे कIन. जाती eयाचे पैसे करतात आ(ण हा कपाळ झोडतो कO,
चाzयासरपणाचा दक
ु ाळ पडला. मुलकO खाeयाचा ठराव नंबर ५ तार?ख २-११९१३ अlवये मुंबईसरकार लोकांना सवलती दे ऊन झाडे लावoयास उ4ेजन
दे त आहे . चाzयाचा संचय कसा करावा हे कोडे उकलoयात सरकार व लोक
गुंतले आहे त. परं तु जोपयत कुणQयाNया मागचे हे भुंगे तोडून काढले नाह?त,
तोपयत सरकारNया व लोकांNया यµाला ]ा कामी यश येणार नाह?. यावे
कसे? ज^मनीNया बाहे र अंकुर येoयाचा उशीर कO तो खुडलाच. मना करावे
तर जाळ सुडी, मार जनावर अस`या नुकसानीला पाचारण करावे. जोपयत
अशी ि=थती आहे तोपयत कुणQयाने तर? काय करावे? आ(ण चाzयाचा व
जनावरांचा संJह कसा करावा व eयांचा 3वमा उतरoयाला तर? कोणी पुढे
यावे? आता काळी आखल? आहे आ(ण वाटे ल तेथे रान काढoयाला कुणQयाला
माग नाह?. वाटणीमुळे शेताNया rचंधो¤या rचंधो¤या झाले`या आहे त. तेAहा
सबंध दIु नयेNया पोषणाचे ओझे कुणQयाला झेपेनासे आले आहे . आ(ण “एक
बळी हजार छळी” असे तो पाoयाNया दर घोटास कुरकुरतो. पाट?लकुलकoयाचे ऐनिजनसी हfक वजा केले, तसे महार-जाग`यांचे सरकारने केले
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नाह?त. eयामुळे कुणQयांना सबंध महारवाडा, रामोसवाडा, ^भलाट?, कोळवण,
मांगवण पोसावे लागते. आUह? सरकारचे काम क+रतो असे, Uहणून
कुणQयाNया बोकांडी बसून हे लोक eयाला लोळ3वतात. तसेच दरसाल हजारो
^भकार सहप+रवार कुणQयाला पोसावे लागते. समु" जंगल सुटे होते,
हeयारांची मनाई नAहती, तेAहा हे लोक व भटfये जंगलावर, ^शकार?वर व
^मठावर थोडेफार पोट काढ?त आ(ण 3पकांना व ढोरांना उप"व करणाzया
पाखराजनावरांचा संहार कर?त. जंगलकाळी आखून कुणQयाला डांभले eयाच
वेळेला ]ा सवाना डांभून टाकावयास पा!हजे होते. तसे न झा`याने
कुणQयाNया आयातीला मा

बांध पडला परं तु Iनगत कायम – नAहे – जा=त

वाढल?. कुणबी Uहणत असतो कO, प
ृ वीचा एक कोपरा 3पकला आ(ण तीन
खकाण रा!हले Uहणजे सगdया भोरा{या 3पकले`या भागावर आदळतात. तशी
eयाची गती झाल? आहे आ(ण माणसाजनावरांची सव खाती-तडे शेतावर
येऊन पडल? आहे त.
अलुतदार – बलुतदार नुसते कुणQयांचेच काम करतात असे नाह?,

तर

ते सव नारभाऊ - कारभावांचे जाIत3व^श¡ काम फुकट Uहणजे पैसा अगर
धाlय न घेता करतात. तसेच गावची जबाबदार? वतनदारांत समाईक
अस`यामुळे गावात कायम व=तीला ;कंवा थोडा वेळ मुfकामाला आले`यांची
कामेह? eयांना फुकट करावी लागत व लागतात. जमीन अगर वतनी काम
नसले`या मस
ु लमान र!हवाशांची व अIतथी-अयागतांची कामेह? लोहार,
सत
ु ार, पर?ट, lहावी, चांभार, आज^मतीलासुFदा फुकट करतात. पव
ू Nया
अमदानीत परगणेवतनदारांचे व Jामrधकाzयांचे कानांवर हfक असत,
आ(ण सरकार? कामगारांचीह? eयांना पुRकळ वद ळ लागे. तेAहा कुणबी,
काना, पै-पाहुणा आ(ण हfकदार ]ा सवाची करावी लागणार? खासगी व
गावकOची कामे व iावे लागणारे हfक हे सव जमेत धन आलुeयाबलुeयाचा
Iनरख ठरला; आ(ण सगळे अडाणी मोकळे राहून सम=तांNया योगHेमासाठw
तो एक¤या कुणQयाने पुरा पाडoयाचा जो एकदा भार उचलला तो अiा3प
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बचारा वाहत आहे . प
ृ वी व समु" मोकळा आ(ण जंगल ^मठाची सवलत,
काळी मब
ु लक व नवट आ(ण कुणबी थोडा, अशा वेळी हा धारा पडला. धारण
=व=ती आ(ण सवाना पोटभर खाoयाइतका गावोगाव दाणा ^श`लक असे,
Uहणून आजपयत कोणीह? बलeु येआलeु ये व eयांची कामे ]ांचा !हशेब चक
ु ून
केला नाह?. तशात कुणबी मायाळू आ(ण ^भड=त व इतर सव काढू पडले. ]ा
व अस`या अनेक कारणांनी ]ा अगोदरNया जड बोजात आणखी भर पडल?.
आता कानांNया डोfयावर?ल जमेदार? हfक गेले; सरकारNया सव खाeयांत
सुधारणा होऊन eयांची कामे हलकO झाल?, व ;कeयेक कामे अिजबात वजा
पडल?. रयतवार? पFदतीमुळे खातेदार ;कंवा कबजेदार कुणबी कानांNया
गावकO कामाबVल सरकारला ;कंवा गावाला जबाबदार नाह?. AयापरवF
ृ द?मुळे
बर?च हeयारे व िजनसा आयeया ^मळतात ;कंवा कांNया अडाणीपणामुळे
3वकत याAया लागतात. दाम सुकाळमुळे एनामेल, तांबे, 3पतळ वगैरेची
भांडी जा=त चारात आल? आहे त. जंगलबंद?मुळे असाUयांना महार सरपण
पुर3वoयास व मांग केरसुoया, दोरखंड पुर3वoयास असमथ झाले आहे त.
सुताराला व लोहाराला काम होऊन उरलेले सरपण ठे वू दे णे नुकसानीचे झाले
आहे . धाlयाचे, चाzयाचे व लाकडाचे भाव कडकले आहे त. असे सव कारे
मंवतर झाले आहे . तर? सव काना आपले हfक पूव माणे उकळतात,
इतकेच नAहे तर जा=तह? उपटतात आ(ण कुणQयाचा आडवा नाडा
पड`यामळ
ु े तो चंु बत सवाची भरती करतो. कुण बकOचे उeपlन उघडे
ं ा
अस`यामुळे आ(ण तोच धान धंदा अस`यामळ
ु े बळीराजा सवाचा पो^शद
जो एकदा कधी काळी ठरला तो आता cये.ाआषाढातील बैलामाणे उठवणी
आला आहे तर? eयाची झटे कमी होत नाह?त. कुणबी व काना
]ांNयाजवळ तपास करता असे समजते कO बलुते आ(ण आलुते ^मळून
राशीचा शेकडा २२ ते २५ मुBय धाlय जाते. याखेर?ज ;करकोळ धाlय,
भाजीपाला, गवत, काडी, सणवार, ^शधा, वाढणी, पंkOचा ठाव वगैरे.
कुणQयाचा हात नेहमी वर असतो, असे Uहणतात. ह? मा!हती ^मळ3वताना
बहुतेक कुणबी ती दे oयाचे नाकार?त आ(ण !दलदारपणाने Uहणत कO,
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“आप`या हाताने !दले मग eयाचा उNचार कशाला पा!हजे!” यावन असे
वाटते कO, ते दे तात eयापेHा कमी सांगतात. काना तर खा ीने कमी
सांगावयाचे. अशी ह? दहु े र? छपवाछपव Fयानांत आणल? Uहणजे असा अंदाज
बांधoयास हरकत नाह? कO, आलeु येबलुeये व ^भकार कुणQयादे खत ;कंवा
हातून eयाNया उeपlनाचा कमकसर Iतसरा !ह=सा घेऊन जात असावे, व
चोर¤यांची त=करrगर?ची कमाई ]ा खेर?ज असावी.
]ा राcयापूव ^मरासदार उपzयांची ि=थती कशी होती, IतNयात काय
फेरबदल झाला आहे , उदमी हळकर? कुणQयाला कसे लुबाडतात, eयाला
आपला माल बाजारात का 3वकता येत नाह?, इeयाद?ंचे वणन पूव आलेच
आहे . ]ा ठोकर?चा व eयामुळे मागे लागले`या भगभगीचा प+रणाम eयाNया
सांप34क ि=थतीवरच नAहे तर दे ह=वभावावरह? झाला आहे . आमNयात जे
धनवान झाले ते कुण बकOवर झाले नाह?त. रोजगारधंदा, Aयाजबा, Aयापार
कनच eयांनी धनसंचय केला. ‘दयाची माती दयाला आटते’ ‘बासा न राहे
और कु4ा न खाये,’ असे कुणबी आजवर Uहणत आला आहे आ(ण
ओढघ=तपणाNया दग
ु ूणांना तो बळी पडला आहे . ‘कुणबी का बेटा और गहूं
का आटा, 3पटा उतना ^मठा,’ असे सवाNया अनुभवास येते. cया
कानांवाचून नडते, अथवा जे काना अगर ^भकार लोक बळजोर? ;कंवा
नुकसान करतील अशी भीती असते, eयांची भरती कुणबी मनसोk करतो.
जेथे चाdयाrचपdया कन Iनभoयासारखे आहे , ;कंवा cयांचे भय
बाळगoयाचे कारण नाह? अशा हfकदाराचे काम घेऊनह? eयाNया तडाला पाने
पुसoयाला तो कमी कर?त नाह?. eयाने कधीह? सावकाराचा धाक धरला नाह?
व दे oयाची पवा केल? नाह?. eयामुळे दे णे दे oयाNया कामी कुणबी हातचा फार
जड झाला आहे . कुणQयाकडून सारा वेळेवर येoयाची खा ी असती, तर
शेतमाल ;कफायतीने कुणबी 3वकOपयत सरकार थांबते, आ(ण पीNया
ह¯याNया तारखा eयापूव नेमतेना. कुणQयाशी Aयवहार Iनभ ड मारवाडयांनीच
करावा असे Uहणून दKHणी सावकारांनी तड ;फर3वले, व मारवाडी आता
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Uहणतात कO, कडAया-रो!ह`यांची सावकार? खर?. जसे cयाचे नेट ;कंवा
लN
ु चेrगर? तसा कुणQयाजवळून पैसा Iनघतो. थापडवाईक सावकाराला ;कंवा
जमीनदाराला कुणबी कुळे चांगलाच झोका दे तात. रोख खंड कबूल न करता
eयांNया ज^मनी ते बटाईने (वाटयाने) घेतात. ‘बटाई Uहणजे लट
ु ाई.’ शfय
IततकO मेहनत ते आप`या =वतःNया शेतात कन फावला वेळ बटाईNया
शेताकडे लावतात आ(ण =वतःNया शेतावर?लसुFदा खचाNया सव बाबी
दस
ु zयाNया शेतावर घालतात. उदाहणाथ, बटाईNया शेतात गुरे चारoयासाठw
पडीत जा=त टाकावयाचे, eयात कब फुट`यापासून तो पार खळे संपेपयत
आपले बैल चारावयाचे, धाlय हुरडयावर आले कO, घरNया सव माणसांचे व
पै-पाहुoयांचे पोट eयावर काढावयाचे; बलुeये, ^भकार वगैरे हfक, दानधम
eयावर भागावावयाचे; आऊतकाठw, सपण यांसाठw eयातील झाडे तोडावयाची,
आप`या शेताचे राखण खंबीर करoयासाठw वेळ पड`यास बटाईचे शेत मोकळे
टाकावयाचे, व इतfयावरह? ताण Uहणजे आपण बायकापोरांIनशी चोरवेल
Iततके धाlय चोरावयाचे आ(ण अखेर मालाचा मोधळा (जाड ठोसर धाlय)
मालकाNया हाती लागू न दे ता अकणIनकण कालवून बटाईचे ;कंवा मfeयाचे
धाlय eयाNया माथी मारावयाचे! कुळाचे नाते आहे तोपयत ग+रबी गाऊन
आ(ण प!ह`याप!ह`याने भलाई दाखवून कुणबी आप`या सावकार
जमीनदाराकडून पुRकळ रोखीची व धाlयाची उचल करतात. अशा र?तीने
कुणQयाशी पालथा रोजगार कन तडघशी पडलेले प शनर बरे च !दसून
येतात. ‘गोगलगाय आ(ण पोटात पाय.’ कुणQयाNया शQदावर ;कती भरवसा
ठे वावयाचा, eयाची खर? खोट? नड कोणती, तो कशात गोता दे तो व eयाजकडे
तलेला पैसा कसा काढावयाचा, हे एक भले मोठे शा आहे व ते अनुभवाने
येते. पुRकळांना eयाचा गंध नसतो. शेतीत भांडवल गुंतवून शेकडा ३।४
टfकेसुFदा Aयाज सुटत नाह?, उलट सारा पदरचा iावा लागतो असे
अहमदनगर िज`]ातले पुRकळ नAया थळीचे पांढरपेशे लोक कुरकुरतात.
]ामुळे मोहबतीNया लोकांचे हलfया Aयाजाचे भांडवल शेतीतून दस
ु र?कडे जाते
व गावातल? सधन लोकांची व=ती उठते, हे कुणQयाला उमजेल तो स!ु दन
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समजावयाचा! दKHणी सावकाराशी जर कुणबी इमानाने वागता व ‘खाटकाला
शेळी धािजणी’ हा lयाय खोटा कन दाख3वता आ(ण दKHणी सावकारह?
दे शकालवतमान पाहून आप`या परांतीय Aयापारबंधूजवळून
आeमसंरHणापुरते Aयापार? कसब ^शकते तर मारवाडी – गज
ु राती –
रो!ह`यांNया Aयवहारावर दाब राहता आ(ण कुणबीह? इतका कजबाजार? झाला
नसता. कुणQयांमFये !दवाळखोर? इतकO वाढल? आहे कO, खdयातून सबंध
वषाची चंद? फार थोडयांNया घर? येते. सुमारे चार सहा म!हlयांची खावट?
उरते असे कुणबी कशीबशी पाळीगोपाळी घालून शेत कोणा आ¯यांNया माथी
मान पोटासाठw शहरात जातात व खdयाNया सुमाराला परततात आ(ण खळे
उलगडले कO परत शहरचा ताजा रोजगार ]ामळ
ु े ]ा शेवट`या वगाची संBया
उ4रो4र वाढत आहे . परं तु हे लोक चांगले बी धन ठे वीत नाह?त,
eयांNयाजवळ चांगल? गरु े नसतात आ(ण ते ज^मनीची मशागत करावी तशी
कर?त नाह?त, ह? मोठw काळजी करoयासारखी गो¡ आहे . मोलकर?ण ]ा
शQदाला Iत शQद ‘कुणबीण’ हा आहे ]ावन मजुर? हा कुणQयाचा
उपAयवसाय ठरतो. खरे खरे अंग मोडून राबवoयाची सवय अडाoयापेHा
कुणQयांनाच झालेल? असते. Uहणून मजुरांतह? कुणQयांचाच अनु'म सवाNया
वर लागतो. eयाNया नेहमीNया भगभगीमुळे eयाला अंग राखून काम कन
मजुर? फुग3वoयाची खोड जडल? आहे . ‘भाडयाचे घोडे आ(ण तरवडाचा फोक’
अशी Uहण आहे . खानदे शात कपाशीवर?ल कुणबी मजरू शेतात जाoयाला हर
!दवसाNया आत घर सोडीत नाह?त. रोजंदार कधीह? वेळेवर कामाला लागत
नाह?त, मुंगीNया पावलाने चालतात आ(ण मालकाची नजर चुकवून यथाि=थत
गमतात. उkे काम तेच इसम रोजंदार?Nया पाच ते सातपट अrधक करतात.
परं तु अंगावर काम !दले तर ते खोटे करतात. ]ामुळे मालकाचे तर नुकसान
होतेच पण कुणQयाचेह? कायमचे नुकसान झाले आहे . eयाची पत Uहणून
रा!हल? नाह? आ(ण हर कारची बूड !हशेबात धन मजुर?चे दर वाढतील.
मागे सतत लकडा नसला तर तो काम करणार नाह?. ]ासच तो कसब
समजतो, आ(ण मागचा पढ
ु चा Aयापार? पोच बलकुल धर?त नाह?.
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इमानेइतबारे काम कन आपणह? खावे, आ(ण शेतधlयाचा अंश बनबोभाट
न मागता eयाला पोहोचवावा अशी दानत फार थोडया कुणQयांची असते.
‘असेल मालक शेती तर शेती, नाह? तर माती’ असे Uहणतात, eयाचा अथ
असा आहे कO, कुणQयावर जर खंबीर राखण ठे वले नाह? तर शेतचे काह?एक
हाती लागावयाचे नाह?. कुणबी शेतात काय करतो, काय चोरतो, वेळेवर पाळी
घालतो ;कंवा नाह?, मोट धरतो ;कंवा नाह?, राखण क+रतो ;कंवा नाह?,
सारांH पeकरलेले काम करतो ;कंवा नाह?, यासाठw मालकाला नेहमी eयाNया
पायावर पाय दे ऊन उभे राहावे लागते आ(ण रा ीNया रा ी खdयांत पडावे
लागते. ह?च अव=था सव कारNया मजुर?बVल आहे . खुरपणी – वेचणीला जे
मजूर लावावेत ते चापून मजरु ? घेऊन शेतमाल घोळात, पदरात, भाकर?Nया
पाट?त ;कंवा 3पoयाNया भांडयात चोन आणतात. तो 3वकत घेoयासाठw
^मठाई, खार?क, खोबरे , सप
ु ार?, खजरू घेऊन ^भकार दक
ु ानदार हं गामाNया
!दवसांत संFयाकाळNया सुमारास शेतवाटावर बसलेले असतात. धlयाचे हे
म आ(ण नुकसान वाच3वले तर eयाचा मोबदला कोणीह? आनंदाने दे ईल
आ(ण कुणQयाची राजरोस ;कफायत वाढे ल. rगरoयांसारBया कारखाlयांत
बहुतेक मजूर कुणबी वगातले आहे त. ते तेथे काम कुचराईने करतात. युरोपअमे+रकेNया मजुरांNया कामाचा पाचवा – सहावा !ह=साह? !हंद? मजुराचे काम
पडत नाह? अशी ओरड आहे . ती का? Iतचे कारण इतकेच कO, कामचोरपणा
हा गुण आमNया सवाNया अंगी (खळला आहे . यरु ो3पयन जमीनदार,
खाणीवाले व कारखानदार ]ांनी !हंद? मजरु ांना सkOने काम करoयाला भाग
पाडoयाचे कायदे कन घेतले ते ]ा अवगुणामुळे तर नसतील ना? अथात
]ा कायiाची तरफदार? करoयाचा हे तू नाह? फk आमचे अवगुण आUहाला
कसे नडतात हे दाख3वoयाचा आहे . कामचुकारपणा व लबाडी ]ांNया
मागोमाग येणारे दग
ु ुण Uहणजे एकमेकांचा प!ह`याने अपहार, नंतर अदावती
करoयाची बुFद? धरणे हा होय. एकमेकांNया शेतात गुरे सोडणे, ती चोन
चारणे, सुडया =वतः ;कंवा इतरांकडून पेट3वणे, गुरांना महारामांगाकडून
3वषयोग कर3वणे, लN
ु चेलफंPयांना बगलेत मान शेतात चोzया करणे ;कंवा
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कर3वणे, चोरले`या शेतमालाची ठे व ठे वणे ;कंवा तो =व=eया भावाने खरे द?
करणे इeयाद? बळीराजाNया पदवीला कमीपणा आणणारे पRु कळ अवगुण
कुणQयात संचरले आहे त. छोटे खानी rगरा^सये, पाट?दार, कुणबी, शेतमाल
चोरणाzयाला पाठwशी घालतात. हे पाहून एका डि=fट पो^लस सप
ु +रंटडट
साहे बांना सखेदा|य वाटले, आ(ण ते हळहळू उदगारले कO, हातात !दवट?
घेऊन जर कुणबी 3व!हर?त उडी घाल?त आहे तर eयाला इतरांनी तर? कसे
वाचवावे? मोलकzयांमधील जे दोष येथवर वणन केले आहे त ते एकटया
कुणQयात आहे त आ(ण त!दतर जातीNया मजुरांत नाह?त असे नाह?.
जाIत=वभावानुसार ते कमी ;कंवा अrधक – बहुधा अrधक – सव कामकzयांत
आहे त आ(ण मजरु ांत कुणQयांची संBया े. अस`यामुळे ‘ह4ीNया पायात
सवाचे पाय’ ]ा lयायाने ते जाIतपरeवे सांगत बसoयाची गरज नाह?.
त¦वतः कुणQयाNया अवगुणांचे मख
ु कारण सवाकडून eयाची होत
असलेल? कुतरओढ हे होय. IतNयामुळे तो माशा 3प`यामाणे गुंग होतो
आ(ण खzयाखो¤या दे oयाची Iनवड करणे, Aयथ खच कमी कन बचतीतून
आपल? ि=थती सुधारणे इeयाद? काह?एक eयाला सुचेनासे होते. काळीत जे
3पकते eयाची लूट ;कंवा खैरात कमी होऊ लागल? आ(ण Iतचे उeपlन वाढले,
तर कुणबी सव कारे 3वशेषतः नैIतक व सांप34कnRया सुधारे ल यात शंका
नाह?. 3पनलकोड क^मशनरांनी असा अ^भाय !दला कO, ]ा दे शातील लोक
आपण होऊन जुलमाचा Iतकार करणारे नाह?त व eयांचा टोलेखाऊपणा
पाहून मन उदास होते. ह? ि=थती आज वाढल? पण कमी झाल? नसावी.
तेAहा महार, जागले व ^भकार वगैरे खटयाळांचा व आडमुठयांचा बंदोब=त
करणे सव=वी सरकारवर अवलंबून आहे . शेतीचे सव उeपlन हाती लागoयाला
शेताचे राखण चांगले झाले पा!हजे. ह? गो¡ सरकारलाह? फार इ¡ आहे आ(ण
Uहणून मुंबईसरकारNया जमीनमहसुलाNया कायiाNया ६५ Aया कलमाlवये
eयांनी अशी सवलत !दल? आहे कO, शेतकzयाने राहoयासाठw ;कंवा शेतीNया
उपयोगासाठw जर शेतात इमला बांधला तर सरकार eयाबVल जा=त पी
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आकारणार नाह?. अशा कामासाठw शेतातले गाटे गोटे , माती शेतकzयाला
मोफत ^मळते. फलeयवेKHता =वण दै lयं सैवानवेKHता। कृ3षः कृ3षपरु ाणL
इeयव
ु ाच पराशरः॥ रानात रा!हले Uहणजे कोटक`याण होते ह? गो¡
कुणQयालाह? ऋ3षकालापासून उमजते. गावातून शेतात आ(ण शेतातून गावात
cया माणसांNया व जनावरांNया येरझारा होतात eया वाचतात, ताजेतवानेपणी
माणसांजनावरांना काम करावयाला सापडते व हे लपाटयांचा वेळ वाचून कामह?
जा=त उठते. माणसे जनावरे रानात रा!ह`याने गावातल? घाण नाह?शी होऊन
सव खतमूत शेतात मुरते. गावात उ;करडा साच3व`याने खताचा सव कस
उ;करडयाNया खाचेत िजरतो व अगद? Iनकस खत शेतात जाते आ(ण ते
चांगला चटका घेत नाह?. Uहणून खताची वाहतूक अंगावर पडून ताcया
खतापेHा खतह? जा=त लागते. ‘राखील eयाचे शेत.’ शेतात रा!ह`याने
राखणाचा खच कमी येतो ;कंवा तो अिजबात वाचतो आ(ण राखणह?
वेळNयावेळी व सावधrगर?चे होते. परं तु रानात राहणे Iनधक के`या^शवाय
वर?ल फायदे कुणQयाNया पदरांत पडावेत कसे? गुlहे करणारे लोक चोन का
होईना पण हeयारे ^मळ3वतात. eयामुळे गावातसुFदा eयांचा Iतकार कन
दरोडा परत3वoयाची सोय नसते, मग रानांतल? अव=था काय 3वचारावी?
!हं पशू व सप ]ांपासूनह? रानांत िजवाला धा=ती असते. !टश
!हंद=
ु थानात सन १९१२ साल? २०६६ लोक !हं पशूंनी मारले आ(ण २१४६१
लोक सपदंशाने मेले. eयाचमाणे सदर सालात ९४८७३ गरु ोढोरे रानट? पशूनी
मारल? आ(ण १०३०१ ढोरे सपदंश होऊन मेल?. गुरांढोरांना एक नवीन 3वन
उदभवले आहे , तेह? जाता जाता सांrगतले पा!हजे. ते हे कO, अनेक रे `वेना
कोणeयाह? कारचे कुंपण नस`यामुळे गुरे आगगा{याखाल? rचरडून मरतात.
समथाशी टfकर घेoयाची लोकांना ऐपत नस`याने रे `वेकंपlयांना लोकांचे
नुकसान भन दे oयाची पाळी येत नाह? आ(ण लोक मा

नाहक बुडतात.

दर?, डगर, ओहोळानजीकNया चांग`या चांग`या ज^मनीची ;कंमत घटत
चालल? आहे . कारण 3वचारता असे सांगतात कO, eया बाजूला हरणाडुकरांचा
फार

ास होतो. झांवळ झांवळ असताच को`हे हुक गावकुसापाशी ऐकू येते व
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हरणे इतकO धीट झाल? आहे त कO, ढवdया !दवसा राखणदाराNया उशाशी
येऊन पीक खातात आ(ण ओरडले, धडे फेकले तर? हालात नाह?त.
राखणाNया !दवसांत कुणQयाला आप`या आईNया दध
ु ाची हरघडी आठवण
होत असावी. !दवसभर गोफण चालवून दं ड भन येतात आ(ण हर हर , हां
आं करता करता घसा कोरडा पडून अखेर बसतो, तर? पाखरे , जनावरे दाद
दे त नाह?त. पुlहा चांदणी Iनघाल? कO लागल?च गोफण, आरडाओरड, !टनचे
डबे बडवून आवाज काढणे जे सु होते ते फटफटे पयत. जरा 3वसंबले कO
सबंध शेत थोटे होऊन जावयाचे. हा काळाचा व मनुRयशkOचा ;कती चंड
खच आहे ? एका वयोवF
ृ द पाटलाने असे सांrगतले कO पूव घोडयावर माणूस
पा!हला कO, ह+रणे लांब पळत, ती आता बेधडक घोडयाजवळून जातात.
दे वाने पोटापुरते Lान सवाना !दले आहे . एका ^शकार? पारशी गहृ =थाने
सांrगतले कO मी =वतः जंगलातून 3प=तुला^शवाय चाललो तर? हरणे धूम
पळतात, तीच ^शकार न करणारा ^शपाई गोdया बंदक
ू घेऊन चालला तर?
eयाला न ^भता जरा दरू वर मा

उभी राहतात. हरणासारखी काळजी कोणी

कर?त नाह? Uहणून ‘ह+रण-काळजी’ शQदयोग चारात आला. परं तु आता
पाहावे तो “3व©ासोपगमाद^भlनगतयः शQदं सहlते मग
ृ ाः” हा ऋषींNया
आमाचा दे खावा ^शवारभर नजरे स पडतो. cयाNयाजवळ बदं क
ू असते eयाला
बार काढoयास बोलवावे तर तो गावचा संभा3वत मनुRय असतो. पैसे घेऊन
बार काढoयाला eयाला शरम वाटते आ(ण दर बाराला दोन चार आणे खच
येतो Uहणून तो टाळाटाळी करतो. वाघाची भीती नाह?शी झा`यामुळे को`हे ,
रानडुकरे व हरणे यांची वीण फार झाल? आहे आ(ण ऊस, भुईमुगासारBया
;कफायतदार उ!दमाचा धुAवा उडतो. लांडPयांचा, तरसांचा, वनगाचा उप"वह?
बराच आहे . रानट? जनावरांमाणे पाखरांNयाह? झुंडी पूव पेHा 3पकांवर जा=त
येतात व भीत नाह?त. असे सांगतात कO, पूव होला नावाचा पHी कडे ांतात
सीनानद?Nया अल?कडे येत नAहता व तो कावdयामाणे ज^मनीवरचा दाणा
वेची पण कणसावर कधी बसत नसे. आता ह? दोlह? पांखरे सदर ांतात
बेधडक कणसावर बसून दाणा खातात. वटवाघळ
ु े फळांचा फlना पाडतात.
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सरकार? जंगलात दडण चांगले सापडते आ(ण लोक Iनःश झा`यामुळे संहार
होत नाह?. ^शकार? साहे बलोक तर? ;कतीसे कामाला येणार? तेAहा येथे
हeयारांचा ® उपि=थत होतो. तो राजकOय मह¦वाचा अस`यामुळे सरकारला
लोकांचा !दलभरवसा आ`या^शवाय व eयांNया सदहे तूची पूण खा ी
पट`या^शवाय eयाची वासलात समाधानकारक लागणार नाह?. तथा3प चचा
सु होoयाला काह?तर? आधार पा!हजे Uहणून खाल? ^ल!ह`यामाणे
सुच3वतो. eयेक गावात`या ;कंवा चार-सहा गावे ^मळून eयात`या
संप34मान अूदार पंचांनी अशी हमी यावी कO, हeयारे पंचांNया ताQयात
राहतील; कायदे शीर र?तीने 3व4 ;कंवा जी3वत ]ांNया संरHणाखेर?ज इतर
कामी eयांचा उपयोग करणार नाह? ;कंवा होऊ दे णार नाह?; शेतकzयांNया
अजावन eयांचा उपयोग क तेAहा खच पडले`या दाची व प+रणामाची
नद क; बेकायदे शीर उपयोग के`यास अमुक गुlहे गार? ;कंवा जा^मनकO भ
आ(ण सरकार नेमील eया अrधकाzयांना हeयारे व eयाबVलचे कागदप
वेळेवेळी दाखवू. ]ामाणे योPय Iनबध घालून जर eया गावाNया
शेतकzयांNया उपयोगाक+रता हeयाराचे परवाने !दले तर ‘गाढवाने शेत खा`ले
पाप ना पुoय’ अशी जी अनेक !ठकाणी 3पकाची नासाडी होते ती टळे ल. ]ा
कारचे हeयाराचे परवाने दे oयाचा अrधकार ांत मँिज=े टला !दला तर
रयतेची सोय पुRकळ वाढे ल. हeयारांNया खालोखाल शेतकzयांची दस
ु र? त'ार
कंु पणाबVल आहे . जंगलामळ
ु े कुपाट?ला फाट? ^मळत नाह?त असे कुणबी
कoहतात. Iनवडुंगाचे कंु पण करावे तर eयाचा काटा 3वषार? असून eयाखाल?
3वंचू, साप राहतात, eयाला आग फार असते व eयाNया वसAयामुळे ५।१०
हात ज^मनीत पीक येत नाह?. शेराचे कुंपण करावे तर eयाला आग असून
eयाला जनावर खेटले Uहणजे अपाय होतो. एका शेताभोवती १०।१२ हात ंद
व ६।७ हात खोल असा खंदक रानडुकरांसाठw केलेला !दसला. इतकO जमीन
दरसाल अड3वणे फायदे शीर नसले पा!हजे. जे झाड एका !ठकाणी उगवते ते
तेथून बारा कोसांवर उगवेल कO नाह? हे सांगता येत नाह?. तेAहा बोर?,
बोzहाट?, हे कळ, करवंद?, खैर, करं जी वगैरे झाडाझुडपांचे कंु पण करणे
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झा`यास अ`पखचाने फार जागा न अड3वता आ(ण वसवा न पाडता कोणते
कंु पण घालता येईल ]ा ®ाचे सवसाधारण उ4र दे ता येणार नाह?. सबब हा
® शेतकOसभेने हाती यावा आ(ण वाकबगार शेतकzयांकडून eयाची
शहाIनशा करवून फायदे शीर कंु पणे ठरवावीत. कंु पण नस`याने माणसे
जाणूनबुजून शेतमालाची चोर? करतात व गवत ;कंवा धाlय उगवले कO
र=eयाने जाणार? येणार? जनावरे शेतात तड घालतात. अस`या जनावरांमFये
दे वा-3पराला वा!हलेल? जनावरे अIत उप"Aय दे तात. खेडयात मोकाट जनावरे
सोडoयाची सरास चाल आहे , ती अिजबात बंद झाल? पा!हजे. पाहता पाहता
ओघाने आले Uहणून येथे हे ह? सांrगतले पा!हजे कO, हलfया जातीचे वतनदार
व ;फर=ते नुसते शेतमाल व जनावरांवरच ताव मान राहतात असे नाह? तर
ते कुण बकOचे अनेक पोटधंदे कुणQयाला ;कफायतशीर होऊ दे त नाह?त.
इंPलंडमFये IनUमी जमीन चारण राखतात व आप`याकडे शेकडा सतरा
जमीनसुFदा चारा-पेर?ला ठे वीत नाह?त. सुमारे पाव!ह=सा रान जर cयाने
eयाने चाzयासाठw ठे 3वले तर गुरेढोरे , शेdयाम ढया, घोडी बागळून eयांची
पैदास व हे ड करणे हा धंदा कुणQयाला खच येतो आ(ण ऐतखाऊना येत
नाह?. ते आपले व जनावरांचे पोट बाहे र काढतात. eयामुळे बनचोरलेल?
जनावरे , कबडयासुFदा eयांना =व=त 3वकणे परवडते आ(ण eया मानाने
कुणQयाचा धंदा नाहक बुडतो. तेAहा ]ाह? n¡ीने 3वचार करता अशी ि=थती
Iनमाण केल? पा!हजे कO, cयाला जनावरे पोसoयाचे सामय नाह? eयाने ती
बाळगू नयेत, व कुणQयाचा हfकाचा धंदा फुकटफाकट बुडवू नये.
मुबलक भांडवल, साHरता आ(ण वासजlय Lान ]ांNया अभावाचे
जबरद=त लोढणे गdयात वागवून आमNया एकलपायी कुणQयाने जाIतधम व
आनुवं^शक सं=कार ]ांNया जोरावर कुणबीक िजतकO पूणeवाला नेणे शfय
होते IततकO नेल? असे युरो3पयन पंडतांचे बहुमत आहे . eयाला शाीय
AयाBया ;कंवा उपप4ी तडाने सांगता येत नसेल परं तु कोणeया ज^मनीत
कोणते पीक काढावे, eयांNया पाdया कशा असाAयात, बी कसे धरावे, मावा
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rचकटा कानी वगैरे कOड कशी मारावी, खत कोणते योPय, जनावर कसे
तयार ठे वावे, eयांचे औषधपाणी वगैरे सव कामे तो बापआजाची पाहून खाशी
नामी कर?त आला आहे . आता मालकOची जमीन नसल? तर कुणबी ती
काळजीकाटयाने कर?त नाह? व काह? कुणबी इतके द+र"? झाले आहे त कO,
eयांना शेताची उ=तवार करoयाची ऐपत नसते, अशांची गो¡ वेगळी. हे
वगळले तर? आमNया कुण बकOत सव कारे सुधारणा करoयास अIतशय
जागा आहे हे पा|ाeय कुण बकOवन ^सFद होते. ]ा सुधारणा कशा करता
येतील ]ाबVल सरकारने शेतकO खाते =थापून आटोकाट यµ चाल3वले
आहे त. पुसा येथे सवात मोठे शेतकO काँलेज काढून eयाला योगशाळा जोडल?
आहे . तेथे कृ3षकमशााचे शोध चालू आहे त. हे शोधाचे काम रयतेNया
आवाfयाबाहे र आहे Uहणून कृ3षशााNया शोधाचे काम सरकार कर?ल Iततके
थोडेच आहे . इलाखाIनहाय शेतकOची काँलेजे आहे त. eयात ^शकून तयार
झाले`या लोकांना सरकार शेतीखाeयात घेते आ(ण eयांNयाारे कुण बकONया
Lानाचा सार करते. मुंबई इलाBयाचे शेतकO काँलेज पुणे येथे आहे . तेथेह?
शेतकOसंबंधाने योग व शोध चालू असून eयांNया मा!हतीचा सार करoयाचे
काम चालले आहे . सदर काँलेजमFये थोडया !दवसांत संपणाzया
अयास'माचे वग आहे त आ(ण दे शी भाषांतून उसाची लागवड ^शक3वoयाचा
वग आहे . लोणी काळभर, जांभूळ (ठाणे), दे वी होसूर (धारवाड), गोÁा व
^मरपरु खास (^संध) येथे दे शी भाषांत कृ3ष3वiा ^शक3वणाzया शाळा =थापन
झा`यासारBया आहे त. ी.
ी. सरदार बवलकर ]ांनी अ^लबागेस =वतःNया
खचाने शेतकO शाळा चाल3वल? आहे , आ(ण Iतचा लोकांना पुRकळ उपयोग
होत आहे . शेतकO शाळा =थापन करoयासाठw चोपडे तालुfयाNया लोकांनी
वगणी जम3वल? आहे . सरकारने अ^लबाग, रµाrगर?, धुळे, जळगाव,
अहमदनगर, पुणे, मांजर?, नडयाद, सुरत, दोहद, धारवाड, गोकाक, गदग
वगैरे !ठकाणी नमुlयाची शेते =था3पल? आहे त. जनावरांNया जोपासनेचा व
eयांची पैदास सुधारoयाचा बोध होoयासाठw सरकारने दावणी घात`या आहे त
eयात मB
ु य गज
ु राथेतील नाथकोट गोशाळा होय. सबंध इलाBयात शेतकO
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योगांची ठाणी वीस असून पोटठाणी एकोणीस आहे त. ]ा सव !ठकाणी जे
शोध उपयk
ु ठरतात eयांचे Lान शेतकzयाला ^मळावे Uहणून सरकार दे शी
भाषेत प=
ु तके, प के ^सFद कन गावोगाव वाट?त आहे . eयामFये
ज^मनीची व बयांची Iनवड, कोणती नवीन 3पके कोठे काढता येतील, कोणती
नवीन आउते (जसे वाफेचा नांगर) इकडे उपयोगात आणता येतील, धाlय
आ(ण जनावरांचे रोग व eयावर?ल उपाय, उ4म खते, उ!दमावर?ल कOड
घाल3वoयाचे उपाय, दभ
ु eयाNया जनावरांची जोपासना, मलई काढoयाचे यं
वगैरेबVल मा!हती असते. ]ा सवाचे सयोग Lान दे oयासाठw !ठक!ठकाणी
ाeयKHके व दशनेह? भर3वoयात येतात. कातडयाNया मोटा महाग होत
आहे त, Uहणून पंप, आँईल एं िजन वगैरेकडून यां क शkOने पाणी काढoयाचे
Lान लोकांना दे oयाची व पहार?ने थोडया खचात 3व!हर?ना पाणी कसे लागेल
]ाची मा!हती दे oयाची खटपट अँrJक`चरल इंिजIनयर करतात. ]ासंबंधाने
Aयवहाय योजना सादर करoयासाठw सरकारने एक क^मट? ने^मल? आहे .
कुणQयाNया n¡ीने ज^मनीNया इतकेच मह¦वाचे भांडवल गुरेढोरे होत,
Uहणूनच तो ज^मनीला आई आ(ण गुरांना लमी Uहणतो. गे`या तीस वषात
जनावरांची ;कंमत दप
ु ट?वर गेल? आ(ण साठ पयांNया खाल? चांगला बैल
^मळत नाह?. जनावरांचे रोग बरे करoयासाठw लोकल बोड} व
UयुIन^सपा^लटया ]ांनी ५० दवाखाने =था3पले आहे त आ(ण अiा3प जर? ते
तालक
ु ाIनहाय झाले नाह?त तर? eयांची संBया !दवस!दवस वाढत आहे व
eयावर?ल डाँfटर सवडीमाणे गावोगाव ;फरतात. सरकारNया ^सिAहल
Aहे टनर? खाeयाची eयावर दे खरे ख आहे . शेतकO खाeयामाणे या खाeयाचाह?
शेतकzयांनी फायदा यावा आ(ण आपल? जनावरे चालढकल?ने जायबंद? ;कंवा
ठार होऊ दे ऊ नयेत. शेतीची व इतर जनावरे ]ांची सुधारणा करoयाचे
कामह? ]ाच खाeयाकडे सोप3वले आहे . !ठक!ठकाणी शेतकOसभा =थापन
करoयाला सरकार उ4ेजन दे त आहे . eया शेतकzयांNया हरकारNया अडचणी
कशा दरू करता येतील ]ाची वाटाघाट करतात. अशा सभा आप`या
इलाBयांत सुमारे पlनास आहे त. पo
ु याची शेतकOसभा ‘शेत शेतकर?’ नावाचे
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कुण बकONया मा!हतीने भरलेले मा^सक पु=तक ^सFद करते. नागपूरकडे
‘;करसानी समाचार’ नावाचे असेच मा^सक ^सFद होते. ह? जी तडाशी गंगा
आल? आहे Iतचा लाभ सवानी अवyय कन यावा आ(ण ]ाखेर?ज
शेतीसंबंधने लागेल ती मा!हती िज`]ाचे अँrJक`चरल ओAहर^सयर ]ांना
3वचारावी Uहणजे ते योPय तो स`ला दे तील.
सहानुभूIत3वर!हत अशा परांतीय सावकारांNया "Aयलोभाने आ(ण
=वतःNया गैरसावधपणाने कुणबी कफ`लक झाला असे सरकारNया नजरे स
येऊन !हंद=
ु थान सरकारने eयाला सावरoयाक+रता दKHणेतील शेतकzयांस
ऋणमुk करoयाचा कायदा सन १८७९ साल? पास केला आ(ण सरकारांतून
eयांना कजाऊ रकमा दे oयासाठw सन १८८३ सालचा १९ व १८८४ चा १२ असे
आणखी दोन कायदे पास केले. शेतकर? कायiामळ
ु े सावकाराNया घेoयाचा
!हशेब पाहून eयावर योPय Aयाज आकान eयाNया फेडीबVल कोटाला ह ेबंद?
करता येते. तसेच खरे द?चा Aयवहार गहाणाचा आहे कO काय हे पाहता येते.
सावकरांनी कुळाला !हशेब, पावeया !द`या पा!हजेत असे सदर कायiाने
फमा3वले आहे . वर सांrगतलेला शेतकO कायदा रV कन सरकार दस
ु रा
कायदा कर?त आहे . eयात 3वशेष हा आहे कO, शेतकzयांशी घेणे दे णे
करणाzयांनी जमाखच ठे वून eयाची नfकल कुळांना !दल? पा!हजे. पंप, 3व!हर?
वगैरे पाoयाची कामे, नापेर अगर दलदल?ची जमीन व!हतीत आणने, संरHक
कामे इeयाद?साठw जमीन तारण घेऊन लांब मद
ु तीचे भार? कज सन १८८३
सालNया जमीन सुधारoयाNया कायiामाणे ^मळते आ(ण ]ा कजाने
केले`या सुधारणेने जर ज^मनीची ;कंमत वाढल?, तर Iतजवर सरकार जा=त
आकार बसवीत नाह?. सन १८८४ सालNया कायiाला शेतकzयांना कज
दे oयाचा कायदा Uहणतात. eयाNया आधाराने बैल, बी, चारा, खावट?
वगैरेसाठw थोडया मुदतीचे हलके कज सरकार शेतकzयांना ज^मनी अगर
जा^मनीचे तारण घेऊन दे ते. या कजावर पूव दरसाल दरशेकडा ५ टfके
Aयाज पडे. अल?कडे Aयाजाचा दर शेकडा ६.२५ टfके झाला आहे . ;कeयेक
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गावाला पोळासाठw सरकारने तगाई !दल? आहे . सरकार शेती सुधारoयासाठw
यामाणे जे कज दे ते eयाला तगाई, तकावी ;कंवा तकवाई असे Uहणतात.
राजांनी शेतकzयांना मदत Uहणून कज दे oयाचा घात !हंद=
ु थानात ाचीन
काळापासून आहे . ]ा कजाला ते तगाई Uहणत. इंJज सरकारने तोच घात
आ(ण तेच नाव चाल3वले. तगाई हा मोठा अथपूण शQद आहे . तगणे Uहणजे
क¡ाने जीव धन राहणे. थकवा आ`यावर जी थोडीशी हुशार? येते Iतचे नाव
तकवा. कुतं गळ कुळाला तकवा आणoयासाठw जे कज सरकार दे ते ते तगाई.
हा अथ लHात आणून जर कुळे आप`या गरजेपुरते कज काढतील तरच
सरकारचा हे तू सफल होईल. पण लोक ओढघ=त अस`यामुळे cया कामासाठw
कायiाने तगाई दे ता येत नाह? eयासाठw पैसे लागले तर? पाट?लकुलकoयाNया मदतीने कायदे शीर कारण दाखवून तगाई काढतात आ(ण
eयामुळे तगाईने शेतसुधारणा ;कंवा शेतीNया कामाला मदत होoयाचे
एकOकडेच राहून कजबाजार?पणा मा पुRकळ !ठकाणी वाढला आहे . असल?
फसवाफसवी कन आपण मोठw चूक करतो, असे लोकांना मनापासून वाटत
नाह?. कुणQयाला वाटते कO, आल? गरज भाग3वल? पा!हजे, आज थोडया
Aयाजाने रfकम ^मळते ती घेऊ आ(ण बरा !दवस आला Uहणजे फेडून टाकू;
ती ^मळoयाक+रता खोटे बोलावे लागले आ(ण लाचलुचपतह? iावी लागल?
तर? eयात मोठे से काह? गैरे नाह?. कोणाचीह? गरज भाग3वoयाला मदत करणे
पo
ु य आहे , ^शवाय वेळेवर उपयोग के`याचा उपकार कुळांवर होतो, तेAहा
तेवयासाठw थोडेसे लबाड बोलले Uहणजे पाप लागेल असे नाह?, असे पाट?लकुलकoयाला, कुळाNया जामीनदाराला ;कंवा eयाNया शेताचा व कि`पत शेतसुधारणेचा कयास करणाzया पंचांना वाटते. आप`या मदती^शवाय तगाई
^मळत नाह? हे Fयानांत आणून हे लोक आपल? कसर जाऊ दे त नाह?त
Iनदान तगाईचे कागद करoयासाठw अगर जाबजबाबासाठw ठाoयात ;कंवा
अंमलदारांNया =वार?त, पाट?ल, कुलकण , जामीनदार, पंच वगैरना जाणे पडले
तर सवाचा वाटखच व भोजनखच तर? कुळांवर बसतोच बसतो. तगाई
वाटoयाNया !दवसांत तालf
ु याNया ठाoयात हलवायाची भी पेटलेल? असते
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कारण सोकावले`या मंडळींना ओ`या कोरडया दशUया भाकर? जात नाह?त,
^मठाई लागते. कुणQयाला असे होते कO कोणीकडून तर? पैसा गाठू या, मागे
पढ
ु े पाहoयात हशील नाह?. पव
ू सरकारचे कज काढoयाला लोक कचरत;
आपणाकडून वेळेवर ह े जाणार नाह?त आ(ण ज^मनीचा ^ललाव होईल असे
eयांना वाटे . परं तु सन १८९६ Nया दRु काळानंतर तगाई रगड वाटल?.
तेAहापासून बेधडक तगाई घेऊ लागले. प!ह`या प!ह`याने तर? पुRकळांनी ती
वाजवी कामाक+रता काढल? नाह?, अगर वाजवी कामाकडे ला3वल? नाह?.
आपला दाम खोटा असे ते ओळखून होते, Uहणून eयांनी लाचलुचपतीची
खैरात केल? असल? पा!हजे. eयांनी जी वाट पाडल? IतNयामुळे वाजवी
कामासाठw cयांना तगाई पा!हजे होती, अशा लोकांनासुFदा तगाईसाठw भस
ू यी
iावी लागल?. ^मशनर?Nया अनक
ु ू लतेने (=ती शेतकzयांना मा
दKHणे^शवाय तगाई ^मळाल?. पण ]ा लोकांनीसुFदा ती वाजवी कामाकडे
खच केल? कO नाह? याबVल शंका आहे . कारण eयांNयाकडेह? पुRकळ तगाई
थकल? आहे आ(ण eयापैकO बरे च जण इतर कुणQयांमाणेच पावसाNया
नावाने खडे फोडतात. सरकारNया नजरे ला वर?ल दोष येऊन तगाई दे oयाNया
पFदतीत आता पुRकळ सुधारणा झाल? आहे व लाचलुचपत न होऊ
दे oया3वषयी सव अंमलदार दH असतात. जुजबी जमीनदाराला तगाई दे oयात
हात आखडावा असेह? धोरण अल?कडे अमलात येऊ लागले आहे . इतर
सावकारांमाणे सरकारचे भांडवल मया!दत नस`यामुळे सरकारला हवी
IततकO रfकम तगाई दे ता येते. जसे तारण आ(ण शेत-सुधारoयाचे काम
तशी तगाईची रfकम ^मळते आ(ण Iतची फेड ह¯याह¯यांनी होते. तगाईला
=टँ प व नदणीNया खचाचीह? सवलत आहे . सावकार? कजामाणे वसुलात व
!हशेबात घोटाळा असoयाचे कारण नाह?. कुणQयाला सालोसाल खाते-उतारा
सरकारने !दला तर तो बराच जागा राह?ल. तेAहा जर कुणQयांनी वाजवी
कामासाठw जर IततकO तगाई काढल? आ(ण Iतचा यथातय उपयोग केला
व वायiामाणे ह े भरले तर सावकाराकडून पैसे काढoयापेHा तगाईने पैसे
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काढoयात eयांचा कमीत कमी दप
ु ट?चा तर? फायदा खा ीने आहे आ(ण
eयांनी तो अवyय कन यावा.
तगाईपेHा शेतकzयांना सवतोपर? उपकारक अशी सरकार? योजना
Uहटल? Uहणजे !ठक!ठकाणी =थापन होत असले`या पर=परसा]कारक
मंडdया ;कंवा पतपेढया होत. ]ासंबंधाने !हंद=
ु थान सरकारने सन १९१२ चा
कायदा अंक २ पास केला आहे . शेतकर?, कारागीर थोडया उeपlनाचे लोक
]ांNयामFये काटकसर व =वावलंबन वाढावे हा ]ा कायiाचा उVेश आहे
आ(ण eयामाणे सहकार? मंडdया चालवून उप+रIन!द ¡ लोकांनी तो सफल
के`यास eयात eयांचे Iनरं तरचे क`याण आहे . खेडयाNया दक
ु ानदार?कडे वर
वर पाहणाzयालासुFदा हे कळून येईल कO, शेतकzयाचा सव पंच उधार?ने
चालला आहे आ(ण eयाला हरहमेश ;करकोळ कज काढावे लागते. ह? उधार?
आ(ण हे कज रासमायाला चुकते करoयाची तो बोल? करतो, Uहणजे eयाला
थोडया मुदतीपयत थोडे थोडे कज लागत असते. अहमदनगर िज`]ात
साधारण तपासाअंती असे समजते कO, बरे Uहण3वणाzया कुणQयांमFये शेकडा
२५ जणांना बयाणांसाठw, १० ना जनावरांसाठw, १७।१८ ना शेतसाzयासाठw व
शेतीNया आउतासाठw, आ(ण १०।१२ ना कपडाल4ा, धाlय वगैरेसाठw
सालोसाल कज काढावे लागते. अल?कडे मजुर?चा दर फार वाढ`याने खुरपणीकापणीNया वेळी बzयाच शेतकzयांना पैसा उचलावा लागतो. ]ा व अशा
कारNया नडीसाठw लागणारे थोडया मद
ु तीचे ;करकोळ कज हलfया Aयाजाने
^मळाले आ(ण eयांना रोखीने माल घेता आला, तर सावकारांना iावे लागणारे
जडीप Aयाज वाचून eयांचा पुRकळ फायदा होईल आ(ण ते ऋणमुkतेचा माग
चालू लागतील. हाच Iनयम साळी, को¡ी, चांभार, ढोर वगैरे कारागीर,
कारखाlयांतले मजूर, मंPयांसारखे धंदेवाले ]ांना लागू पडतो. रोकड जवळ
असणारे शेतकर?, कारागीर व मजूर फार थोडे ह? गो¡ खर?, पण सुदैवाने ती
cयांNयाजवळ असेल eयांनी पतपेढ? =थापून, IतNयात ती गुंत3वल? तर
IतNयावरचे Aयाज पदरात पडून वेळी अवेळी =वतःलाह? हलfया Aयाजाने कज
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काढता येईल. अमुक रकमेपयत एकंदर कज iावयाचे असा ठराव पास कन
3वलायतेत =काँबी अँrJक`चरल 'ेडट सोसायट?ने cयामाणे आपल? जोखीम
Iनय^मत केल?, eयामाणे इकडील सहकार? मंडdयांनाह? करता येईल आ(ण
अIनय^मत जबाबदार?चा जो ;कeयेकांना बागल
ु बव
ु ा वाटतो तो नाह?सा होईल.
तेAहा एक अगर एकाहून अrधक गावNया अूदार, सeयवाद?, IनJह? Uहणजे
वायदा टळू न दे णारे आ(ण हे माझे हे लोकांचे अशी तारणा नसणारे
शेतकर?, कारागीर अगर मजूर ]ांनी एकrच4 Aहावे, आपले शfeयनुसार
भांडवल जमवावे आ(ण सहकार? मंडळी =थापन करावी. वेश-फO, दे णPया,
ठे वी व दस
ु zया सहकार? मंडdया व पेयांकडून कज इeयाद? साधनांनी
सहकार? मंडdयांना भांडवल गोळा करता येते. पतपेढ? =थापन करoयासंबंधाचे
सवसाधारण Iनयम सरकारने ^सFद केले आहे त. eयाबVलची मा!हती
तालf
ु याचे मामलेदार सांगतील. ^शवाय या कामात स`लामसलत दे णारे
गहृ =थ अनेक िज`]ांत आहे त, तेह? योPय ती मदत दे तील. थम छापलेले
Iनयम मागवावेत, मग लहानशी सभा भरवून eयात eयांची चचा करावी व
पेढ?चा Aयवहार कशा र?तीने चालवावयाचा हे मु'र करावे आ(ण
बहुमतानुरोधाने =थाIनक ि=थतीला योPय ते फेरफार कन eयावर बारा
इसमांनी स]ा कन मे. रिज=ारसाहे ब कोआँपरे !टAह सोसायट?, पुणे,
यांNयाकडे सदर सहकार? मंडळी नद3वoयाबVल अज करावा. मंडळी
नद`यानंतर अजदारांनी व eयाखेर?ज मंडळीत येऊ इिNछणाzया लायक
गहृ =थांनी सभा भरवावी आ(ण IतNयातून Aयव=थापक मंडळी, अFयH,
कागदप

व !हशेब ठे वoयासाठw एक से'ेटर? व eयाचा पगार वगैरेसंबंधाने

ठराव कन कामास सुवात करावी. मंडळीची ^श`लक पो=टाNया सेिAहं ग
बँकेत राहते. ;करकोळ खचासाठw Uहणून से'ेटर?जवळ १० पये असतात.
मंडळीNया पेढ?वर जे ठे वी ठे वतात, eयांना चालू ठे वीवर दरसाल दरशेकडा
१०९ आणे, सहा म!हने मुदतीNया ठे वीवर ३०२ आणे आ(ण वषावर?ल
मुदतीNया ठे वीवर ६०४ Aयाज ^मळते. जे सभासद पेढ?वर कज काढतात,
eयांना दरसाल दर शेकडा ९।१० टfके Aयाज पडते. मंडळीचे !हशेब दरसाल
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सरकारचे !हशेबनीस तपासतात ^शवाय eयांNयावर लहानमोठया सव
अंमलदारांची नजर व तपासणी असते. मंडळीNया द=तैवजास =टँ प व नदणी
फO सरकारने माफ केल? आहे आ(ण कोट माफत व पंचायतामाफत घेणे
उग3वoयाNया कामीह? 3वशेष सवलती !द`यामळ
ु े मंडळीचे कजवसुलाचे काम
साधारण सावकार? दाAयामाणे !दवस-गतीवर न पडता तडकाफडकO होते.
!हंद=
ु थानात सन १९१३ सालपयत १२,३२४ अशा मंडdया झा`या असून सदर
सलात eयांचे सभासद ५,७३,५३६ व भांडवल पाच कोट? पयांवर होते. ]ाचा
फायदा सुमारे साठ लाख लोकांनी घेतला आ(ण हलके Aयाज व सचोट?चा
!हशेब ]ामुळे eयांची एका वषात वीस लाख पयांची बचत झाल?. गे`या
साल? मंडdयांची सं`]ा १५,६७३ झाल? व भांडवल सात कोट? एकाह4र
लHांवर जाऊन eयांस सुमारे २५ लH ४७ हजार नफा ^मळून सालअखेर
eयांNयाजवळ साडेप=तीस लाख ^श`लक उरल?. गुद=तसालपयत मंब
ु ई
इलाBयात ६९८ मंडdया =थापन झा`या, eयांचे भांडवल . ६६,१३,१३५
Uहणजे अधकोट?वर असून eयात सभासद ६६,७०४ होते आ(ण eयांना दरसाल
शेकडा सहा टfके Aयाज सुटले. eयापैकO शेतकzयांNया सहकार? मंडdया ५६८,
सभासद ३८,६२१ व भांडवल . २८,०३,८४९ आ(ण 3वणकराNया मंडdया २९
व भांडवल . १,०६,४९० होते. नुकeयाच ^सFद झाले`या मा!हतीवन असे
समजते कO, १९१५ Nया माचअखेर मुंबई इलाBयात अशा मंडdयांची संBया
८१७ पयत गेल? आहे . eयांची फोड येणेमाणे आहे ः शेतकzयांNया मंडdया
६३१, बनशेतकzयांNया १०३, को¡यांNया २९, शेतकO सरं जाम परु 3वणाzया २३,
धाlयभांडारे २५, सल बँ का ५ व फेडरे शन १.
पर=परसहकार? मंडdयांचा मुBय फायदा हा कO, कुणबी, हलके धंदेवाले
व मजूर ]ांना सावकारापेHा हलfया Aयाजाने कज ^मळते, जमाखचात भोळे
राहत नाह? व लुNचेrगर? होत नाह?. सावकार? कजाचे Aयाज सावकार आ(ण
तगाईचे Aयाज सरकार घेते. ते काह? परत गावकzयांNया घरात जात नाह?.
पतपेढ?Nया Aयाजाची गो¡ तशी नाह?. ते सहकार? मंडळीNया सभासदांNया
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Uहणजे रयतेNया पदरात पडते. Iतची संप4ी वाढते Uहणजे कज ^मळा`याने
गरज भागते आ(ण पुlहा eयाचा नफाह? खावयास सापडतो. तगाई ^मळoयास
पाट?ल-कुलकण , जामीनदार यांचे जाबजबाब, मल
ु कO अrधकाzयांची चौकशी
वगैरे गो¡ींमळ
ु े कालावधी लागतो. eव+रत पैसा पा!हजे अस`यास तगाईने वेळ
मान नेता येत नाह?. पुRकळ संगी वेळ Iनघून गे`यावर तगाई भेटते. पैसा
पा!हजे असतो आज व तगाई ^मळणार म!हना – पंधरा !दवसांनी. तेAहा
;कeयेक वेळा भार? Aयाज कबूल कन लोक पैसा काढतात आ(ण तगाई
^मळा`याबरोबर तो चुक3वतात. पतपेढ?चा पैसा ^मळoयास इतकO !दरं गाई
लागत नाह?. तगाई कोणeया कामांसाठw यावयाची ती कामे ठरल? आहे त.
eयाखेर?ज इतर कामांसाठw तगाई ^मळत नाह?. पतपेढ?ची गो¡ तशी नAहे .
cया कामासाठw तगाई ^मळत नाह? अशा अनेक योPय कामासाठw पतपेढ?ला
आप`या सभासदांना कज दे ता येते. परु ातन काळापासून सावकार आ(ण कुळे
]ांचे नाते सेAय – सेवकाचे होऊन बसले आहे . eयामुळे सावकारांत अरे रावी व
जुलूम, कुळामFये ^मंधेपणा व गुलामrगर? आ(ण दोघांमFयेह? कपटाचरण
^शरले आहे . दस
ु रे असे कO, जो तो आप`या पायापुरते पाहतो, एकंदर
गावाNया ;कंवा समाजाNया !हताकडे लH दे ऊन वतन कर?त नाह?. eयामुळे
‘हलवायाNया घरावर तुळशीप ’ ठे वoयाची बेजबाबदार खोड आप`या लोकांना
लागल? आहे . एकाiाला जर कोणाकडे कज काढावयाचे असले आ(ण कज
दे णाzयाने जर 3वचारले कO, असामी कशी आहे , तर कज घेणारा वाईट असला
तर? आप`या शQदाने eयाचे काम होत अस`यास हा खुशाल eयाची ^शफारस
करणार. eयातून ]ाने जर का कज घेणाzयापासून पानसुपार? खा`ल? असल?
अगर तो ]ाNया नाeयातला असला तर मग ^शफारस Uहणजे सोळा आणे
उतरावयाची. समाजाNया ]ा वतनाने सावकरांना फाजील दH राहावे लागते
आ(ण आप`या पैशासाठw ^शक=तीची मजबुती कन ठे वावी लागते. Aयाजाचे
दर भार? होoयास ;कंवा सावकार? !हशेबात खोटे पणा ^शरoयास आमNयातल?
नेकOची वाण हे एक कारण असावे. जेAहा पैसा एकट दक
ु ट सावकाराचा
नसतो आ(ण जनसमूहाचा समाईक Uहणजे सावजIनक असतो, तेAहा तो
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वाटे ल तसा वेडावाकडा खच करoयाची लोकांना !दfकत वाटत नाह?. eयात
कोणी कासा3वशी क लागला तर eयाला धडधडीत Uहणतात कO, ‘वाहeया
गंगेत हात धव
ु ून घे, खचणाzयाचे खचते आ(ण कोठवdयाचे का पोट दख
ु ते?’
]ाचा अथ इतकाच कO, पैसा =वतःचा नसला Uहणजे eयाNया योPयायोPय
खचाकडे कोणी ामा(णकपणाने व बारकाईने पाहू नये. Uहणूनच आमNया
सावजIनक Aयवहारात ठोकर? बसतात. ह? खेदजनक ि=थती नाह?शी
करoयाला पतपेढ? ह? उeकृ. दवा आहे . Iतचे वमच हे कO, उNचनीच भाव न
ध+रता एकमेकांस नडीNया वेळी कज दे ऊन सा] करावयाचे आ(ण बोल?माणे
पैसा बनत'ार परत करावयाचा, Uहणजे सवानी बंधु¦वाने समसमान
वागावयाचे. कुळाची लायकO, ऐपत ]ांचा 3वचार कज दे ताना ;कंवा वसूल
करताना न केला तर =वतःNया भांडवलाला धfका बसणार. तेAहा ^मंधेपणा,
कोडगेपणा आ(ण पर3व4ा3वषयी औदासीlय वगैरे जे वैयkक व सामािजक
दग
ु ुण आमNया बहुजनसमाजाNया हाडामांसात (खळले आहे त ते पतपेढयामुळे
नाह?से होऊन लोक =वा^भमानी, दH आ(ण जर?माणे =प¡वkे व नेटदार
झा`या^शवाय राहणार नाह?त, अशी उमेद धरoयास पुRकळ जागा आहे .
Aयापार? कसबाकडे आमNया लोकांनी दल
 के`यामुळे आमची
ु H
IनRकांचन ि=थती झाल? आहे . cया वगाची Aयापार? n¡ी समूळ नाह?शी
झाल? आहे , eयात कुणबी हा अJगoय आहे . तेAहा जसजशा सहकार? मंडdया
जा=त Iनघतील तसतसा एकंदर लोकांत 3वशेषतः कुणQयात Aयापार?
^शHणाचा व कौश`याचा जा=त फैलाव होईल आ(ण हे ^शHण जगात जे
आज शंभर नंबर? Aयापार? इं Jज लोक eयांNयाकडून eयH ^मळणार आहे ह?
गो¡ Fयानात ठे वल?, Uहणजे आUह? िजतfया अशा मंडdया लवकर काढू
Iततके इ¡च आहे . ]ा मंडdया =थापन झा`याने eयांNया सभासदांचा फायदा
होईलच होईल. पण eयांNया उदाहरणाने एकंदर जनतेचा फायदा झा`यावाचून
राहणार नाह?. दKHणेतले कुणबी काय आ(ण इतर जाती काय, कोणालाह?
Aयापार? पोच ;कंवा पेच बलकुल नाह?त. चांग`या ष¤शाÂयांNया पंचाची
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हातोट? पा!हल? तर? ‘आंधळे दळते आ(ण कु े पीठ खाते’ अशातल?च. बाजार
कसा काय आहे , पेठेत िजनसांचे भाव काय आहे त, आप`या गावNया उदमी
काय दराने 3वकतो, ]ाबVल मा!हती ^मळ3वoयाची खटपट न करता फार तर
गावNया गावात पडताळा पाहून माल यावयाचा व खाते मांडून iावयाचे
आ(ण पैसा अगर शेतमाल हाती येईल तेAहा तो दे ऊन खाते चुकते करावयाचे
ह? पFदती वेद3वiेत ;कंवा कारकुनी कसबात Iनपुण अशा पुRकळ ाणांची
!दसून येते. खाते फुगले Uहणजे चांगले वै!दक, गोसावी, पुरा(णक
मुलूखrगर?ला Iनघत, हजार-पाचशे ^मळवून आणीत व वाoयाNया घर? तसेच
गाठोडे +रचवीत आ(ण पुlहा खाते सु कर?त, असा प+रपाठ बzयाच !ठकाणी
नजरे स आला. कुलकण वगैरे लोकांचीह? सरास ह?च व!हवाट आहे , हे eयांNया
मुशा!हzयाNया वेळी मामलेदारकचेर?Nया आजब
ू ाजूला Iघरटया घालणाzया
उदUयांना पाहून कोणालाह? ताडता येईल. कलम बहाVर ाणसमाजाची ह?
परवड तर मग इतर IनरHर समाजांची काय अव=था असते हे eयH
शQदानीच व(णले पा!हजे असे नाह?. Aयापारपटू गुजराती, मारवाडी, ^लंगायत
वगैरे समाज आमNयामFये शेकडो वष} राहत असून ‘सोlयाचा गुण सवागीला’
बलकुल लागला नाह?. eयांचा Aयवहार, धूतपणा, ^मतAयय वगैरे आमNयात
काह?एक आला नाह? आ(ण Aयापार? कलेत आUह? अजून अगद? वlयाव=थेत
रा!हलो. eयांनी आUहाला ^भकार? केले UहणoयापेHा ीमंत कसे Aहावे, संप4ी
कशी जतन करावी व वाढवावी हे आUह? eयांNया मIू तमंत उदाहरणानेदेखील
^शकलो नाह?, असे Uहटले तर? चालेल. हा आमचा दोष आहे , एक तर
Aयापाराकडे आमचे आनुवं^शक दल
 आ(ण दस
ु H
ु रे असे कO, पाoयात
पड`या^शवाय पोहता येत नाह?. आUह?ह? आपण होऊन Aयापारात पडलो
नाह? आ(ण परांतीय Aयापाzयांनीह? आUहाला बोलावून आप`या गोटात
घेतले नाह?. Aयापारात पडoयाची जी संधी आजवर आल? नाह? ती पतपेढ?
आज आमNया मुठwत आणून दे त आहे .
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^श`लक टाकoयाला पंचाची पुRकळ ओढाताण करावी लागते. सहकार?
मंडळीत भांडवल घालावे असा Iनधार केला Uहणजे काह? तर? ^श`लक
पडावयाचीच. Iन|याचे बळ। तुका Uहणे तेrच फळ॥ ह? साधk
ू O

काल?

खोट? होणार नाह?. तेAहा पैसे साच3वoयाला ^शकणे हा प!हला धडा सहकार?
मंडळीपासून ^शकता येईल. ^श`लक पडल?च तर ती सुरKHत व ;कफायतशीर
ठे वoयाला जागा नाह?. पो=टाNया बँकेत ठे वावी तर Aयाज कमी ^मळते आ(ण
पो=टे तर? गावोगाव आहे त कोठे ? दाrगlयात गुंतले`या पैशाला Aयाज नाह?
व ते (झजतात, आ(ण 3वकoयाNया वेळी अडवून कोणी eयांची पुर? ;कंमत
दे त नाह?. ]ा सव गो¡ी थोडयाफार कानावन गे`या अस`या तर? दे खील
लोक दागदाrगने करतात. ]ाचे कारण असे कO, अडचणीNया संगी रfकम
उभी राहते. पतपेढ?वर ठे वलेल? रfकम जर चालू ठे वीत असल? तर तीह?
अशीच वाटे ल तेAहा ^मळे ल व ^शवाय IतNयावर थोडेसे Aयाजह? ^मळते.
Aयाज ^मळ3वoयाची गोडी एकदा लागल?, Uहणजे मनुRय ओघाओघाने
AयाजाNया आशेने काटकसर? बनून ^श`लक टाकू लागतो. Aयाज खाणे
Uहणजे काय? हे 3पयान3पढया cया लोकांना माह?त नाह? अशांना Aयाजाची
चटक सहकार? मंडळीने लावल? तर हा केवढा मोठा लाभ आहे बरे ? कोणता
इसम वायदा चुक3वणारा नाह?, शQदाचा धड कोण नाह?, थापाथुपीवर पैसा
^मळ3वणारा कोण आहे , पैसा बुड3वणारा कोण आहे , केAहा तगादा केला
असता पैसे Iनघतील, पैसे काढoयास काय काय उपाय योजावेत इeयाद?
गो¡ींकडे सहकार? मंडळीNया सभासदांना अIतशय बार?क नजरे ने पा!हले
पा!हजे. अशी नजर गुजराती, मारवाडी ]ांना अस`यामुळे ते तरले आ(ण ती
दKHणी मंडळीत नस`यामुळे eयांची दक
ु ाने बसल?. गुजराती – मारवाडयांNया
पोटात ^शन आUह? ]ा गो¡ी ^शकावयास पा!हजे होeया, पण पोकळ
घम डीमुळे ^शकलो नाह?. आता सरकारNया दे खरे खी व ^शकवणीखाल?
सहकार? मंडळीNया सभासदांना eया आयeया ^शकायला सापडतील व =वतःचे
पैसे बुडoयाची भीती अस`यामुळे सभासद eया लवकर ^शकतील. तसेच,
सावजIनक पैशाNया Aययाकडे कानाडोळा करoयाची जी दब
 द? आमNयात
ु ुF
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^शरल?, ती केवळ =व!हतामुळे लयास जाईल आ(ण चारचौघांनी ^मळून^मसळून एकमेकांचे !हत कसे साधावे ]ाचेह? उ4म वळण लागेल.
वेळNयावेळी पैसे भरoयाची सवय आUहाला नस`यामुळे आUहाला Aयाजह?
जा=त पडते आ(ण आमची ह? सवय !हशेबात धनच Aयापार? पRु कळसा
नफा घेतात. आपल? नाफत होईल, नुकसान होईल या भीतीने पतपेढ?चे
कजदार सभासद आपले ह े वेळNया वेळी भरतील आ(ण मंडळीह?
=व!हतरHणासाठw eयाNयाबVल खबरदार? घेईल. सहकार? मंडळी Uहणजे
गावात नीIतमान ीपुष बन3वणारा एक पर?स होईल व IतNयामुळे गावNया
नैIतक गणतीचा आकडा चटकन ^मळे ल. IतNयामुळे आमNया भोपळसुती
=वभावाला आळा पडेल. IतNयापासून दस
ु रा कोणताह? नफा झाला नाह? आ(ण
वायदा टळू न दे oयाची सवय जर? Iतने आUहाला ला3वल? तर? दे खील आमचे
कोटक`याण Iतने केले, असे समजoयाला हरकत नाह?.
सहकार? मंडळीने दे oयाघेoयाखेर?ज एक गो¡ ताबडतोब हाती
घेoयासारखी आहे . कुणबी आपला माल एक सा न 3वकता जशी गरज पडेल
तसा eयाचा मोबदला करतो. तसेच खरे द?ह? तो एकदम न करता ताeका^लक
जर?माणे करतो. आज अमुक िजlनस लागला, उपस कणगीतील धाlय
आ(ण घे तो, दक
ु ानदाराचा ;कंवा सावकाराचा तगादा आला तर घाल eयाला
धाlय, आज एका धाlयाचे बी आ(णले, उiा खाते आ(णले, परवा घगडी
घेतल? असा eयाचा 'म चालतो. ]ामुळे तो 3वकतो eया मालाला भरपूर
;कंमत येत नाह? व घेतो eयाला मा

अडून जबर ;कंमत iावी लागते.

]ापेHा गावचे कुणबी ^मळून सवाचा माल एकदम 3वकoयास काढतील आ(ण
आप`याला सवसाधारणपणे लागणारे िजlनस जर घाऊक खरे द? करतील तर
eयांना eयांNया मालाची भर ;कंमत ^मळे ल, आ(ण खरे द? िजनसाह? पुRकळ
न«याने ^मळतील. एक सा माल खरे द?ला थेट मोठया पेठेचे rगzहाईक गावी
येऊन उतरे ल आ(ण पुRकळ माल ^मळतो Uहणून दे ववेल IततकO जा=त
;कंमत चढाओढ?ने दे ईल. तसेच, कुणQयांना एकदम पुRकळ िजनसा घेणे
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अस`या Uहणजे मोठे rगzहाईक Uहणून Aयापार?ह? सवलतीने माल दे तील.
eयामुळे खेडयातील लोक आ(ण पेठ ]ांNयामFये Aयापार करणाzयांNया cया
अनेक पायzया आहे त, eया मोडून eयांचा नफा कुणबी व कसबी ]ांNया
पदरात पडेल. कुणबी गावचा वाणी अगर हळकर? ]ांNया आड, तो पेठेNया
उदUयाNया आड, तो शहरNया उदUयाNया आड, तो मुंबईNया AयापाzयाNया
आड, असे ]ाNया आड तो eयाNया आड हा चरत चरत सव लोणी उडते
आ(ण अखेर कुणQयाला अगर कसQयाला घ ताकसुFदा राहत नाह?. Aयापार
;कतीह? वाढला तर? हा बचारा कोरा. ‘cयाचे eयाला आ(ण गाढव ओयाला’
अशी eयाची अव=था !दसून येते; eयाNया लंगोट?Nया जागी पंचासुFदा येत
नाह?. तेAहा !ठक!ठकाणचे Aयापार? व अडeये जो अधर फायदा घेतात, तो
कुणQयांNया ;कंवा कसQयांNया हाती पड`यास ते सुसंपlन का होणार नाह?त?
घाऊक मालाची 3व'O – खरे द? कन खेडयात`या सहकार? मंडdयांना हा नफा
थोडया माने ^मळे ल व eयाकडे eयांनी अवyय लH iावे.
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९. फसगत
गावमुकादमी ऊफ वतनी JामAयव=थेचा वर वर 3वचार केला तर?
एक

कुटं बAयव=थेची आठवण झा`यावाचून राहत नाह?. एक

कुटं बातील

बायकामुलेसुFदा झाडून सार? Iनदान बहुतेक माणसे जर अंग मोडून काम
करणार?, आजे दज
ु े न पाहणार?, एक!दलाची, शहाणी व दH असल? तर एक
कुटं बAयव=थेसारखी AयkOचे, eयांनी बनले`या कुटं बाचे व एकंदर समाजाचे
!हत साधणार? दस
ु र? सं=था fवrचतच दाख3वता येईल. एकटा मनुRय कोठे
कोठे डोके दे ईल? रोजNया Aयवहारतदे खील eयाला दस
ु zयाचे सा] घेतले
पा!हजे. मग पंच चाल3वoयास ;कंवा पंचासाठw साFय तो धंदा करoयास
eयाला मदत व सहकाय पा!हजे हे =वयं^सFद आहे . लाकडाNया तं गडीचे व
कुबडीचे नेट घेऊन चालणाzयांपेHा cयाचे हातपाय अंगचेच आहे त तो
;कतीतर? सुखाने, अवसानाने व जलद चालतो. eयाचमाणे आपल? स3पंड
नाeयागोeयाची, लाभवीण ीती करणार?, जाIतवंत कनवdयाची माणसे दरू
कन धंiातील सामाlय !हतापेHा cयांचा दस
ु रा सबंध नाह? अशा
माणसांNया बळावर धंदा करणे धोfयाचे Uहणून तोटयाचे आहे , हे कोणीह?
कबूल कर?ल. हजारो वषापासून आमNयात हुlनर? लोक चंड कारखानदार
नसून घरNयाघर? आटोपसर धंदा करणारे झाले आहे त आ(ण आUह?
मजुरांNया पुरव¹याचा बकट ® एक

कुटं बAयव=थेNया जोरावर बरासचा

सोड3वला आहे . वाटणी झाल? Uहणजे सव वाटणीदार चाकर न राहता मालक
होतात आ(ण एक तर मालकOची सव जोखीम eयांNयावर पडून eयांना जर
IततकO अंगमेहनत होत नाह?, अगर मालकाचे वारे eयांNया अंगात ^शन
eयांना =वतःराबoयापेHा हुकमत चाल3वoयाची जा=त हौस वाटते व अशा
कारे अंगमेहनीताला घरची माणसे अपुर? पडल? Uहणजे बाहे रची लावणे भाग
पडते. एवंच मजुरांचा ® उपि=थत होतो. जुने गेले आ(ण नवे हाती आले
नाह?, Uहणून सFया खेडयात काय ;कंवा शहरात काय मजुरांNया तुटवडयाची
तीता कशी जाणवत आहे हे सवूत आहे . मजुर? अगर अंगमेहनत
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चुक3वoयाची व दस
ु zयाकडून ती कन घेoयाची व4
ृ ी वाटoयाबरोबरच,
;कंबहुना eयापव
ू व eयापेHा जा=त माणावर अल?कडे बळावत चालल? आहे .
IतNयामुळे अ`पशा रोजावर ‘काम iा, काम iा’ Uहणणार? माणसे cया
दे शात रे लचेल आढळते, तेथेच आता ‘मजरू नाह? काय करावे, हे काम पडून
रा!हले, eयात मजुर?ने काह? हाती लागू !दले नाह?’ अशी हाकाहाक ऐकू येते.
एक

कुटुंब Uहणजे सेAय-सेवकभावाचा सवतोपर? अeयंत सुखकर व उ4ेजक

Uहणून =पह
ृ णीय संगम होय. वाटणीपूव – एक (कता) मालक आ(ण बाकO
चाकर – असे जर? नाते असते, तर? कुटुंबाNया लाभालाभात सवाचेच !हता!हत
eयH अस`यामुळे मालक तोच चाकर आ(ण चाकर तोच मालक असे
आशापूण व जबाबदार ममeव यNचयावत कुटुंबीयामFये Iनमाण होते. परं तु हे
3वसन घरची बहुतेक माणसे कामाची आच न ध+रता कुचराई, चालढकल
क लागल?, eयांNया मनात तारणेचा वेश झाला व ती आप`या पोळीवरच
तूप ओढू लागल?, अवyय Iततके Lान eयामFये नसले, ‘जाईल तर सवाचे
जाईल, माझे एकटयाचे eयात ;कतीसे जाणार, गळफास लागला तर
कeयाNया नरडीला, आप`यापयत येतो कोण,’ अशी एकमेकां3वषयी व
कुटुंबाNया समाईक !हता3वषयी बेपवाई सु झाल?, तर एक

कुटुंबाची काय

गती होते? एकOकडे eयातल? मैद, चुकारतू व खुशालच डू मंडळी सावल?त व
आरामात !दवस काढते तर दस
ु र?कडे eयातले जे मेहनती, शहाणे ीपुष
असतात, eयांना हाडांची काडे आ(ण रkाचे पाणी करावे लागते; कमी पडेल
तेथे eयांनाच उडी घालून खांदा iावा लागतो व संगानुसार खच कन
कुटुंबाचे नाव राखावे लागते आ(ण कुटुंबीयांची गैरसोय, हाल दरू करावे
लागतात. इतके कन पुनः भार ना उपकार, ‘आमचेच होते Uहणून
आमNयासाठw धावले ]ात जग3वर!हत काय केले, सावध इसमानी कुतं गळांना
आपंrगले Uहणून काय झाले,’ असले तकट चाल3वoयाला सव बैठे तयार
असतात आ(ण अखेर वाटणीची वेळ आल? Uहणजे समसमान !ह=सा न घेता,
‘आUह? अडाणी, आमNयाने काम होत नाह?,‘ असे रडगाणे गाऊन खच व
कज दस
ु zयांवर ढकलून सून फुगून ते जा=त !ह=सा उपटoयाला टपलेले
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असतात. जेAहा आपला Aयवहार आप`या आप`यातच होता, परांतीय व
परदे शीय लोकांशी आपला नाना3वध संबंध जडला नAहता, तोपयत जेथला
दाणा तेथेच राहून कणसुकाळ होता, माणसांचे घर सट
ु त नसे व दरू वर कोणी
जात नसे. eयामळ
ु े एकमेकांचे एकमेकांना अगeय पडे व घरNया, गावNया
लोकांची दशहत सवाना वाटून जो तो काह? तर? मयादेने राह?. तेAहा साFया
भोdया घरकडया काळात हा एक

कुटुंबAयव=थेचा पांगुळगाडा ओढणे फारसे

जाणवले नाह?. आता तशी ि=थती उरल? नाह? आ(ण पूव पेHा जो तो
अLानाने Uहणा, अनुकरणाने Uहणा, ;कंवा rचथावणीने Uहणा, आप`यापुरते
पाहू लागला आहे . धाकटया भावाला थोर`या भावातून फोडून eयाला दौलत
^मळवून दे तो, अशा थापेवर खोटा भरणा दाखवून eयाNया ^मळकतीची
पोक^ळ=त खरे द? कन वाटणी झा`यावर ती पोक^ळ=त खरे द?दारांनी खुशाल
rगळकं ृ त कन ‘जोPयांनी जोडले आ(ण कु£यांनी तोडले’ अशा कारचे दाखले
शेकडयांनी मोजता येतील. हे एक उदाहरण झाले, व ]ावन दस
ु र? सहज
ताडता येतील. ताeपय एक

कुटुंबAयव=थेचा काळ गेला. आयबछुपायी कन

आता पूव माणे Iतला सरास rचकटू Uहटले तर कुटुंबात आळशी, बेजबाबदार
लोक जा=त Iनघून घरNया दारNया आपमतलQयांचे आयते साधते व साधेल
आ(ण ‘मेहनती !दलगीर व चोरटे हुशार’ अशातल? आप`या समाजाची ि=थती
होईल. एक कुटुंबAयव=थेचे आi हे तू पुढे ठे वून अलबत चाला, मनुRय
प+रपण
ू  ाणी नाह? हे Fयाlयात धन कुटुंबीयांची कसरू HUय मयादेत आहे
तोपयत ती मनात आणू नका, eयांना कळकळीने हात iा, िजAहाdयाNया
=वकOयांना 3वनाकारण डावलून परकOयांना जवळ क नका आ(ण एका
!दAयाखाल? दहाजण इमाने-इतबारे आनंदाने नांदा. पण केवळ =वकOय आहे त
Uहणून eयांना Iनiोगी ठे वून eयांचा भार युगेNया युगे वाहoयाने व eयांNया
दग
ु ुणावर पांघण घाल?त राहoयाणे नुसती कुटुंबहानीच होते असे नाह? तर
समाजावनतीह? होते, ह? गो¡ पfकO लHात ठे वा.
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गावगाडा Uहणजे एकंदर गावचे एक

कुटुंब; eयात कुणबी हा कारभार?,

=थाIयक वतनदार हे कुटुंबीय आ(ण ;फर=ते सोयरे ;कंवा इ¡^म

असा घाट

!दसून येतो. वेळी अवेळी परदे श=थ-वासी आमNया गावगडयाचे फार
=तुIतपाठ गात आले आहे त आ(ण eयावन आUह? आपल? अशी समज
कन घेतो कO, एके काळी आमचा गावगाडा Uहणजे मानवी चातुयाची
पराका.ा होती आ(ण आता इमानदार, वतनदार, जातधंदे, वतने नाह?शी होत
चाल`यामुळे eयात बघाड झाला आहे . गावमुकादमानीत काह? वतनदारांची
योजना सरबराईकडे असे. कोणी पांथ=य आला तर eयाची बरखा=त
गावखचाने होई. eयाला ^शधापाणी iावयाचे व घोडे, गाडी, Uयाना, वाटाडे,
भोई वगैरे दे ऊन आप`या हVीतून eयाची रवानगी करावयाची हा धारा असे.
गावचे उeपlन बहुतेक सवाना वाटले जात असे व गावातच अनाथ-अपंगांNया
अlनवाची सोय लागे. तेAहा ‘दामा^शवाय काम नाह?’ अशा दे शात`या
पांथ=थांना फुकटNया पाहुणचाराचे ढे करे दे ताना आमचा गावगाडा =पह
ृ णीय
!दसला, तर eयात आ|य ते कोणते? ‘उपर खूब बने, अंदर राम जाने.’
गावकOतील काम व दाम ]ांचा eयांनी जरा !हशेब पा!हला असता तर eयांना
असे आढळून आले असते कO, गावचा सव भार कुणQयाने आप`या माथी
मान घेतला व अडाoयांNया कामाचा !हशेब न घेता तो eयांचा योगHेम
चालवीत आहे आ(ण काम केले, न केले न केले, अशा बेजबाबदार?ने ते
कुणQयाNया िजवावर !दवस काढ?त आहे त. एक

कुटुंबातील कत} ीप
ु ष व

eयांNया छ ाखालचे नातलग ]ांचा जो संबंध तोच कुणबी आ(ण अडाणी
]ांचा होता व आहे . एक

कुटुंबात नाह? Uहणoयाला िजAहाdयाची,

आतडयाकातडयाची माणसे तर? असतात. गावगाडयातील खुंटात फूट
पाडoयास कुटुंबभेद, जाIतभेद, !हतभेद वगैरे ;कती तर? =फोटक कारणे
आहे त. घटकाभर असे मानले कO, गाव बस3वणारे कुणबी आ(ण eयांचे
अडाणी सहकार? अगद? िजवास जीव दे णारे होते, तर? हा भाव eयांNया
वंशजात ;कती 3पया, ;कती शतके !टकणार हे गावगाडयाNया
अ^भमाlयानीच ांजळपणे ठरवावे. ‘तुझे ते माझे आ(ण माझे ते तुझ’े ]ा
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भावनेNया आखावर गावगाडा भरला आ(ण कुणबी व अडाणी ]ांची शेतउeपlनात सरकत ठरल?. ह? भावना जसजशी कमजोर होईल ;कंवा युगांतराने
कुणQयाला अडाoयांचा उपयोग कामकमतरतेमळ
ु े , कसबकमतरतेमुळे ;कंवा
कामकुचराईमुळे जसजसा कमी होईल तसतशी ह? सरकत तुटल? पा!हजे
;कंवा Iतची आणेवार? तर? ;फरल? पा!हजे. =वराcयात गावNया दरएक
बाबतीत जर? सबंध गाव एकजयाने जबाबदार धरला जात असे, तर? eयात
जे कोणी ध डे असतील ते पुढे होऊन सव भार ^भड=त कुणQयावर घालून
गावची जबाबदार? पार पाडीत. ‘गावापुढे कोठे जावे’ असे Uहणून तो =व=थ
बसे आ(ण eयाला कोणी बोल बोलू दे त नसे. कधी असेह? होई कO,
राजाrधकार?, धमाrधकार? ;कंवा बंडखोर एखाiा गावकzयाबVल ;कंवा सबंध
गावाबVल गl
ु हे गार? अगर लूट गावNया पढ
ु ाzयापासून घेत आ(ण इतर
!ह=सेरशीने eयाची भरपाई कर?त. पण ‘राखील तो चाखील’ ]ा
व!हवाट?माणे पुढाईतांNया पदराला खार न लागता अशा बाबतीत eयांचा
उलट लाग लागे. eयाचमाणे काह? गावकOचा खच Iनघाला तर तो यथाlयाय
सवच दे त, असे घडत नAहते. संभा3वतावर eयाचा भार पडावयाचा आ(ण
कलभांड Iनसटून जावयाचे, असल? eयाची !ह=सेरशी सामाlयातः होत असे.
कुणबी आ(ण अडाणी ]ांNया बोजांची वाटणी बहुधा कुणQयाला Iतकूल होत
असे. eयाचे उeपlन डोळे फोड अस`यामुळे eयाला हरभzयाNया झाडावर चढवून
दे ऊन बहुधा अलाय-बलाय अडाणी eयाNयावर लोट?त. वतनदारांकडे नजर
फेक`यास हाच नमुना !दसेल. पाळीमाणे पाट?ल ;कंवा कुलकoयाची नेमणूक
होते आ(ण नेमलेला पाट?ल ;कंवा कुलकण वाकबगार नसला तर नातलग
Uहणून काह?एक मोबदला न घेता eयाचे काम eयाNया हुशार भाऊबंदास
ओढावे लागते आ(ण eयांNयावर पांघण घालावे लागते. पाट?ल-कुलकoयाNया
जबाबदार? नेमले`या इसमावर तर? असते. महार-जाग`यांची जबाबदार?
सम=त महार-जाग`यांवर असते. eयामुळे eयापैकO जे 3वशेष कुचर असतात,
eयांचा घाव जे सालस व ^भऊन वागणारे असतात, eयांना सोसावा लागतो.
सत
ु ार, लोहार, चांभार, कंु भार, lहावी हे असाUया वाटून घेतात. तथा3प
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eयामFये जे 3वशेष तरबेज असतात eयांNयाकडे eयांNया गैरहुशार भाऊबंदाNया
असाUया जातात आ(ण आपले काम नीटनेटके कन घेतात. eयाबVल eयांना
पण
ू  मोबदला ^मळतो ;कंवा eया eयांNया असाUया होतात असे नाह?.
भाऊबंदकO पेशामुळे eयांना तसे करता येत नाह?. गावNया परगावNया
कोणीह? असामीला ते साफ सांगतात कO, आUह? जर आज दस
ु zयांNया
वतनावर पाय !दला तर तोह? आमNयावर दे ईल. मा

अशा कुळांNया शेतात

गे`यास ती eयांना ठारा3वक बलुeयाचा काह? अंश दे तात. कारण मामूल
बलुते-आलुते eयांना आप`या वाटयाNया कानाला !दलेच पा!हजे. बहुतेक
गावांना लोहार, सुतार, चांभार, मांग असतानाह? Iघसाडी, ^शकलकर, कंजार?,
कंु चीवाले ]ांNया टोdयांNया टोdया गावगlना !हंडतात आ(ण वर ^ल!हले`या
बलत
ु दारांचे जातधंदे कन आपले पोट भरतात. ]ा व=तुि=थतीवन हे उघड
होते कO, बलुeयापर? बलत
ु े घेऊन बलत
ु दार आपल? जबाबदार? न ओळखता
कामाची हे ळसांड करतात आ(ण असामीदारांना आपल? गरज

य=थाला पैसे

अगर धाlय दे ऊन भागवून यावी लागते. नावाजलेले कुंभार, lहावी, पर?ट
आसपासNया गावात rगzहाइकO कन धाlय अगर पैसे कमावतात. तेAहा
कामासंबंधाने पाहता कानांNया अडाणीपणामुळे, कुचराईमुळे, अगर
AयापारवF
ृ द?मुळे eयांचे कुण बकOचे काम कमी पडले तर? eयांNया
बलुeयाअलुeयाचा जो मामूल धारा पडला eयाबरहुकूम ते ते चापून घेतात
आ(ण आपले काम वेळेवर ;कंवा चांगले होoयासाठw कुणQयांना आप`या
असामीदारांखेर?ज गावNया ;कंवा बछाइती काराrगरांना धाlय अगर पैसे iावे
लागतात. मुBय मुVा असा आहे कO, जातधंiावर उभारले`या वतनपFदतीत
दामाची, कामाची आ(ण जबाबदार?ची वाटणी समतोल झाल? नाह? आ(ण
कधी काळी झाल? अस`यास ती गावगाडयात तशी रा!हल? नाह?. Iतचे पारडे
केAहाच झुकले आ(ण Uहणून खेडयातील बहुजनसमाज जो कुणबी eयाला
नाहक बुडावे लागते.
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वतनपFदतीने वतनदारांची मूळ कामे व हfक eयांNयाकडे अAयाहत
सवाशी चालू रा!हले असते तर? Uहटले असते कO, ‘ताटात सांडले काय आ(ण
वाट?त सांडले काय एकच.’ पण तसेह? झाले नाह?. समाईक जबाबदार?ची
समतोल वाटणी न झा`यामुळे ‘बाराभाईNया खेती’ माणे वतनदारांची दHता
कमी होऊन ते =व!हतालासुFदा पुरते जागले नाह?त. गावगाडयाचा उपाFयाय
Jामजोशी व तो ाण असतो. सव शाांचे अFययन, अFयापन करoयाचा
ाणधम अस`यामुळे ाण सर=वतीचे के उपासक झाले. लोक eयांना
Iतभूदेव मानीत अस`यामुळे =वतःचे Lान आ(ण समाजाचा पा!ठं बा ]ांNया
जोरावर बाकONया जातीमाणे ते बहुशा अHरश ू रा!हले नाह?त. तेAहा
^शHणाने येणाzया Lानामुळे eयांनी आपल? उपाFयायव4
ृ ी अछे i ठे वoयाला
आ(ण Iतची ;कफायत दस
ु zया जातींNया घरात जाऊ न दे oयाला काह? हरकत
नAहती. परं तु eयांNया हातून असे झाले आहे काय? पा|ाeयLानरवीNया
काशाने पाऊलवाट !दसू लागून जातीजातीत नवीन Iनमाण होणारे आधुIनक
उपाFयाय वगळले तर? eयेक जातीने व धमाने ाणाNया व4
ृ ीचे मागेच
तुकडे कन ते आपण तडात टाक`याचे !दसून येते. ाणाNया काय आ(ण
कोणाNयाह? काय वतनाचा लचका काढoयाला तो काढणाzयाला रग, ओघ
;कंवा !हकमत असल? पा!हजे, हे सांगणे नको. ‘गोमा गणेश 3पतळी दरवाजा’
हा माग आमNया =वराcयामाणे =वधमालाह? लागू पडतो. करामत लढवील
eया ‘नराला’ आUह? तेAहाच ‘नारायण’ करतो. नखाला माती न लागू दे ता
दे वाNया नावावर षोडशोपचार भोगoयाचा धंदा Uहटला Uहणजे तो
उपाFयेपणाचा होय ह? गो¡ सव जातींNया गळी उतरल?, आ(ण !हकमती
ाणेतरांनी IनरIनराळया दे वतांचे व भkांचे =तोम माजवून उपाFयायपण
पटका3वoयाला आरं भ केला. कालांतराने eयांचे IनरIनराळे संदाय ठन
अमुक दे वाची अचाह? अमुक जातीने अगर पंथाने करावी अशी व!हवाट पडल?.
^शवाची पूजा गुरव, गोसावी, जंगम ]ांनी; 3वRणू , हनुमानाची पूजा
बैराPयांनी; दे वीची पूजा भुeये, आराधी, गधळी, !हजडे ]ांनी; ब!हरवाची
भराडी, कुणबी, माळी ]ांनी; खंडोबाची वायामुरdयांनी; मरे आईची
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महारामांगांनी; कृRणाची मानभावांनी; काlहोबाची मुसलमानांनी कमा3वल?.
राशीनNया दे वीNया दे वळात दे वीपयत मुसलमान जहागीरदार जातात, आप`या
हाताने साद अंगारा दे तात व दे वळात आपला हfक उगवतात. 3परासंबंधाने
ाणांपासून तो यNचयावत सव !हंदं च
ू े उपाFयेपण मुसलमानांनी पटका3वले.
!हंद ू !हजडयांचा मागता मुसलमान मुंढया आ(ण !हजडे व कस बणींचा गु
सवागी (सौभाPय दे णारा) फकOर झाला. (सवागी फकOर आप`या =वतःNया
हातात !हरAया बांगडया भरतात आ(ण यNचयावत कस बणींकडून दर
पलंगामागे कमीत कमी सAवा पया दKHणा घेतात.) आमNयात`या तेहतीस
कोट? दे वांची व अग(णत साधूंNया समाधींची पूजा सव

ाण ;कंवा वर

वणन केले`या वगाकडेच आहे असा कार नाह?. =थानपरeवे ती
ाणांपासून तो ^भ`ल, कोळी, रामोशी, महार, मांग, मानभाव, मस
ु लमान
यांNयाकडेह? आहे . या =थाIयक उपाFयाया^शवाय Iतरमल, पांगळ
ू , वासुदेव,
कानफाटे , सुपहलवे, गोसावी, बैरागी, मानभव, फकOर वगैरे ;फर=ते उपाFयाय
व ^भHुक Iनराळे . सारांश, असा एकह? धम ;कंवा Lाती नाह? कO जी !हंदं Nू या
उपाFयेपणात व ^भHुकOत घुसल? नाह?. दरएक जातीचे ^भHुक ाचीन
काळापासून वंशपरं परे चे पुजार? ;कंवा उपाFये Uहणजे वतनदार बनले आहे त.
दर गावी अस`या वतनदारांचे Aयkशः उeपlन व ाणेतर ^भHुकांचे
उeपlन अशी वेगळाल? काढल? तर ाणांपेHा इतर जातींचे ^भHुक !हंदं च
ू ा
3वशेषतः कुणQयांचा पैसा ;कतीतर? पट?ने ओढतात, अशी खा ी झा`यावाचून
राहणार नाह?. ाणव4
ृ ीकडून वैyयव4
ृ ीकडे वळ`यास असे !दसून येते कO,
दKHण ांती वतनदार शेटये, महाजन, नाईक वगैरNया व4
ृ ीवर ^लंगायत,
मारवाडी, गुजराती ]ांनी जे ह`ले चढ3वले ते eयांना उलट3वता आले नाह?त
आ(ण आज रो!ह`यांनी सवाना मागे टाकले आहे . लोहार, सुतार, चांभार या
वतनदार कांची कामे Iघसाडी, ^शकलकर, बुड, कटार?, मोची वगैरे करतात
आ(ण जो पैसा वर ^ल!हले`या कांNया घरात जावयाचा तो ते ओढ?त आहे त
असे नजरे स येते. ^भ`ल, कोळी, रामोशी, महार, मांग, नाईकवाडी, हवालदार
वगैरे वतनदार हे पव
े ,
ू गावचे लRकर व पो^लस होते. eयांनी चोर, दं डल
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भटकणारे ]ांNयापासून गावचे रHण करावयाचे. ते eयांNयाकडून न
झा`यामळ
ु े अनेक पर=थ ^भ`ल, नाईक, तडवी (मुसलमान ^भ`ल), ठोके,
तोडाrगरा^सये व भटकणाzया चोर जाती गावNया वतनदार बन`या आ(ण जे
उeपlन गावकर? JामरHकांना ^मळावयाचे ते दज
ु नांना व बंडखोरांना ^मळू
लागले. इतकO उदाहरणे पुर? आहे त. अशी अव=था होoयाचे मुBय कारण हे
असावे कO, अडाणी वतनदारांना वाटले कO, कोणताह? बोजा प!ह`याने
कुणQयावर पडणार व आप`याला काह? !दनचय}ची ;फकOर नाह?. दस
ु रे कारण
असे !दसते कO वतनदारांत जूट व Iतने येणार? संघशkO रा!हल? नाह?,
eयामुळे eयांना एका मुसंडीने आप`या व एकमेकांNया व4
ृ ीवरचे मारे
परत3वता आले नाह?त. Iतसरे कारण, काम येवो अथवा न येवो व ते का
अगर ना करो अथवा न करो eयांNया पोटापाoयाची Iनrचंती अस`यामुळे
eयांचे Lान मंदावत गेले आ(ण वतनदारांNया कारात अप+र^मत भरती
झा`याNया योगाने प!ह`याने कुणQयाचे व मागाहून आपले =वतःचे ;कती
नुकसान आहे ]ाचे धोरण eयांना रा!हले नाह?. काह? असो, एवढे मा खरे
कO, गाव-गाडा मु=तकOम राखoयासाठw आUह? हा जो वतनदारांचा कोट रचला
आ(ण दस
ु zयाचा आत +रघाव होऊ iावयाचा नाह? असा बेत केला, ते सव
ढासळला.
गावगाडयाला यामाणे फट? पडत गे`या आ(ण eयांत IनRकारण
कदाकद? व घस
ु डाघुसड पRु कळ झाल?. तसेच eयाला मूलभत
ू जी एक
कुटुंबAयव=था IतNयातह? ओघानेच ै त ^शरले. सव स3पंड आ ांनी एकजट
ु ?ने
उiोग करावा; ^मळाले ते एके !ठकाणी करावे आ(ण सवानी सुखासमाधानाने
एक

राहून eयाचा उपभोग यावा, हा मूळचा कयास. परं तु आमNया
वाटoयांना Iनबध नाह?. पैपयत जंगमाची वाटणी आ(ण वीतभर तुकडयापयत
=थावराची वाटणी होते. एक -कुटुंबAयव=थेमुळे कुटुंबात +रकामटे कडे पुRकळ
झाले आ(ण जात, धम, वतन ]ांनी कामे परोपर?ने वाटून टाक`यामुळे
गावात बहुतेक अडाoयांना पुरतेसे काम रा!हले नाह?. eयामुळे गहृ कलह,
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कलागती व कपट? मसलती ]ांना चांगला अवसर ^मळाला. पूव मुBय
वाटoया वतनाNया ;कंवा =थावराNया होत. eया िजतfया जा=ती होतील
Iततके कानांना अrधक आय ^मळणार. गावगाडा व कुटुंबAयव=था अखंड
व अभेi चाल3वoयासाठw जाIतभेदाNया अनुरोधाने वतने अि=तeवात आल?.
सवाचा Jह असा ठाम झाला कO, वतनदारांचे !हत-अन!हत पर=परांशी व
कुणQयांशी जखडून टाकले Uहणजे eयांNयाकडून अयोPय भेदाला मदत होणार
नाह?. परं तु जग इतके साि¦वक नाह?, व मनुRय=वभाव चंचल असतो, हे
आUह? 3वसरलो. ‘िजकडे घुगzया Iतकडे उदय उदय.’ तेAहा cया पHाकडून
जा=त नफा eया पHाला बहुतेक वतनदार ^मळत आ(ण घर फोडीत. जे.डी.
मेनभIृ त युरो3पयन Jंथकारांचा असा तक आहे कO, िजतfया वाटoया
जा=ती IततकO ाFदे जा=ती झोडoयाला ^मळतील, Uहणून घरभेद होoयास
मB
ु य कारण ाण झाले. ;कफायतीवरच जर हा कायकारणभाव ठे वावयाचा
असेल तर, 3वभk कुटुंबांतून ाणांपेHा इतर कांना पुRकळ अrधक बलुते
^मळते. ाणाNया बलुeयास ;कंवा दKHणेस टं गळमंगळ केल? तर चालते,
पण इतरांशी तसे कन चालत नाह?. काम अडते ;कंवा नुकसान होते. हा
फरक लHात ठे वला तर वाटoया होoयाला जा=त उ4ेजन ाणेतर
कानांकडूनच ^मळाले असले पा!हजे, असे बोलणाzयाचे तड धरवणार नाह?.
कोणाNया आपमतलबाने वाटoयांना ोeसाहन ^मळाले हा ® गौण आहे . शेत
राखoयासाठw कुपाट? केल? व Iतने शेत खा`ले कO काय असे 3वचार`यास
होच Uहणावे लागेल. एक

– कुटुंबAयव=था कधीह? मोडू नये Uहणून वतनदार

गोळा केले, आ(ण eयांNयाकडून =वाथामुळे ]ा आi हे तूचे पालन झाले नाह?,
हे वतनांNया आ(ण वाटoयांNया घडामोडी व eयांत वतनदारांनी दाख3वलेल?
पHांधता ]ावन सहज ^सFद होoयासारखे आहे . एक

कुटुंब – Aयव=थेचे

मूळ आमNयात Aयkशः व समुNचयाने हरएक बाबीत अगद? पाताळापयत
गेले होते. एक

राहoयाने एकमेकांची एकमेकांना अIतशय माया लागते व

=वकOय दग
ु ुणी असला तर? eयाला सावन धरणे, eयाचे उणे पडू न दे णे हा
आपला धम आहे असे लोक समजतात. वाटणी करoयाने कeयाचा नादानपणा
190

गावगाडा

!दसतो व कुळाचे नाव जाते, असे सवजण मानतात. ]ा व अशाच इतर
कारणांमळ
ु े आमNयात फार वाटoया झा`या नाह?त. सबब ;कतीह? रखडपी
झाल? तर? एकवट राहावे असे अजून दे खील आUहांस वाटते व डोdयावर
कातडे ओढून आमची कुटुंबे एक

रा!हल? आहे त, ]ाचे ेय वतनपFदतीकडे

;कंवा जाIतभेदाकडे फारसे येत नाह?.
वतन संपादन करणारे गुणाढय असले पा!हजेत, ]ाबVल वाद नाह?
आ(ण पु वाeस`याने eयांना असेह? वाटले असावे कO, आपले सव गुण
यावNचं"!दवाकर? आप`या संततीत अबाrधतपणाने उतरतील व वाढतील. पण
eयांची ह? आशा स¡
ृ ीIनयमा3वFद आहे असे मानवी अनुभव सांगतो.
गुणोeकषाला महeवाकांHा लागते आ(ण महeवाकांHेला चढाओढ?चा लकडा व
बKHसाचे आ^मष लागते. IनAवळ 3वiेसाठw 3वiा आ(ण गुणासाठw गुण
कमावणारा Uहणजे नावासाठw मरणारा अवतार? प
ु ष 3वरळा. जात व वतन
]ांचा आ(ण चढाओढ?चा पुरता दावा आहे . आपल? भाकर आप`याला
वंशपरं परे ने ^मळणार, ती कोणी काढून घेत नाह?, अशी मनाची खा ी
पट`यावर आपला हात, आपल? हeयारे , आपला =वभाव, सुधारoयाची खटपट
व दगदग कोण करतो? बरे मेहनत कन कसब संपा!दले आ(ण सुधारणा
केल?, तर? मामूल व!हवाट?पेHा गुणांमाणे जा=त बलुते दे ऊन गुणांचे चीज
कोण करणार? अंधेर नगर? बेबंद राजा, टfका शेर भाजा और टfका शेर
खाजा, या दोहzयांत वतनी पFदतीNया मेहनताlयाचे चांगले वणन आहे .
दIु नयेभर IनरखाNया बाबतीत लोक व!हवाट?लाच धन बसतात आ(ण
मामूलपेHा कोणी जा=त मागू लागला तर 3वचार न क+रता ते रागावतात.
युरो3पयन बुटाला लोक ५।६ पये दे oयास कुरकुरत नाह?त. पण कातडे महाग
झा`यामुळे गो3वंदा चांभाराने जोडयाबVल अनाद? काळापासून चालत आले`या
;कमतीपेHा चार दोन आणे जा=त माrगतले कO लोक लागले eयाची
Iनभeसना करoयाला, का तर दोघेह? वतनदार. ]ाचा प+रणाम कसबी लोक
आ(ण eयांचे धनी या दोघांनाह? Uहणजे सव दे शाला अIन¡ झाला आहे .
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कलाकुसर? वाढे ल तर माणसाNया सुखात भर पडेल. ती वाढ3वoयाला कसबी
लोकांना लकडा व आ^मष नस`यामुळे आमNया Lानाला णा लागला आ(ण
eयेक 3पढ? असे गाणे गात रा!हल? कO वडलांचे हरएक बाबीत Lान,
सामय, अrधकार कोणीकडे? आताNया !दवसांत तसे प
ु ष रा!हले आहे त
कोठे ? पुराणांत`या कथा खzया मान`या तर अशी कबुल? iावी लागेल कO,
आमNया कौश`याला व शkOला एकसारखी उतरती कळा लागल? आ(ण ]ाचे
कारण जाIतधमात व वतनी पFदतीत मनुRयाचा आळशीपणा, आशाळूपणा,
आपमतलबीपणा वगैरे ह?न गुणांचा पुरता !हशेब धरला नाह?, हे असावे.
गतकुळी पड ज^मनीची कोणी Iनगा कर?त नस`याने cयामाणे IतNयांत
एखादे झाड चुकून वाढते, पण बाकO सव मूठ मूठ वीत वीत उं चीची झुडपे
!दसतात eयामाणे दै lय व अपे¡ा पeकन चढाओढ नसता केवळ उपजत
अंग=वभावाने cयांनी गुण संपादन कन कOत ^मळ3वल? असे हर?चे लाल
वतनदार कसबी लोकांमFये फार थोडे Iनघाले. आUहांला कोठे जावयाचे आहे
राजधानीत? वडलांची वाकळ खाऊन खेडयात मरावयाचे, वडील काय कमी
शहाणे होते? जेवढ? शfय तेवढ? चतुराई व सुधारणा eयांनी कन ठे 3वल?
आहे , eयांनी पोटापुरते ^शक3वले तेवढे ब=स आहे , असे Uहणणारे बहुतेक
Iनघाले व Iनघतात. eयांना वाडवडलांचे चातुयस
 ुFदा जतन करoयाची
मारामार पडल?, तर नवीन कोठून येणार? eयामुळे झाले काय कO आमची
शेती, Iतची आउते, आमचे सामानसुमान आ(ण कसबी वतनदारांची हeयारे ह?
हजारो वष} जशीNया तशी रा!हल?, ;कंबहुना ती एकसारखी कमकस होत गेल?
पण eयांत सुधारणा Uहणून झाल? नाह?, हे मा

खा ीने सांगता येईल. ह?

अधोगती येथेच थांबती तर? बरे होते. आमNयात सुधारणा झाल? नाह? इतकेच
नAहे तर दस
ु zयांनी केलेल? सुधारणा ह=तगत करoयाचीह? मारामार होऊन
बसल?. सुधारलेले नांगर, पंप, शेतकर? का घेत नाह?त व ीमंत होत नाह?त,
]ा गो¡ीचा आUह? डोके खाजवून खाजवून 3वचार करतो. पैसा कोणाला नको
आहे ? पण शेतकर? 3वचार करतात कO, ]ा सनंगांचा (खळा Iनघाला तर तो
बस3वoयाची पा ता गावNया वतनदार ^म=तर?त नाह?; तेAहा उठ`या बस`या
192

गावगाडा

कोठे जा मुंबईस? eयात असल? पा ता नसल? तर? eयाचे बलुते कमी पडत
नाह?. मग eयाने तर? ती अंगी आणoयाची यातायात का करावी? cया
शkOचा ;कंवा अवयवांचा ाणी उपयोग कर?त नाह? ती शkO व ते अवयव
केवळ Iनपयोगाने लोप पावतात, असा ^सFदांत आहे . तेAहा हजारो वष} जर
आUह? आपल? क`पना चाल3वल? नाह?, तर ती लु

झाल? आ(ण

आमNयामFये नवीन शोध, fल¯ृ या, योजना बहुतकाळ झा`या नाह?त व होत
नाह?त आ(ण दस
ु zयाने केले`या सुधारणांचे आकलन व Jहण आमNयाकडून
होत नाह?, ]ांत नवल मानoयासारखे काह? नाह?. घाoयाभोवती जसा डोळे
बांधून बैल एकसारखा ;फरतो, eयामाणे जातकसबी लोक वडलांनी
दाख3वले`या वाटांनी चालत आले आहे त. सुधारणा घडून येoयास
Aयkवैrच£यास पूण वाव पा!हजे. तो संदाय – धान वतनी पFदतीत कसा
^मळावा? वडलांनी जे हeयार पाच बोटांनी धरले ते जर कोणी तीन बोटांनी
ध लागला तर बाकOचे eयाचा उपहास करतील, इतकेच नAहे तर eयाला
पाoयात पाहून वेळेला जातीबाहे र टाकतील, अशी वतनी कसQयांची ि=थती
आहे . मातकामाला वडरांची हeयारे चांगल? असे सवजण पाहतात. परं तु इतर
जातींचे लोक मातकाम परं परे Nया Iनकामी हeयारांनी करतात. सरण
डोfयावरच महारांनी वा!हले पा!हजे, अशी ढ? आहे . तेच दस
ु zया जातीNया
गर?ब मजुरांनी ;कंवा गाडीत घालून नेले तर वाहतूक कमी पडेल. पण तसे
करता येत नाह?. दोन ^शवाशेजारNया गावांत आ(ण घराशेजारNया घरांत
^भlन ढ? !दसते आ(ण ती 3पढयान3पढया पाळावी लागते. IतNया3वFद
चालता कामा नये. जाIतधमाने !हंद? समाजाला ढ?चे गुलाम केले व
वतनपFदतीने हा दोष जुलूम वाढ3वला. सकस व जादrू गर?चे उदाहरण घेऊ.
गोपाळ, को`हाट? ]ा कसरती जाती, वाघ अ=वलांचा खेळ करणारे दरवेशी,
बैलांचा खेळ करणारे Iतरमल व माकडांचा खेळ करणारे कुंचीवाले, rच4र
वगैरे पाखरांचा खेळ करणारे फासेपारधी, नाग, धामीण व नजरबंद?चा खेळ
करणारे मदार? व मांगगारोडी ]ा आमNयात`या सकस व जादrू गर? करणाzया
वतनदार जाती होत. ]ा^शवाय मराठे , मुसलमान चाबुक=वार?चे काम
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करतात. 3वचार करा कO, Aयkवैrच£याला पूण मुभा असती, तर युरो3पयन
सकसची सव कामे करoयास ]ांना ;कतीसे अrधक म करावे लागले असते?
पण ती नस`यामुळे युरो3पयन व एतVेशीय सकसवाले खोzयांनी पैसे ओढतात
आ(ण हे गावोगाव खळी मागत व चोर?त !हंडतात. आमNया घरातला पैसा
परांती ;कंवा परमुलखी खेचणाzया कोणeयाह? कला या. eया आमNयात
नाह?त, असे नाह?. eया आमNयात आहे त. पण Iनः=नेह वतनी पFदतीत व
कदट जाIतधमात Aयkगुणाचा प+रपोष हजारो वष} न झा`यामुळे eया
अगद? Iनकृ¡ व जजर =वपात आहे त आ(ण इतर रा¬ांमFये चढाओढ व
योPय मोबदला ]ांनी eयांचा प+रपोष के`यामुळे eयांना जोमदार व मोहक
=वप ा

झाले आहे , असे !दसून येईल.

गावगाडयाची भरती करoयामFये असा धान हे तू =प¡ !दसून येतो
कO, सव कारNया हुlनर? लोकांना =थावरामFये गरु फटून घेऊन व गावात
वंशपरं परे चे उeपlन ^मळoयाची eयांची तरतूद कन दे ऊन cयाचे eयाचे
अखंड लH आपाप`या कलेकडे लावावे Uहणजे गुणपोषण व गुणवF
ृ द? साधेल,
आ(ण eयांचा फायदा गावाला ^मळे ल. वतनव4
ृ ी दे ऊन गावगाडयाने सव
हुlनzयांना Iनधा=त केले खरे , पण आi हे तूमाणे ते चालतात ;कंवा नाह?
]ाची चाळणा करoयाचे सोडून !दले. ]ा हलगज पणामुळे कामकzयाकडे लH
न पुर3वणाzया धlयाचे चाकर cयामाणे काम न करता आपला रोज मा
खरा करतात, तशी गावगाडयाची अव=था झाल? व खेडयातले हुlनर? बहुतेक
कवडीमोल झाले. आप`या कसबात cयाला डोके काढता आले eयांNया गुणांचे
चीज गावात होईनासे होऊन ते गाव सोडून "Aयजनासाठw परगावी जाऊ
लागले. ‘cया गावी भरे ल पोटाचा दरा तो गाव बरा.’ पूव Nया अमदानीत
आतामाणे Aयापाराचा फैलाव नAहता, तेAहा चांगले कसबी बहुतेक
राजधाlयांत लोटत. तेथे eयांना राजाय व महदाय ^मळे . ]ा वैyययुगात
राजायाची जागा Aयापाzयांनी पटकाव`यामुळे आता खेडयातले चुणचुणीत व
खणखणीत लोक शहराचा र=ता सुधरतात व cयाNया अंगी 3वशेष वकूब
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नाह?, असेच लोक खेडयात राहून आपला पंच करतात. वतनाNया आ^मषाने
खेडयात कसबी लोक डांभून ठे वून कसब जतन करoयाचा व ते वाढ3वoयाचा
जो आi हे तू तो कद?मपासूनच न¡ झा`यासारखा आहे . कतAयो महादयः
]ा त¦वाचे अवलंबन कन पाट?ल, कुलकण , Jामजोशी ]ांनी शहरे पा!हल?.
सोनार, सुतार, लोहार, कासार, कुंभार, चांभार, महार, मांग वगैरे सवानी हाच
पंथ धरला. खेडे सोडले`या लोकांना जा=त पैसा ^मळतो एवढे मा

खेडयात

रा!हले`या लोकांना चटकन !दसते, पण eयांची करामत-मेहनत मा

पुरती

!दसत नाह?. खेडयात राहून eयांNया बरोबर?ने आपल? ;कफायत कशी होईल,
]ा 3ववंचनेत ते सदै व चरू असतात. खेडयात राहूनह? गुणे.eवाने मनुRय़
भरभराट?स येईल. परं तु फार काळापासून खेडयात तळावर गळाठा राहत
आला आहे . eयांNयात सदगुण यावेत कसे व कोठून? गोकूळ अ¡मीNया
सुमारास काह? !ठकाणी उं च लटकावलेल? दह?-हं डी फोडoयाचा उeसव होत
असतो. तेथे चढून जाऊन दह?हं डी प!ह`याने फोडoयाचा मान ^मळoयासाठw
पुRकळ तण लोक धडपड करतात. ती अशी :- जो पुढे चढून जाऊ लागतो,
eयाला खाल? ओढून दस
ु रा वर जाऊ लागतो. याचमाणे Iतसरा, चवथा,
पाचवा करतो आ(ण अखेर सवाना खाल? आणून चढून जाoयाचे cयाला
साधते, तो सदरहू मान पटकावतो. हाच नमुना खेडयात`या लोकांचा !दसून
येतो. सव कानांमFये आपसात भाडणे चालू असून हा eयाचे घर यायला
पाहतो, व तो याचे घर यायला पाहतो. eयांची भाऊबंदकO इतरांनाह? भोवते.
गावात तट पडून द¡
ु ावा स
ु होतो आ(ण परगोटात`या लोकांNया आग^ळकO
चालतात. ]ात eयांचा सव काळ जाऊन ते आपापल? कामे नीट व वkशीर
कर?त नाह?त. cयांचे काम न केले तर उeपन बुडल
े अशी भीती असते,
तेवढयांचेच काम काना करतात आ(ण गर?ब बनबोभाटयांNया असाUयांना
धाQयावर बस3वतात. अगोदरच कसब कमी, eयात चांगले कसबी शहरात
जातात आ(ण रा!हले`या गळं Pयात आळस चुकारपणा ]ांची भर पड`यावर –
खेडयाचा Lानवाह कसा िजवंत राहणार? तो केAहाच आटला आ(ण आमNया
पव
 ांनी ;कती !दवसापव
ू ज
ू तर? आUहास बजावून ठे वले कO यद?Nछ^स मूखe वं
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Jामे वस !दन यं। नवीन=यागमोनाि=त ुतपूव 3वनyयIत॥ तdयामFये खडा
टाकला Uहणजे जर? प!हले वतुळ खडयाभोवती होते, तर? eयाNयाभोवती
दस
ु रे , eयाNया भोवती Iतसरे असे होता होता अखेर सव तdयाभर वतुळे
होतात. तीच ि=थती समाजाची आहे . समाजाNया IनरIनराdया अवयवातील
गुणावगुण सव समाजभर पसरतात. ‘आपलेच ओठ आ(ण आपलेच दात’ व
‘तड दाबून बुffयांचा मार’ असल? त'ार झाडून सव जातींचे व सव धंiांचे
गावढे कर? पर=परां3वFद करतात. cयांना पोटभर काळी आहे , असे कुणबी
थोडे. IततकO नसणारे फार. अशामFये cयांना जा=त ा ी ^मळoयाचा संभव
आहे , ते गाव सोडतात, आ(ण बाताबेताNया अकलेNया गावी राहतात.
आपणाला जर? ते खेडयांNया इतर लोकांमाणे साधे, भोळे , भाबडे, आजवी,
बावळट व कमअकल? !दसले तर? eयांNया 3व^श¡ कसबांत ते eयामाणेच
दगलबाजी करतात, आ(ण भाऊबंद? पेशाने (मeसराने) eयांना पूण पछाडले
आहे . सारांश, फुकटखाऊपणाचे सव अवगुण अडाoयांत जसे ^शरले तसे अखेर
ते कुणQयामFयेह? उतरले. चौकोनी rचरा बन3वoयासारखी प+रि=थती
जाIतधमाने व वतनी पFदतीने गुदमरल? Uहणून कुणबी व अडाणी ]ांचे
सवसामाlय Lान अगद? शूlयावर येऊन बसले. तसेच अनेक शतकांNया
गुलामrगर?मुळे दस
ु zयाNया पागोटयावर नजर ठे वoयाची खोड eयांना लागल?
आ(ण =वा^भमान व ामा(णकपणा न¡ झाला. शेतकzयांचे दावे आपसात
तोडoयासारखे लवाद गावमुनसफ खेडयात ^मळत नाह?त ते ]ामुळेच. हा
eयांचा दोष नAहे . जाIतधम व eयाचे अपeय वतनपFदती ]ाचा हा दोष आहे .
साFयाभोdया समाजापुरतेच का होईनात, पण IततकेसुFदा सामािजक व
वैयkक गुण असणारे सुधे लोक खेडयांत आढळत नाह?त. तेAहा
वतनपFदतीची चाळणा कन गुणे. लोकांना eयांNया गुणांमाणे शfय
IततकO ;कफायत खेडयात होईल, अशी प+रि=थती Iनमाण के`या^शवाय खेडी
ऊिजताव=थेत येणे अशfय !दसते.
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इतके असूनह? वतनपFदती जर =व=त असती तर अजूनदे खील Iतला
ओAया गाय`या असeया. पण तशातलाह? कार नाह?. वतनदार पाट?लकुलकण ]ांचे काम सरकारला थोडेसे =व=त पडत असले, तर? eयांजकडून
वेळNया वेळी पा!हजे तसे काम बलकुल होत नाह?. Uहणून मुदतशीर, चांगले
व खरे काम करणारे लोक eयांNया जागी आले तर eयात एकंदर जनतेचा व
सरकारचा Iनरं तरचा फायदा होईल. महारजाग`यांचा रयतेला आता ताnश
उपयोग नसताना ते फुकट पोसावे लागतात आ(ण eयांनी जे काळीपांढर?चे
राखण मामूलमाणे करावयाचे ते ^संधी, को`हाट? वगैरेकडून मोलाने कन
यावे लागते. काना जे काम करतात, ते रोकडीने केले असता ;कती बचत
होईल, ]ाबVल बलत
ु े – आलत
ु े ]ा करणामFये मा!हती !दल? आहे च.
साधारणतः नवीन सनंगे करoयाला िजतका खच येतो, Iततfया ;कमतीचे
मB
ु य बलत
ु े कानांना डागडुजीीeयथ वषानव
ु ष iावे लागतात. रोखीने
हजामत केल? तर दर डोकOला खेडयात सरासर?ने सहा ते दहा आणे साल
पडते पण eयाच कामासाठw lहाAयाला बलुते पया – सAवापयावर iावे
लागते. एका गहृ =थाने आप`या गडयाला सुतारकO – लोहारकO ^शक3वल?.
eयाला ह? कामे बलुeयापेHा फार =व=त पडतात असे कळते. काना
चालढकल व चाळवoया करतात ते खेर?ज. रोखीने कोणी कुzहाड करoयास
;कंवा हजामत करoयास ;कंवा आसूड सांधoयास आला तर लोहार, सुतार,
lहावी, चांभार असाUयांचे काम एकOकडे सान रोकडीNया rगzहाइकाचे
अगोदर करतील. काना आप`या असाUयांचे व गावकOचे जे काम करतात
eयाला ‘गावगुंडकO’ ;कंवा ‘बोभाटा’ Uहणतात. eयांचे आपाप`या कामात ;कती
लH असते व eयाची योPयता ते ;कती समजतात, हे या शQदावन ^सFद
होते. गावगुंडकO Uहणजे फसवेrगर? आ(ण बोभाटा Uहणजे त'ार. तेAहा cया
कामावर आपले 3पढयान3पढया पोट चालते, ते मन लावून काळजीकाटयाने न
करता त'ार न होoयापुरते करावयाचे अशी eयांची 3पढ?जाद समजूत आहे .
;करकोळ बाबतीत कोण त'ार करतो? eयामुळे eयांचे आयतेच साधते.
आणखी असे आहे कO, सव काना आपाप`या कामात बहुधा तरबेज
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नसतात आ(ण असाUयांची 3पढयान3पढया रखडपी व उधळपी चालते.
कुJामव=ती नको Uहणतात ती एवढयासा¤ह?च. पैसा व म ]ात कमी पडत
नाह?. उलट सरसकट !हशेब जळ
ु 3वला तर अrधकच पडते अशी खा ी होईल.
पण मोबदला मा

कानांकडून अगद? खोटा व महागाचा ^मळतो. eयांना

सFया जी ा ी होते ती eयांNया अकलेNया, उiोगाNया मानाने बर?च अrधक
आहे . ]ाला eयंतर, हfक सोडून रोखीने काम करoयाला एकह? वतनदार
कबूल नाह?. लोहार, सुतार, चांभार, lहावी वगैरे बलुते सोडoयाला नाकबूल
आहे त. eयाचमाणे पाट?ल-कुलकण (दम
ु ाला गावचे) व महार – जागले.
दRु काळापासून कुणबी खरकला तो सावरत नाह?. कानांची ि=थती
कुणQयापेHा पRु कळ बर? आहे , इतकेच नAहे तर eयापैकO ;कeयेकजण
सावकार? कन आहे त. सावकारांना 3वचारता पाट?ल – कुलकoया^शवाय
काना fवrचत कजबाजार? आहे त असे समजते. दRु काळातसुFदा
कुणQयाइतकO eयांची गाळण झाल? नाह?. !दसताना आप`याला महारांची
इतकO के3वलवाणी ि=थती !दसते ना? पण एकंदर?त कुणQयापेHा ते पुRकळ
हात राखून आहे त. सन १९०५-०६, १९११-१२ सालNया दRु काळात सरकार?
जंगलातले गवत कापoयाला माणूस ^मळे ना व महारमांग काह? के`या गाव
सोडून Iतकडे जाईनात. पूव इंिजIनयर खाeयाकडे महारमांग कामकzयांची
गद असे. आता eया खाeयाNया कारकुनांना गाठचा 3वसारा दे ऊन
महारवाडयात जोडे फाडावे लागतात तर? परु े से रोजंदार ^मळत नाह?त.
जनावरांNया हाडकातडयाला ;कंमत आ`यापासून महार गावोगाव सुधारलेले
!दसतात. ढोरामागे हाडके, चरबी व कातडे ]ांचे सरासर? वीस-पंचवीस पये
येतात. तर? eयांना वा=त3वक ^मळावा Iततका नफा ^मळत नाह? कारण
हाडके, कातडी, तरवडाची साल ]ांNया पेठेचा बाजारभाव eयांना माह?त
नसतो. cयामाणे रस 3पणारा 3पऊन जातो आ(ण चरकाचे तडदे खील पुरते
माखत नाह?, eयामाणे eयांची गत झाल? आहे . eयांना ]ा िजनसा फुकट
^मळत अस`यामुळे eयांNयाजवळून eया Aयापार? जाती हलfया दराने घेतात.
तेच Aयापार? eया भार? दराने चांभाराला 3वकतात. ]ामळ
ु े चांभारकाम फार
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महाग पडू लगले आहे . काह? !दवसांपूव कुणबाऊ जोडयाला आठ आणे ते
सAवा पया पडे, eयाला आता दोन ते तीन पये पडतात. मोटे ची ;कंमत
साडेपाच पयांपासून १५-२० पयांपयत चढल? आहे . ताeपय, ]ा बाबतीत
कुणQयाला महार बुड3वतात व महाराला Aयापार?, ^मळून कुणQयाची दहु े र?
बुडवणूक होते.
वतनपFदती जशी महाग आहे तशी ती एक कारची जुलमाचीह? आहे .
दज
 lमी शंकर
ु न पतीशी संसार करताना बायका Uहणतात कO, जसा पूवज
पूजला असेल तसा ^मळाला. असाUयांनाह? असे Uहणoयाची पाळी येते कO,
जसे पूवजlमी का पूजले असतील तसे लाभले. पाट?ल – कुलकण ;कतीह?
उपदAयापी व रयतेची बाजू मांडoयास बेवकूब असले तर? कायiाने वजा
होईपयत ते कशी तर? गावे करतात. गावभट ठQया असला तर? दस
ु zया
जाणeया ाणाला बोलावून eयाला दKHणा दे ऊन खेर?ज गावभटाचा हfक
iावा लागतो. गावचे महार-जागले ;कतीह? कुचर, चोरटे , गुरे-मारे असले तर?
ते गावकामगारांना व रयतेला चुकत नाह?त. काना ;कतीह? अडाणी असले
तर? eयांNया असाUयांनी eयांNयाच हातून काम घेतले पा!हजे. ते eयांNया
भाऊबंदाकडूनसुFदा घेता कामा नये. हा जुलूम नAहे तर काय? खंडू वा+रकाची
असामी जयवंतराव पाट?ल आहे त. खंडूजवळ हeयारे तर नीट नाह?तच, पण
eयाचा हातह? जड आहे . पाट?ल दर खेपेला कातवतात, eयांची लेकरे खंडवा
पा!हले कO पळतात व हजामतीNया वेळी रडतात. खंडूचा भाऊ पांडू जर?
चांगला कारागीर असला तर? पाटलाला खंडूला नको Uहणून पांडूला बोलावता
येत नाह?. ह?च ि=थती सुतार, लोहार, चांभार ]ांNयासंबंधाने असते. पैसा
अगर धाlय दे ऊन आप`या पसंतीNया कानांकडून काम घेoयाची
असाUयांना मुभा न ठे व`यामुळे काना कसबात कमी पडू लागले व
^शरजोरह? झाले.
वतनपFदतीमुळे एक अIत मोठा समाज3वघातक अवगुण आमNयात
^शरला; Iतने सवाला अरे रावी, ^भHुकO आ(ण चोर चाळे ^शक3वले. Iतचा
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अंमल जार? असता तर आगगाडीची Iत;कटे वषानुवष खपल? नसती, आ(ण
वतनदार व eयांचा माल फुकट lयावा लागता आ(ण इं Jज सरकार cयामाणे
दRु काळात चाzयाNया वाहतुकOबVल भाडे भरपाई करते तसे काह?एक लाभले
नसते. घोडे, गाडी पा!हजे असल? कO, cयाजवळ गावात असेल eयाला eयाचे
Jामबंधू तगादा लावतात. तुळशी, फुले, केळीची पाने हवी असल? कO,
cयाजवळ ती असतील eयाकडे मागतात व eयांनी !दल? नाह?त Uहणजे
रागवतात आ(ण वडयाचे तेल वांPयावर काढतात. मागणे नको आ(ण रागवणे
नको Uहणून काह? लोक हौसेNया िजनसा जवळ बाळगीत नाह?त ;कंवा
नामां;कत उद?म कर?त नाह?त. गुzहाळघरची हकOकत मागे आल?च आहे .
फळफळावळापासून तो लोणकढे तुपापयत वाणगी ^मळावी अशी इNछा
साव क असते. खेडयातले ीमंतसुFदा 3वचारतात कO, तुमNयाकडे आंबे,
शगा, कोबी झाल? पण आमNयाकडे वानवळा आला नाह?. एकटे दक
ु टे कुणबी
;कफायतशीर पीक कर?त नाह?त ते एवढयासाठw कO, एकटयाने केले Uहणजे
ते सव वाणगीवार? व शेरणीवार? खपते. एखाiाला का पुरे !दले नाह? कO तो
दं श धरतो, आ(ण तो हलfया वगातला असला तर ते चोन नेतो. ]ा
फुकटाफुकट?चा प+रणाम रा=त कामावर होत गेला. rगzहाइकाने काम कन
यावे, काम करणाzयाने वेतनासाठw हे लपाटे घालावेत आ(ण कसQयाने
चाळवाचाळवी व कुचराई करावी, असले दग
ु ुण (]ाला गावगुंडकO कसब
Uहणतात.) सवामFये पांगले. येता येता हfकाला ^भडेचे व ^भकेचे =वप
आले. मला अमक
ु गुण येतो व eयाचा मोबदला अमक
ु घेईन, असे गुणीजन
Uहणत नाह?त आ(ण आपणाला काय iावे लागणार ]ाची क`पना
उपभोfeयास नसते. वैiाने औषध iावे आ(ण संभावना काय होते ]ाची rचंता
कर?त बसावे. मालकापुढे हिजर? iावयाची, तुUह? ^शरपाव iा ;कंवा नका दे ऊ
असे Uहणून गोपाळको`हाट? खेळ करतात, आ(ण ऐपतीमाणे काह? !दले तर?
खुश होत नाह?त. बरे , eयांची िजवावरची कामे पाहावयाला शेकडो जमतात,
पण थाळी ;फरoयाची वेळ आल? कO गद ओसरते आ(ण खेळकर? ओरडतो
कO जाईल eयाचे तड काळे . रोख पैसे दे ऊन आपल? गरज ;कंवा हौस
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पुर3वoयाचा सराव खेडयात अिजबात मोड`यासारखा झाला आहे . Iनदान
कामाNया मानाने रा=त पैसे दे णारे घेणारे लोक fवrचत !दसतात. ]ा
सावजIनक खोडीमळ
ु े काम नासते, काराrगरांNया गण
ु ांचे चीज होत नाह? व
उघड !हशेबाने होणारे दाम मालकाNया हातून सुटत नाह?त. Uहणून
कामगारांत टं गळमंगळ व चोरवाटा माजून रा!हला आहे आ(ण हे अवगुण
अकलेत मोडू लागले आहे त. कामाNया ;कंवा सौiाNया अगोदर आ(ण नंतर
जी चहूकडे ओढाताण घासाघीस चालते, Iतचे कारण ‘रोख भाई ठोक’ ]ा
Aयवहाराला आUह? फार !दवसांपासून पारखे झालो हे होय.
येथवर आपण गावगाडयाNया समाIयक !हतासंबंधाने वतनपFदतीचा
3वचार केला. आता eयातील वतनदारांNया !हतान!हताचा eयांNया eयांNया
परु ता 3वचार क. खेडयातले आघाडीचे वतनदार पाट?ल – कुलकण .
खानदे शात अशी Uहण आहे कO, ‘शेतात नसावा कंु दा आ(ण गावात नसावा
Iनसुंदा’ (कुलकण ). शेतात कंु दा कालवला Uहणजे जसे पीक वाढत नाह? तसा
गावात कुलकण रा!हला Uहणजे लोक सधन होत नाह?त. ‘कeयाची ;कंवा
कर?ल eयाची पा!टलकO आ(ण भोगील eयाची संपदा’ ह? Uहण सव

चारात

आहे . ‘पाटलाची घोडी’ हा भाषणसंदायह? बराच ढ आहे व eयाचा अथ
असा आहे कO, पाटलाNया गोठयात गवताची काडी नसता घोडीवर मा

^लंबू

ठरत नाह? Uहणजे ती दस
ु zयाNया शेतात फुकट चरते. ह? लोकांमFये पाट?लकुलकoयाची योPयता! ]ा वर?ल Uहणींना अपवाद असतील पण वतनदार
पाट?ल-कुलकoयाNया मुशा!हzयाNया सFयाNया ि=थतीत कानात तुळशीप
घालून राहणे असंभाAय !दसते. वाढeया महागाईत मुशा!हzयामFये पंच
भागला नाह? तर कोठे तर? पैसे मारलेच पा!हजेत. =वराcयात राजरोस पैसे
खाoयाची ढ? पड`यामुळे पैसे खाऊन पच3वoयात मोठw शहामत व भूषण
मानीत. पैसे खा`याबVल ;कंवा दस
ु zयाNया डोdयांत धूळ टाक`याबVल
एकमेकांना वतनदार सहसा दोष दे त नाह?त; न खाणाzयांना मा

शेळीचे

ग`लू (अजागळ) Uहणून हसतात. cयाचे नुकसान होते तो अगर eयाचे आ
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मा

ओरडतील परं तु नुकसान करणाzयाला दष
ू ण ठे वणारे खेडयात 3वरळा.

तेAहा पर"AयापहारासारBया पातकाबVल साधारण लोकांना काह? वाटू नये व
ते कसब गणले जावे हा नैIतक अधःपात कमी आहे काय? ‘जमेदारकO
नरमाई,’ गरु माई उपयोगी नाह? असेह? Uहणतात. ^मंधेपणा असला Uहणजे
बाणेदार वतन राहत नाह?. खेडयात गेले असता पाट?ल – कुलकण तर हांजी
हांजी करणारे !दसतातच, पण eयांNया लहान लहान मुलांतसुFदा पाणी !दसून
येत नाह?. eयांNया अंगातह? फाजील लवrचकपणा बाणतो. जन!हताNया n¡ीने
=वा^भमान नाह?सा होणे बरे नाह?. ^शHणाची सोय खेडयांत नस`यामुळे व
मुलांना परगावी ठे वoयाची ऐपत फार थोडया वतनदार पाट?ल – कुलकoयाना
अस`यामुळे eयामFये अLान फार असते आ(ण ते सव गावाला नडते.
IनरHर पाट?ल अनेक संगी परबुFद?ने चालून आप`याला व आप`या
IनरHर बंधंन
ू ा खोडयात टाकतात. तेAहा पाट?ल – कुलकण आप`या
मुलाबाळांNया पदरात वतनाची दौलत Uहणून दा+र"य, अLान व दग
ु ुण
]ाखेर?ज दस
ु र? कोणती टाकणार आहे त? उiोग न करता व चोर?चपाट?ने
कुणQयाचा माल घरात घालून संसार करoयात ^भ`ल, कोळी, रामोशी, महार,
मांग वगैरे Iनकृ¡ जातींNया हलfया गावनोकरांना आज बरे वाटते. पण ह?
ि=थती ;कती !दवस !टकेल? सव जग काह? आता डोळे ^मटून बसले नाह?.
चोर?-चपाट?ने, आळसाने ;कंवा लोचटपणाने पंच चालवावा अशा भावनेने
eयांNया सबंध समाजाला घेरणे ह? मोठw नैIतक हानी आहे . उiोग न करता
पंच चालतो Uहणून ते आप`या मुलांना शाळे त घाल?त नाह?त व हुlनर
^शकवीत नाह?त, हे अeयंत शोचनीय आहे आ(ण यात ते भावी 3पढ?चे मोठे
नुकसान कर?त आहे त. बाजेवतनदारांचीह? ह?च ि=थती. कामापेHा व
अकलेपेHा जा=त नफा पुRकळांना ^मळतो, यामुळे जा=त उiोग करावा व
Lान संपादन करावे अशी इषा ते धर?त नाह?त. वडलांनी पोट भरले तसे
आपणह? गावावर पोट भ अशी eयांची खातरजमा असते आ(ण eयामुळे
ाथ^मक ^शHणाचासुFदा ते फायदा घेत नाह?त. वा=त3वक eयांची कामे
मोठया कसबाची आहे त. ह? कसबे जगात झपाटयाने वाढत आहे त आ(ण
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परकO लोकांNया eयावर उडया पडत आहे त. सुतार, लोहार, चांभार, lहावी,
पर?ट वगैरे जी हeयारे आजकाल वापरतात eयाकडे पा!हले Uहणजे असे
!दसून येते कO, सवाजवळ परदे शी हeयारांचा भरणा झाला आहे . ती सव
आप`या दे शात, नAहे , गावोगाव होत होती. पण कानांNया अLानामुळे व
Iनiोगामुळे eयात सुधारणा झाल? नाह? व ती मागे पडल?. ह?च अव=था
eयांNया कसबांNया कामाची होऊन बसल?. कानांनी तयार केलेल? आउते
Iनपयोगी ठन कुणबी सुधारलेल? आउतकाठw घेoयाNया मागे आहे त.
चांभाराचे जोडे मागे पडून िजकडे Iतकडे दे शी परदे शी बूट फैलावत आहे त.
पण गावNया चांभारबोवाना काह? ते काम सुधरत नाह? इतकेच नAहे तर
मावळी चांभाराNया वाहाणा घाट? चांभारांना करता येत नाह?त. जगाNया
आजNया गरजा भाग3वoयासारखे काना तयार करoयाची सोय
खेडयाखेडयांनी होणे दरु ापा=त आहे . eयांनी खेडी सोडल?च पा!हजेत आ(ण
नवीन 3वiा ^शकून आपला माल योPय नफा घेऊन गावकzयांना ^मळे ल अशी
तजवीज केल? पा!हजे तर eयांचे पुढे चालेल. सारांश, कोणeयाह? वतनदारांना
आजNया ि=थतीत वतनापासून कायमचा फायदा आहे असे Uहणता येत नाह?.
वतनपFदतीमुळे वतनदारांचे Aयkशः फार नुकसान झाले आहे .
eयांतील होतक मंडळीपैकO जर? ;कeयेक गाव सोडून अlय

आप`या

बुिFदवैभवावर आजपयत कमाई कर?त आले, तर? पुRकळांची गती शेवPयाNया
झाडाNया गो¡ीमाणे झाल? आहे . एक ीमंत कुटुंब द+र"ाव=थेत पोहोचले.
eयांNया अंगणात एक शेवPयाचे झाड होते. eयाNया शगा गुजर?त =वतः
3वक`या तर आब जातो Uहणून eया रा ी काढून ते एका माdयाला 3वकOत
आ(ण गुपrचप तो दे ईल eया ;कमतीवर गुजराण कर?त. कुटुंबात चार – पाच
भावांचा 3व=तार होता. तेAहा पाळी पाळीने ;कeयेकांना उपवास काढावे लागत.
एक !दवस eयांचा सोयरा रा ी मुfकामाला आला. eयाला व लहान मुलांना
जेवoयास बस3वले, व बाकONयांनी भूक नाह? Uहणून वेळ मान नेल?. सोयरा
Iनजला असे पाहून कारभाzयाने Iनeय'मामाणे शगा माdयाला !द`या
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आ(ण eयांचे दाम घेतले. सोयरा जागा होता. eयाला सव अव=था अगोदर
माह?त होतीच आ(ण हा कारह? eयाने पा!हला. चार – पाच धडधाकट भाऊ
आज जे उपवास काढतात, ते या शेवPयामुळे अशी eयाची खा ी झाल? आ(ण
eयाने िजकडे Iतकडे सामसूम झा`यावर रा ीतून झाड कापून काढले व
कोणाला न 3वचारता आप`या घराची वाट धरल?. सकाळी घरात िजकडे
Iतकडे हाहाकार झाला. ‘हगवणीला बायको आ(ण नागवणीला सोयरा’ असे
Uहणतात. ]ा सोयzयाने तर दहा-पाच मण धाlय पाठ3वoयाऐवजी अध कोर
भाकर दे णारा शेवगाह? तोडला, Uहणून सव eयाला ^शAयाशाप दे ऊ लागले. तो
!दवस कसाबसा गेला आ(ण रा ी सव कुटुंब एक

जमून eयांनी 3वचार

काढला कO, आता घर सोडले पा!हजे. सव भाऊ घरं दाज व चांगले
अस`यामुळे eयांना रोजगार लागले आ(ण वष दोन वषात घर सुधारले. नंतर
सवजण !दवाळीला घर? जमलेले पाहून तो सोयराह? मV
ु ाम तेथे आला, तेAहा
सवानी eयाचे पाय धरले व कबूल केले कO, तुUह? झाड तोडले नसते तर
आUहाला घर सुटतेना व आमचे दा+र"य जlमभर ;फटतेना. ह? गो¡ लागू
पडणार नाह?, असे वतनदारांचे एकह? घर सापडणार नाह?. घरNया घर? राहून
शfय असेल ते तेथ`या तेथे ^मळवून कसा तर? कालHेप करावा, ‘अध
सोडून सगळीNया मागे जाऊ नये’, ह? व4
ृ ी पुRकळ होतक वतनदारांत
बलव4र असते. ]ामुळे eयांNया गुणांचा फायदा eयांनाह? ^मळत नाह? आ(ण
एकंदर जनतेलाह? ^मळत नाह?. ठशांचे काम करणारा एक गुणवान वतनदार
तांबट पा!हला. तो जर मंब
ु ईसारBया शहरात असता, तर चार-पाच पये
रोजाखाल? जाता ना. पण eयाNया वतनाNया गावी eयाला अंग
झाकoयाइतकेसुFदा व भेटेना. गाव का सोडीत नाह? Uहणून ® केला
तेAहा तो Uहणाला, गाव सोडले आ(ण व!हवाट मोडल? Uहणजे मायामागे
पोराबाळांना कोणी 3वचारणार नाह?. वतनदार पाट?ल-कुलकण व काना
]ांNया घराoयात आज ;कती तर? उमेदवार सुJण लोक यामाणे (खजबत
पडले आहे त! पूव Nया दामदक
ु ाळ काळात हुशार लोकांचे अशा कारे होणारे
Aयkशः नुकसान जाणवत नसे. आता ते cयाचे eयाला तर जाणवतेच, पण
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लायक लोक मागे राहून नालायक लोक eयांची जागा घेतात हे पाहून
अIतशय वाईट वाटते. वतनपFदतीचे अ^भमानी यावर असे Uहणतील कO, हे
सव जर? खरे मानले तर? एकंदर?त वतनपFदती फार सोई=कर आहे . रोखीने
Aयवहार करoयासाठw कुणQयाजवळ अगर इतर गावकzयांजवळ वेळेवर धाlय
;कंवा पैसा असतो कोठे ? कुणQयाचा ;कंवा गावढे कzयांचा उधार?चा Aयवहार
फायiाचा असेल तर गो¡ वेगळी पण तो तसा नसेल तर तो िजतfया
लवकर बंद होईल आ(ण तो बंद करoयाNया कामात cया येतील eया
अडचणी िजतfया लवकर दरू क Iततके बरे . वाoयांना ;कंवा बलुतदारांना
नावे ठे वून कुणQयाची ि=थती सुधारते असे नाह?. eयाची ि=थती
सुधारoयासारख़ी प+रि=थती Iनमाण केल? पा!हजे. वतनपFदती अ`प खचाची
नाह?, आ(ण असेल तर जो तो या वैyययुगात आप`या कसबामाणे पैसे
चोपून घेत असताना वतनदारांना तर? कमी वेनतावर काम करoयास का भाग
पाडावे? पूव माणे ]ा राcयात वतनदार गावाला अगर वतनाला जखडलेले
नाह?त. eयांना पोटापाoयासाठw वाटे ल तेथे जाoयाची मुभा आहे . अथात eयांना
गावी डांभoयाचा कोणालाह? हfक नाह?. पूव Nया काळी वतनपFदतीचा
;कतीह? उपयोग झाला असला तर? ]ा काळात ती चाल3वणे कोणालाह?
!हतकर नाह?. एकाiा ीमंत जहागीरदाराने आप`या भोवती मोठा थोरला
प+रवार जमवावा आ(ण पुढे संप4ी नाह?शी झा`यावर व प+रवारापैकO
पRु कळांचे काम नाह?से झा`यावरह? तो तसाच ठे वावा हे जसे भोपळसत
ु ी
आहे , Iततकेच =तुत काळी सव का-ना गावगाडयाने Uहणजे कुणQयाने
पोसणे आहे .
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१०.
१०.

सारासार

3ववेके ;'या आपुल? पालटावी। अती आदरे शुFद 'Oया धरावी॥
रामदास
वणामधम, जाIतधम व वतन ह? परं परा आहे . वणामधम Aयव=थेत
Aयवसाय जlम^सFद झाले, आ(ण त!दतर Aयवसाय करoयाला लोक अधम
मानू लागले. वणाम आता नावाला आहे , असे Uहटले तर? चालेल.
Aयवसायात बार?क बार?क पोटभेद पडून ते संकOणवण, जाती, पोटजाती व
आय}तर जमाती ]ांNया गdयात पडत गेले आ(ण वणाम-धमाची सहावधी
शकले जाती-धमाNया पाने n¡ीस पडू लागल?. ]ामाणे समाज अIतशय
3वभागला जाऊन, जो तो 3वभाग आपाप`या तोzयांत राहून अमयाद
एकक`ल? व एकधोरणी बनला. ]ाचा ढोबळ प+रणाम असा झाला आहे कO,
!हंद ू समाजाचा अ¡पैलप
ू णा गेला आ(ण आeमसंरHणाNया कामी तो लुला
पडून eयाची =वयंपूणत
 ा न¡ झाल?. आपला 3व^श¡ Aयवसाय खेर?ज कन
बाकONया धंiास काह? काह? जाती अिजबात आचव`या, आ(ण एकंदर !हंद ू
समाज काह? धंiांना पूणप
 णे मुकून तो दररोजNया Aयवहारातदे खील
परधम यांNया क]ात गेला आहे . जो समाज हरहुlनर? नाह? ;कंवा वेळ पडेल
eयामाणे धंदा करoयाची cयात सवड ठे 3वल? नाह? तो मत
ृ ाय ह?न द?न
अव=थेत कधीना कधी पोचलाच पा!हजे. ाण तलवार?ची पवा कर?तनासे
झाले आ(ण H य तागडीला तुNछ मानू लागले. ऐट?त आ`यावर अजूनसुFदा
मराठ- बंडा Uहणतो पोकळ धो£या ाणाNया लेखणीला ;कंवा ढे रपोटया
वाoयाNया तागडीला कोण हाती धरतो? आ(ण ाण Uहणतो लेखणीपढ
ु े
तलवार?ची काय मातQबर?? सव साHर व कलासंपlन जातीत राकटपणा
नाह?सारखा झाला आहे . शार?+रक म पा!हजेत अशा सव धंiांत ]ा जातींना
माघार यावी लागते. मस!हRणू जातींनी जर ]ांचे ;करकोळ साधे पण
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अंगमेहनतीचे काम टाकले तर ]ांची मोठwच अडवणूक होते व होणार.
खेडयात`या कणखर जातीचे लोक मामळभटाNया शर?रदौब`याचे सग मोठया
गमतीचे व बोधद आणतात आ(ण वणनह? रसभ+रत करतात. शेत असून
नांगर धरoयाची सवय नस`यामुळे ाणाला शेतीचे उeपlन भरपूर ^मळत
नाह?. Aयापार? सदगुणांचा eयांNया ठायी लोप झा`याने मारवाडी-गुजराती
eयांना पातीत घेत नाह?त. मराठा व मुसलमान ]ाखेर?ज इतर दKHणी !हंद ू
जातींना सरकार पलटणीत नुसते खोकू दे त नाह?. कारण eयातले लRकर? गुण
झडून गेले आहे त. गुजराथ खानदे शाकडे सावकार लोक गाय-तडया !हंदप
ू ेHा
अवसानबाज मुसलमान तगाiाNया कामासाठw जा=त पसंत करतात.
rचकाट?Nया व धाकदडपीNया धंiांत !हंदप
ू ेHा मुसलमान व पाश अrधक यश
संपा!दतात. ताशेवाले, गाडीवान, आतार, दरवेशी बहुतेक मुसलमान आहे त.
गाय कसाई सव मुसलमान आहे त. व{डर, को`हाट?, कैकाडी, भामटे वगैरे
!हंद ू जाती डुकरे पाळतात, पण जाIतधमामुळे eयांचे मास 3वकoयाचा
;कफायतशीर धंदा (=ती लोकांNया हातात गेला आहे .
!हंदस
ु माजाचा अ¡पैलूपणा नाह?सा होऊन तो ऐ!हक Aयवहारांत पाहुणा
झाला, इतकेच नAहे तर धा^मक बाबतीतह? तो पराधीन झाला आहे . आले
वेडसर पाहुणे। ते तो जगाचे मेहुणे।। ]ा ीसमथ उkOमाणे जो उठला तो
!हंदं न
ू ाच दोन गचांडया दे त सुटला व तेह? मागासले`या जातीत`या
मेहुoयामाणे eय सोशीत रा!हले. हा दोष eयांNया यk
ु ायk
ु 3ववेकशl
ू यतेचा व
धमभोळे पणाचा आहे . !हंदं Nू या धमकृeयांवर महं मद?यांनी चढ3वलेले हfक
आ(ण नाथ, अगाखानी, सुफO इeयाद? पंथ उNचरवाने सांगतात कO,
धमातसुFदा !हंदं न
ू ा =वतःचे Uहणून काह? Iनभ}ळ उरले नाह?. !हंद ू दै वतांना
(दे वी, खंडोबा, ब!हरोबा, जोIतबा) कंदोर? करावयाची असते पण तeीeयथ
बकरे मारoयाला व eयाला फाeया दे oयाला बहुतेक सव !हंद ू जातींना
मुसलमान मुजावर लागतो. तेAहा असा ® उbवतो कO, आधी कोण? ह?
दै वते का मुजावर? मुदाड मांस न खाoयाचे कारण म^लक (पीर) तसे क
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दे त नाह? असे मांसाहार? !हंद ू सांगतात आ(ण पीर Hोभतो Uहणून
मल
ु ाlयाकडून जनावर हलाल न कर3वता =वतःच ते मान खाणाzया
फासेपारFयांसारBया जातींना इतर लोक पांढर?त राहू दे त नाह?त. हलfया
जातीNया बहुतेक !हंदं Nू या दे Aहाzयात 3पराचे ठाणे आहे . भडोच, शहागड,
उFदपूर वगैरे पंच 3परांना मानभाव कुल=वामी समजतात. गावी फकOर नसला
तर !हंद ू वगणीने परगावचा फकOर आणून ताबूत करतात व मोहरमांत फकOर
होतात. ताबुताला नवस कन eयांNयाखाल? पोरांचे नाक-कान टोचणारे !हंद ू
व+र. जातीतसुFदा आहे त. अशा वेळी सोनारांची नाहक पोळी 3पकते. 3पराला
;कंवा दPयाला लोटांगण घालताना मुसलमान n¡ीस पडत नाह? परं तु
दख
ु oयांतून उठले Uहणजे !हंद ू लांबवर 3पराला दं डवत घेत जातात व
लPनकाय झाले Uहणजे ाणाबरोबर फ;करांना दKHणा, ^शधा दे तात आ(ण
3पराला ओहर-या ा करतात. (दं पeये वाजत गाजत जाऊन नैवेi करतात) सव
जाती 3पराला म^लदा (नवैi) नेतात, व मुजावराचा eयावर फाeया घेतात.
काह? !ठकाणी ाण कुटुंबेसुFदा दावलम^लकाला हाजल Iनघून काळे फडके
गुंडाळून हातात फावडी घेऊन दोम दोम कर?त घरोघर झोळी ;फर3वतात.
ताबूत आ(ण 3परांचे नवस ]ा संगी सव जातींचे !हंद ू फकOर जेवू घालतात.
!हंद ू लोक दे वाला नवसाने गाई, पोळ सोडतात आ(ण eयांनी शेतात ;कंवा
बाजारात कशातह? तड घातले तर? eयांना कोणी वार?त नाह?. बकर? 3परांना
फार अपाय करतात, eयाNया तडचा ठोम Uहणून फुकट नाह?. 3पराNया
दे Aहाzयाला !हंदं न
ू ी डोके लव3व`यापासून पोळाNया जोडीला 3पराचे बोकड
^मळाले आ(ण दोघेह? बाजारात व ^शवारात धुमाकूळ घालतात. वां"ाNया
(=तमातेला (=ती लोक बहुधा नवस कर?त नसावेत, परं तु !हंदं च
ू े मा

येथे

नारळ फुटतात. सारांश, सव Aयवहारात एकमेकांतून बहुतांशी फुटून
Iनघाले`या जातींची ‘धाzयाला बोळा व दरवाजा मोकळा’ अशी ि=थती झाल?.
eयेक जात, पोटजात व पंथ इतर Aयवहार आखडीत व बंद कर?त जाऊन
आपापल? धार? झांकoयांत गक झाले; पण सावजIनक दरवाजा मोकळा पडून
eयाचा बंदोब=त कोणालाह? करता आला नाह?. =वसमाज=थैयासाठw इतर
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जातींशी फटकून राहoयाची जी चाल जाIतभेद Iनमाण करणाzयांनी धमाNया
नावावर पाडल?, ती !हंदध
ू म व eयातून Iनघालेले दस
ु रे आचारधान धम
]ांNया अनय
ु ायांNया मळ
ु ावर आल?. जी ती जात ;कंवा पोटजात
आपाप`यापरु ते पाहू लागल?. समाजाचे लहान लहान तुकडे पडून कालांतराने
पर=परांचे संघटन जसजसे कमी होत गेले, तसतसे ते एकमेकांना दरू ध
लागले; इतकेच नAहे तर दस
ु zयाचे काह? झाले तर? माझे ताeपुरते काम
भागले Uहणजे ब=स, असा वीट येoयासारखा आपपर ^भlनभाव सव

वाढत

गेला. कातडी रं ग3वताना घाण सुटते. ती रं ग3वoयाNया जागेबVल ढोर, चांभार
व इतर जाती ]ांNया त'ार? नेहमी चालू असतात. ह?च ि=थती कुंभार,
लोणार?, पर?ट ]ांNया धंiासंबंधाने n¡ीस पडते. मांग लोक केकताडाचा वाख
करतात. eयासाठw ते पाoयात ^भजू घालून सडवावे लागते. ते पाoयात ^भजू
घातले Uहणजे पाणी नासून eयाला दग
 ी येते आ(ण असे ऐ;कवात आहे कO,
ु ध
जर ते 3व!हर?सारBया कडपाoयात ^भजत घातले तर तसले पाणी पोटात
गे`याने जनावरे दगावतात. लांब कोण जातो Uहणून मांग बेधडक एखाiा
कुणQयाNया 3व!हर?त ;कंवा पाणोयाला केकताड ^भजू घालतात. जीवदान
दे oयात !हंद ू व जैन पुoय मानतात आ(ण तeीeयथ शfeयनुसार पैसा
खrचतात, Uहणून फासेपारधी पाखरे धन आणून मुiाम !हंद-ू जैनांकडे नेतात
व आठ चार आणे उपटून ती सोडून दे तात. सव जातींचे लोक मुVाम गबर
जैन ;कंवा !हंद ू गाठून कसाबाला गाय 3वकoयाची हूल दाख3वतात आ(ण तसे
न करoयासाठw eयांजवळून पैसे घेऊन अखेर करावयाचे तेच करतात. कायदा
न मोडता cयाला जो धंदा करता येतो, तो तो करणारच. eयापासून eयाला
परा{मुख करoयासाठw इतर eयाची मूठ कोठवर दाबणार? ]ामाणे
सावजIनक !हत व एकमेकांचा परामश ]ां3वषयी बेपवाई वाढत गेल? आ(ण
वीत वीत ट?च ट?च जमातींनी भरलेला रा¬पुष आeमहeयेNया पंथास
लागला. पायाजवळ पाहून eयेक जात शाबूत ठे वoयाNया भरात सव
समाजाची मजबुती अंतरल?, व अखेर सवाना सवाNया एक!दल सा]ाचे नेट
न पोचून सवच संघ मोडकळीला आले आ(ण समाजाNया !हतान!हतावर नजर
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पुर3वoयाइतकO द?घn¡ी व समाजाला सव बाजूंनी सावन धरoयाचा आवाका
कोणा एकाह? समाज3वभागांत उरला नाह?.
वतनपFदती ह? जाIतधमाNया अपार कंु डाचा गावापुरता एक लहानसा
हौद आहे . Iतने जसे वतनदारांना Aयkशः व समN
ु चयाने तुटक, =वाथ व
कमजोर कन एकंदर गावगाडयाचा 3वचका केला, तीच गती जाIतधमाने
एकंदर !हंदस
ु माजाची केल?. जे आडात तेच पोहzयात येणार. जे धंदे cया
जातीNया हाती पडले ते IतNया बाहे र जाऊ नयेत, ]ा धोरणाने जातधंदे
धमाNया पदवीस चढ3वले. धंदेवा`या जातींतील Aयkं चा लोभ वाढून eयांना
असे वाटू लागले कO, काह? दे शापुरता का होईना जातधंदा आप`या 3ववKHत
कुळांNया बाहे र जाऊ दे ऊ नये. eयांNया ]ा आपमतलबी धोरणाने वतन
Iनमाण केले. वतनांत राजाrधकाराचा अंश मख
ु व जाIतधमात
धमाrधकाराचा अंश मुख व जाIतधमात धमाrधकाराचा अंश मख
ु असतो,
तथा3प दोघांनाह? समाजाचे पाठबळ लागते व होतेह?. cया कारणांनी वतनी
धंदे खालावले आ(ण अAवल वतनदारांNया हातून गेले, eयाच कारणांनी
अAवलNया जातधंiांची तटबंद? ढासळल?. जात-धंदा आ(ण वतन ]ा सं=था
लोकसंJहाNया आटोपसर बा`याव=थेमFये समाजि=थती कशीबशी सावन
धरoयाला ;कतीह? उपकारक अस`या तर? eया जातीजातींमFये व
AयkOंAयkOंमFये सामािजक जबाबदार? समतोल वाटून दे oयाला,
Aयkगुणपोषणाला आ(ण eयाNया ारे समुNचयाने सव कारNया
कौश`यवF
 णे असमथ आहे त. वतनदार?पेHा जाIतधमाचा Aयाप
ृ द?ला पूणप
फार मोठा अस`यामुळे eयाचे प+रणामह? फार खोल व दरू वर गेले आहे त.
धंiात जे धमाचे वारे ^शरले, eयाचा फायदा घेऊन जी ती जात आप`या
धंiातला ग^लNछ ;कंवा कंटाळवणा भाग तोडून टाकू लागल?; इतकेच नAहे
तर eयाला Iन3षFदeवाचा डाग दे oयासदे खील धीटावल? आ(ण असल? कामे
करणाzयांNया =वतं

पण कमी दजाNया जाती बन`या. धंiाची Iत.ा सव

आहे आ(ण जगात जोपयत हाताची पाच बोटे लहानमोठw असणार Uहणजे
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मनुRय़ाNया कतुकOत तफावत पडणार तोपयत माणसांबरोबर धंiांचीह? Iत.ा
राहणार. धंदा करoयास आवyयक अशा शार?+रक, मान^सक व नैIतक गुणांवर
eयाची Iत.ा साधारणतः अवलंबून असते, आ(ण ती eयाNया उपयk
ु तेवर
!टकते. उपयk
ु ता दे शकालपरeवे बदलत जाते. तेAहा गण
ु व उपयk
ु ता ]ा
दहु े र? कसाने धंiाNया शेजेत चढ-उतार होत गेला, तर तो समाजशा©तीस
फायदे शीर होतो. एक धंदा दस
ु zयापेHा Iत3.त ठरला तर? जर एक इसम
eयांना पुन उरoयासारखा असला तर तो ते दोlह? हातचे जाऊ दे त नाह?. ते
दोlह? एकटयाला करता येणे अशfय झाले ;कंवा दोlह? करoयापेHा एक
करoयातच eयाचा अrधक फायदा असला, तर तो ते दोlह? धंदे करoयाNया
भर?स पडत नाह? आ(ण म3वभागाNया त¦वाने एकाच धंiाला हात घालतो.
आप`या दे शात धंiांचे ^सFद व Iन3षFद हे 3वभाग आ(ण पोट-जाIतपरeवे
!दसून येणारे पोटधंदे हे गुण व उपयk
ु ता ;कंवा म3वभाग ]ापेHा
सोवdयाओवdयावर बस3वले आहे त, असे वर वर पाहणाzयालासुFदा कबूल
करावे लागेल. कामाला बाट नाह?, हात बाटत नसतात, हे सeय आUह?
केAहाच झुगान !दले आ(ण भरपूर काम असो वा नसो अमके काम Iन3षFद
Uहणून झोकून दे ऊन ढ?ने ठर3वलेले सूk तेवढे कन रा!हला वेळ हातपाय
जोडून बसत आलो. ठQया ाणाला कोdयामाणे टोणPयावर पखाल? वाहून
पैसे ^मळ3वता येईनात ;कंवा चलाख महाराला लेखणी चालवून डोके काढता
येईना. ]ामाणे कोणालाच आपाप`या मगदरु ामाणे परजातीचा धंदा करता
येईना. धंदा करणाzयांNया बायकांनासुFदा धंiाचे काम पडू लागले Uहणजे
eया धंiातले काम वाढले असे Uहणता येईल. ]ा मापाने मोजू गेले तर
महारा¬ात तर? तशी ि=थती बर?च शतके नसावी. ‘सगळी बायको साdयाची,
अध बायको माdयाची आ(ण ऋणकर? बायको ाणाची’ ह? Uहण फार जुनी
आहे आ(ण ती असे सांगते कO, 3वणकाम व बागाईत शेती ]ा दोन धंiांतील
लोकांपेHा इतरांना भरपूर काम पडत नAहते. म3वभाग झाला पा!हजे; पण
तो तडाकडील भाग प3व

व शेपटाकडील अप3व , Uहणून व+र. जातीने

तडाकडून व कIन. जातीने शेपटाकडून IनमाIनम करावा असला नसावा.
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आमNयातील पुRकळ एकहाती होoयासारखी कामे जातधंiांनी 3वभागून
!द`यामळ
ु े IतकसIतंगा झाला आहे . सबंध सनंग एकहाती ;कंवा एकतं ी
Uहणजे एकापायाळूNया (दद) नजरे खाल? तयार झाले तर eयाचे सव भाग
माणशीर कन ते सवाग बळकट व उपयुk बन3वoयाकडे कारखानदाराला
लH दे ता येते. जातधमाने ह? घडी मोडल?, आ(ण जाती व पोटजाती
पर=परावलंबी धंiांत गैरवाकब राहून eयांची एकहाती दोर? सुटल?.
परदे शगमनाला अटकाव कन पुढे ांताांतांचे दळणवळण जाIतभेदाने
संपु¡ात आ(णले. ^सFद-Iन3षFदता व =थाIनक ढ? ]ांNया चरकात कसब
सापडून अनुकूलता असतानाह? एक जात दस
ु र?चा धंदा कर?नाशी झाल?,
इतकेच नAहे तर अढ पFदतीने तो करणाzयाला वाळीत टाकoयापयत
जातगंगा छळू लागल?. अशा र?तीने आमNयात Aयk=वातं£य, Aयkवैrच£य,
चढाओढ ह? पार िजन गेल? व संघटनाशkO लु ाय झाल? आ(ण जो दे श
एकेकाळी सव कारNया Lांनात, कलांत व सुधारणांत अJगoय होता, eयाचे
वैभव इIतहासांतगत झाले. लोकांत धंiांची संBया घटल? व जे हुlनर
जाIतधमाNया गाळणीतून रा!हले ते गचांडया खात खात बहुतेक तळपायर?वर
येऊन पडले आहे त. गे`या खानेसुमार?त असे माण Iनघाले आहे कO
आधुIनक सुधारणेने जर? वाटे ल Iततfया नवीन धंiांना जlम !दला आहे ,
तर? आमNयात शेकडा ९० लोक शेती व IतNया भोवतालNया खेडयापाडयांतून
n¡ीस पडणाzया सोsया व रासवट अशा अवया सAवीस धंiांत काय ते
गरु फटून रा!हले आहे त.
धंiांची जातवर परोपर? वाटणी झा`यामुळे लहानशा कामासाठwसुFदा
दहा घर? जोडे फाडावे लागतात व Iततfयांची बोळवण करावी लागते. Uहणून
एकंदर खचह? अrधक येतो आ(ण कधी कधी कामाNया Iन3षFदeवामुळे काम
अडून पडते व अतोनात गैरसोय होते. ह`ल? जी ती जात नीच मानलेल?
कामे टाकून दे oयाNया 3वचारात आहे . जात Uहणून ती कामे करoयाला Iतला
भाग पाडणे हे सFयाNया समतेNया युगात कोणालाच उrचत नाह?. बरे ,
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दस
ु zया जातीNया इसमाने ते केले तर eयाला eयाची जात वाकडे लावते.
महारमांग गावोगाव र=ते साफ करoयाचे सोडून दे त आहे त. भंPयांचा परु वठा
मब
ु लक नाह?. ^शHण व ;कफायतशीर धंदे ]ांचा सार जो जो अrधक होईल
तो तो आजपयत गदळ, ओंगळ Uहणून नीच मानलेले धंदे करणाzया जाती
आपल? 3पढ?जाद कामे सोडून आप`या पसंतीNया धंiांत पडतील आ(ण
समाजाची आवyयक कामे पुरातन जातधंiाNया Aयव=थेवर पुढे चाल3वoयास
बेसुमार खच येऊन वेळेला कामकर?ह? ^मळणार नाह?त.
एक जात दस
ु र?Nया धंiाला IनAवळ पारखी झा`याने जातकसबाचा
मोठा बाऊ होऊन बसला आहे ; तो इतका कO, परजातीचा धंदा आप`याला
काह? के`या येणार नाह? असे सवाना वाटू लागले आहे , एवढे च नAहे तर तो
eयांना eयाcयह? वाटू लागला आहे . पहाडात राहणाzया ठाकूर जातीचा माणूस
मेला Uहणजे जात जमते आ(ण ेताला Uहणते, “ाणाNया जlमाला
जाशील तर ^लहून ^लहून मरशील, वाoयाNया जlमाला जाशील तर जंगलचा
राजा होशील.” आ(ण जंगलचे राcय कोणते Uहणाल तर ना अlन ना व;
जंगलातले कंद आणावेत व खावेत. सोsया हुlनरा3वषयीसुFदा लोक Uहणतात,
‘जेनो काम तेनो थाय बजा करे तो गोता खाय’. !दवसभर ढोरासारखी
मेहनत करणारा कुणबी Uहणतो ‘छे , घडीभर बसले तर कमरे ला !टप लागते
आ(ण हातापायाला कळा लागतात. बसून बसून माणूस उबून जाऊन
फटफट?त पडावयाचे. ाणांनीच हरान
ु हर मान वाकवून ^लह?त बसावे.’
को`हाटया उडया, दोरावर चालणे वगैरे कसरतीची कामे करणाzया को`हाटणी
Uहणतात, ‘घटकाभर तमाशा कन आUह? !दवसभर बसून खायला सोकलो,
तेAहा आमNयाने दळणकांडण, खुरपणीमोडणी, कसची होते?’ पर?ट Uहणतात
कO, !दवसभर भीजवळ बसून रk जाळणे आमNयाने होणार नाह? आ(ण
सुतार Uहणतात कO बसून बसून चांभाराNया !टzया कशा डेzयासारBया होतात
eया पाहा. हुlनर? जाती परजातीNया धंiाबVल तर? नालायकO कबूल करतात.
परं तु ऐतखाऊ काना, ^भकारजाती, रातोरात ५०-६० मैलांवर दरोडा मान
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परत येणाzया चोरटया जाती साफ Uहणतात कO, आमNयाने हुlनर ;कंवा
धंiाचे क¡ होते तर दे वाने cयाचा जlम eयाला कशाला लावला असता?
धंiाची पा ता काह? जlम^सFद नाह?. जातधंiाची जातीत कडी होऊन
eयातल? कूस इतरांना न कळ`यामुळे ‘हातचे सोडून पळeयाNया मागे’
जाoयाचा नादास इतर जाती लागत नसाAया. पण ]ा आंधdया गाडाचा
प+रणाम असा झाला कO, धंiांना उिजत दशेस नेoयासाठw नAया जोमाची
माणसे ^मळाल? नाह?त आ(ण ते साचले`या डबकामाणे नासून व आटून
गेले. सव जाती परजातीNया धंiास अंतर`या, आ(ण कुतकONया माणसांना
हातपाय हलवायला व पसरावयाला जागा रा!हल? नाह? व ^मळे ल ते
जातधंiात ^मळवून ओल? कोरडी भाकर खाऊन हर? हर? Uहणत बसावे
लागते आ(ण कोणeयाह? धंiात माणसे जा=त असोत का कमी होवोत, eया
वधघट?चा फायदा एकंदर जनतेला मुळीच ^मळाला नाह?.
आप`या समाजात ढ?चे ाब`य फार अस`यामुळे एखाiा धंiाची
उपयुkता वाढल? तर? eयाचा व तो करणाzयांचा दजा व Iत.ा वाढoयास
मारामार पडते. वतनदारांNया ओळीमाणे जाIतधमाने IनरIनराdया धंiांNया
;कंवा eयातील पोटधंiांNया Iत लाव`या आहे त. eयामुळे जातींना व धंiांना
कृ म महeव आले आ(ण दे शकालमानाने अAवलNया Iत3.त धंiाकडे जा=त
वळतो. आमNयात ाणी धंदे, 3वशेषतः उपाFयायपण व कारकुनी, मानाह
गणले आहे त. Jामजोशी हा Iतसzया ओळीचा बलत
ु दार असून eयाला लोहारचांभारापेHा उeपlन कमी ^मळते. ह? ि=थती डोdयांनी पाहत असतानाह?
उपाFयायपण पटकावoयाकडे िजतका ाणेतरांचा ओढा !दसतो, Iततका
जा=त उपयुk व ;कफायतशीर पण कमी Iत3.त गणले`या हुlनराकडे
!दसत नाह?. सुतार, गवंडयाला १-१।. रोज पडतो आ(ण eयांची हजर?
!टपणाzया कारकुनांना ०४-०५ आणे रोज पडतो. तर? कारकुनी ^मळ3वoयास
ाण िजतके आतुर !दसतात, Iततके सुतार-गवंडी कामाला !दसत नाह?त.
शार?+रक दौब`य हे ह? ]ाचे कारण असेल, पण ते मुBय खास नाह?. 3व!हर?
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बांधoयात कुशल Uहणून ४००-५०० पये साल पाडणाzया एका महाराचा
(=ती धम =वीकारलेला मुलगा ६-७ पयांNया मा=तरकOवर खुश !दसला.
कारण मा=तरचा मान गवंडयाला नाह?. एके काळी अ3Iत3.त मानले`या
धंiांची उपयk
ु ता व पैदास वाढल? असूनह? ते धंदे करणाzयांची समाजात
IनRकारण मानखंडना होते; eयामुळे सFया सदर धंदे करणाzया व Iत3.त
पण कुचकामाचे धंदे करणाzया जाती ]ांNयामFये 3वनाकारण जळफळाट
वाढतो, आ(ण Iत3.त धंiांत दाट? व उपयुk धंiांत पैस, अशी ि=थती
उeपlन होऊन एकंदर समाजाचे सांप34क व बौिFदक नुकसान होत आहे .
ढोर, चाभांर, महार, होलार, मांग, हलालखोर, मांग, हलालखोर,
मांगगारोडी वगैरे जाती मुखeवे अ=पyृ य गण`या आहे त. ]ाखेर?ज इतर
काह? जाती अ=पyृ य समजत, पण eयांचा 3वटाळ पRु कळ कमी झा`यामळ
ु े
eयांचा नामIनद} श कर?त नाह?. !हंद=
ु थानात अ=पyृ य जातींची लोकसंBया
जवळ जवळ सात कोट? आहे . ]ा जातीतले लोक (=ती ;कंवा मुसलमान
झाले Uहणजे eयांचा 3वटाळ उडतो व व+र. जातीचे लोक eयांना आप`या
घरात वागू दे तात. परं तु जोपयत ते !हंद ु असतात तोपयत eयांना ते ^शवत
नाह?त व दाराबाहे र उभे करतात. =पyृ य परजातीNया हातचे पाणी cयांना
आंघोळीला खपत नाह?, eयांनादे खील अIतशू" मानले`या जातींNया लोकांनी
पाणी भरले`या बाट`यातले सोडावाटर 3पoयाला चालते. अ=पyृ य जातीत
=पyृ य जातींची बहुतेक आडनावे व दे वके आढळतात; इतकेच नAहे तर पंडत,
साठे , दळवी, काळे , गोरे , भांगरे , पानसरे , पाटणकर, भालेराव वगैरे ाणांची
आडनावेह? eयामFये आढळतात व सवाचे एकeव नसले तर? ममeव Aयk
करतात. =पशा=पशदोषाचे वा=त3वक मूळ काह? असले तर? तो आता चालू
ठे वणे उभयपHी अIन¡ आहे . eयामुळे अ=पyृ य जातींचा Iनरं तरचा पाणउतारा
होतो, eयांना आप`या शार?+रक व मान^सक पा तेमाणे सव धंiांत पडता
येत नाह?, आ(ण कामाची कडी होते. अ=पyृ य जातीतह? एक जात दस
ु र?चा
3वटाळ धरते. चांभार महाराNया पाणोयाला जात नाह?त, महार मांगNयाला
215

गावगाडा

जात नाह?त, इeयाद? =पशा=पश दोष कमी होऊ लाग`याला शेकडो वष}
झाल?. इरिजकOत डफ वाज3वणाzया मांगाचा 3वटाळ कुणबी धर?त नाह?त.
बाजारात, आगगाडीत ;कंवा जेथे हजारो मजूर जमतात, अशा इंिजIनयर?
कामावर ाण प
ु ष व ाणेतर ीप
ु ष ^शवता^शव धर?त नाह?त.
ाणिया मा

ाणेतर सव जातींचा 3वटाळ धरतात, परं तु पातळे , rचटे

वगैरेनी तो संपु¡ात आ(णला आहे . =पशा=पशतेचा दोष धमभयाने वाढ3वला
तसा कमीह? केला आहे . दे वीचे भk, आराधी पोतराज, महार-मांग असले तर?
ाणेतर ीपुष eयांना ^शवतात, कुंकू लावतात आ(ण हाताला हात लावून
एक

दे वीची गाणी Uहणतात. कारण 3वचारता ते असे सांगतात कO, दे वी

3वटाळ ध दे त नाह?. शाkांत मांrगणीची पूजा आहे . ;कeयेक !ठकाणी
ाणेतर !हंद ू ताबत
ु ात फकOर होऊन मस
ु लमानांNया हातची कNची रसई
खातात आ(ण अहमदनगराकडे मढ?, जान3पराची यवलवाडी येथे !हंद-ू
मुसलमानांची एक पंगत होते. जीवनकलह व ^शHणसार ]ा दोहNया
माzयामुळे =पशा=पशभाव Aयवहारात !दवस!दवस कमी होत चालला आहे ,
आ(ण तो अिजबात नाह?सा होoयाची सुrचlहे !दसत आहे त. तर ह?च
भ3वतAयता आपण होऊन लवकर घडवून आणल? तर आपल? आ(ण आप`या
मानवबंधूंची !दलजमाई होऊन !हंदस
ु माज सeवर एकजीव होoयाNया मागाला
लागेल. =पशा=पशतेNया =तोमाने अ=पyृ य जातींना काह? कामांची मनाई
केल? आहे . eयामळ
ु े eयांNया उiोगधंiाचे Hे

कमी झाले व इतर जातींना

एका कामकzयाNया ऐवजी अनेक लावावे लागतात अशी उभयपHी नाहक
बुडवणूक होत आहे . ]ाखेर?ज कामाNया कडीमुळे वेळेला दाम दे ऊनह? काम
होत नाह?, ते वेगळे च. तेAहा =वNछता व शुrचभत
ू पणा ]ांNया अनुरोधाने
अ=पyृ य जातीNया मागातल? =पशा=पशतेची उट? काढून टाकून eयांना बारा
वाटा मोकdया के`या^शवाय आता गeयंतर नाह?. =पशा=पशाचा छाप cया
जातीवर बसला आहे eयापैकO बहुतेकांचा जातधंदा असा आहे कO, eयात
सडकून अहोरा मेहनत करoयाचे योजन नाह?. बाळ^म भाग १ पान २०९
‘थोरांचे दय’ ]ा गो¡ीतील पुढे !दलेला संवाद eयांNया सiःि=थतीला पूणप
 णे
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लागू पडतो. “गणोजी – नंतर eयाने माझे ब डूस आप`या मांडीवर बस3वले,
आ(ण तो मला पुसतो, तुमची मुले काय कर?त असतात. मी Uहटले, काय
करतील? कोठे झाडाखाल? जाऊन फुले जमा कन आणतात, आ(ण eयांचे
तुरे कन 3वकतात. नाह? eया वेळेस काटfया जमा करतात. तेह? नाह? eया
वेळेस भीक मागतात”. तो Uहणाला, “ छw छw! हे ठwक नाह?. अशात जीव
नाह?. ]ात ती आळशी आ(ण =वNछं द? मा

होतील. तुUह? मुलास काह?तर?

एखादा धंदा ^शकवा आ(ण मुल?स कोठे चाकर?स ठे वा.” सव धमाNया व
जातींNया मुलांNया पर?Hा घेत`या, तेAहा असे !दसून आले कO, अ=पyृ य
जातीत`या मुलांचे पासाचे माण इतरांहून जा=त पडते व काह?ंचा नंबरह?
पRु कळ वर येतो. ]ा जाती =वभावतः ताकददार व व=ताद असतात. ]ा
गण
ु ांचा योPय उपयोग करoयासारखा रोजगार eयांना नस`यामळ
ु े eया
बेलगामी, उधळमाणfया व =वा^भमानशl
ू य झा`या आहे त. eयांना काम !दले
तर eया गमतात व ते मन लावून कर?त नाह?त. ^भ`लरामोशांसारBयासुFदा
=पyृ य जातीतले लोक एकेक !दवस उपवास पड`यावर मासे ;कंवा ^शकार
धरoयाला जातात. Iनय^मत व पुरेसे काम करoयाचा eयांना सराव असता तर
eयांची अशी अव=था होतीना. असो. तेAहा =पyृ या=पyृ य जातींNया लोकांना
पुरेसे काम ^मळoयाची सोय झा`यावाचून eयांचा व एकंदर समाजाचा
Aयवहार सुरळीतपणाने चालणार नाह?.
सव समाज परL व !ढबFद बन`यामुळे फारा !दवसांNया व!हवाट?ने
जातीजातींNया गैरसोयी व दोष सवाNया अंगवळणी पडत जाऊन eयांचे
eयाcय =वप कोणालाह? !दसेनासे झाले आहे . पयाला दोन मणांची धारण
होती अशा काळात जlमास आले`या तेहतीस कोट? दे व-दे वतांचे सण उeसव
व कुलधम आ(ण अठरा पगड =वधम व परधम ^भHुकांचे हfक सFयाNया
काळी चाल3वoयात आपण 3वनाकारण खोर?स येतो, आ(ण ऋण कन सण
के`याने पुoय लाभत नाह?, असे कोणीह? !हंदल
ू ा वाटे नासे झाले आहे .
जाIतधम, कुलधम ]ांनी Iनमाण केले`या व अजूनह? Iनमाण कर?त
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असले`या Iतषेधांनी तर एकंदर !हंद ू समाजाला भंडावून सोडले आहे .
eयामुळे अनेक अडचणी सोसाAया लागतात, आiाची तडबंद? होते आ(ण
ढगीपणा व लपंडाव वाढतात, हे बहुजनसमाजाNया मनातसुFदा येत नाह?.
महारमांगाखेर?ज कोणeयाह? जातीने वड, 3पंपळ जाळता कामा नये; eयामुळे
वसवा एकाला आ(ण सरपण दस
ु zयाला अशी ि=थती होऊन महार, मांग,
मुसलमान ]ांना फुकटफाकट सरपण ^मळते. ाणाने =नेह 3वकू नये ]ा
आडकाठwमुळे घर? (ख`लार असले तर? हा कोरडा राहतो. rगरoयांमFये तयार
झालेले रं गी-बेरंगी बुंदfयांचे पातळ अगर हAया eया रं गाचे चीट ]ांना रं गीत
सुताNया लुगडयापेHा 3वटाळ कमी धरतात, eयामुळे गर?ब साdयाको¡यांची
rगzहाइकO नाहक घटते. वैदं न
ू ी कंदरु ?साठw बकरे मारले तर eयाचे कातडे 3वकू
नये, ते 3वकणाzयाला 3वभत
ू ी लावून जातीबाहे र टाकतात, ]ामुळे महार कसई
]ांची चंगळ उडते. खट
ु े कर धनगरांना जाते, कंजारणीला सप
ू , फासेपारFयांना
!दवा व जोडा, अशा अनेक अनेगा आहे त. शेवगाव तालुfयातील मढ?Nया
काlहोबाला तेल (चुना) लावले Uहणजे मढ?, Iनवडुंगे वगैरे गावी रानात नांगर
;फरत नाह?, व बाळं Iतणीदे खील बाजेवर Iनजत नाह?त. अशा कारNया
eयवायांनी धमाचा अथाअथ संबंध नाह? अशा अनेक बाबतीत जातीजातींची
व गावांची हानी व गैरसोय केल? आहे . जातीजातींNया दोषांचे ओंगळ =वप
कसे !दसेनासे झाले आहे ते पाहा. महार, मांग, हलालखोर वगैरेना व eयांNया
पदरात उ¡या प ावळी टाकणाzयांना eयाबVल काह?च !दfकत वाटत नाह?.
उलट उ¡यासाठw वर?ल जाती धरणे घेतात. कशानेह? ढोर मरो, महारमांग
eयाची ‘माती’ खातात; कोणी !दला नाह? तर आUह? उपाशी मेलो अशी ओरड
करतात व ]ा हfकासाठw थेट सरकारपयत भांडतात. Aयkशः खाणाzयाNया
आ(ण एकंदर जनतेNया आरोPयाNया n¡ीने हे अनाचार ;कती घातक आहे त
बरे ? (=ती झालेले महार मांगसुFदां वर?ल अनाचार सोडीत नाह?त; व ]ा
कामांत ^मशनzयांची सव 3वiा व मं

लटपटतात, हे पाहून उमेद खचते.
नानाधमाचे व पंथांचे शंख व सोट ^भHुक आपले आयुRय भंगडपणात,

फुकटखाऊपणात घाल3वतात. दे वाची चाकर? करoयाला फुरसत सापडावी
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Uहणून आपण ^भHा मागतो, ह? eयांची समजूत खोट? आहे . ^भHेलाच हे
लोक धम आ(ण वतन समजतात. तसेच अनेक दे वदे वतांचे ाणेतर ^भHुक
Uहणतात कO, आमचे उपा=यदै वत आUहाला ^भHे^शवाय दस
ु रा धंदा
सख
ु ासमाधानाने क दे त नाह? व लोकह? ते खरे मानतात. हा उभयपHी
केवढा ~म आहे !
धम3वधी Uहणून ठग "Aयापहार व ाणापहार कर?त, हे सवाना माह?त
आहे च. Aय^भचार? आ(ण गुlहे गार पंथ व जाती ]ा जाIतधमाNया अIतरे काचे
अeयंत कटू फल होत. Aय^भचार? पंथात मुखeवे वाये, मुरdया, !हजडे,
जोगIतणी, भा3वणी येतात. अ`लडपणी जर? eयांना खाoया3पoयाची व
लेoयानेसoयाची चंगळ वाटून आप`या पंथात काह? गैर !दसत नाह?, तर?
ौढपणी ;कeयेकांना आप`या िजoयाचा वीट येतो. ]ा 3वषयाकडे सरकारचे
लH लागले आहे आ(ण लहानपणी मल
ु े दे वाला वाहoयाNया घातुक संदायाचे
Iनदालन होईल अशी खा ी वाटते. Aय^भचार? जातीत को`हाट?, हरदास,
रामजानी, कसबी वगैरे जाती येतात. Aय^भचार? व गुlहे गार जाती
परजातीतल? मुले लहानपणी 3वकत घेऊन आपाप`या जातीची भरती करतात.
व+र. जातीत`या कुमा+रकेचे ;कंवा 3वधवेचे वाकडे पाऊल पडले तर ]ा जाती
Iतचे बाळं तपण चोन करतात, Iतला चोळीबांगडी कन वाटे ला लावतात
आ(ण मूल ठे वून घेतात. Aय^भचार? जातीत जी मुलगी वाणढाळ असते Iतचे
लPन करतात आ(ण जी पवती असते Iतला नायकOण करतात. सदरहू
जातीतील प
ु षांचा हा केवढा =वाथeयाग आहे बरे ? अशी बोलवा आहे कO,
बहुतेक ;फरते ^भकार बदफैल? आहे पण eयांचे fसब ‘मांडी आड’ (चोन)
चालते. जाIतधम व जातधंदा Uहणून Aय^भचार? जातीत`या िया
चAहाटयावर पाल ठोकतात आ(ण eयांचे आईबाप चfक सांगतात कO, आमचे
वतन कसब व आमची काळी आमNया मुल?ं. कुटुंबात जसा एक कता
Iनघाला कO eयाला सव कुटुंब पोसावे लागते, तसे नाय;कणीला आपले
आईबाप, भाऊ-भावजया वगैरे पुRकळ ऐतखाऊ गोत पोसावे लागते व Iतचा
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घर?दार? मोठा बडेजाव असतो. एक को`हाट?ण Uहणाल? कO, मी जर धंदा
सोडला तर Uहातारपणी आईबाप कोठे जातील व भावांची लPनकाय} कशी
होतील? धंदा अूदार असता तर या मायाळूपणाला मोल नाह?. अ=पyृ य
जाती व गाढवगोते^शवाय कन दस
ु zया कोणeयाह? जातीशी वर?ल जातींNया
नाय;कणी धंदा करतात. अशा ि=थतीत eयांना दध
ु र रोग होoयाची, तो
3पढयान3पढया अंगात मुरoयाची व लोकांत पसरoयाची ;कती भीती आहे हे
अजमावणे कठwण नाह?. Aय^भचार? जातीमाणे आमNयात सुमारे ६०।७०
गुlहे गार जाती ठरले`या आहे त आ(ण eया सव जातधम व जातधंदा Uहणून
हfकाने गुlहे करतात. इतर जातींत संप4ीवर ;कंवा 3वiेवर लPने होतात.
गl
ु हे गार जातीत गl
ु हे करoयात आ(ण eयाीeयथ नाना कारNया यातना
सोसoयात जशी cयाची पर?Hा उतरते, तसा तो नावलौ;ककाला चढतो व
eयामाणे eयाचे लPन लवकर ;कंवा उ^शरा होते. ‘मनमे चंगा तो काथवट म
गंगा?’ cयाचे मन Pवाह? दे ते कO मजकडे बलकुल गुlहे गार? नाह?, eयाला
तुंगात टाकले तर? eयाNया मनाला काडीइतका धfका बसत नाह?.
Aय^भचार? व गुlहे गार जाती व पंथ ]ातील लोकांNया मनाची ि=थती अशीच
असते. eयांना वाटते कO आपला जातधंदा दे वानेच आप`याला लावला आहे ,
आपले आचरण जाIतधम, कुलधम व संदाय ]ा सवाना तंतोतंत धन
आहे , आ(ण वाडवडलांचा धंदा आUह? पुढे चाल3वला आहे ; तो आपण केला
नाह? तर आपण कुलांगार Iनपजलो असे होऊन वडलांचे नाव बुडवून
आप`या बेचाळीस कुdया नरकात घात`याचे पाप आपणाला लागेल.
शाकंु तलमFये धीवर लBख उ4र करतो कO – ‘सहजं ;कल य!Iनिlदतं न
खलु तeकम 3ववजनीयम’।. जाIतधमामाणे Aय^भचार ;कंवा गुlहे काह?
!दवस केले नाह?त आ(ण जर एखादे अ+र¡ ओढवले तर आपला सोडला
Uहणून दे व व 3पतर कोपले नसतील ना? असे Aय^भचार? व गुlहे गार
जातीNया लोकांNया मनात साहिजकपणे यावयाचे. सरकार भले का तुंगात
घाल?ना। ^शHेमुळे ;कंवा रोग भर`यामुळे eयांNया जमातीत तर eयांची
नाचfकO होत नाह?च, पण इतर समाजातह? eयांना नाळ पडत नाह?!!
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आप`या घर? चाल बघडल? ;कंवा चोर? झाल?, सुडी जळाल? ;कंवा जनावर
मारले, तर तेवढयापरु ती इतर जातींNया पोळले`या Aयkं Nयाच डोdयांना
काय ती eयांNया दRु कमाबVल !टपे येतात. परं तु असला जाIतधम
समाज3वFवंसक आहे , असे कोणालाह? चुकून वाटत नाह? मग eयासाठw क¡ी
होoयाचे नाव कशाला? ]ा जातीकडून दस
ु zयाची आगळीक झाल? तर त!दतर
^श¡ाई करतात कO, ‘चाललेच आहे , eयांNया जातीचे ते कसबच आहे , eयांनी
पोट कशावर भरावे, eयाबVल eयांचे घर उlहात बांधून कसे चालेल?’ इeयाद?.
गडणीने चोळी घातल? तर Iतची जात Iतला वाळीत टाकOल व इतर लोकांची
ती कटाH3वषय होईल. Aय^भचार? व गुlहे गार जमातीNया लोकांNया मनाची
व शर?राची Aयkशः ि=थती आ(ण eयांNया कृeयांNया शुभाशुभपणाबVल
eयांची व एकंदर समाजाची भावना ]ा दोlह? गो¡ी eयांचे अनाचार व दरु ाचार
Iनरं तर चालू ठे वoयास अनुकूल अशाच आहे त. Aय^भचार? व गl
ु हे गार जातीचे
लोक आपाप`यापर? लहानपणापासून आप`या धंiासाठw योPय असे शर?र
बन3वoयाची तयार? करतात. पुढे हातावर मेखा सोसता याAया Uहणून उचले
आप`या पोरांना IनeयIनयमाने बडवतात; ह`ला परतवता यावा Uहणून
अंगावर चालून येणाzयावर पळता पळता पायांNया बोटानी धडे
^भरकावoयाची 3वiा कैकाडी बाळपणीच ^शक3वतात; दरोडेखोरांNया
घोडयांनादे खील चोरपाऊल असते आ(ण बाजारवसAया जाती लहानपणापासून
आप`या मुल?ंना नखरे व मंुढे !हजडयांना चाळे ^शक3वतात. हे लोक cया
समाजात वाढतात, ते eयांचे दRु कृeय कुलाचार व जाIतधम आहे , अशी eयांची
बाळपणीच समजूत घालून दे तात आ(ण eयात eयांचे जसजसे पाऊल पुढे
पडते तसतसे eयांचे जातभाई eयांना जा=त मान दे तात. इतर समाजांNयाह?
नाकाची घाण मरत जाते, आ(ण अखेर eयांना आप`यात`या ]ा धमबंधूंची व
eयाबरोबर आपल? अधोगती होते, असे मुळीच वाटत नाह?से झाले आहे . उलट
eयातले लाखो भाबडे लोक ]ा अनीIतमान जातकसबाबVलह? सकौतुक आदर
दाख3वतात. एखाiा घरचा ;कंवा गावाचा ;कंवा जातीचा एखादादस
ु रा मनुRय
दव
 नी Iनघणे व सबंध घर, गाव ;कंवा जात एक!दलाने धम Uहणून दरु ाचार
ु त
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करणार? Iनघणे ]ात महदं तर आहे . प!हल? ि=थती वैयkक असून ती
सुधारoयाला राजशासन ;कंवा समाजशासन उपयोगी पडते. परं तु दस
ु र?
समाजधम बनून बनतोड होते व ती सुधारoयास कशाचाह? उपयोग होत
नाह?. बहुजनसमाजाNया अवगुणांना अवगुण समजत नाह?त, ते गुणांNया
Aयासपीठावर जाऊन बसतात. जेथे दरु ाचरणाला समाजाची अनुकूलता आहे ,
तेथे राजशासन ;फfके व लुले पडते. ह? झाल? cया eया जातीची अव=था.
भामटयांना चोर?Nया मालाची 3व`हे वाट लावoया=तव सोनार सराफ पा!हजे
आ(ण कसबी जातींचा Aय^भचार सव जातींशी चालतो. अशा कारे ]ा
जातींNया अनीतीत इतर जाती सतत व उघड उघड पडतात आ(ण eया Iनल}प
सोवdया न राहता eयात`या हजारो AयkO धूमधडाका दरु ाचार? Iनघतात.
शेजारNया वाईट जागेतल? द3ू षत हवा जर आप`या घरात व पोटात ^शरते
तर हरवk संबंध येणाzया Aय^भचार? व गुlहे गार जातीचे गुणावगण
ु इतर
संबंधी समाजांना थोडेफार पछाड`या^शवाय कसे राहतील? जाIतभेदाचा तट
ओलांडून ते परजातीत घुसणार नाह?त, असे मानणे समाजशाLांNया
अनुभवा3वFद आहे . !हंद=
ु थानात गुlहे गार जातींची लोकसंBया अजमासे ५०
लH आ(ण ^भकार जाती व पंथ ]ांची लोकसंBया ५२ लH आहे . ]ा जमाती
पराका.ेNया चलाख, क`पक, धाडसी, rचकाट?Nया व मस!हRणू आहे त.
इतfया लोकांNया अस`या गुणांचा समाजाला उपयोग होऊ नये ]ापरते ]ा
जातीवर, eयातील लोकांवर व आमNया एकंदर समाजावर दद
ु Å व ते कोणते
ओढवणार!!!
पूव Nया राजवट?त जातीजातींची व गावकOची बंधने फार कडक
अस`यामुळे आ(ण कायiांचा इतका कOस काढ?त नस`यामुळे जातीजातीNया
उपuAयापावर एकंदर जनतेचा बराच सk दाब असे. Aय^भचार? जातींनी
घरं दाज कुटुंबांतल? बाई काढून नेल? तर वेळेला गावकर? सबंध जातीला
ठोकून काढावयाचे, eयांची पाले जाळावयाचे व पुनः eयांना गावात पाऊल
घालू iावयाचे नाह?त. ‘मारfया UहशीNया माथां घाव’, ]ा lयायाने
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गावमुकादमानीत व!हमी दरोडेखोरांना सुळावर चढ3वoयात पुराAयाची
कमतरता आड येत नसे. Uहणून सव गl
ु हे गारांना अलोट जरब असे. गुlहे गार
व Aय^भचार? जाती पRु कळ !ठकाणी वतनदार होeया. दळणवळण जज
ु बी
अस`यामुळे सवच समाजात एकमेकांना एकमेकांची मुरवत असे, अपराध
दड3वoयास सवड नसे, आ(ण गुl]ांचा बोभाटा तेAहाच होई. पूव खचाNया व
चैनीNया बाबीह? थोडया असत व मादक पदाथाची आतामाणे बंद? नसे.
eयामुळे प ढार, बंडखोर सोडले तर गुlहे गार जातींची भूक खाoया3पoयाNया
;कंवा थोडयाफार कपडयांNया व पैशाNया नडीपल?कडे नसे. eयामुळे बहुतेक
गुlहे पोटासाठw होत. आता सवच बदलले आ(ण गुl]ाना Aयापार? =वप
आले आहे . पव
ू महार फार झाले तर मासांसाठw, जोडयापरु eया कातडयासाठw
;कंवा ;करकोळ अदावतीने एखाददस
ु रे जनावर मार?त. AयापाराIन^म4
!हंद=
ु थानात दरवष सुमारे सAवाकोट जनावरे मरतात, पैकO अधलाख मंब
ु ई
इलाBयात मारल? जातात आ(ण eयांची ;कंमत पंधरा – वीस लाख पये येते.
ह`ल? कातडी व हाडके ^मळून दरसाल सAवा – द?ड लाख मण माल परदे शी
जातो. बहुतेक कातडे अमे+रका व जमनीत जाते आ(ण eयाला भावह? चांगला
येतो. eयामुळे गरु े मारणे हा एक रोजगार झाला आहे आ(ण हाडका-कातडयांचे
Aयापार? महारमांगांना पैसे चान गुरे मार3वतात. खानदे शात ^भ`ल पूव
=वतःपुरती दा गाळीत व खाoया3पoयापुरeया लहानसान चोzया कर?त. वाणी
लोक eयांNयामFये राहावयास आ`यानंतर ते मोठाले गुlहे क लागले आ(ण
चोर?चा माल बहुतेक फुकटात ^मळून वाणी मा गबर झाले व ^भ`ल
पूव माणेच अlनाला महाग !दसतात. ह?च ि=थती सव असणार. काह?
Aयापाzयांनी गुlहे गार चाकर?स ठे व`याचा बोभाटा आहे . ते गुl]ात सापडले
तर खटला चाल3वoयासाठw सदर Aयापार? eयांNयातफ} वकOल दे तात आ(ण ते
तुंगात गेले तर eयांNयामागे eयांची बायकापोरे पोसतात. आपलपोटया,
अfकलवान समाजाचा अकलमंद समाजाशी संबंध जडला, Uहणजे
अकलमंदाची अrधक अवनती होते, हा समाजशााचा ^सFदांत आहे .
ह`ल?Nया मंवंतरात गl
ु हे छप3वoयाची साधने वाढल? आहे त. नानाकारNया
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3वलासाNया व चैनीNया rचजांनी बाजार फुलले आहे त व eया पैशाने ा
होतात. दस
ु zयाNया !हतान!हताचा 3वचार न करता पैसा पैसा करणाzयांची
संBया उमाप वाढत आहे व दरु ाचार? जातींचा संबंध अनेक तzहांNया
सcजनदज
ु न, दे शी परदे शी Aयापाzयांशी आला आहे . ]ा सव गो¡ींचा 3वचार
केला असता संबंध जातीNया जाती दरु ाचरणी ठे वणे Uहणजे न 3वचारता
चोराला वाट सांगत सुटणे आहे कO नाह?, हे cयाचे eयाने आप`या अंतयामी
शोधावे.
cया eया व=तूमFये व कृeयामFये धम घुसड`यामुळे !हंद ू लोकांमFये
धमभोळे पणा वाढत जाऊन !हंद ू समाजाचा कडमारा झाला आहे आ(ण
धमाNया बाबीNया अनेक कारNया भाराखाल? तो पार गुदमन च गन गेला
आहे . तेAहा प!ह`याने eयाNयावर?ल बोजे एकOकडे सारले पा!हजेत. सारासार?ला
बाहे न शेज लावावयाचे Uहटले Uहणजे ना !हंद ू ना मुसलमान, ह? जी
वटवाघुळासारखी आमची अव=था झाल?, ती नाह?शी केल? पा!हजे. तेहतीस
कोट? दे वांNया भगतांनी 3परापुढे ऊद जाळoयात ;कंवा पैसा, सुपार?, नारळ,
खार?क ठे वoयात, ताबुतात है दोस घालoयात, दहापाच फकOर जेऊ घालoयात,
!हजडयांना ;कंवा सवागी फ;करांना दKHणा दे oयात, महमंद? धम वाढतो
;कंवा एकंदर मुसलमान समाजाला मोठे से "Aयसा] ^मळते असे नाह?. होत
अस`यास eयात महं मद?यांची धमहानीच होते, असे ांजलपणे कबूल करावे
लागेल. पण अस`या ओढाळपणाने !हंदं च
ू े मा

सव कारे नुकसान होत आहे .

धम एका 3व^श. लोकसमद
ु ायासाठw केलेला नसून सबंध चराचर जगासाठw
आहे व कोणeयाह? धमातील Jा]ांश कोणeयाह? धमानुयायांनी पeकरावा.
eयामाणे आमNया दावल म^लकO !हंदं न
ू ी काह? पeकरला आहे काय? eयांनी
फk ‘3परगोबा! सुनेने माया मुलाला मो!हनी घातल?, ती जर मायाशी
धरलेला अबोला सोडील तर लोटांगणाचे पाच गुवार कर?न’ असला भाग
पeकरला आहे . तेवढयापुरते हे 3परा-फ;करांना नमणार. मiमांसाचा नैवेi
लागणाzया आ!दशkOलासुFदा बकरे शुFद करoयासाठw मुलाlयाचा फाeया
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लागतो, इतकO ती पराधीन का Aहावी? !हंद ू खाटकांना बकरे मारoयाची
कोणeया !हंद ू दे वाने मनाई केल? आहे ? हeया करणे पाप असेल तर मुलाना
अrधकार? करणे Uहणजे उपाFयाNया हातून साप मार3वoयाइतकेच भेकड
=वाथाचे लHण नAहे काय? आपला दे व आपले मनोरथ पण
ू  कर?ल असा
भरवसा !हंदं न
ू ा नाह?. eयामFये सeयधमाचे अLान पसरले आहे . eयांचेच फळ
ह? अFदा होय. तेAहा धमाrधकाzयांनी व समाजसुधारकांनी !हंदं न
ू ा ]ा
बावळट अFदे तून मुk कन eयांचा =वधमावर 3व©ास nढ केला पा!हजे.
परधमावर?ल Aय^भचार? भkO गेल? Uहणजे =वधमावर?ल भkO अAय^भचार?
होते. असे झाले Uहणजे !हंद ू धमाचे =वप तेज=वी होऊन इ=लामी धमाचाह?
डाख Iनघेल आ(ण =वधम ^भHुकांना दKHणा दे ऊन !हंदं न
ू ा जी परधम यांना
खेर?ज iावी लागते, ती वाचेल. ती वाच3वoयापेHा जा=त मोठा फायदा
Uहटला +रकामटे कडया ^भHुकांची संBया थोडयाने का होईना पण कमी होईल
आ(ण समाज!हतवधानास आवyयक गुण-आपलेपाणा, आeमFदा, आeमेम
हे जे !हंदं त
ू ून समूळ नाह?से झाले आहे त, ते दस
ु zयांशी 3वरोध न करता परत
येतील. सारांश, परधम ^भHुकांNया सा]ावाचून eयेक धमानुयायाला आपल?
धमकृeये Iनःशंकपणे करता आ`या^शवाय कोणताह? समाज =वयंपूण,
=वावलंबी, =वाधीनोपाय व कतबगार होत नाह? ह? गो¡ जीवी धन वागले
पा!हजे.
!हंदं म
ू Fये समा3व¡ असून cया !हंद ू जातींना !हंद ू समाज
परधम यापेHाह? दरू धरतो, eयांची मk
ु ता करणे अIत महeवाचे आहे .
cयांNया शाांनी नरदे हाची एवढ? थोरवी गायल? आहे , कO जीव ^शव एक
आहे त, ‘नर करनी करो तो नर का नारायण होय,’ eयाच लोकांमFये सुमारे
अध कोट लोकांनी जाIतधम Uहणून त=करबाजी करावी, अधकोट लोकांनी
पंथ ;कंवा संदाय Uहणून दारसुlया कु£यामाणे गावोगाव भीक मागत !हंडून
आळसात, Aयसनात ;कंवा गुlहे करoयात !दवस घालवावेत सहा – सात कोट?
लोकांना अ=पyृ यतेचा डाग लागावा आ(ण ]ा सव वगाNया एकंदर सहा –
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सात कोट? लोकांNया जlमाचे मातरे Aहावे, ]ापेHा पढतमूखप
 णाचे दस
ु रे
शोचनीय उदाहरण कोणते असू शकेल? उपयk
ु धंदे करणाzयांत जर सुमारे
एक कोट?वर राकट !हमती व !हकमती ^भकार आ(ण गुlहे गार व Aय^भचार?
जमाती येऊन पड`या तर eयांना पोसoयासाठw सव !हंद=
ु थानाला सुमारे ४०
कोट? पयांचा भुदड iावा लागतो तो वाचेल आ(ण कमीत कमी eया पlनास
कोट? पये कमावतील. eयांNया उFदाराने ]ामाणे दे शाचे दरसाल अQज
पयांचे !हत होईल. हे मोठे दे शकाय होईल खरे , पण ]ा !हतापेHा
माणसांतून वाहवलेले एक कोट लोक पुनः माणसात येऊन बसले तर eयांचे
व त!दतरांचे केवढे क`याण होईल आ(ण ते सवाना ;कती ेय=कर होईल!!
आजNया घटकेला धमाचायाना व समाजनायकांना सवात े. असे पo
ु यकाय
एक!दलाने करावयाचे असेल तर ते हे आहे . ते वाट पाहत आहे कO, ाeय –
=तोमाला (आय-ाांना आय धमाची द?Hा दे ताना शुFद?करणाथ जो यL
कर?त तो.) आरं भ केAहा होतो आ(ण कोटयवधी !दशाभूल झालेले अंधपरं परे चे
गुलाम माणुसकOत केAहा येऊन बसतात. तर? परमे©राला =मरा, आप`या
जबाबदार?ला जागा आ(ण कोटयवधी माणसांचा परमे©राने !दलेला
मनुRयजlम धमाNया नावावर 3वफल व द
ु पयोगी होऊ दे ऊ नका. eयांNया
घरकु`यांनी, झोपडयांनी व पाला पालांनी जाऊन eयांना धमशाातील
बोधामत
ृ पाजा, eयांचा आचार Iन3षFद आहे अशी eयांची समजूत घाला
आ(ण eयांना हाती धन सlमागावर आणा. महारा¬ात संतमंडळीने
(3वRणद
ु ास ऊफ वारकर? पंथाने) Iनकृ¡ जाती सुधारoयाचे बरे च काम केले.
रो!हदास, चोखोबाराया ]ांनी चांभार, महार, मांग ]ांची दानत पुRकळ
सुधारल?. =वामी नारायण पंथ व नुकताच उदयास आलेला दादरु ाम धाराळा
]ांनी गुजराथेतील कोळी वगैरे जातीतले पुRकळ सुधारले. आय ा –
ाथनासमाज ]ांनीह? Iनकृ¡ जाती सुधारoयाचे काम हाती धरले आहे .
पंथसंBया न वाढ3वता हे काम होईल तर ते जा=त उपकारक व !टकाऊ
होईल. सुमारे सहासात कोट? लोक !हंद ू आहे त, तोपयत अ=पyृ य असतात,
आ(ण तेच मस
ु लमान अथवा (=ती झाले Uहणजे =पyृ य होतात! ‘पानी तेरा
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रं ग कैसा तो िजसम ^मलाय वैसा.’ ;कंवा ‘माथा समथाचा ^शfका। धाक पडे
ा!दका॥‘ अस`या शााला Uहणावे तर? काय? रानात !हंडले तर लाकूड
^मळत नाह? आ(ण सोlयासारखी माणसे शेजार?पाजार? राहत असून eयांना
असे डावलावावयाचे हे पo
ु य आहे काय? हा कलंक ]ा लोकांना आहे असे
UहणoयापेHा सबंध !हंद ू समाजाला आहे , असे Uहटले तर? चालेल. तर तो
धुवून टाका. Uहणजे दोन धंदे जा=त करoयाला eयांनाह? मोकळीक होईल
आ(ण इतरांनाह? दोन माणसांचे काम एकावर भाग3वता येईल.
eयवाय, दे वतोeसव, आ(ण जातीजातीचे वतनदार गु, मेह े व
मागeये ]ांनी !हंद ू समाजाला सतावून टाकले आहे हे मागे सांrगतले आहे व
eयवायांची उदाहरणेह? !दल? आहे त. व{डर व गड ]ा जातीNया बायकांनी
चोळी घालू नये; मांग गारोडी, फासेपारधी वगैरे जातीनीं केस मुळीच काढू
नयेत, असले अनेक eयवाय जातधम व कुलधम होऊन बसले आहे त.
eयाची धमाचायानी व समाजसुधारकांनी चौकशी कन, जे धमाचे नाव बदद ू
करतात आ(ण cयांचा धमाशी अथाअथ संबंध नाह? असले eयवाय
आचारकांडातून हुसकून लावले पा!हजेत. तेवढयासाठw जातीजातींची नीट
समजूतह? पण घातल? पा!हजे. !हंदस
ु माजाचे सूम Iनर?Hण केले, तर
eयाNया मागे दे व3पतरांचे सणवार इतके लागले आहे त कO, साधारण मFयम
ि=थतीतील लोकसुFदा बेजार झाले आहे त असे !दसेल. चै ात वषIतपदा,
रामनवमी, हनुमानजयंती व पौ(णमेचा कुलाचार; वैशाखात अHयतत
ृ ीया,
न^ृ संहजयंती, भावुका (पांडवांची अमाव=या); जे.ांत दशहरा, वटसा3व ी;
आषाढात दोन एकादशा, ादशा, Aयासपूजा, !दAयाची अमाव=या; ावणात
सोमवार महादे वाचा, मंगळ – शु'वार दे वीचे, बुधवार – गुवार बुधबह
 ारायणाचा, इeयाद?
ृ =पतीचे, शIनवार नागनरसोबाचा, आ!दतवार सूयन
वाटणी होऊन ^शवाय नागपंचमी, स'ोबा, नारळीपौ(णमा, गोकुळा¡मी, 3पठोर?
अमाव=या-पोळा; भा"पदात हरता^लका, गौर?, गणपती, ऋ3षपंचमी,
वामनादशी, अनंतत, महालय; आि©नात नवरा , दसरा, कोजागर?,
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!दवाळी; काIतकात !दवाळी; दोन एकादशा, ादशा, तुळशी3ववाह,
वैकंु ठचतुदशी,

परु ? पौ(णमा; मागशीषात चंपाष.ीचे नवरा , नाग!दवे,

द4जयंती; पौषात सं'ांती; माघात वसंतपंचमी, रथस मी, पौ(णमेचा
कुलाचार, महा^शवरा ; फा`गुनात ^शमगा, तखतराव, खेर?ज मोहरम, नाताळ
असे सणच सण बोकाळले आहे त. ]ा सामाlय सणांखेर?ज अनेक पंथांचे व
गावांचे अनेक 3वशेष सण, या ा, उस व उeसव आहे त. सण कुलधम व
जातीजातीचे आ(ण गावोगावचे गु, मागeये, ^भHुक ]ांची संभावना, यांचा
इतका सुळसुळाट झाला आहे कO, शेजाzयापाजाzयांत लघुeव न येता आला
!दवस कसा साजरा करावा ]ाची घर चाल3वणाzयाला पंचाईत पडते व
घरNयादारNयापैकO कोणाला काह? कमी पडले कO टोले ठोसरे खावे लागतात.
चारचौघांत वागावयाचे असते, तेAहा शेजाzयापाजाzयांNया घर? सण झाला
आ(ण आपण न केला तर आप`या पोराबाळांना वाईट वाटते. सबब सालातून
Iनeयनै^म34क Uहणून शे-पाऊणशे सण छातीचा कोट कन करणे भाग
पडते. ^शमPया-!दवाळीसारखे सलग सण पुरवले, पण एकट दक
ु ट सणाचा
खच जा=त येतो आ(ण दर सणाला महार-मांग हfकदार ]ांचा ससे^मरा काह?
के`या चुकत नाह?. तर? समाजाNया सFयाNया IनRकांचन ि=थतीत हे इतके
सण, उeसव eयाला झेपoयासारखे आहे त कO नाह?त, हे धमाचायानी ठरवून
eयांची संBया हटवावी. जर सणांची व उeसवांची संBया हट3वल? तर
पRु कळांचा उपासमार व तानापाजणी वाचेल. तसेच ‘एकमेवा!तीयं’ ची
उNचतम Fवजा जगभर फडक3वणाzयांNया ^शRयांनी मरे आईNया पूजेसाठw
पाच-पाचशे पयांना खोर?स यावे, (=ती मांगांकडून Iतला तु¡ करoयाची
मोघाशा धरावी, Jहण अमाव=येला महारामांगांना दाने करावीत, वासुदेव,
पांगूळ, Iतरमल, वाये, मुरdया, पोतराज, !हजडे, गधळी, तेलंगीकोळी
इeया!दकांना दे वदे वतांचे अडeये ;कंवा लाडके समजावे, हे शोभते काय ]ाचाह?
3वचार झाला पा!हजे. े.ांNयाठायी ई©र? अंश आहे असे भगवंताने सांrगतले
आहे . परं तु !हजडे, रkदोषाचे रोगी, दे वीचे भk Uहणून आ(ण असेच इतर
3वकल, कृपण, मÆद कोoया ना कोoया दे वाचे, 3पराचे भk Uहणून हfकने
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दKHणा मागतांना पा!हले Uहणजे असे मनात येते कO, cयामाणे
बहुजनसमाजामFये दे वपूजनाNया पंkOला 3पशाचपज
ू न येऊन बसले, eयामाणे
दाeयागहृ ? eयाNया अLानाने 3वकलानुकंपेचे 3वकलाराधन होऊन ते
े.ाराधनाNया पंkOला येऊन बसले आ(ण 3वान साधू, संत तसे 3वकल,
मंदसुFदा हfकाने दान मागते झाले. असो. !हंदध
ु माची त¦वे इतकO उदा4
असताना हजारो दे व आ(ण eयांचे उeसव व योPयायोPय भगत ]ांपायी
समाज ;कती !दवस बुडू iावयाचा? हे बंड मोडणे कालावधीचे काम आहे हे
कबूल आहे . पण ते मोडoयाNया उiोगाला धमाचाय लागले आहे त असे !दसत
नाह?. आपाप`या कळपांNया कमी-अrधक भाराबVल (=ती ^मशनर? जसे
दH असतात, eयामाणे आमचे धमाचाय चालeयाबोलeया दे वांची दे वळे
Uहणजे रं ज`या-गांजले`यांNया झोपडया-पाले पाहतील आ(ण eयांNया धा^मक
उlनतीचा यµ करतील तर काय एक होणार नाह?? वथ
ृ ा जाeय^भमानाला न
पेटता जर जातीजातीचे मेह ,े गु, मागeये, पाट?ल, चौगुले ]ांनी ‘असून
अडथळा आ(ण नसून खोळं बा’ व ‘शेळीचे शेपूट अूह? झाकOना आ(ण माशाह?
वार?ना’ अशाकारचे वतनी मानपान आ(ण हfक सोडले तर ढ?चे फाजील
बंड मोडेल, ;करकोळ कामात वायफळ वेळ जाणार नाह?, eयांचा सांप34क
फायदा होईल आ(ण जातीजातींचा पुRकळ कामांतला बेबनाव नाह?सा होईल.
कामाला बाट नाह?, ]ा त¦वाचे साÇाcय झाले पा!हजे. eया^शवाय हा
धंदा सोवळा आ(ण तो धंदा ओवळा, हे काम ^सFद आ(ण ते Iन3षFद असले
भेद नाह?से होत नाह?त आ(ण काम व कामकर? ]ांची फुकटाफुकट अडवणक
ू
व बुडवणूक होताना राहत नाह?. ाण डाँfटर गुरामाणसांचे कातडे ^शवतो,
ेत फाडतो, पण तो बाटत नाह?. मग मेलेले जनावर महारांखेर?ज इतरांनी
पुरणे धमबा] का मानावे? तबला मढ3व`याने जर कोणी बाटत नाह?, तर
कुणQयाने मोटे ला टाचा का मा नये? अघोर पातके व गुlहे करoयाने जात
बाटत नाह?, आ(ण पोटासाठw हलके ;कंवा गदळ काम इमाने इतबारे
करoयाने ती का बाटावी? असल? चमeका+रक ि=थती बदलल? पा!हजे. हे जर
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पटत असेल तर धंiातील सोवdया ओवdयाचे हा=या=पद कार ताबडतोब
बंद झाले पा!हजेत. eया^शवाय कारखाने एकतं ी चालणार नाह?त आ(ण
सवाना भरपरू काम लागून हुlनर ऊिजत दशेला येणार नाह?त. अमुक धंदा
पeकरला तर अमुक आचरण करणे हा धम ;कंवा ई©र? Iनयम असू शकेल;
जसे, H याचा धंदा पतकरला तर रणात बापाची दे खील भीड ध नये. परं तु
वैयkक गुणाचा उपयोग न करता अमुक कुडीत जlमास आला Uहणून
अमुक धंदा केला पा!हजे, अशी ई©र? इNछा नसावी. कारण कोणताह? दे व
असे सांगणार नाह? कO, मांगाNया पोरांनी चोzया कराAयात, अगर
को`]ाटणीने Aय^भचार करावा. आईबापांचा ामा(णक धंदा करoयात
आईबापांचा व मल
ु ांचा पRु कळ फायदा असतो, Uहणून 3पढ?जाद धंदे व
जातधंदे अि=त¦वात आले आ(ण eयावर मातीNया शदरामाणे धमाचे कवच
चढले. परं तु 3पढ?जाद धंदा मुलाला साFय होoयासारखा ;कंवा ;कफायतशीर
नसला तर eयाला दस
ु रा धंदा पाहता येऊ नये हा शुFद जुलूम आहे . तसेच,
नैसrगक ;कंवा संपा!दत गुणांमुळे एखाiाने एखादा धंदा धरणे ;कंवा सोडणे
Iनराळे , आ(ण अमुक आईबापांNया पोट? जlमास आलो Uहणून eयांचा धंदा
दे वाने आप`याला लावला, दस
ु रा धंदा आप`याNयाने होणार नाह?, अशा
धमपदे शावर वडलोपािजत धंiाहून इतर धंiासंबंधाने शार?+रक, मान^सक व
नैIतक अपा ता Aयथ कबूल करणे Iनराळे . तेAहा Aयवसायाला जातधमाचे
बंधन नको. cया eया Aयkला आपाप`या शार?+रक, मान^सक आ(ण
सांप34क अनक
ु ू लतेमाणे योPय तो धंदा करoयाची पूण मुभा पा!हजे.
eया^शवाय धंiामFये ह`ल? जी कामकzयांची 3वषम वाटणी !दसून येते ती
नाह?शी होणार नाह?. सुधारणेची सव मदार Aयk=वातं £यावर असते. ते cया
समाजात नाह? eयाNया चलनवलनाचे Hे

आत आत येत जाऊन अखेर तो

नामशेष होतो हे माण^सFद आहे . Aयk=वातं£य Uहणजे समाज!हतवधनास
जर IततकO Iनबधने पाळून वागoयाची मोकळीक. असो. ]ामाणे जात
आ(ण धंदा ]ांची फारकत झाल? Uहणजे जाIतधमाचे =तोम पुRकळ कमी
होईल, बzहाणी जातींना भरपरू उiोग भेटेल आ(ण धमाNया नावावर चालत
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असलेले अनेक अनाचार व दरु ाचार ]ांनी बंद?त टाकले`या अनेक अLजनांची
मk
ु ता होईल.
सFया जाIतप+र3षदा व संमेलने भरत आहे त. eयांनी मनावर घेत`यास
वर सच
ु 3वले`या सुधारणांपैकO पRु कळ eयांना धमाचायाNया तडाकडे न पाहता
करता येoयासारBया आहे त. आपाप`या जातीचे eयवाय, धमभोळे पणा व
सांप34क ि=थती eयांना लवकर उमजेल आ(ण eयात सारासार करoयाला कोठे
जागा आहे हे ह? eयांना अ`पायासाने ठर3वता येईल. तेAहा जाIतसं=थांचा असा
उपयोग कन घेतला तर जाIतधम व eयाचा प+रवार वतन ]ांना हट3वoयाचा
पुढ?ल माग पुRकळ सोपा होईल. जात आ(ण गाव हे भूलोकाचे तुटक भाग
रा!हले नसून eयांचा सवाग संबंध सबंध दIु नयेशी आला आहे आ(ण
वैyययुगाला केAहाच आरं भ झाला आहे . ]ा युगाची सं'ांत ह+रणवेगाने मोघम
व उधार? वतनाकडून ‘रोख भाई ठोक’ वेतनाकडे दौडत आहे . वतनांची व
धंiांची ग`लत मुसलमानी अमलांत थोडी झाल?, पण ती त¦वतः न होता
घरात वतन येते ;कंवा घरातून वतन जाते, ]ा =वाथ n¡ीने झाल?. जातधंदे
व वतनदार? ]ा दोlह? सं=था समाजाला कूपमंडूक बन3वतात आ(ण eयातील
AयkOंचे पौष व दळणवळण कमी कन eयाची वाढ खुंट3वतात, हे
मुसलमान राcयकeयानी ओळखलेसे !दसत नाह?. सदर राcयात पूव ची वतने
रा!हल? इतकेच नAहे तर eयामFये महं मद?यांNया धा^मक व सामािजक
समजत
ु ींनी मुलाना, !हजडे, मंुढे वगैरेसारBया वतनांची आणखी भर घातल?.
सुधारणेचा ओघ मुPध जात – धंiाकडून खडखडीत करारमदाराकडे धोधो
वाहत आहे , हे महात¦व इंJजांNया मनात पूणप
 णे बंबले आहे आ(ण eयांNया
नेहमीNया सावधपणाने eयांनी धंiाची ग`लत आरं भून rधमेपणाने चाल3वल?
आहे . समाजाची अनुकूलता असती तर हे काम बरे च तडीस गेले असते. तेAहा
जातधंदे ऊफ जाIतधम व वतन ]ांचे दोष cयांना समजले असतील eयांनी
आप`या दे शबांधवांची समजूत घालून सरकार कर?त असले`या ग`लतीस
3वरोध क नये. ]ा सामािजक सं=था जगाNया आरं भापासून अखेरपयत
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जशाNया तशा कशा राहतील? eया काह? सनातन मोHधम नAहे त.
दे शकालान
ु प eयात बदल नको का Aहावयाला? पाने का सडल?, भाकर? का
करपल? आ(ण घोडा का अडला ]ा Iतlह? ®ांचे उ4र एक आहे . ;फर3वणे
झाले नाह? Uहणून. समाजालाह? हाच Iनयम लागतो.
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११.
११.

वाटचाल

एकमेकां सा] क। अवघे ध सप
ु ंथ॥

(तुकाराम
ाराम.)
.)

गाव-गाडा मळ
ू भरणारा कुणबी आ(ण वाहणाराह? पण कुणबीच आहे .
जसजशी राजकOय, सामािजक, धा^मक कामाकाजांत eयाला इतरांNया सा]ाची
गरज पडल?, ;कंवा eयाची व eयाNया साथीदारांची लहर लागल? तसतशी
भ+रताची संBया भडकतच चालल?. जो आला तो कुणQयाNया जागेतून जागा
काढून बसला. जोपयत कुणबी अकलेने व मेहनतीने सावध आ(ण तो व
आगतुंक असे दोघेह? सारखे गरजू होते, तोपयत ह? भरती दोघांनाह? उपकारक
झाल? आ(ण कुणबी व काना ]ांचे गोवeसाचे नाते चालू रा!हले.
कानांNया संघासारखे लहान लहान जनसमुदाय बहुधा अ`पयµाने व
अ`पकाळांत एक!दल होतात. परं तु कुणQयासारखा 3वखरु लेला जनसमाज
आळे बंद राहत नाह? व eयाचा Aयवसाय लोकसंमदापासून फार तुटक
अस`यामुळे तो चौकोनी न राहता लोकAयवहारात अगद? लुळा पडत जातो.
इतरांची ^मळकत जशी झाकून तशी कुणQयाची उघडी असते. eयाचे 3पकलेले
शेत, सुडी व रास, सवाना पटकन !दसतात. eयामुळे cयाची eयाची व4
ृ ी
eयातून आपणाला िजतके ^मळे ल Iततके काढoयाकडे झाल? आ(ण कोणीह?
eयाला पारठे पडू दे ईना. जाIतधम व जात-कसब ]ांचे बंड माजत गे`यामुळे
कांNया Aयवसायाला ि=थरता आल?; इतकेच नAहे तर cया eया जातीची
आपाप`या कसबाNया कामात इतरांवर कुरघोडी सु झाल?. एक जात
दस
ु र?Nया कामात हात घाल?नाशी झाल?. ]ाचा प+रणाम असा झाला कO,
जातकसब सोडून !दले तर eयेक जात पंचास जर अशा परजातीNया
कामात गैरवाकबदार व परावलंबी झाल? आ(ण अमुक जात, पोटजात ;कंवा
पंथ नसला तर आपले अमुक अमुक काम अडेल, ते कोणी करणार नाह?,
असा एकमेकांबVल भीIतभाव सव

उeपlन झाला. राजानुशासनाचा संबंध

नसतानाह? अस`या सामािजक व धा^मक ि=थतीमुळे गावगाडयात रे टारे ट?
सु झाल? आ(ण बहुतेक भार कुणQयावर पडून कांची सोय होणार
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अस`यामुळे कुणबी नको Uहणत असला तर? इतरांनी eयाचे Uहणणे मोडून
काढून वतनदारांNया भरतीला वरचेवर उ4ेजनच !दले. Iतला 3वरोध
करoयाइतके तेज eयामFये न उर`यामुळे Uहणा ;कंवा आपण ;कती भार
उचलतो ]ाचा उमज eयाला न पड`यामुळे Uहणा ;कंवा मायात सव
दIु नयेचा वाटा आहे ]ा धमसमजुतीने Uहणा, कुणबी हटतच गेला. अशा
र?तीने गाव-गाडयात कांना ना येऊन ^मळाले आ(ण दोघांचेह? लटांवर
उमाप फुगून तो कुणQयाNया बाजूने पार एकाराला. ]ा सबंध
खोगीरभरतीवन नजर ;फर3वल? तर काळीNया उeपlनाNया वाटणीसंबंधाने
कुणबी गाय आ(ण काना Iतला झालेल? खzया कळकळीची वासरे , हे नाते
नावाला मा

रा!हले आ(ण सव अडाणी कुणQयाला तोडoयाNया कामी एक

होऊन eयाला हात आखडू दे ईनातसे झाले. कुणQयाचा समाज अफाट आ(ण
पांगलेला अस`यामुळे eयाला अडाoयांना Iतरोध करता येईना; इतकेच नAहे
तर eयाजकडून जे आपले काम कन यावयाचे तेसुFदा चोख व वkशीर
कन घेoयाची ताकद व जूट eयात रा!हल? नाह? आ(ण तो एकसारखा
च गरत गेला. ‘तोबzयाला पुढे व लगामाला मागे’ असे होऊन कुणQयाNया
कामाची अडाणी टं गमंगळ क लागले, तर? eयाला eयांचे हfक पुरे-नAहे
वाढeया माणांत – चुकते करावे लागतात. कुण बकOवर ताव मारoयाला जर?
सव अडाणी एक होत तर? जाIतभेदामुळे एका जातीचे वतनदार दस
ु zया
जातीNया वतनदारांपासून अलग रा!हले व एकंदर गावाNया सामाlय !हताकडे
न पाहता आपाप`या 3व^श¡ !हतावर नजर दे ऊ लागले. जातकसबामुळे एका
घर? केणे येऊन एकमेकांना एकमेकांची मने सदै व राखणे दरु ापा=त झाले.
तेAहा जर? सवजण गावगाडयात ^शरले तर? eयांचे !हतसंबंध एक रा!हले
नाह?त, एवढे च नAहे तर अनेक बाबतीत !हत3वरोध व मeसरह? सु झाला
आ(ण eयाNया सवाग डागडुजीकडे कोणाचेच लH नस`यामुळे तो (खळ(खळा
झाला. कोणeयाह? कारणाने कोणाचे उeपlन वाढले, Uहणजे दस
ु रा eयाNयाकडे
पाहून हाय हाय करतो. महारांनी गावNया ढोरांनाच कातडे 3वकले तर सम=त
गावाला कातडी काम =व=तात पडेल. =व!हतासाठw महार ते Aयापाzयांना
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3वकतात आ(ण रगड पैसे ^मळ3वतात. ते महाग झा`यामुळे चांभारांना कूस
कमी राहते आ(ण ते कंु थत बसतात कO, महारांसारखे दै ववान कोण आहे ,
चांभाराचे िजणे फार वाईट. असो. सामाlय !हता3वषयी बेपवाई आ(ण
एकमेकांचा !हत3वरोध Iनमाण झा`यामुळे गावगाडयात जर? पRु कळ भरती
झाल?, तर? तो धडधाकट ठे वoयाची कळकळ व eयाNया उटया काढoयाची
खटपट व ताकद eयाNया भ+रतांतून Aयkशः व समुNचयाने नाह?शी झाल?.
पाटलाNया पोटात ^शन शेटजी eयाNया पडवीत दक
ु ान लावून अखेर पाट?ल
गढ?चा धनी कसा होतो, ]ाचे दयंगम वणन लोक गावोगाव करतात.
Aयापाzयांना सवलतीने व सNचेपणाने Aयापार करoयास भाग पाडoयाइतकO
जट
ू , अfकल, नेट व ामा(णकपणा, गावकzयांत नस`यामळ
ु े दKHणेतल?
पRु कळ गावे सावकारांNया घशांत उतरल? आ(ण eयांचाह? करडा अंमल
कुण बकOवर गाजू लागला. ‘बळी तो कान 3पळी,’ ]ा lयायाने सव थोतांडी व
गुlहे गार लोक व जमाती ]ांनाह? मोकळे रान सापडून eयांनी गावगाडयाची
3वचका3वचक व मोडतोड केल?. आज जे दरु ाचार? व ^शरजोर =वधम परधम
^भHुक !हंद ू गावकzयांकडून हfकाने उकाळा करतात आ(ण cया अनेक
आडदांड चोरटया, =थाIयक अगर ;फरeया जमाती हfकाने खळी उकळतात,
eयाचे कारन असे आहे कO, eयांNया अपहारास बंद? करoयाचे सामय
समाजात, धमrधकाzयांत व पूव Nया राजेरजवाडयांत नAहते. तेAहा एकंदर !हंद ू
समाजाची गावापरु ती rचमणीशी पण सवाग Iतमा जो गाव-गाडा eयामFये
पव
ू k AयkO व जमाती ]ांना तड दे oयाइतकO स4ा कोठून येणार? ]ामाणे
घरचे, दारचे, पै, पाहुणे, कामकर?, ऐतखाऊ, भले, बुरे, सवच गाव-वतनदार
बनले आ(ण अगोदरच (खळ(खळा झालेला, मोडकळीस आलेला आ(ण
ठालाठे ल भरलेला गावगाडा सफई फसला. तो आता +रचवून उलगडून पुनः
वेठव`या^शवाय चालणार नाह?.
गाव-गाडयाNया साठwNयाह? वर गेलेले हे भरताड आपोआप ओसरे ल
;कंवा हा हा Uहणता आपले ठाणे सोडील अशी आशा करoयात अथ नाह?.
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नवे नवे करणाzया सु^शKHत पा|ाeय समाजातदे खील खा ी पटवूनह? लोक
लवकर जागचे हालत नाह?त व नवीन सुधारणा पeकर?त नाह?त, तर
आमNया !ढबFद अ^शKHत व एकलकडया समाजास सव बाजंन
ू ी चलन
^मळoयाला पRु कळच काळ लोटला पा!हजे. तर? पण हे इ¡ ि=थeयंतर घडवून
आणoयाला िजतfया तातडीने आपण लागू Iततके बरे . गाव-गाडयात आता
अAवलचा जोम रा!हला नाह?, तर? ‘गाव कर?ल ते रावाNयाने होत नाह?’ असे
काह? काह? गो¡ींत अजूनह? !दसून येते. गावकzयांचा एक3वचार झाला तर
सFयाNया कायदे कानूंनी जे काह? थोडेफार =वातं£य गाव-गाडयात ठे 3वले आहे ,
ते eयाने कामी आणoयाला बलकुल कच नये. गावकzयांना =वतःNया
कतुकOवर करता येoयासारखे जे आहे eयात अJ=थान ;फर=eयांNया गमजा
चालू न दे णे ]ा कृeयाला !दले पा!हजे.
परमे©र कोणeया पाने येऊन स¦व घेऊन जाईल ]ाचा Iनयम नाह?;
‘माय मरो पण आस न मरो’; बहुभाPयाने ^मळते Uहणून गाडयाचा माग
फासाटयाने तर? काढला पा!हजे आ(ण कोणी आला तर eयाला 3वlमुख न
परत3वता घासांतून घास काढून !दला पा!हजे, अस`या भोdयाची तळी भरल?
पा!हजे. cयाने eयाने अंग (झजवावे व खावे, हा ई©र? संकेत आहे . चोरटया,
^भकार व इराoयांसारBया दं डेल जाती ]ांना गावकzयांनी Iनभ डपणाने
एकमुसंडीने तड iावे आ(ण cयाचा माल eयाचे हाल होऊ दे ऊ नयेत.
Iन|याचे बळ अस`यावर चार-पाच वषात फकOर, मानभाव, वारकर?, वासुदेव,
पांगळ
ू , जोशी, Iतरमल, दे वीचे नाना पंथांचे भगत, खोटे -नाटे आंधळे पांगळे ,
3वकल वगैरे जे बzहाणी अ^शKHत ^भHुक असतील, eयांना मुळीच ^भHा
घालू नये. कोणी उपाशीच म लागला तर cयाNया eयाNया माफक काम
दे ऊन पराका.ा तर सढळ रोजंदार? iावी. ;फर=eयांपैकO जे हुlनर? असतील
eयांNया कामाबVल ;कंवा मालाबVल रोकड मोबदला iावा, धाlय-भाकर? वगैरे
दे ऊ नये कारण eयांत म व कसर फार जाते. eयांचे सव काम गावचे
काना व दक
ु ाने ]ांजकडून भागoयासारखे आहे व eयांNया फेzयांचे काह?
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योजन उरले नाह?. पण eयांना येoयाजाoयाची मनाई करणार कोण?
]ासाठw =व=त असेल तरच ]ा बछाइeयांशी सौदा करावा आ(ण काह? झाले
तर? ;फर=eयांनी व eयांNया जनावरांनी कोणालाह? उपसग लावता कामा नये.
पाखरा-जनावरांसंबंधानेह? cया भोळवट धमसमजत
ु ी आहे त, eयांना खो
^मळाला पा!हजे. हौसेसाठw, उपयुkतेसाठw अगर भूतदयेसाठw पाखरे , जनावरे
पोसणे वेगळे आ(ण धमभयाने eयांना पोसणे ;कंवा जीवदान दे णे वेगळे .
दस
ु zया कारात ^शरजोरपणा वाढून लफंगेपणास उ4ेजन ^मळते. जाlया
(दे वाNया नावाने सोडले`या) गाई, पोळ, टोणगे, बोकड इतके उlम4 होतात
कO ते शेतात घुसून 3पकांची अतोनात नासाडी करतात; बाजारांत चारा, दाणा,
फळे वाटे ल IततकO खातात व माणसा-जनावरांNया अंगावर जाऊन eयांना
जायबंद? करतात, नAहे वेळेवर ठार करतात. चांगल? जोपे Iनपजoयाक+रता
रगदार जनावरे पा!हजेत हे खरे ; पण खा`लेले िजर3वoयास माणशीर काम
मुळीच नस`यामुळे eया कामालाह? ह? म=त जनावरे थोडfया अवधीत
Iनपयोगी होतात आ(ण मरे पयत eयांचा rधंगाणा मा

सोसावा लागतो, असा

खडतर अनुभव येतो. दभ
ु eया गाईUहशींना माफक काम !दले तर eया दध
ु ाला
चढतात, असा पा|ा¦यांचा अनुभव आहे . सरकार cयामाणे वळू घोडे ;कंवा
पोळ ठे वून कोणाला उप"व न होता eयांजकडून काम घेते, eयामाणेच
आपण केले पा!हजे. राखण-खावट?चा अंदाज कन एखाiाने पोळ ठे वावा
आ(ण माफक फळणावळ घेऊन IतNयांतून eयाचा खच काढावा. तेAहा
‘धमावर सोमवार’ Uहणून दे वाNया नावाने जनावरे सोडoयाNया 3वFद व
अशा जनावरांकडून आवyयक Iततके काम घेoयाला अनुकूल असे लोकमत
जागत
ृ झाले पा!हजे, Uहणजे ती ;कफायतशीर र?तीने बाळगoयास लोक तयार
होतील व eयांची तोशीस सबंध गावाला लागणार नाह?. जणू काय गावावर
पोळ सुटला, हा भाषणसंदाय आता बंद झाला पा!हजे. जसा दे वाला
वा!हले`या माणसांचा अधम पाहून वीट येतो तसाच दे वाNया नावाने
सोडले`या जनावरांची ि=थती व उप"व पाहून येतो. गाईला लोक दे वाNया
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नावाने सोडले`या जनावरांची ि=थती व उप"व पाहून येतो. गाईला लोक
पc
ू य मानतात आ(ण Iतने कशातह? तड घातले तर? Iतला कोणी मार?त
नाह?. ]ा धमसमजत
ु ीचा फायदा घेऊन सव जातींचे लोक गाना शेतात व
दाणाचाzयाNया बाजारात मोकाट सोडतात आ(ण eया तेथे जोगावतात.
कसायाNया हातून गाई सोड3वणे पुoय आहे , ]ा धमसमजुतीचा फायदा घेऊन
पुRकळ ढगी लोक धमशील !हंद-ू जैनांकडून पैसे उपटतात. eयांना हा एक
रोजगार झाला आहे . हे खरे गोरHण आहे काय, ]ाचा शांत मनाने 3वचार
करावा. cयाला ऐपत नाह? eयाने लोकांNया िजवावर गाई का बाळगाAयात,
आ(ण असले धंदेवाले आज पैसे घेऊन उiा पुlहा कसाबाला जनावर 3वकणार
नाह?त कशावन? eयांना बाजारभावापेHा जा=त पैसे दे ऊन eयांNया
लN
ु चेrगर?स उ4ेजन दे oयात काय पुoय आहे ? जोपयत लोक गोमांस
भKHतात तोपयत गोरHणाचे असले यµ करणे Uहणजे आकाशाला गवसणी
घालoयासारखे आहे . गोरHण अeयंत उपयोगी आहे आ(ण ते फलद मागानी
झालेल? पा!हजे. परं तु पर=पर गाचा खच काढणाzयांना तो तसा काढू दे ऊ
नये आ(ण परधम यांशी ]ा कामी !हंद-ू जैनांनी 3वतंडवाद घालू नये व आपला
पैसाह? दवडू नये. संघ!टत यµांनी हाच वाया जाणारा पैसा चांगल? (ख`लारे
तयार करवून जनावरांची पैदास व संBया आ(ण eयांNयाारे दध
ु ातुपाचा
पुरवठा सुधारoयात खच पडला तर खरे गोरHण होईल. जाता जाता भूतदयेचे
एक दोन अपवादा=पद कार सांगतो. गाना व कु£यांना भाकर? चारoयाचा
पRु कळ लोकांचा प+रपाठ आहे . मारवाडी-गुजराती बहुधा रोज गाईकु£यांना
भाकर?चा तुकडा टाकतात. eयामुळे मालकांना आच लागत नाह?, रोकडी
जनावरे व मोकाट मांजरे , कु ी ग`लोग`ल? मैला खाताना n¡ीस पडतात
आ(ण जनावरांची अवलाद !दवस!दवस हलकO होत चाललेल? आहे . गाढवेह?
मोकाट सुटत अस`याने हाच कार द¡
ु ीस पडतो. अशा जनावरांचा Aहावा
Iततका उपयोग होत नाह?, आ(ण ‘एक धड ना भाराभार eया rचंFया’ मा
वाढतात. दारसुlया कु£यांमFये 3पसाळले`यांची संBया वाढून अIतच

ास

होतो आ(ण असा काळ आला आहे कO, eयांना खNची करoयाचा यµ केला
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पा!हजे. अधाकोर भाकर?ने अगर उ;करडा घोळoयाने गाई, मांजरे , कु ी ;कंवा
गाढवे ]ांचे पोषण होते असे नाह?; मा

eयांना वषानव
ु ष} उपवासात काढावी

लागतात. तर? वाई येथील गोशाळे Nया ]ा दानधमाला Aयवि=थत =वप !दले
तर चांगल? जनावरे पैदा होoयाला व पोसoयाला मदत पोचेल आ(ण हालात
राहणाzया मरतुकडया जनावरांची संBया कमी होईल. गाढवांमाणे डुकरे ह?
मोकाट अस`यामुळे 3पकांची खराबी करतात. फासेपारधी व fवrचत
मुसलमान पाखरे धन अ!हंसाधमाNया अनुयायांकडून पैसे उकळतात. eयांना
हा रोजगार झाला आहे . Lायुk धमक`पनांचा सार झाला तर अस`या
अनाचारास खा ीने चांगले वळण लागेल. मोकाट पशुपयांना अlन
घालoयापेHा ऐपतीमाणे ते बाळगून हौस अगर धंदा करoयाची व4
ृ ी
बळावेल तर मोकाट जनावरांकडून होत असलेल? लोकपीडा दरू होऊन शेतीचा
आनष
ु ंrगक असा एक पशप
ु Hी3व'Oचा धंदा कुणQयाला ;कफायतशीर र?तीने
करता येईल.
अनुभवाअंती सरकारने जे काना Iनपयोगी ठरवून सरकारNया व
गावNया नोकर?तून वजा केले, eयांना काळी-पांढर?त काह?एक हfक दे ऊ नये.
कालमानामाणे सव ना व Iतसzया ओळीचे का-भट, गुरव, कोळी, सोनार,
रामोशी, जंगम, मुलाना ]ांNया गावकOचे काम बहुतेक नाह?से झा`यासारखे
आहे . दस
ु zया ओळीचे का-कुंभार, पर?ट, lहावी, मांग ]ांनाह? Uहणoयासारखे
गावकOचे काम पडत नाह?. भराडी, गधळी कायाNया वेळी गधळ व वाये,
मरु dया जागरण घालतात. सणाNया !दवशी तांबोळी दमडीटोल?ची 3वडयाची
पाने दे तो आ(ण गुरव दोन चार प ावळी टाकतो, पण eयाNया वीस पंचवीस
पट ;कमतीचे वाढणे eयाच !दवशी दोघेह? घेऊन जातात. अल?कडNया
;फरले`या काळात भट, जंगम, सोनार वगैरचे कामह? फार जुजबी पडते.
मडकO, =व=त !टन व एनामल वगैरेची भांडी, साबण, दोरखंडे रोखीने ^मळू
लागल? तशी कुंभार, पर?ट, मांग ]ांNया कामाला आटणकळा आल? आहे .
कुणQयाची हजामत सरासर?ने पंधरा !दवस ते एक म!हlयाने होते व मोठया
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माणसांNया हजामतीस पाव अधा आणा पडतो. बरे च लोक डोके ठे वू
लाग`यापासून व काह? काह?नी =वतः दाढ? करoयाला स
ु वात के`यापासून
lहाAयाचे काम पRु कळ कमी होत चालले आहे. तेAहा सव ना आ(ण दस
ु zया
व Iतसzया ओळींचे का ]ांची जर पडेल तेAहा eयांना रोख मेहनताना
iावा. eयांनी तो ;कतीह? जा=त माrगतला तर? वषानुवष आलुते बलुते,
वाणगी आ(ण सणावारांची वाढणी व पो=त ]ांपेHा तो खा ीने कमी पडेल.
प!ह`या ओळीपैकO चांभाराची गरज बागाईत शेतकzयांना जा=त लागते.
बहुतेक चांभारकाम 3वकत पडते. तेAहा चांभारांचेसुFदा बलुते काढून eयाला
रोख मेहनताना दे oयाचा प+रपाठ घात`यास वावगे नाह?. लाकूड !दवस!दवस
महाग होत चालले आहे . लोखंड लाकडापेHा काम चांगले दे ते. टाटाNया
कारखाlयांतून लोखंड मब
ु लक बाहे र पडू लागले तर शेतकामाकडे लाकडापेHा
लोखंडाचा उपयोग अrधक होणार आहे , हे लHात आणून सत
ु ाराची ओळ
बदलणे Aयवहाय !दसते. महार-जागले ]ांNया कामात जी सरकारची व
रयतेची सरकत आहे ती तुटल? पा!हजे आ(ण दक
ु ानदारांनी दक
ु ानामागे दोनचार आणे व कुणQयांनी पीत पयामागे पै दोन पै दे ऊन eयांना रोख
नेमणूक कन दे oयाचे लोकलबोडामाफत सरकारकडे सोपवावे, eया^शवाय
eयांची पीडा दरू होणार नाह?. बलुतेआलुते हे कानांचा मुशा!हरा होय. तो
दे शपरeवे खाoयाNया मुBय धाlयाNया पाने iावयाचा असतो. दस
ु रे धाlय
के`यामुळे अगर इतर कारणांमुळे जर मुBय धाlय दे णे शfय नसेल, तर
eयाचा मोबदला दस
ु zया 3पकाने ;कंवा रोकडीने भन काढावयाचा असतो. हा
मूळ कयास आता रा!हला नाह?. eयामुळे कानांNया मागणीत प!ह`याने
मोहबत व भीक आ(ण पुढे अडवणूक ^शन ती 3वनाकारण फाजील फुगल?
आहे . eयांना ज^मनी नस`या तर? ते बी-भरण घेतात, मुBय आयाखेर?ज
शेतात 3पकेल eयाची वाणगी उपटतात व चोzया करतात आ(ण रयतवार?
पFदती, अrधकार3वभागाeमक राcयसुधारणा व AयापारवF
ृ द? ]ांमुळे eयांची
मामूल कामे सुटल? ;कंवा हलकO झाल?, तर? रयत-घेoयात ते यिeकंrचत
मज
ु रा घाल?त नाह?त. हा अlयाय-नAहे -जल
ु ूम आहे . आज काना
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कुणQयाजवळ शेतमाल मागतात, तेAहा असे Uहणत नाह? कO ‘इतके काम
केले व eयाची मजरु ? इतकO होते; तर ‘माझा पंच एवढा मोठा आहे आ(ण
एवढयात माझे कसे भोगावे?’ जणू काय काम करो ;कंवा न करो व eयाची
;कंमत काह? असो, कुणQयाने सवाचा पंच चाल3वoयाचा वाटाच उचलला
आहे !! fवrचत !ठकाणी मोठया जमीनदारांनी आप`या गडयांना सुतारकाम,
लोखारकाम ^शक3वले आहे व ते eयांना बलुeयापेHा फार =व=तात पडते.
सबब प!ह`या ओळीचे का आज IनAवळ कुण बकOचे काम (]ांत इतर
कानांNया व गावकONया कामांचा समावेश अगद? क नये). ;कती
करतात, ते कोणeया तीचे करतात व ढळeया अंदाजाने eयाची मजुर? काय
होते, ]ाचा !हशेब करावा आ(ण eया Iनरखाबहरहुकूम कुणQयाने बलत
ु े iावे,
अशी ि=थती Iनमाण केल? पा!हजे. गावकzयांना शेतकO सभांनी ]ा कामात
समज व मदत !द`यास eयांचे डोळे उघडून ते आपला फायदा कन घेतील.
]ा ठरावाAयIत+रk कुणQयाने एक चुई कांना दे ता उपयोगी नाह?. ]ामाणे
‘चाकर? आ(ण भाकर?’ ]ांची !हशेबी सांगड घालून !दल? Uहणजे आज जे
महार, मांग, ^भ`ल, रामोशी ]ांचे प ढार आ(ण कामापेHा सुतार, लोहार,
चांभार ]ांचे संBयाrधfय गावोगाव n¡ीस पडते ते ओसरे ल आ(ण कामाNया
मानाने कामकर? रा!हले Uहणजे सवाना भरपूर काम व पोटभर दाम ^मळून
कुणQयाNया मागचे जंजाल तुट`यासारखे होईल.
रा

फार झाल? व कथdयाचा Iनकाल लागला नाह?, Uहणजे काह?

काह? जंगल? जाती तो पाट?खाल? झाकून ठे वतात व दस
ु zया !दवशी ;फन
पंचायत जमल? Uहणजे पाट? उघडून तो अपुरा रा!हलेला वाद पुनः सु
करतात. तशी अव=था वर?ल योजनेने होणार आहे . कुणबी आ(ण काना
]ांचा Aयवहार रोकडीचा झा`या^शवाय तो चोख होणार नाह?. जे कुणबी रोकड
पैसा दे ऊन बलुeयांकडून कामे कन घेतात, ती eयांना मन=वी =व=त
पडतात. तेAहा cयांना शfय असेल eया कुणQयांनी ताबडतोब रोकडीने
बलुeयांची कामे घेoयास सुवात करावी. ऐनिजनसी बलुeयापेHा शेतमालाचे
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टfके कन जर कुणबी कानांना दे ईल तर पैसा मोडoयाची पाळी आ`याने
तो जा=त चौकस होईल, खेडयात पैसा n¡ीस पड`यामळ
ु े काना काम
जा=त आ=थेने करतील. ‘कमी आले जा=त गेले’ अशी दोघांचीह? त'ार
उरणार नाह?, आ(ण आलुeयाबलुeयांना शेतमालाची ;कंमत नस`याने तो ते
वाटे ल तसा वाoयाला घालतात व eयामुळे धाlयाचे भाव उतन कुणQयाचे जे
नुकसान होते ते होणार नाह?. ]ामाणे रोकडीचा Aयवहार झाला तर? eयातल?
उधार? मोड`या^शवाय खेडी सावरणे अशfय आहे . रोकडीने कुणबी व
काना ]ांची जखडबंद? सैलावेल इतकेच. पण ‘हा दाम व हे काम’ अशी
रोखी सु झाल? तर मा

कुणबी व काना !हशेबी बनतील, उभयपHी खर?

पोट-Iतडक लागेल आ(ण ‘उधार?चे खाते सAवा हात +रते’ ह? खेडयांतल? रडकथा पRु कळ कमी होईल. ;फर=eयांNया दाभाडांतून सुटून कुणबी कानांशी
‘रोख भाई ठोक’ असा Aयवहार क लागला Uहणजे तो आपला बाजारह?
रोखीने करoयास ^शकेल आ(ण eयाचा खा ीने फायदा होईल. सFया या ाच
या ा बोकाळ`या आहे त. eयात गावकर? फुकट खचाNया भर?स सालोसाल
पडतात आ(ण लुNचे, सोदे दक
ु नदार rगzहाइकांना बुड3वतात. ]ासाठw या ांची
संBया कमी झाल? पा!हजे, Uहणजे eयाबरोबरच परधमातले दे व, उeसव व
eयांचे भk हे ह? हटतील. Bयाल?खुशाल?, अlनसंतपण ]ांसाठw पूव चे राजे
या ांना नेमणुका दे त होते. आताचे सरकार Lानीजनांसाठw काय ती मदत
दे ते. Iतचा फायदा घेऊन कलो4ेजन, Lानसंपादन व मनोरं जन यांची पीठे
या ा कशा करता येतील यासंबंधाने दक
ू ना
ु ानदार? ]ा करणामFये सच
के`या आहे त, eयांचा जर तो 3वचार Aहावा.
!हंद=
ु थानात सFया अजमासाने शेकडा ९४ लोक IनरHर आहे त आ(ण
शाळे त जाoयाजोPया शंभर मुलांपैकO सुमारे १७।१८ काय ते शाळे त जातात.
जोपयत कुणQयांना व अडाoयांना Iतसरा डोळा नाह?, तोपयत Jाम-सुधारणा
हा 3वषय IनAवळ मनोराcयात वावरणार. सरकारने आजपयत ^मळ3वले`या
व eयह? ^मळवीत असले`या नाना3वध मा!हतीवन आमचा समाज
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सुधारणेNया कोणeया पायर?वर आहे ह? गो¡ बहुजनांपेHा सरकारला जा=त
=प¡ झाल? आहे . सरकारने चलन !द`या^शवाय लोक आपापल? इ¡ सुधारणा
करतील असे Uहटले तर बहुतेक कपाळाला हात लावून काल'Oडेकडे टकमक
पाहत बसoयाची पाळी येणार आहे . तेAहा वर?ल योजना अमलात येoयासाठw
सरकारने आमचा पांगुळगाडा हाकला पा!हजे. सव धंदे जाIतधम होऊन
बस`यामुळे एका जातीNया इसमाला दस
ु र?Nया धंiात वेश करoयास पुRकळ
अडचणी येतात. सबंध इलाBयात कलाभुवने हाताने मोजoयाइतकOदे खील
नाह?त! आ(ण eयातह? Iनय^मत 3वiाथाना वेश!! धंदा ^शकoयाला सुतार,
लोहार, चांभाराकडे त!दतराने जावे तर ते Uहणणार कO ‘तुUह? आपला
वडलािजत धंदा करा, आमचा धंदा !हरावून घेऊन आUहांला भीक
मागावयाला लावणार कO काय’? ाणाला सत
ु ार-कारकुनाचे बरे वाटत नाह?,
ं ी पाहवत नाह?,
कुणQयाला ाण-नांगzया खपत नाह?, ^शsं याला सोनार^शप
फार काय (=ती झालेले महारसुFदा मांगाना गुरे ओढू ;कंवा फाडू दे त
नाह?त! ]ामाणे कोणीह? आपले कसब इतराला दाखवीत नाह?. जोपयत
वाटे ल eयाला वाटे ल तो धंदा ^शकoयाला साधने मुबलक नाह?त, तोपयत
लोक जातधंदा सोडीत नाह?त ]ाबVल eयांना दोष दे ता येणार नाह?. सरकारने
शाळा काढून कारकुनी धंiात ाणेतर जातींचा ^शरकाव होoयाची तरतूद
केल? आहे . परं तु तीह? अiा3प यश=वी झाल? नाह?. शाळे त मुले घालणे हे
आप`या 3पढ?जाद धंiापेHा जा=त ;कफायतशीर असेल तरच ाणेतर
आपल? मल
ु े शाळे त घालतील. तशी ;कफायत होoयाला eयांNया डोdयांसमोर
जे साधन !दसते ते सरकार? नोकर? होय. ती ^मळoयाइतके ^शHण दे णाzया
शाळा सबंध तालुfयात फार तर दोन fवrचत तीन असतात. तेAहा पुरते
^ल!हणे येणे आप`या आटोfयाबाहे र आहे , असे Uहणून IनरHर जाती आपल?
मुले शाळे त घालoयाNया भर?स पडत नाह?त. पुRकळांचा असा अनुभव आहे
कO, !दवसातून पाच-सहा तास शाळे Nया सावल?त बस`यामुळे रानांत
!हंडणाzया मुलांपेHा शाळे त जाणारा नरम पडतो, eयाला ऊन-वाzयात, थंडीपावसात काम करoयाचा सराव लागत नाह?, अंगमेहनत करoयाची लाज
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वाटते व eयाची ^मजास वाढते. इकडे ^ल!हणे पुरे झाले नाह? Uहणून नोकर?
^मळत नाह? Iतकडे मळखाऊ, शेतकाम, सत
ु ारकO, मजरु ?, पायपीट वगैरे होत
नाह? व खच मा

अrधक करावासा वाटतो आ(ण eयाNया IनरHर बंधंच
ू ा

पंच eयाNयापेHा चांगला चालतो. सबब IनरHरांपेHा साHरांचा संसार जा=त
सुरेख चालतो, अशी खातरजमा झा`या^शवाय शाळांत ाणेतरांNया मुलांची
गद होणे व ाथ^मकापेHा दु यम तीचेच ^शHण जा=त फैलावते ह? त'ार
दरू होणे दघ
ु ट !दसते. सन १८९१ ते १९११ पयत दु यम ^शHणाNया
शाळांतील 3वiाथ दप
ु ट?हून वाढले, पण ाथ^मक शाळांतील काय ते शेकडा
६७ नीच वाढले. ^मशनzयांNया गावोगाव फुकट शाळा व eयामधील परोपर?ची
आकषके असूनह? eयांनी हाती धरले`या Iनकृ¡ वगात ^शHणाचा सार होत
नाह? याचे वम तर? हे च आहे . ^ल!हoयावाचoयाला ‘Iतसरा डोळा’ Uहणतात.
दोन जाऊन जर Iतसरा येत असला तर तो हवा असे कोणीह? Uहणणार
नाह?. पोटाची दोन कामे येऊन जर साHरतेचा लाभ झाला तर खरे क`याण
आहे . तेAहा ाथ^मक शाळे चा तर? अयास'म व वेळ असा ठे 3वला पा!हजे
कO, 3वiायाना ^ल!हणे ^शकून आपला 3पढ?जाद ;कंवा दस
ु रा धंदा ह=तगत
करoयाला सवड सापडेल. ओबडधोबड आऊतकाठw तयार ;कंवा द
ु =त
करoयासाठw कुणQयाला आप`या उeपlनाNया चौया वाटयावर बलुते iावे
लागते. ]ा=तव ाथ^मक शाळांतून जर सुतारकO, लोहारकO, चांभारकO वगैरे
3वषयांचे ^शHण दे oयाची सोय झाल? तर शाळे त मुले घात`यापासून फायदा
आहे असे लोकांNया अनुभवाला फार थोडया अवधीत येईल. शाळे त धंदे^शHण
घेऊन जे कुणबी बाहे र पडतील ते आपल? बलुत-कामे घरNया घर? करतील.
अशा र?तीने eयांची कामे वेळNया वेळी होऊन eयासाठw खच होणारा पैसा व
वेळ वाचला तर इतरांनाह? आपल? मुले शाळे त घालoयाची उमेद येईल. ^म.
कO!टंग साहे बाNया अंदाजामाणे दKHणेतील शेतकzयांना शेतकाम फार तर
सहा म!हने पुरते. तर मग शेतकाम संभाळून eयांना का-नांचे काम
करoयाला पुRकळ फुरसत आहे . IतNयांत eयांनी काह? आउते केल? तर ती
eयांना 3वकताह? येतील आ(ण आप`या उeपlनात भर टाकता येईल. सFया
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जाIतधमामाणे कुण बकONया आउतापैकO एक एक जातीचा का करतो,
दस
ु रे दस
ु र?चा, एवढे च नAहे तर सनगाचे वेगवेगळाले भाग वेगवेगळाले का
बन3वतात. तेAहा हeयारे ;कंवा eयांचे भाग बन3वणारा एक, जोडणारा दस
ु रा
आ(ण वापरणारा कुणबी Iतसरा असल? तzहा होते. eयामुळे eयातल? वम}
एकमेकांNया Fयानात येत नाह?त व सवच आउते अगद? Iनकृ¡ अव=थेत
पोचल? आहे त. पर=परावलंबी धंदे शाळे त ^शक3वले तर हeयारे एकाNया
दे खरे खीखाल? तयार होऊन ती सुधारतील आ(ण सFया नजरे स पडणारे
तुटपुंज़े कारखाने बसून eयांNया जागी मोठया माणावर धंदे काढoयाची व
चाल3वoयाची अनुकूलता काराrगरांना येईल. जोडा कोठे लागतो हे
वापरणाzयाला तेAहाच कळते. ]ा lयायाने आउते वापरणाzया कुणQयाला जर
eयातल? नजर आल? तर तो eयातले दोष काढून हeयारे तयार कर?ल.
जाIतबा] धंiाचे ^शHण सव जातींNया मल
ु ांना सरास ाथ^मक शाळांतून
^मळू लागले तर जाIतधमाची अथवा जातधंiाची काटे र? कुपाट? नाह?शी
होईल, हा सवात मोठा फायदा आहे .
खेडयातला मुBय धंदा शेतकO. तेAहा कुणबी हा खेडयातला धान घटक
आ(ण कुणQयासाठw इतर हे नाते लHात आणून खेडयाखेडयांनी शाळा
काढ`या पा!हजेत. शेतकामाNया हं गामास धन शाळे चे तास व सुटया
असाAयात. शेतकाम नसेल अशा !दवसांत शाळा दव
ु k असावी, ते बेताचे
असेल eया वेळी एकवk आ(ण eयाचा भर असेल eया वेळी 3वiाथ
^शक3वलेले न बोळवतील इतfया बेताने Uहणजे सुमारे एक-दोन तास शाळा
भरवावी. शाळे त शार?+रक बलवF
ृ द?ला मह¦व !दले पा!हजे आ(ण अयास'म
इतकाच असावा कO, ^शकणाzयाला बाजारात अडचण पडू नये, सावकाराशी
तड दे ता यावे आ(ण आप`या धंiाचे Lान वाढवता यावे Uहणजे Aयवहाय व
ोVीपक ^शHणाची तरतूद केल? पा!हजे. ^ल!हता वाचता येणे, पा!हलेल? व
ऐकलेल? व=तू व हकOगत मजकूर जुळवून सांगता व ^ल!हता येणे, उजळणी,
दे शी चाल?ची को¡के, (cयाला परदे शी को¡कांचे कारण पडेल ती तो
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जर?माणे पुढे ^शकेल.) तडचे !हशेब, जमाखच, पंचरा^शक, Aयवहार?
अपण
ू ाक, Hे मापन, Aयाज, काळ-काम-वेग वगैरेची साधी उदाहरणे आ(ण
बेताची rच कला हे 3वषय मेहनतीने ^शक3वले पा!हजेत Uहणजे आज बहुतेक
ताeयापंतोजीNया ^शHण'मावर भागेल. ]ा^शवाय Aयापार, ांतापरु ती
राcयAयव=था, इIतहास, स3ृ ¡सदय यांNया अनुरोधाने इलाBयाचा भूगोल
3वiायाNया हातात पु=तक न दे ता नकाशावन ^शकवावा आ(ण
!हंद=
ु थानचा भूगोलह? Aयापार? बातUया व वतमानप े समजoयाइतका
नकाशावन ^शकवावा. इIतहास ^शHकाने वाचून अगर AयाBयान पाने
^शकवावा. rच े व नकाशे काढoयाचे तां क Lानह? मुलांना ^मळाले पा!हजे.
]ांखेर?ज सवसामाlय Lानावर?ल पाठ ^शHकांनी मुलांना वाचून दाखवावेत
आ(ण दशनी Lानाने Uहणजे शfय Iततfया व=तू व योग दाखवून eयH
Lान दे oयाची खबरदार? बाळगल? पा!हजे. सामाlय Lानाचे ^शHण िजतके
जा=त ^मळे ल Iततका आमचा हा=या=पद दे वभोळे पणा नाह?सा होईल.
दRु काळ, sलेग, पटकO वगैरचेसुFदा आ!दकारण दे वापेHा नैसrगक Iनयमाकडे
जा=त येते, ]ा व अस`या गो¡ी लोकांना कळू लाग`या तर भदं च
ू े बंड कमी
होऊन जनता योPय मागाने जाईल. सवसामाlय Lान ]ा 3वषयामFये
माणसा-जनावरांचे आरोPयशाÂय, शर?रशाÂय, हवा, पाणी, =वNछता,
वन=पIतशाÂय, भूगभशा, रसायनशा, खगोल, पदाथ3वLानशा,
यं शाÂय वगैरNया रोजNया Aयवहारात लागणाzया शाीय मा!हतीचे सोपे
पाठ असावेत. तसेच शेतकO व Iतला जर अशी दस
ु र? मा!हती ]ांचाह? eयात
अंतभाव Aहावा. या Lानाचा मुBय हे तू हा कO, पदाथ अगर व=तुि=थती पाहून
IतNयामFये सुधारणा करoयाचे सामय 3वiाथाNया अंगी यावे. उदाहरणाथ,
बी गोमू ांत का ^भज3वतात, कोयeयाचे पाते अगर कुzहाडीचा दांडा लांब ;कंवा
आखूड का असावा, मोटे ला कणा कशाला पा!हजे, गाडयांची चाके उं च ;कंवा
ठ गणी असावीत कO काय इeयाद? cया गो¡ी लोक पाहतात व करतात, eया
सुधारoयाबVलचे 3वचार व योग करoयाची पा ता 3वiायाNया अंगी आणल?
पा!हजे, Uहणजे शाळे तील अयासाNया सा]ाने ते आपले Lान पुढ?ल
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आयुRय'मात वाढवू शकतील आ(ण आपल? क`पना चालवून नवीन सुधारणा
अगर शोध क शकतील. शाळे मFये हात, पाय, डोळे , बुFद? ह? सव
उपयोगात आणoयास ^शक3वले पा!हजे; Uहणून सामाlय Lानाचे योग
3वiाथाNया हातून कन यावेत आ(ण eयांना सत
ु ारकO वगैरेची हeयारे फुकट
व मनमुराद वापरoयास ^मळावीत. हा इतका ^शHण'म फार तर तीन चार
वषात वाटून iावा आ(ण eयाचे वाडमयाeमक ^शHण (]ांत सामाlय
LानाNया सयोग ^शHणाचा अंतभाव होत नाह?.) शाळे त सुमारे रोज तीन
तास एकसांज iावे, Uहणजे मुलाना एकसांज आप`या आईबापांना शेतात
;कंवा दस
ु र?कडे मदत करoयास व आपला 3पढ?जाद धंदा eयH काम कन
^शकoयास वेळ सापडेल. असले ^शHण समजoयाला 3वiायाचे वय अगद?च
लहान असता उपयोगी नाह?. ते Iनदान गरु ाखी पोराइतके Uहणजे ८ ते १२
वषाचे असावे. रोथाम=टे ड पFदतीने शेती ^शक3वल? तर फार थोडया
ज^मनीवर काम भागते. पूव rथयामधील मारJाबोवा येथील शाळे त १५९
3वiायाना शेतीचे ^शHण दे oयास सुमारे एक एकर जमीन ब=स होते.
eयेक शाळे ला एक शेत iावे आ(ण eयाची सव कुणबीक मुलांकडून करवून
यावी, इतकेच नAहे तर eयातील माल 3वकoयालादे खील मुलांना बाजाराला
पाठवावे. eयाचमाणे डागडुजीपुरती सुतारकO, लोहारकO, चांभारकO मुलांना
^शक3वoयाची तजवीज Aहावी. हे ^शHण दे णारे ^शHक तयार होईपयत
IनरHर पण वाकबगार शेतकर?, सत
ु ार, लोहार वगैरे गावचे जातकसबी
इeया!दकांकडून ते दे oयाची सोय झाल? तर? दे खील अडला गाडा पढ
ु े
ढकल`यासारखे होईल. ]ा कांना AयाBया वगैरे न आ`या Uहणजे पु=तकO
Lान नसले तर? ते आपले कसब काम कामाचा गु ]ा ाNय ^शHणपFदतीने नामी ^शक3वतील. ^ल!हणे वगैरे एकसांज आ(ण कुणबीक व IतNया
अंगभूत धंदे यांचे ^शHण दस
ु र? सांज यामाणे अयासाची वाटणी करावी.
शेतकOसुधारणेसंबंधाने सरकार? व खाजगी र?तीने ^सFद होणार? मा!हती
वगैरची ओळख 3वiायास तसेच गावकzयांस ^शHकाने कन iावी आ(ण
शेतकO खाeयाची eयावर दे खरे ख असावी. शेती सुधारoयासाठw सर सासून
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डेिAहड ]ांनी सरकारपाशी टोलेजंग दे णगी !दल? आहे . वर द^शत केले`या
नमुlयावर शाळा काढoयाकडे जर Iतचा उपयोग केला तर ;कती तर? बहार
होईल!
गl
ु हे गार जातींची मुले व भ`या जातींतील अ`पवयी गl
ु हे गार यांचा
® फार बकट आहे . ‘बीज तसा अंकुर’ आ(ण ‘बाळा ते जlम काळा’ हे
^सFदांत पा|ा¦य त¦ववे¦यांNयाह? अनुभवास उतरले आहे त. पूवज
 ांचे गुणदोष
मुलांत वंशपरं परे ने उतरतात आ(ण लहानपणी cया खोडी लागतात, eया
मरे पयत सुटत नाह?त. तेAहा Iनढावले`या गुlहे गारांपासून अ`पवयी गुlहे गार
दरू ठे वणे िजतके जर आहे IततकOच गुlहे गार जातींNया मुलांची व eयांNया
आईबापांची थान-तोडकO जर आहे . िAहfटर ]ग
ू ोने असे ग(णत बस3वले
आहे कO, एखाiाला सुधारणे झा`यास eयाNया आजापासून स
ु वात केल?
पा!हजे Uहणजे आनव
ु ां^शक गुणदोष Iनदान तीन 3पढया तर? राहतात.
गुlहे गार संतान Iनपजू नये Uहणून Iनसवले`या गुlहे गारांना खNची करoयाचा
योग अमे+रकेत चालू आहे . या 3वषयाचे मह¦व ओळखून सरकार गुlहे गार
जातीNया मुलांNया =वतं

शाळा काढ?त आहे . भ`या जातीत`या cया

अ`पवयी तणांNया हातून संगIतदोषाने ;कंवा अबुFदपणाने गुlहा घडला
असेल eयांना Iनढावले`या गुlहे गारांचा संपक लागू दे ता कामा नाह?. अशा
अ`पवयी गुlहे गारांसाठw सरकारने थोडयाफार शाळा घात`या आहे त, आ(ण
eयाबVल ते धारवाड येथे बो=ट ल पFदतीने मोठया माणावर योग कन
पाहत आहे . गl
ु हे गार जातींNया मल
ु ांNया व अ`पवयी गl
ु हे गारांNया शाळांचा
एक मोठा उपयोग कन घेता येईल. येवले, ^भंगार, पाथड संगमनेर, पैठण
अशा !ठकाणी 3वणकामाचा धंदा जोरात आहे ; तेAहा तेथ`या ाथ^मक शाळांत
या धंiाचे Lान !दले तर चांगले. शेतीAयIत+रk दस
ु रा धंदा भरभराट?त
असलेल? गावे फार थोडी आहे त. Uहणून कुणबीक हा धान धंदा धन
खेडयांत`या शाळांचा ^शHण'म मु'र केला पा!हजे. असल? अट
गुlहे गारांNया शाळांना नाह?. गुlहे गार जातींना Iत3.त जातकसब मुळीच
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नाह?. नवट ज^मनीमFये वाटे ल ती सोय व उVीम काढता येतात. सुधारले`या
आउतांचा कुणQयांमFये सार होoयाला मुBय अडचण ह? आहे कO, eयांचा
एक (खळा Iनघाला ;कंवा टांचा उसवला तर गावNया सत
ु ार-लोहार-चांभारांना
ते काम नीट करता येत नाह?. सुधारलेल? हeयारे नवीन व द
ु =त करणाzया
कसQयांचा गावोगाव भरपूर पुरवठा करoयाची सोय झा`यावाचून आमची शेती
व दस
ु रे धंदे यांची उlनती होणार नाह?. या ^शHणाची सोय गावगlनाNया
शाळे त होणे आज तर? अशfय !दसते. Iनदान ते अशfय नसले तर? मन=वी
खचाचे आहे आ(ण इतका खच करoयाला लोकलबोड-UयुIन^सपा^लटयांसारBया
सं=थांना आज सवड आहे असे !दसत नाह?. गुlहे गारांNया शाळांत जर हे
^शHण मुBयeवे !दले तर अशा ^शKHतांना पटापट काम ^मळून चांगल?
पैदास होईल, व गl
ु हा करoयाची हुfकO फारशी येणार नाह? आ(ण
कुणQयांचीह? अडचण व गैरसोय दरू होईल. कामकुचरपणा, उiाची पवा न
करणे, दस
ु zयावर 3वसंबणे, कामाचा बाट धरणे, उeकृ¡ कामकर? बनoयाNया
मह¦वाकांHेचा अभाव वगैरे जे दोष आमNया मजुरांत !दसतात, ते
घाल3वoयाचा यµह? ]ा शाळांत नेटाने झाला पा!हजे. !दले`या rच ात
द
ु =ती करणे आ(ण कोzया कागदावर नवीन rच

काढणे ]ांत जे अंतर आहे ,

तेच 3ववKHत प+रि=थती Iनमाण क, अशा ि=थतीत वाढणाzया मुलांचे
^शHण यात आहे . तेAहा या व!हमी मुलांNया शाळा दे शाला िजतfया कारे
उपकारक होतील Iततfया कराAया अशी सरकारास नÇ 3वनंती आहे .
fवrचत असे घडते कO, गl
ु हे गार जातींNया लोकांनी ामा(णकपणाने
उiोग करoयाचे मनात आ(णले तर? eयांना कोणी जवळ कर?त नाह?. ते
गुlहा करतील आ(ण आप`याला ायि|4 iावे लागेल, अशी लोकांना भीती
वाटते. कानफाटया नाव पड`यामुळे कोठे काह? गुlहा झाला कO यांना
पो^लसचे बोलावणे यावयाचे. ते गेले Uहणजे कामाची खोट? होते, ह? eयांना
कामावर ठे वoयात दस
ु र? अडचण होय. पूव गुlहे गार जातींNया मागे हजेर?
असे व Iतजमुळे eयांना उiोग पeकरणे कठwण जाई. मुसलमानांNया मागे
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हजेर? नाह? Uहणून ती चुक3वoयासाठw हजेर?तला एक ^भ`ल मुसलमान
झाला व eयाने नाव बदलले असे एका गावी आढळले. गl
ु हे गार जातींNया
लोकांमाणे ^शHा भोगले`या भ`या जातींNया लोकांनाह? कोणी कामावर
ठे वीत नाह?त. असले इसम बेकार होऊन उपाशी मरoयापेHा तुंगात जाऊन
पोट भरoयाचा हे तू धन मुVाम गुlहे करतात. कामधंदे ^मळवून दे ऊन
गुlहे गारांना समाजाचे उपयुk घटक बनवावे व पुlहा गुlहा करoयाकडे eयांची
व4
ृ ी होऊ नये Uहणून eयांना मदत करoयासाठw सरकारNया आयाने एक
सं=था मुंबईस Iनघाल? आहे . भरपूर लोकाय ^मळून Iतची फ4े होवो! या
कामी आज गाठचा पैसा जातो असे जर? कोणाला वाटले दरू n¡ीने पाहता हे
कोणालाह? अंदाजता येईल कO, गl
ु हे गारांना ामा(णक कामगार बन3वoयात
खच होणारा पैसा eयांNया चोzयादरोडयांNया ऐवजाNया मानाने काह?च नाह? व
eयांचे 3पढ?जाद गl
ु हे बंद होoयातच सवाचे शा©त !हत आहे . पारशी कण
टाटाशेट यांनी लHावधी पये दे ऊन मुkफौजेमाफत गुlहे गार जातींNया
वसाहती करoयास सुवात केल? आहे व सरकारह? ांतोांती सदर सं=थेला
ढळeया हाताने पैसे पुर3वत आहे . !हंद,ू मुसलमान, आय, ो वगैरे धमानी
पुढे सरसावून ]ा पुoय कृeयाला कंबर बांधल? तर eयांना ]ा कामी
मुkफौजेपेHाह? सeवर व प+रणामकारक यश येईल. सरकारने कैकाडी
लोकांना सोलापूर िज`]ात IनरIनराdया गावी ज^मनी दे ऊन बैलांसाठw
तगाईह? !दल?. तथा3प एकमेकांना भेटoयाNया बहाoयाने ते गावोगाव चोzया
माzया कर?त, अशी शेतकzयांची त'ार होती. 3वजापरू ती यश=वी होoयाचा
संभव आहे . अशा र?तीने वसाहतीत ;कंवा शाळांत अगर अlय तzहे ने जे
गुlहे गार ;कंवा गुlहे गारजातीचे लोक भरवशालायक कामकर? ठरतील, eयांना
प!ह`याने =वतं

पण योPय बंदोब=तात काम ^मळाले आ(ण तेथे eयांNया

चालचलणुकOचा बोभाटा झाला नाह?, Uहणजे इतर लोकांमाणे eयांनाह? हलके
हलके खाजगी काम ^मळून इमाने इतबारे पोट भरता येईल. अशा कारे
काम ^मळू लागेपयत केवळ पोटासाठw अथवा अ`प=व`प !दखाऊ फायiासाठw
लांडीलबाडी करoयाचा मोह eयांना पडणार नाह? याबVल सरकार व
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सावजIनक सं=था यांनी खबरदार? ठे 3वल? पा!हजे. ‘गsप बसoयाचे काय
घेशील’ या त¦वामाणे eयांना सावजIनक पैशाने पोसलेले पeकरले, पण
eयांचे गुlहे नकोत. कारण गl
ु हे गारांना ^शHा दे oयापेHा गुlहा होऊ न
दे oयाNया ^शHणसारासारBया योजनेला खच व खटपट कमी पडते, असे
लाँड मेकाँले यांनी आप`या ^शHणावर?ल भाषणात ^सFद कन दाख3वले.
मुदतबंद?Nया कराराने जे मजूर नेoयात येतात eयामFये जर
गुlहे गारजातींNया लोकांची भरती केल? तर =वाथ व पराथ दोlह? साधतील.
अशा मजुरांNया धlयांना कायiाने cया 3वशेष सवलती !द`या आहे त, eयांचा
मोबदला Uहणून व!हमी मजूर पeकरणे हे ‘दे वाण घेवाण’ अशातले होईल. हे
लोक शर?राने सn
ु ढ व अकलेने चलाख असतात, आ(ण थोडया बंदोब=ताने ते
आप`या धlयाचे कोट क`याण कन दे तील यात शंका नाह?. कोणाचा
आधार नस`यामुळे पर !ठकाणी eयांना चांगले वतन ठे वावे लागेल आ(ण
कामह? भरपूर करावे लागेल. अशा र?तीने वठणीस येऊन व लायक कामकर?
बनून जर ते आपाप`या मुलखात परतले, तर मजुरांNया तुटवडयाचा ®
सोड3वoयास बर?च मदत होईल.
चालeया गावगाडयातले पुRकळ भ+रत या बोलeया गावगाडयाबरोबर
उरले आहे आ(ण ते कोठे गावात तर कोठे वनपवतात पांगले आहे . आप`या
]ा बंधूंना IनरHर Uहणून मागासलेले गणoयाची चाल पडल? आहे . पण
गंजाखाल? पाणीदार पोलादह? Iनमट
ू पणे !दवस कंठते, हे 3वसरता कामा नये.
हे लोक अनाद? कालापासून बकट प+रि=थतीशी झगडून संसारया ा कर?त
अस`यामुळे नानातzहे चे 3वशेषतः शेती, वन=पती, मनुRय-पशु-पHी-वैiक
इeयाद?चे-Lानभांडार eयांNया तडात व !दल-द रात नुसते खेळत आहे . जर
साHर मंडळी नमते घेऊन eयांNयाच सुतासुताने घेतील तर या
व=तुि=थती3वषयी eयांची बालंबाल खा ी झा`यावाचून राहणार नाह?. तसेच
मानापमान गुंडाळून ठे वून जर संशोधक व सुधारक रानोमाळ !हंडून
eयांNयामFये ^मसळतील तर नाना3वध सामािजक, धा^मक व ऐIतहा^सक
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मा!हतीची ;कती तर? मनोरम व बनमोल लेणी या नैरHय-पवताNया उदरांत
दडून रा!हल? आहे त, हे eयांना कळून येऊन 3वलHण Lानानंदाचा अपव
ू 
आ=वाद लाभेल यात संशय नाह?. तेAहा या बाहे र रा!हले`या भ+रताचाह? थांग
व Aयव=था लावणे eव+रत व दे श!हता=तवच नAहे तर मानवधमपालना=तवह?
अeयंत इ¡ आ(ण अवyय आहे . !ठक!ठकाणNया लोकाJणींनी मनावर घेतले
तर एक दोन तपांत बाताबेताNया खचाने हे काम बरे च उठे ल आ(ण ते eयाला
हातभार लावतील अशी उमेद बाळगoयापुरती सुrचlहे KHIतजावर =प¡ !दसत
आहे त. कारण आप`या समाजातले अनेक भाग चहूंकडून खडबडून जागे झाले
आहे त आ(ण ;कeयेक तर फुंकून र=ताह? चालू लागले आहे त. तर? गावगाडयाने धरलेल? वाट बरोबर आहे ;कंवा नाह?? नस`यास कोठे व कशी
!दशाभूल झाल?, याचा Iनणय दे oयासाठw अrधकार? मागपदे शकांना नÇतेने
फूल लावून eयांचा शकुन ^मळे पयत तूत येथेच तो सोडू या.
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परु वणी
१२.
१२. महाया ा

आडfया ह4ी झाला Uहणून का भलeयाने यावा?
यावा? अनंत फंद?.
द?.
काyयाUमरणाlमु kः। ‘मरावे काशी का मरावे ^मराशी’ ‘न लागो पु ाचा
हात पण लागो डोमाची लाथ’. असे लोक Uहणत आले आहे त. ‘काशीया ा
घडो’ हा आशीवाद बहुधा 3वधवा ियांना दे oयाचा चार आहे . ‘माया
न^शबात महाया ा आहे काय?’ असे आपला हात ;कंवा प का साम!ु "क –
cयोIतRयाला दाखवून 3वचारणारे जुlया समजुतीचे पुRकळ गहृ =थ Iनघतील.
काशी आ(ण गया य

=थल? या ल
े ा महाया ा Uहणतात. यागास

व3ृ 4वान उपाFये यागवाळ, काशीस म(णक(णकेचे गंगापु

वेणीचे

व गयेस गयावळ

असे तVेशीय तीथपाFयाय आहे त. उ4र !हंद=
ु थानात उपाFयायाला समाlयeवे
पंडया Uहणतात. या Iतlह? Hे ांचे महाeम वणन केले आहे असे अनेक
कथाभाग सं=कृत-ाकृत JंथांमFये जागोजाग आढळतील. तर? या कमभूमीत
जlम घेऊन महाया ा घडावी आ(ण यागामFये

वेणी=नान व

सौभाPयवतीचे वेणीदान करावे, काशीमFये म(णक(णका=नान व 3पशाचमोचन
करावे, तसेच कालभैरवाNया दे वळातील गंडे-3वfयाकडून eयाचा हलका सोटा
खाऊन यमराजाचा मोठा सोटा चुकवावा, गयेमFये 3वRणुपदावर 3पंडदान
आ(ण अHय वटाखाल? गयावळाकडून आeमस!हत सव कुलाची
जlममरणापासून मुkO कन यावी, असे eयेक !हंदNू या मनात येणे
साहिजक आहे .
पव
ू वाटे Nया अडचणीमुळे काशीया ा करणे मोठे िजवावरचे होते. या ी
परत येईलच असा भरवसा नस`याने, या ेला Iनघoयापव
ू आ े¡ांनी eयाला
जेवावयास बोल3वoयाचा आ(ण परत आ`यावर eयानेह? काला¡क व
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गंगापूजन कन मोठे जेवण (मावंदे) घालoयाचा घात पडला. तेAहा अIत
Iनवडक लोक काय ते महाया N
े या भानगडीत पडत, आ(ण या ाह? पण फार
तर वषातून एकदा Uहणजे वसंताNया सुमारास जात असे, असे Iतlह? Hे ांचे
उपाFयाय व गावोगावचे लोक सांगतात. आता आगगाडी झाल?, दKHण-उ4रे चे
पस-अंगण झाले, व रे `वे-भाडे कमी !दसू लागले. rच;कeसा न क+रता
ाण करतात एवढया हवा`यावर ते करतात IततकO कम} व 3वधी करoयाची
लालसा कारकुनी ^शHणसाराबरोबर जसजशी फैलावत चालल?, तसतशी
महाया ेला यNचयावत जनता लोटू लागल? आ(ण केAहाह? पाहा

य=थळीत

या ेक नाह?त असा एकह? !दवस उगवेनासा झाला आहे . वर वणन केलेल?
अनुकूल संधी ा

होताच तीथपाFयांनी चपळाई केल? आ(ण आपल?

अमदानी Uहणजे या ेकंची संBया वाढ3वoयाNया उVेशाने यागवाळ-गंगापु
गयावळ-पर=पर-सा]कारक मंडdया अि=तeवात आ`या. मजरु ांNया भरतीसाठw
cयामाणे चहाचे मळे वाले आपले एजंट दे शोदे शी पाठ3वतात, eयामाणे या
मंडळीनेह? आपले दलाल व नोकर ांतोांती फे;कले आहे त; इतकेच नAहे तर
eयापैकO काह? जणांनी पुणतांबे, ना^शकसारखी Hे े शहरे व मनमाड,
भुसावळ, खांडवा, इटारसी, जबलपूरसारखी =टे शने वगैरे !ठकाणी कायमचे डेरे
!दले आहे त. असे सांगतात कO, .... नावाNया गयावळाचे १६०० गुमा=ते
दे शावरावर घुमतात. ह? संBया अIतशयोkOची मानल? तर? एवढे मा

खास

कO, या ेक जम3वoयाNया Aयापारात हजारो !हंद=
ु थानी गंत
ु ले आहे त. ते
हरयµाने या ेक येoयाची व eयाNया "Aयबलाची बातमी ^मळ3वतात.
eयाला कोणeयाह? गावी ;कंवा =टे शनावर गाठले कO पुसू पुसू बल बला
करतात आ(ण एवढयावर तो हाती चढला नाह? तर आप`या मालकास अगर
पुढ?ल उतार =टे शनNया इसमास तार दे ऊन तो ह=तगत करoयाची कसोशी
करतात. आUह? यागवाळाचे नोकर तुUहांपासून खाoयापुरते मूठभर तांदळ
ू
घेऊन मालकाNया खचाने ब!"नारायणापयत तुमNया बरोबर येऊ व खडी
तैनात पहारा क, तुUह? तुळशीप

!दले तर? आमचा मालक eयांत संतोष

मानील व तुमची या ा सुफळ कन दे ईल, इeयाद? माणे हे लोक साखर
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पसरतात. यागवाळह? आमचा माणूस Uहणून सदर इसमांना या ेकzयांबरोबर
पढ
ु े पाठ3वतात व गंगापु

आ(ण गयावळ हे ह? झाकल? मूठ सहसा उघडी

कन दाखवीत नाह?त. वा=त3वकपणे हे लोक नुसते यागवाळाचेच दलाल
नोकर नसून गंगापु

व गयावळ यांचेह? असतात आ(ण कदाrचत पुढ?ल

Hे ांNया पंडयांचेह? असतील. बार?क तपास करता असे Iन|याeमक समजले
आहे कO, या भरती करणाzयांपैकO बहुतेक जण पंडयांचे नोकर नसून पातीदार
आहे त आ(ण सामाlयतः जर? eयांची पाती आठ आoयाची असते, तर? काह?
^भकार तीथभट केवळ भोजन व भोजनदKHणा ]ांवर त ृ

होतात आ(ण

या ेकzयांची सव ;कफायत ]ा अडeयांना दे तात. असेह? ऐकoयात आले कO,
साध`यास हे तैनाती या क
े ंची चोर? करतात ;कंवा आप`या सामलतीत`या
चोरटयांना सधन या ेकंची खबर दे तात. अथात या ेकला मो!हनी
घालoयाNया नानाकारNया ^भHुकO Aयापार? यf
ु eया हे का योिजतात, ]ाचा
यापेHा अrधक उलगडा करoयाचे योजन नाह?. ]ाखेर?ज या ांचे =थाIनक
भरे कर? आहे तच. या ेक काबीज करoयाचे मुBय !ठकाण याग होय. तेथे
eयाला एकदा रोखला Uहणजे गंगापु

व गयावळ ]ांचीदे खील Iनrचंती होते.

काह? यागवळांनी =टे शनNया खेपा करणाzया !हंद-ू मुसलमान गाडीवानांशी
सरकत के`याचे ऐ;कले आहे . या ेकंनी उपाFयायाचे नाव सांrगतले तर? हे
गाडीवान eयाला आप`या सरकतदाराNया घर? आणून सोडतात आ(ण तोच तो
इसम आहे असे भास3वतात. अगोदरच फुगले`या आमNया ^भHुकांNया
संBयेत यामाणे सहावधी भर पडल? व IतNयायोगाने या ाभरतीचे काम
झपाटयाने व मोठया माणावर चालू आहे . cयामाणे पलटणीNया तुकडया
अंमलदाराNया मागे चालतात eयामाणे दKHण ांताचे हजारो शेतकर?,
सोनार, कासार, सुतार, लोहार, साळी, माळी, धनगर वगैरे गावढे कzयांNया
झुंडीNया झुंडी लाठwवा`या भरे कzयाNया मागे चालतात. तो eयांना आप`या
मालकाNया अथवा भागीदाराNया घर? नेऊन गुदरतो, eयांNया जवळपास
आपला चौका दे तो आ(ण आप`या कळपांतले लोक कोठे ह? बाहे र जावयाला
Iनघाले तर eयांNयापढ
ु े पहारे कzयामाणे चालतो. eयाचे ऐटदार पाऊल आ(ण
255

गावगाडा

eयाNया मागे आमNया लोकांची म ढ-माळ पा!हल? Uहणजे आUह? ;कती व
कसे परवश होतो याची तीण तीती येऊ लागते.
या ेकला वाटते कO परमुलखात अ`पसंतु¡ व मा!हतगार वाटाडया
^मळाला, सबब आता !ठक!ठकाणचा Iनरख माह?त नस`यामुळे जी फसवाफसवी Aहावयाची ती होणार नाह?. आपण अडeये आहोत हे भांडे फुटले नाह?
तोवर rगzहाईक बचकणार नाह? आ(ण आपला Aयापार अIतहत चालेल हे
भरे कर? जाणून असतो. eयामुळे =टे शन, धमशाळा वगैरे !ठकाणचे नोकर,
दक
ु ानदार, गाडीवान, हमाल इeयाद? सवाची तडदाबी के`याखेर?ज eयाला
गeयंतर नसते आ(ण eयाNया स``याने या क
े चे एका पैशाNया !ठकाणी
दोनतीन दे खील जातात. ते, उपाFये व eयांचे इतर नोकर या क
े ंशी
‘अlनदाता, धमावतार’ इeयाद? ^म¡ भाषण करतील, या मुलखाचे सवच लोक
बदमाष Uहणून eयाबVलचा ओठापासून Iतटकारा दाखवतील, परं तु eयांनी
तडावाटे काढलेले दाम वाजवी अंकावर उतर3वणार नाह?त उलट Iततकेचे
Iततके दे oयाची ^शफारस करतील आ(ण eयातून आपल? चोरट? !ह=सेरशी
घेतील. अडeयांनी जर? सांrगतले कO आमचा मालक अ`पसंतोषी आहे , तर?
eयाला नोकर, या ादलाल हा सवाचा खच काढावयाचा असतो. Uहणून जेथे
cयापासून िजतके Iनघेल, तेथे Iततके eयापासून काढoयाला कोणीह? कमी
कर?त नाह?. यागवाळ, गंगापु

व गयावळ हे एकाचे एक अस`यामुळे

यागास कमी पडले तर eयाची कसर काशीस Iनघते आ(ण तेथेह? कमी
पडले तर eयाNया !दढ?दप
ु ट?चा वचपा गयावळ या ेकंकडून 3पळून काढतात.
!हंद=
ु थानीपेHा दाKHणाeय ाण आचार-कांडात तरबेज आचार-संपlन
व वै!दक याKLक 3वiेत चांगले IनRणात असतात, ह? गो¡ सव संमत आहे
आ(ण eयामुळे महारा¬ीच काय पण दKHणेमFये वापरलेले मारवाडी, गुजराती
या ेकंदे खील महारा¬ी सांगता उपाFयाय ^मळ3वoयास उeसुक असतात.
यागवाळ व गयावळ यांNयाकडे eयांNया पुठयातले महारा¬ीय उपाFयाय
कसेबसे अजून ^मळतात. परं तु काशीत दाKHणाeय ाण व गंगापु
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यांNयामFये वाद चालू आहे . दाKHणाeयांचे Uहणणे असे आहे कO, काशीत
म(णक(णके^शवाय गंगापु ांना पौरो!हeय नाह? असे सरकारदरबार? Iनवाडे
झाले आहे त. सबब गंगापु ांकडे या ेक उतरला असता महारा¬ीय ाण
कम चाल3वoयाला येत नाह? आ(ण ते यथासांग करoयाची अडचण पडते.
अशी ि=थती आहे तर? गंगापु ाकडे महारा¬ीय ाण ^मळतील, अशी थाप
सरकतीचा =वाथ साधoयासाठw भरे कर? व यागवाळ या क
े ला नेऊन
गुदरतात. सकृVशनी गंगापु ह? छातीला हात लावून सांगतो कO, मी दKHणी
ाण आणून दे तो आ(ण तो आयeया वेळेला तडघशी पडतो, तेAहा
या ेकला हा पर=पर सा]कार? टोळीNया लबाडीची प!हल? ठोकर
लाग`यासारखी होते. ‘आल? ^संह=थ पवणी। lहाAया भटा झाल? धनी’॥
‘कथडयाशी कैचा भाव। पुजाzयाशी कैचा दे व’ ॥ या साधूे.ाNया उkOला
हरताळ कोण लावील? या ेकचे कम यथासांग होते कO नाह? व ते तसे न
झाले तर eयात काह? दोष आहे कO काय? ]ाNयाशी या दोन पैसे
कम3वoयासाठw Iनमाण झाले`या ^भHुकO टोdयांना काय करावयाचे आहे ?
कोणीकडून तर? ^शकार साधल? Uहणजे eयांचे काम झाले. तर? दKHणी
ाणाकरवी तीथ3वधी Aहावा अशी cयांची इNछा असेल eयांनी खबरदार?
घेऊन यागासाच दKHणी ाणाNया माफत बzहाड यावे, Uहणजे पुढचे
गोते टळतील. पैशासाठw उ4र !हंद=
ु थानी पंडये नाह? नाह? ते आचार फैलावीत
आहे त आ(ण अLजनाची वंचना कर?त आहे त. असे सांगतात कO मरवाडीगज
ु राती लोक वेणीदान कर?त नाह?त. परं तु दाKHणाeयांत पाहावे तो eयाचा
भयंकर सार झाला आहे . 3वधवा-केशवपनासंबंधाने खुV ाणात रण माजून
रा!हले आहे . परं तु तुमNयाकडून ाणाचे आचार करवून तुमचा धा^मक दजा
वाढ3वतो आ(ण ाणी पुoय ^मळवून दे तो, असे कुणQयाधुणQयांना मधाचे
बोट दाखवून हे वक
ृ ोदर eयांNयामFये 3वधवा-केशवपन भराभर पसर?त आहे त.
ह? एकच गो¡ eयांNया ^भHुकOचे Aयापार? =वप दाख3वoयास पुर? आहे .
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तीथपाFयाय हे वतनव4
ृ ीचे अIत नासके फळ होय. eयांNया सामाlय
नीIतम4ेचा 3वचार बाजूला ठे वला तर? eयांNया या ेकसंबंधाNया Aयवहाराकडे
कानाडोळा करता येत नाह?. 3वमलाचरण आ(ण अगाध 3व4ा ]ांना पावन
Hे े आ(ण मनोसk ा ी ]ांपेHा अrधक काय पा!हजे? यागवाळ, गंगापु
व गयावळ यांNयाकडे डोळे उघडून पाहा Uहणजे वतनदार? आ(ण सदगुण
]ांमFये छ34साचा आकडा आहे अशा3वषयी दे हात उजेड पड`यावाचून राहणार
नाह?. eयांना पंडया (पंडत) व महाराज Uहणतात परं तु बहुतेक वेदशाशूlय
असतात, ते इकडे कO eयांना =नानसंक`पदे खील शुFद सांगता येत नाह?.
इकडे 3वiेNया नावाने असल? रड तथा3प ह4ी, घोडे, गाडया, मोटार, अडeये
वगैरNया खचासाठw दKHणा फुगतच चालल? आहे !! घोडयाची शेपदे खील
cयामFये n¡ीस पडत नसे असे सe=फूIतदायक व मनःकमलोlमीलन करणारे
साधे ेमळ ऋषींचे आम कोणीकडे आ(ण cयामFये 3वलासी लवाजमा व
ऐषाअरामाचा दप कबला आहे अशा गयावळांNया हवे`या कोणीकडे? शा
यांना दKHणा दे oयाला सांगते ती यांनी शा©त वेद3वiा पाळावी Uहणून, का
ओकार? येईपयत न©र ऐ©य उपभोगावे Uहणून? ‘घोडा आप`या गुणावर
दाणा वाढवून खातो’ ह? Uहण वतनदार उपाFयांनी पार खोट? कन दाख3वल?
आहे . IनUमी दKHणा IनरHर शू"व4
ृ ीNया दलालांनी यावी हाच का आमचा
उ4मो4म आयधम? Hे ांNया !ठकाणी Hीर करा, ाFद करा, वेणीदान iा
वगैरे कम} करoयास आमNया आचायानी आLा केल?. परं तु ती cयांकडून
करवावयाची eयांनी ;कती 3वiा संपादन करावी व 3वrधपव
ू क कम
करoयासाठw eयांनी ;कती मोबदला यावा याला धरबंद घातला नाह?. eयामुळे
हे व3ृ 4वंत अनHर तड वाशीतच आहे त आ(ण लोक बुडतच आहे त.
ठाकरांसारBया पहाडात राहणाzया अHरशूlय Lातीत इतका 3वचार असावा कO
नवर?Nया बापाने दहा कO बारा पयांपेHा जा=त पैसे घेतले तर eयाला जात
शासन करते आ(ण अठरा वणाचे साHर गु जे ाण eयांNया जातीत`या
यागवळांनी वेणीदानाNया वेळी, गयावळानी 3पंडदानाNया वेळी, ;कंवा मथुरेस
चोQयांनी, दKHणेसाठw या ेकंना

ा!ह भगवान कन सोडावे व धम
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Iनयं णासाठw ांतोांती वषानुवष संचार करणाzया ीशंकरचायानी हा बाजार
बेलाशक उघडया डोdयांनी चालू iावा, ]ापेHा आमNया धम3वडंबनेची व
अंधळे पणाची Iन4र साH दस
ु र? कोणती असू शकेल? एकतर आचारकांडांतून
ह? कम} काढा आ(ण ठे वणे असेल तर ]ा से बाज उपाFयायांना वेदमुख करा
व eयांNया दKHणेची ;कमान अ`प इय4ा ठरवा. धमाFयHांची हुकमत ]ा
गोमुखAया¾ांवर चालत नसेल तर शाांनी धमाNया नावावर लोकांची अशी
नागवणूक करणे Uहणजे खाट?कवाडयात शेdया हाकून लावoयासारखे आहे .
जाता जाता दस
ु zया एका गो¡ीचा उ`लेख केला पा!हजे. पूव थोडेसे
कमठ लोक पायदळ ;कंवा बैलगाडीने वास कन अlयHे =थ दे वावर
गंगाजल आणून घाल?त आ(ण eयांNया सोईसाठw अशी सवलत Iनघाल?
असावी कO पारोशाचा ;कंवा !हंद ू गाडीवान वगैरेचा =पश झाला तर?
गंगाजलाला बाट नाह?. परं तु eयाचा अथ असा नसावा कO, eयाला अIत शू",
PलेNछ, ऋतुमती िया ;कंवा सुतकO जन ]ांचा =पश झाला तर? ते दे वाNया
अ^भषेकाला चालते. असे असेल तर सFया जे हजारो लोक 3वशेषतः उ4र
!हंद=
ु थानातले गावढे कर? व चोहोकडचे साधू गंगाजलाNया कावडी ;कंवा भांडी
आगगाडीने नेऊन गयागदाधर, वैजनाथ, रामे©र, £यंबके©र वगैरे अनेक
Hे =थ दे वांवर अथवा इतर घरNया दारNया उपा=यदे वदे वतावर +रच3वतात, हे
3वrधवत कO अlयथा आहे याचा कोणी आचायानी 3वचार केला आहे काय?
नस`यास जर करावा आ(ण आगगाडीने गंगोदक नेoयामFये अL लोकांNया
कालाचा, पैशाचा व मेहनतीचा जो द
ु पयोग होत आहे तो होऊ दे ऊ नये.
तीथ}, Hे े कन मान^सक अगर आFयािeमक उlनती पदरात पाडून
यावी तर Iतला उप+रIन!द ¡ प+रि=थती ;कती योPय व उपकारक आहे , ]ाचा
Iनणय cयाचा eयानेच करावा. eयाकडून शार?+रक उlनतीला मदत होईल असे
Uहणावे तर तसे घडणे सवथैव अशfय आहे . सरसकट रोगी-Iनरोगी
यारे कंNया डोfयावर चाल3वलेले व=तारे , तीथाNया आसपास पडलेले केसाचे
ढ?ग व मलमू 3वसजनाची दग
 ी, सव कारNया लाखो या ेकंनी =नाने
ु ध
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कन व 3पंड सोडून खराब झालेले बहुतेक कुंडांचे व फ`गूसारBया नiांNया
पाoयात =नान, हजारो पये ^मळत असताह? पंडयांनी यागचे सर=वतीकंु ड,
काशीची Lानवापी, म(णक(णका इeयाद? व फ`गच
ू े झरे वगैरे मळ
ु ीच साफ न
ठे 3व`यामळ
ु े eयात`या अIत घाणेरडया पाoयाचे तीथाशन, दे वळाNया
भोवताल? गराडा घातले`या ^भकाzयांचा अमंगळपणा, दे वळातील गद व
रोगी-महारोगी यांनी तेथे तुड3वले`या पाoयातून व rचखलातून जाणे येणे,
पंचामत
ृ ाNया अIतरे काचा lहाणीमधून सुटणारा वास, पैसा मागoयासाठw
अंग=पशापयत महारोगीदे खील कर?त असलेल? लगट, ग^लNछ दाट व=ती व
आसमंतात पसरलेल? घाण, ाFदे व दशने ]ामुळे जेवणास होणारा Iनeय
अवेळ, वाटे वरचे व Hे ीचे दक
ु ानदार 3वकOत असलेला भेसळीचा, Iनकस
आ(ण कुपयकर ^शधा ह? सव एकवटल? Uहणजे आरोPय कसे राहावे व
वाढावे? या ा कन धडधाकट परत येणे मुिyकल?चे समजतात ते यथाथ
आहे ! !हंदं च
ू े जे धान प3व =थान काशी ती बेसुमार कदट व घाण असावी,
ह? !हंद ू Uहण3वणाzया eयेक इसमास मोठया शरमेची गो¡ आहे . Iनदान ती
तर? नमुनेदार, खुलावट, =वNछ आ(ण सवतोपर? आरोPयदायक व दशनीय
करoयाचा यµ केला पा!हजे. आपल? दे वालये, तीथ} व Hे े Iनरोगी
करoयासाठw cया eया समाजाने झीज सोसणे व जर ती वगणी उभारणे
अवyय आहे आ(ण शेकडोशे मं!दरे बांधoयात, सांड (दे वाNया नावाने सोडलेल?
जनावरे ) वाढ3वoयात व कुपा ी दानात जो पैसा जातो तो अशा उपयk
ु
कामात खच करoयाची सब
ु ुFद? आमNया लोकांना होईल तो सु!दन
Uहणावयाचा!!
3वान साधू इeयाद?ंना भोजन व दKHणा दे ऊन eयांचा सeकार
करoयाचा श=त घात आमNयामFये अनाद? आहे असे Uहटले तर? चालेल.
पुढे पुढे मागेल eयाला – मग तो 3वान असो ;कंवा टोणपा असो, Iनर?ह संत
असो ;कंवा ‘लोक Uहणती बुवाबुवा न कळे गुलामाचा कावा॥‘ अशी कोट?तला
असो – "Aय दे णे ]ांतच पुoय आहे अशी लौ;कक समजूत होत गेल? आ(ण
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Iतने ^भHुकव4
ृ ीचा मूळ बांध फोडून वतनदार तीथपाFयाखेर?ज सव जातींNया
आळशी, लतकोडगा, ऐतखाऊ लोकांना ]ा फुकटया धंiांत लोटले.
ी3व©नाथाNया मं!दराचे उदाहरण या. eयाNया आत बाहे र नाना कारNया
दे वदे वतांनी असा वेढा दे ऊन नाकेबंद? केल? आहे कO, eयांचे दशन घेता घेता
आ(ण eयापुढे पैसा अधेला ठे वता ठे वता पुरे वाट होते! ]ा च'Aयूहातून बाहे र
पडावे तेAहा कोठे मुBय दे वाचे दशन होते. तपासाअंती असे समजले कO,
अनेक =वाथ पुजाzयांनी मोठमोठया दे वळांमFये जागा 3वकत घेतल? व तेथे
दे वदे वतांची =थापना कन आप`या पोटपाoयाची Iनrचंती केल?. ]ामाणे
मुBय दे वाNया वतनदार पुजाzयांना हे पुजार? जडले व eयांमFयेह? पुRकळ
प ढार ^भHुकांची भर पडल? आ(ण सव !ठकाणNया Hे ाHे ांनी िजकडे Iतकडे
दे वळे च दे वळे , मत
ू च मत
ू आ(ण याचकच याचक झाले आहे त. याचक व4
ृ ीने
एकटा ाण वणच डागला आहे असे नाह?, तर ती !हंद ू समाजाNया अगद?
शेवटाNया थरापयत जाऊन खेटल? आहे हे मागे सांrगतलेच आहे . अनेक
जातींचे हजारो लोक तीथावर, दे वळात आ(ण दोहNयाह? वाटांनी असले`या
=टे शनांवर व धमशाळांत दान मागतात. eयामFये जे कोणी दे वाNया मूत व
rच े दाखवून पैसे मागतात, eयांना अल Uहटले पा!हजे.

वेणीNया खेपा

करणाzया नावाडयांना सरसकट कमीत कमी दोन पये ा ी होते. एका
कोdयाने ]ाNयापेHा जा=त ;कफायत ^मळ3वoयाची युkO काढल?, ती अशी:
eयाने आप`या नावेमFये गंगा-यमुनेNया मूत बस3व`या आहे त व eयांNयापढ
ु े
तो कोणीतर? राख फासले`या साधूला रोजंदार?ने घंटा वाज3वoयाला व
आशीवाद दे oयाला बस3वतो. या ेकंची नाव !दसल? कO IतNयापुढे तो आपल?
नाव आ(णतो व पैसे उकळतो. Hे ांNया lहाAयांचा अनुभव घेतला Uहणजे
जातधंiाNया पFदतीतले दोष चांगले !दसून येतील.

=थळीNया lहाAयांना

इंकमटँ fस आहे असे सांगतात. परं तु बहुतेकांचा हात व हeयार वाईट असते.
ते Hौराचे पैसे शहराNया lहाAयापेHाह? जा=त घेतात आ(ण तेह? हfकाने
सुन व भांडून. ]ाखेर?ज धम Uहणून आणखी पैसे मागत सुटतात. ;कeयेक
तर ]ा 3वधीचे गंभीर =वप न जुमानता HौराNया पाठोपाठ सधन या ेकंचे
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पाय रगडतात आ(ण बHीस मागतात!! गाडीवानाचा व हमालाचा धंदा बडा
छाकटा असतो. र=eयावर?ल =टे शने व

=थळी येथे eयांचा रोजगार असा

चालला आहे कO पुसू नका. eयांNया मागणीला आगा-3पछा मुळीच नसतो.
कड लावoयापयत Lान व फुरसत असलेला या ेक लाखांत एखादा. eयामुळे
eयांNया तडाला रk लागून eयांचा जबडा !दवस!दवस फुगतच आहे .
बzहाडाचे !ठकाण तसेच तेथून दे ऊळ, =नानाचा घाट वगैरे ;कती दरू आहे हे
माह?त नस`यामुळे आ(ण उपाFयायांNया ^मंधेपणामुळे गाडीवान चांगलेच
चरतात आ(ण दsु पट भाडयाचा ठराव झाला असला तर? शेवट? ‘बHीस’ ‘धम’
;कंवा ‘पोल?सची’ द=तुर? Uहणून दोन-चार आणे तर? कटकट घालून जा=त
काढतात. शहरात`या हमालांचाह? तोच नमुना. रे `वे हमाल पाहता मनमाड
काह?से बरे . परं तु भस
ु ावळपासून पढ
ु े eयांNया थापाथापीस व अडवणुकOस
सीमा नाह?. महार-जाग`यांचे पोट cयामाणे रयतेकडून होणाzया ा ीवर
चालते eयामाणे ]ा हमालांचे पोट पटभारे उतांवर चालते, एवढे च नAहे तर
eयांना परवाना काढoयासाठw रे `वे कंपनीला दरसाल तीस-चाळीस पये फO
भरावी लागते असे सांगतात. असे ऐकoयात येते कO, रे `वेNया नोकर?त`या
हमालाला बारा पये दरमहा आहे . तथा3प eयांNया जागापेHा लायस=ड
कुल?Nया ( बन पगार? हमाल) जागांवर शेकडो उडया पडतात आ(ण eया
^मळ3वoयाला पुRकळ ^शफारस ^भडवावी लागते. रे `वे हमालांचे Uहणणे असे
आहे कO, ‘आUहांला रे `वे कामगारांNया मकानांत व कचेzयांत पाळीपाळीने
बगार करावी लागते आ(ण जी ^मळकत होते IतNयात ‘ा ीचा अधा वाटा’
;कंवा अrधक पडiाआड घेणारे पुRकळ आहे त. eयामुळे जर? द?ड दोन पये
रोज आमNया हातात येतो तर? पदरात काह? पडत नाह?’ वगैरे, वगैरे.
=टे शनपासून धमशाळा ;कती दरू आहे हे पुRकळ उतांना माह?त नस`याने
रे `वे हमाल पा!ह`याने हfकाने ^मळणाzया मजुर?पेHा दसपट अrधक
सांगतात, आ(ण मोठया ^मनतवार?ने चौपट पाचपट मजुर?वर बोजे नेoयाला
कबूल होतात. उता Uहणतील कO आUहांपैकO एकजण धमशाळा पाहून येतो,
तर रे `वे पोल?स कां=टे बल, IतकOट मा=तर वगैरचा तगादा लागतो कO आधी
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=टे शनाबाहे र पडा. कमजा=त कन =टे शन हमालाकडून टे शनाबाहे र बोजे
lयावे आ(ण ते तेथून बzहाडापयत नेoयासाठw दस
ु रा हमाल पाहावा ]ा
उVेशाने येoयाजाoयाची वाट सोडून र=eयाNया कडेला गाठोडी लावून इकडे
Iतकडे पाहावे, तो =टे शन हमालाNया सांगीकन =टे शनाबाहे रचे पोल?स मागे
लागलेच समजा कO चाल बोजा उठाव. अशा कडमाzयांत =टे शन हमाल
मागेल ते कबूल करावे लागते. रे `वेचे पोल?स व हलके नोकर ह? खळखळ
पाहतात, पण उताला eयांची मदत fवrचत पोहोचते. हमाल, गाडीवान,
दक
ु ानदार, नावाडी वगैरे सवाचा एकच ^भHुकO मं , मोठे या ा करoयाला
Iनघाला! काह? धम करा, पुoय करा, कोणाला दःु ख दे ऊ नका. =टे शनातून
बाहे र पडले Uहणजे हे हमाल असेल तेथील UयIु न^सपा^लट?Nया जकातीNया
नाकेदाराला खुण3वतात, आ(ण तोह? rचर?^मर? मागतो. तसेच गाडी येoयाNया
अगोदर IतकOट काढoयाचे आ^मष दाखवून ते कोrचंग fलाकNया नावावर
IतकOटामागे आणा दोन आoयाचा चा दे ऊन IतकOटे काढून दे व3वतात आ(ण
चांगल? जागा धन बसoयासाठw अगाऊ गेले पा!हजे, असे सांगून रे `वे
पोल?स व IतकOट कलेfटर यांNया नावाने आठचार आणे पानसुपार? घेऊन
गाडीत बस3वतात. थोडया वेळाने पाहावे तर वाशांची एकच गद गाद?त
घुसते आ(ण सव पैसे फुकट गेले असे आशाळू वाशाला कळून येते. फk
गाडीत जागा दे तो एवढया मेहरबानीखातर ;कeयेक हमाल काडीचे ओझे न
उचलता उतांना गNच भरले`या डQयात आणून गुदरतात आ(ण
eयांNयाकडून दोन चार आणे उपटतात. अशा कारे फुकटफाकट सावल?त
फारसे अंग न (झज3वता अवाNया सAवा पैसे ^मळू लाग`यामुळे शेतीसारBया
उeपादक व ामा(णक धंiातून गावढे कर? बाहे र पडत आहे त, आ(ण Hे

व

=टे शन हमाल?Nया उडाणटsपू धंiांत गद कर?त आहे त. डQयात ;कती उता
बसवावयाचे हे eयात`या पाट?वर ^ल!हलेले असते. Iततके उता बस`यावर
जो कोणी रे `वे नोकर eयात अrधक उता बसवील eयाला रे `वे अँfटNया
(सन १८९० चा अंक ९) कलम १०२ माणे वीस पयेपयत दं ड होतो. या
कलमाची अंमलबजावणी होत नसावी. ती होती तर रे `वेचे बहुतेक उeपlन
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सरकारला दं डापायीच अपण करावे लागते! खरे पाहू गेले तर या कामी
रे `वेकडेह? फारसा दोष नाह?. eयांNया तरतुद?पेHा जर जा=त या ा लोटू
लागल? तर eयांनी तर? आयeया वेळेला डबे कोठून आणावेत? सबब eयांना
संकटात न घालoयाचा उपाय Uहटला Uहणजे या ेकंची संBया ओसरल?
पा!हजे. =टे शनावरNया काय आ(ण या ांNया वाटावरNया गावात`या ;कंवा
Hे ात`या दक
ु ानदारांत काय, लोभ आ(ण लबाडी नख^शखांत भरल? आहे .
परवाना – फO iावी लागते, एवढया सबबीवर =टे शनदक
ु ानदार डावा माल
ठे वून तो कमीतकमी सवाईने महाग 3वकतात. तीथ 3वधीचे सामान चौपट
महाग ^मळते. कारण 3वचारता इंकमटँ fस iावा लागतो असे सांगतात.
Iनकस, घाणरे डा ^शधा दक
ु ानदार !दढ?दप
ु ट?ने महाग दे तात. पैसाबय
् ा^शवाय
यागसारBया इलाBयाNया !ठकाणीदे खील खद
ु ा ;कंवा मोड ^मळत नाह?.
कलाकुसर?Nया िजनसा Hे ांत पRु कळ ^मळतात, परं तु ठकबाजी व दलाल?
यांचा तडाखा जबर बसतो. काशीस कोणताह? माल घेoयाला गेले कO
+रकामटे कडे दलाल न बोलावता मागोमाग येतात आ(ण rगzहाइकाला नाहक
बुड3वतात. सारांश उपाFये, ^भHुक व यNचयावत धंदेवाले हे सव
भीकमाPयांNया ढं गांनी पूण Jासले आहे त आ(ण सवजण तड व गाडून,
^शAयाशाप व धमकO दे ऊन, भांडून तंडून अगर हातचलाखीने मेहनतीपेHा,
मोलापेHा ;कंवा ठरावापेHा जा=त पैसे उगवतात. या येथून तेथवर पसरले`या
लN
ु चा-लफंPयांना गैरवाजवी अगर अlयायाचा पैसा ओतoयांत धा^मक-कारण
नैIतक खा ीने नAहे -पo
ु य असेल तर महारया ा सफ
ु ल होते असे Uहणावे!!!
Aयवहा+रक n¸या महाया च
े ा 3वशेष उपयोग आहे असे Uहणवत नाह?.
अlनस े व सदावत} झोडीत जे साधू ^भHेNया पैशावर या ा क+रतात, eयांना
यथेNछ सवड असल? तर? ते उiोग हुlनरात मन घालून या ांताचे Lान eया
ांतात नेऊन लोकांची संसारया ा सुखकर करoयाNया नादात पडतील ह? गो¡
कालय ी होणार नाह?. जे शेतकर? व हुlनर? लोक या ांला जातात eयांना
तीथ3वधी, Hे 3वधी व दे वदशन यांपेHा काह? अrधक करoयाला वेळ, पैसा व
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साधने आहे त कोठे ? गंगाजल, गंड,े साद, काह? खाoयाचे व हौसेचे िजlनस
एवढे घेऊन ते परततात व फार तर !ठक!ठकाणी झाले`या तंगीची व
वणने कशीबशी दे तात. दे शाटनाने ा

ासाची

होणाzया चातुयाने आपले कसब

सुधारावे असा या च
े ा हे तू नसतो आ(ण तसा प+रणाम झा`याचे ऐ;कवातह?
पण नाह?. रे `वेचे हशील व भरे कzयांचा थापा ]ांवर ^भ=त दे ऊन थोडfयात
या ा क असे गोरगर?ब लोक Uहणतील तर ‘अवघड !ठकाणी दख
ु णे आ(ण
जावई वैi’ या Uहणीचा खडतर अनुभव eयांना आ`यावाचून राहणार नाह?. ते
cया वगातले असतात eया वगाNया लोकांची eयांNया ओळख-दे खीNया चावडीकचेर?तल? तारांबळ व बुडवणूक, महार, जागले, ^शपाई, sयादे व हलके
कामगार ]ांचे eयांNयाशी वतन, भटकणाzया जातींकडून होणार? गावकामगार
व हलके पो^लस यांची मूठदाबी वगैरे गो¡ी लHात आ(ण`या Uहणजे,
परमुलखांत गाडीNया गदत व धांदल?त खेडवळ व ;फर=ते साधू यांNयाशी
आगगाडीNया व पो^लसNया हलfया नोकरांचा कसा काय संबंध Iनय^मत
=थल? व Iनय^मत काल? पडत असतो. सबब आडवळणी खेडयापाडयांनी अगर
डगराजंगलांनी रयतेशी पडत असले`या कIन. सरकार? नोकरांNया संबंधापेHा
eयावर सk नजर ठे वून तो मुfयाअंधdया व जाoया-येoयाला घाबरे पडले`या
या ेकंना सुखकर करणे ;कतीतर? सुसाFय आहे ! परं तु तसे झा`याची बोलवा
नाह? व अनुभवह? नाह?ं उलट ‘जळeया घराचा पळता वासा’ ]ा Uहणीचा
जार? अंमल !दसून येतो. असो. =तुत ि=थतीत Iत;कटाNया ह^शलाची सवाई
!दढ? व हमाल?ची आठ – दहा पट रfकम तर? घेऊन Iनघावे हे बरे . दानदKHणेसंबंधी व ^शधापाoयाNया खचाचीह? ह?च अव=था. अंदाजापेHा जा=त
खच होऊन Iनपूर आलेले सव तीथHे ांचे या क
े  Iनमानीम तर? असतात.
परं तु आप`या फसगतीचे यथाथ वणन !दले तर Hे ांची Iनंदा होऊन लोक
तेथे जाoयाला Iनeसाह होतील व आपणाला पाप लागेल या भोळवट
समजुतीने पुRकळ लोक तसे कर?त नाह?त. तर? अLात पुoयाची आशा
वगळल? आ(ण कोणeयाह? बाजूने महाया N
े या =तुत व वा=त3वक ि=थतीचा
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3वचार केला तर गोरग+रबांनी या फंदात पडू नये, असा न 3वचारता =प¡
अ^भाय दे णे भाग आहे .
आपण होऊन Uहणा, ;कंवा दस
ु zयाNया ोeसाहनाने Uहणा या ा जात
राहाणारच. तेAहा Iतला शfय IततकO सुखकर वाट शोधल? पा!हजे. प!हल?
मुBय गो¡ अशी कO, या ेकंचा रे `वेवरचा व Hे ामधील

ास व तोटा

चुक3वला पा!हजे. 3वलायतेस cयामाणे गुडÈडस सोसायट? वगैरे सं=था
आहे त, eयांNया धत वर जनतासेवेची आवड असणाzया लोकांनी एखाद? सं=था
काढावी आ(ण आपले सद=य मोठमोठया =टे शनांवर व Hे ांत पाठवावेत.
सरकारNया व रे `वेNया व+र. अrधकाzयांची सहानुभूती eयांना खा ीने ^मळे ल
आ(ण eयांनी या क
े ंची वंचना कोठे व कशी होते हे अंमलदारांNया नजरे स
आणावे. eयाच !ठकाणी eयांना या ा भरती करणाzयांचे डावपेचह? या क
े ंNया
नजरे स आणता येतील व जेणेकन ते eयांNया तावडीत न जातील अशी
eयांची समजूत घालता येईल. दस
ु र? गो¡ ह? आहे कO, काह? H तणांनी
मनात आण`यास eयांना या बाबतीत =वाथ व पराथ उ4म तzहे ने साधता
येईल. eयांनी जर ते भांडवल जमवावे आ(ण उतार =टे शनानजीक,
धमशाळांत व Hे ांत वाजवी न«याने चोख माल 3वकoयाची दक
ु ाने घालावीत.
मालाNया जबरद=त उठावामुळे eयांना अIतशय नफा होऊन या ेकंची खरा
Aयापार के`याचे पुoय लाभेल आ(ण लोभी व कपट? Aयापाzयांवर चांगला दाब
राहून पेठांचे गढूळ वळण Iनवळे ल. जेथे जे कलाकुसर?चे सामान होते ते
सचोट?ने व रा=त न«याने ^मळoयाची दक
ु ाने Hे ांIनहाय मोठया माणावर
Iनघाल? पा!हजेत, व eयांची मा!हती या ेकंना =टे शनावर, धमशाळांत ^मळे ल
अशी तजवीज झाल? पा!हजे. Iतसर? गो¡ अशी आहे कO, अLेय पुoयापल?कडे
या ांपासून कोणताह? ताnश Aयावहा+रक फायदा नस`यामुळे eया िजतके थोडे
व Iनवडक लोक करतील Iततके बरे , असा लौ;कक समजुतीत पालट झाला
पा!हजे. पुराणांत`या फलुतीला ;कंवा हरदासी-^भHुकO अIतशयोkOला
अHरHः खरे मानून साधारण ि=थतीत`या माणसांनी तीन-तीनदा महाया ा
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;कंवा उठ`या बस`या आळं द?-पंढर? इeयाद?ंNया वाzया करकन काळाचा व
पैशाचा अपAयय आ(ण ऐतखाऊंची चंगळ करणे आप`या दे शाNया सFयाNया
सांप34क हलाकOत अeयंत उधळे पणाचे आहे . ^भHुकO व उडाणटsपू धंiांतले
लोक िजतके कमी होऊन धनोeपादक धंiांत जातील Iततके दे शाला !हतकर
आहे . लोकांत Lानसार झा`यावाचून ह? बाब eयांNया खा ीस येणार नाह?.
परं तु ती िजतकO आणता येईल IततकO आणoयाची खटपट येणार नाह?. परं तु
ती िजतकO आणता येईल IततकO आणoयाची खटपट अवyय झटून व
तातडीने झाल? पा!हजे. !हला उप'म सदावत} व अlनस े यांतून eव+रत
करता येईल. अlनस ांत जेवणाzयाला काशीस ‘छ पती’ Uहणतात. छ पती
साधू यामाणे जेवण बाहे र काढतात आ(ण रे `वेभाडयासाठw भीक मागतात.
eयांनी IनढळNया घामाने पैसे ^मळ3वले नस`यामळ
ु े लाचलच
ु पत दे oयाला
eयांना खंत वाटत नाह? आ(ण जो धारा ते पाडतात तो इतरांनाह? दे oयाला
eयांना खंत वाटत नाह? आ(ण जो धारा ते पाडतात तो इतरांनाह? भोवतो.
Uहणून प!ह`याने याचक या क
े ंNया व साधूंNया वगात मोडणाzयांना सदावत}
व अlनस े ]ामFये जी खुराकO ^मळते ती बंद झाल? पा!हजे, Uहणजे
कसाला !टकणारे असेच या क
े  Iनघतील, आ(ण सFया थापाथुपीNया जोरावर
जे या च
े े बंड वाढत आहे ते कमी होईल. उ4ेजन नाह? Uहणून आप`या
ाचीन 3वiेचा लोप होत चालला आहे अशी हळहळ ऐकू येते. सदावत} व
अlनस े यांत खच पडणाzया पैशाचा ओघ जर 3वiाजनाकडे व 3वानांNया
संभावनेकडे वळे ल तर ;कती तर? बहार होईल! तर? दानशरू ांनी ]ा गो¡ीचा
सºदयतेने 3वचार करावा.
दे शामFये AयापारवF
ृ द? ;कती झाल? आहे हे ठर3वoयाNया साधनांपैकO
ा ीवर?ल कर व रे `वेNया उतांची संBया ह? मुख होत. या क
े ंNया
उपयोगाक+रता गुंतलेले सव भांडवल व लोक दे शातला Aयापार व संप4ी वाढ?
लावतात असे Uहणता येणार नाह?. Uहणून तीथ3वधी व Hे 3वधीकडे
गुंतले`या लोकांचे ा ीवर?ल कर AयापारवF
ृ द?चे Iनदशन Uहणून =वीकरता
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येणार नाह?. तर? असला आकडा =वतं

र?तीने कळणे इ¡ आहे . उतांNया

संBयेबरोबरच eयांNया वासाNया हे तंूची वगवार? कळे ल तर ;कती जणांचा
वास Aयापार? पेशाने झाला हे समजेल आ(ण eयावन उतांNया अवाढAय
संBयेपैकO ;कतीजणांNया हालचाल?ची मदत खzयाखzु या, AयापारवF
ृ द?ला झाल?
]ाचा ठाव घेता येईल. परं तु eयेक उता कशासाठw गाडीत बसला ह?
चौकशी िजतकO अफाट IततकOच कंटाळवणी होईल. सबब तूत रे `वेने वास
करणाzयांचे ‘या क
े र?’ व ‘इतर’ असे दोन आकडे जर? वेगळाले ^मळाले तर?
;कतीचा वास धनोeपादक होत नाह? हे कळून येईल.
सFया धा^मक 3वधींना वाणसौiाचे, तीथपाFयायांना वाoयाचे आ(ण
या ांना Aयापार? सय
् ाचे =वप आले आहे . भरती करणाzयांNया युfeयांमुळे
महाया ेला जाणाzया गावढे कzयांNया संBयेचे एकसारखे वाढणारे माण लHात
आणले Uहणजे, हा भाग गावगाव-गाडयात घालoयामFये 3वषयांतर केले असे मत
होणार नाह?. खेडयांNया या ांNया मानाने महाया च
े ा संबंध गावगाव-गा{याशी
फार कमी येतो Uहणून हा 3वषय दक
ु ानदार? ]ा करणामFये न घालता
पुरवणीपाने घेतला आहे .
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