मराठी पुस्तके

ग्रामजोश्ाांसांबध
ां ी जाहीर खबर

महात्मा जोततबा फुले
12/27/2013

टं कन:

हर्षला रामाणे

मद्रु ितशोधन : आशा दादड
ु े

ग्रामजोश्ाांसब
ां ध
ां ी जाहीर खबर
लग्नकार्ष,

पूजाअर्ाष

ककं वा

अन्र्

शुभाशुभ

धमषकार्ष

करण्र्ासाठी

ग्रामजोश्र्ाला

दक्षिणा

दे ण्र्ार्ी

शतकानुशतके प्रथा होती. ती इतकी रुजलेली होती की, काळाच्र्ा ओघात अशी दक्षिणा वसूल करणे हा वतनदार

ग्रामजोश्र्ार्ा वंशपरं परा हक्क बनला होती. ईश्वर व भक्त र्ांच्र्ामध्र्े आडवा र्ेणारा दलाल म्हणजे ब्राह्मण
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सत्र्शोधकांनी सुरुवात केली. तेव्हा धमषकार्े हक्कदार भटांकडून करवून घेतली नाहीत तरी ग्रामजोश्र्ाला दक्षिणा
हक्काने ममळाली पाद्रहजे असे भट-मभिुकांर्े म्हणणे होते. हा हक्क प्रस्थापपत करण्र्ासाठी त्र्ांनी मुंबई इलाख्र्ातील

तसेर् वर्हाड मध्र् प्रांतातील सत्र्शोधकांवर वारं वार द्रदवाणी दावे दा ल केले होते. १८८४ साली जुन्नरच्र्ा काही

भटांनी ओतूर र्ेथील ग्रामजोश्र्ांना पुढे करून बाळाजी कुशाबा डुमरे पाटील र्ांच्र्ावर दावा केला होता. आपल्र्ा दोन्ही
मल
ु ींर्ी लग्ने बाळाजी डुमरे पाटलांनी स्वत:र् लावल्र्ामळ
ु े बड
ु ालेली दक्षिणा न्र्ार्ालर्ाने आपल्र्ाला ममळवन
ू द्र्ावी
असे वादी भटजींर्े म्हणणे होते.

२९ मार्ष, १८८६ रोजी र्ा दाव्र्ार्ा तनकाल ब्राह्मण सबजज्जाने द्रदला आणण प्रततवादीने आठ आणे दक्षिणा

ग्रामजोश्र्ास द्र्ावी असा आदे श द्रदला. त्र्ापवरुद्ध प्रततवादींनी अपील केल्र्ावर जजल्हा न्र्ार्ालर्ाने ग्रामजोश्र्ांर्ा

दक्षिणा मागण्र्ार्ा हक्क मान्र् केला. पण र्जमानार्ी इच्छा नसली तरी त्र्ाने आपल्र्ाकडूनर् धमषकार्ष करवून

घेतले पाद्रहजे हे भटजींर्े मागणे गैरवाजवी ठरवले. र्ा तनकालापवरुद्ध भटजींनी मुंबई उच्र् न्र्ार्ालर्ाकडे दाद

मागगतली तेव्हा उच्र् न्र्ार्ालर्ानें जजल्हा न्र्ार्ालर्ाने आधी द्रदलेल्र्ा तनणषर्ावर मशक्कामोतषब केले. जोतीरावांच्र्ा
मत्ृ र्ुनंतरही तीसपस्तीस वर्े जोशीवतनार्ा हा गुंता सुटला नव्हता. कारण मुंबई व नागपूर र्ेथील न्र्ार्मूतींनी
ग्रामजोश्र्ांर्ा दक्षिणा वसल
करण्र्ार्ा हक्क मान्र् केला होता तर कलकत्ता, मिास, आग्रा र्ेथील उच्र्
ू
न्र्ार्ालर्ांनी भट-मभिुकांनी धमषकार्े केली नसल्र्ास त्र्ांना दक्षिणा वसूल करण्र्ार्ा हक्क नाही असे तनणषर् द्रदले

होते. १९२१ पासून सत्र्शोधकांनी जोशीवतन रद्द करण्र्ासंबंधीर्ी पवधेर्के मांडण्र्ास सुरुवात केली. अ ेर अशा
आशर्ार्े सीताराम केशव बोल्र्ांनी मुंबई कार्दे मंडळात मांडलेले पवधेर्क ३ ऑगस्ट १९२६ रोजी मंजूर झाल्र्ामुळे
जोशीवतन कार्द्र्ाने नष्ट झाले.

(ग्रामजोशाांच््ा हक्काबद्दलचा मोकदमा नांबर ८३१ सन १८८४ ्ाांतील हां शील.)
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सवष द्रहंद ु धमाषनुर्ार्ी त्र्ांतून मुख्र्त्त्वें करून मराठे , माळी, कुणबी, कोळी, धनगर वगैरे जातीर्े लोकांस ह्र्ा पत्राद्वारें

जाहीर करण्र्ांत र्ेतें की, ब्राह्मण लोक आमर्े लोकांकडून लग्नकार्ाषस ककं वा दे वदे वतांच्र्ा पूजाअच्र्ाष करण्र्ासमर्ीं
आणण इतर शुभाशुभ कार्ाषर्े वेळीं मनास वाटे ल त्र्ाप्रमाणें र्जमानाकडून अडवून पैसे घेतात. ह्र्ा सवष कारणांकररतां

व प्रत्र्ेक मनुष्र्ास आपापले धमषसंबंधीं कार्ष करण्र्ास द्रहंद ु शास्त्रार्ी पूणष सत्ता असल्र्ामुळें आज ककत्र्ेक

द्रदवसांपासून वर दशषपवले जातींर्े लोक ह्र्ा मुंबई इलाख्र्ार्े ककत्र्ेक भागावर ब्राह्मणांर्े (भटांर्)े साह्र्ामशवार् वर

दशषपवलेलीं धमषसंबंधीं कार्ें करीत आहे त; परं तु हें करणें भट लोकांस न आवडून व त्र्ांर्े रक्तांर्ें पाणी झाल्र्ामशवार्

फुकट ममळत असलेलीं उत्पन्नें बुडूं पहात आहे त, हें जाणून जुन्नर प्रांतांतील भटांनीं ओतूर र्ेथील कांहीं जोशांस पुढें

करून रा. बाळाजी उफष काशीबा कुशाजी पाटील डुमरे , ओतूरकर र्ांनीं आपल्र्ा दोन मुलींर्ीं लग्नें स्वत: लापवलीं
म्हणून भटांर्ी ६॥ रुपर्े नुकसान झाली, र्ास्तव ती नुकसान सदरर्े बाळाजी र्ांजकडून भरून घेण्र्ाकररतां वामन

जगन्नाथ, शंकर बापुजी, बळवंत स ाराम, रामर्ंि सदामशव जोशी, उदास र्ा सवाांनीं जुन्नर कोटाांत कफर्ाषद केली.
सांप्रतर्े काळास अनस
ु रून पहातां भटांर्ा कोणत्र्ाही प्रकारर्ा हक्क इतर लोकांवर पोंर्त नाहीं, हें न्र्ार्दृष्टीनें उघड

असून न्र्ार्ाधीश महादे व रीधीधर, सबाडिडषनेट जज्ज, जात ब्राह्मण र्ांनीं आपले ब्राह्मण कफर्ाषदीर्े स्वरूपाकडे पाहून
ता. २९ मार्ष सन १८८६ इसवी. रोजीं असा ठरावा केला कीं, प्रत्र्ेक लग्नाबद्दल प्रततवादी बाळाजी पाटील डुमरे र्ांनीं
४ आणे म्हणजे दोनी लग्नांबद्दल ८ आणे द्र्ावेत असा ठराव केला. ह्र्ा ठरावाबद्दल वररष्ठ कोटाांत प्रततवादी

र्ांजकडून अपील होणें आहे व अपीलार्ा तनकाल लागेपर्ांत आमर्े लोकांनीं म्हणजे ज्र्ांर्े र्ेथें लग्नकार्ें होतील व

जेथें भटजी ककं वा ग्रामजोशी लग्न लापवण्र्ाबद्दल हक्कानें पैसा मागतील, तेथें प्रत्र्ेक लग्नाबद्दल मशारतनल्हे रा. सा.
सनजज्ज र्ांच्र्ा ठरावान्वर्ें तूतष र्ारर् आणे लग्न साडे वगैरे पवगध करून घेतल्र्ानंतर द्र्ावे लागतील व हें
सबजज्ज साहे बांच्र्ा फैसल्र्ावरून सवाांस कळपवण्र्ांत र्ेत आहे .
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