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इशारा
“इशारा” या पुस्स्तकेत जोतीराव फुलयांनी कोठे ही न्या. महादे व गोववंद रानडयांचा स्पष्ट शबदांत

नामतनदे श केलेला नसला तरी ही संबंध पुस्स्तका रानडयांच्या मताचे खंडन करण्यासाठी फुलयांनी

ललद्रहली होती हे लक्षात ठे वावयास हवे. मुंबई ववद्यापीठाने १८६२ च्या एविलमध्ये बी. ए. ची
परीक्षा िथमच घेतली. त्यावर्ी या पदवी परीक्षेत पद्रहलया वगाषत उत्तीणष झालेलया रानडयांना

त्यांचे चहाते “पदवीधरांचें मुकुटमणी” म्हणत असत. जोतीरावांनी मात्र “इशारा” पुस्स्तकेच्या
उपोदघाताच्या सुरुवातीस “आयष ब्राह्मणातील पद्रहला द्रदवाभीत” “गह
ृ स्थाचा डौल घालून पुण्याचा

रद्रहवासी असता मुंबईकर बनलेला वाचाळ उपदे शक” अशा शेलक्या शबदांत रानडयांची संभावना
केली आहे . आयष ब्राह्मणातील दज
ु ा नूतन शंकराचायाषचे तोलाचा ववद्वान लहान मोठ्या सभांत

उडया मारून िततपादन करीत फफरतो की “पूवीच्या तीस वर्ाांपक्षा हलली शूि शेतकरयांची स्स्थती
बरी आहे ” असा जोतीरावांनी केलेला तनदे शही रानडयांच्या एका गाजलेलया भार्णाच्या संदभाषत
केलेला आहे .
१८८५

च्या

मे

मद्रहन्यात

रानडयांनी

“शेतकीची

स्स्थती”

या

ववर्यावर

पुण्याच्या

वक्तत्ृ वसभेच्या वतीने व्याख्यान द्रदले. त्या व्याख्यानात “तीस वर्ाांपेक्षा हलली शेतकीची स्स्थती
चांगली आहे ” असे रानडे म्हणालें. “शेतकरयांचे धान्य बाजारात सल
ु भ रीतीने जाते व दस
ु रया

अनेक सुधारणा झालया आहे त” असे सांगून रानडयांनी म्हटले, “दहा वर्ाांमागे दष्ु काळ पडला

तेव्हा स्स्थती खालावली तरी पण आजची स्स्थती तीस वर्ाांमागलया स्स्थतीपेक्षा चांगली ठरते” (न.
र. फाटक: न्यायमूर्ती महादे व गोवविंद रानडे यािंचे चररत्र १९२४, प.ृ ३७३–३७४) याच व्याख्यानात
रानडयांनी वतनी जमीनदार वगाषचे कायष उपयुक्त असते असा तनवाषळा दे नन या वगाषची तरफदारी

केली. जोतीराव फुलयांना रानडयांचे हे िततपादन मुळीच रुचले नाही. “इशारा” या पुस्स्तकेत
फुलयांनी रानडयांच्या मतावर कडाडून टीका केली आहे .

उपोदघार्त
आयष ब्राह्मणांतील पद्रहला द्रदवाभीत, गहृ स्थाचा डौल घालून पुण्याचा रद्रहवासी असतां

मुंबईकर बनून ववद्वान श्रीमान महाराज गायकवाड सरकारास पोकळ ज्ञान लशकवतो कीं, जाततभेद

असला म्हणून आपलया इष्ट हे तूस तो (जाततभेद) बबलकूल (या दे शाचे उन्नतीस) आडवा येत
नाही.” तथावप असलया शूिाद्रद अततशूि द्वेष््या वाचाळ उपदे शकांच्या मतलबी पोकळ पांडडत्याचा

आम्हांस यस्त्कंचचत अचंबा वाटत नाहीं, कारण जाततभेद मोडलयापासून आयष ब्राह्मणांनीं
अततशूिास ववद्या लशकण्याचा केलेला ब्रह्मराक्षसी िततबंधाचा चधक्कार करून ते सवष ववद्वान

होतील, त्या वेळीं भटब्राह्मणांची सवष दष्ु कमे उघडकीस येतांच त्याचे मतलबी ग्रंथास कोणी

हातींसद्ध
ु ा धरणार नाहींत. अठरा वणाांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ म्हणन
ू कोणी त्याची पत्राज चालंू दे णार

नाहींत, धोत्रेकु्या ब्राह्मणांस कोणी फुकटफाकट तप
ू -पोळयांची ियोजनें दे णार नाहींत. तबलजी
ब्राह्मणास कोणी मान दे णार नाहींत व खोटे नाटें करणारया ब्राह्मणास कोणी दारापाशीं उभें
करणार नाहींत.
परं तु आयष ब्राह्मणांतील दज
ु ा नूतन शंकराचायाषचे तोलाचा ववद्वान लहान-मोठ्या सभांत

उडया मारून िततपादन करीत फफरतो कीं, “पूवींच्या तीस वर्ाांपेक्षां हललीं शूि शेतकरयांची स्स्थती

बरी आहे .” या त्याच्या धाडसववर्यीं मात्र थोडेसें नवल वाटतें , कारण शूि शेतकरयांपासून गोळा
केलेलया करपट्ींतन
ू आमचे इंग्रज सरकारनें लक्षावचध रूपये खची घालन
ू भटब्राह्मणांस ववद्यादान

केलयाचें साथषक पालथ्या घागरीवर समि
ु पालथा केलयािमाणें झालें . कारण आज हजारों
वर्ाांपासन
ू खन
ु शी आयष ब्राह्मणांनी बनववलेलया खोडसाळ धमाषचें आडून अज्ञानी, शि
ू शेतकरयांवर

चहूंकडून जल
ु म
ू करीत आले आहे त व ते सवष डावपेची जल
ु म
ू परोपकारी यरु ोवपयन ग्रंथकारांच्या
लेखी शोधांवरून व यरु ोवपयन, अमेररकन कनवाळू लोकांनीं आपले पदरचे पैसे खची घालन
ू , या
हतभागी दे शांत पाठववलेलया धमोपदे शकांच्या लशक्षणावरून अज्ञानी शि
ू शेतकरयांच्या स्स्थतींत

कोठें थोडासा पालट पडत चालला आहे . म्हणजे या तीस वर्ाांत शि
ू शेतकरयांवरील आयष
ब्राह्मणांचा धमषरूपी जुलूम कांहीं अंशीं कमी झाला, हें उघडपणें कबूल करण्याची लाज वाटून तो

मोघम म्हणतो कीं, “पूवीचे तीस वर्ाांपेक्षां (शूि) शेतकरयांची स्स्थती हललीं बरी झालीं आहे .”

अहो, हे धत
ू ,ष आमचे अज्ञानी शूि शेतकरयांची “सोजरी” भार्ा अजाणत्या गव्हनषर जनरलसारख्या
कामगारांची समजूत काढण्याकररतां वापरून, हमेशा कशीतरी वेळ मारून नेतात.

यांच्या

एकातरी

ब्राह्मणाच्या

कुटुंबांतील

बायकामुलांस,

आम्हां

शूि

शेतकरयांचे

बायकामुलांसारखे उन्हातान्हांत उपाशीतापाशी शेतीं कामें करण्याचा इंगा माहीत आहे काय? या
सवष भटब्राह्मणांतील एकानें तरी सोनखताच्या पा्या वाहून झाडांच्या खोडाशीं टाकलया आहे त
काय? यांचे आयषभटबंधु आम्हां शूि शेतकरयांचे तनढळाचे श्रमाचीं वीस वीस रुपयांचीं गोिदानें
दररोज घेनन नायफकणीच्या भरीस घालतात, याववर्यीं कोणाद्रह ब्राह्मणांची वाचा उसळत नाहीं.

असो. हें त्यांचें म्हणणें पूवीचे गायागुरांचे कळप वळणारया, वलकलें नेसून पणषकुटींत वास

करणारया, कंदमुळांवर तनवाषह करून जंगलोजंगलीं भटकत फफरणारया आयषभट ब्राह्मणांपेक्षां
हललींचे लभलल, कोळी, मांग व महाराची स्स्थतत फार नामी आहे , असें म्हणण्यासारखें आहे . अहो,
हे मतलबी ववद्वान भटब्राह्मणसुद्धां पुन्हा अज्ञानी दे वभोळया शूिाततशूि शेतकरयांचे जन्मांतरांत

ब्रह्मघोळ करूं पाहतात. याववर्यीं आमचे शूिाततशूिांसह आयषभट ब्राह्मण बांधवांस स्पष्ट द्रदसून
यावें, म्हणून या चोपडीस ‘इशारा’ नांव द्रदलें आहे .
ता. १ ऑक्टोबर
सन १८८५.
जोर्तीराव गोवविंदराव फुले

इशारा
“जजस र्तन लागे वहह र्तन जाने ।
बीजा क्या जाने गव्हारा रे ॥“

या द्रहंदस्
ू थानात दे शाच्या स्स्थतीववर्यीं साधारणपणें थोडासा ववचार करूं गेलयास आपले

सहज असें लक्षांत येईल कीं, या दे शावर िाचीन कालापासून ज्या ज्या लोकांनीं स्वारया केलया,

त्यांपैकीं बहुतेकांचे हातन
या दे शांतील मूळचे राहणारे शूिाततशूि िजेस सौख्यकारक व
ू
द्रदवसानद्रु दवस ततचे सध
ु ारणक
ु ीस कारणीभत
ू असन
ू , दे शाचे ऐश्वयषवधषक अशा क्वचचतच गोष्टी

घडून आलया. िथमत: इराणी लोक म्हणजे जे हललीं सवष द्रहंदस्
ु थानभर ‘आयष’ अथवा ‘ब्राह्मण’
या नांवाने िलसद्ध आहे त, त्या लोकांनीं या दे शावर स्वारया करून आपली सत्ता स्थापन केली.

याववर्यीं परशरु ामाचे कारकीदीचे उदाहरण बस आहे . पढ
ै
ु ें त्यांनी मन मानेल तसें सवषथव
स्वद्रहतास उद्देशन
ू मनस
ू ंद्रहतेसारखे कायदे करून, त्यांस ववशेर् वजनदारी आणण्याकररतां धमाांचे

पट
ू दे नन, त्या वेळचे अज्ञानांध:काराच्या महाणषवांत गटांगळया खाणारया शि
ू ाद्रद अततशि
ू जनांत
िसार करण्यामध्यें जय लमळववला. पुढें कांहीं कालानंतर मुसलमान लोकांनीं (अफगण, मोंगल

वगैरे) या दे शावर स्वारया केलया. त्याचिमाणें अललकडे युरोपांतील डच, पोतग
ुष ीज, रेंचेंच इत्याद्रद
लोकांनीं स्वारया केलयाप परं तु त्या स्वारया कांहीं ववशेर् म्हणण्यासारख्या नव्हे तप कारण त्या
लोकांची सत्ता या दे शांत फारच थोडे द्रठकाणीं असून अलपकाळांतच नाहींशीं झाली. त्यापासून

िजेस ववशेर् सुख िाप्त झालें नाहीं व ववशेर् द:ु खद्रह िाप्त झालें नाहीं. वर जे लोक सांचगतले,
त्यांपैकीं पद्रहले दोन म्हणजे आयषब्राह्मण व मुसलमान यापासून िजेस (येथें व पुढें िजा शबदाचा

अथष शूिाद्रद अततशूि लोक समजावा.) फारच त्रास उत्पन्न झाला. ते स्वत: कपट, मत्सर, क्रूरता,
आपलपोटे पणा वगैरे अवगुणांचे केवळ मूततषमंत पुतळे च होते, यांत कांहीं संशय नाहीं, त्यांनीं

आपले अववचाराचे हे तु लसद्धीस जावे, म्हणून हातांमध्यें अंमलरूपी अतत तीव्र कोरडा घेनन या
दे शांतील हस्तगत झालेले दीन िजेचे अंगावर फडाफड उडवीत गेले. त्या वेळेस ते िजेस, ज्या

द्रहतकारक व सौख्यकारक गोष्टी त्याजमध्यें सुधारणा न कररतां, ततचा कसा छळ करावा,

त्याजमध्यें मोठे िवीण होते. इततहासावरून पाद्रहलें असतां असें समजतें कीं, फकत्येकांनीं एखाद्या
लमथ्या व क्षुललक कारणांकररतां िजेपैकीं शेकडों मनुष्यांस त्रस्त करून शेवटीं त्यास मोठे दष्ु ट

रीतीने स्जवातनशीं मारावें, फकत्येकांनीं आपलया दष्ु ट वासना तप्ृ त करण्याकररतां कुलीन, पततव्रता
आणण

सुंदर

अशा

दस
ु रयाच्या

स्स्त्रयांचा

जुलूमानें

अलभलार्

धरावा

आणण

लहानसहान

अपराधाकररतां मनुष्याचे हालहाल करून त्यास दे हान्त लशक्षा द्यावी. या वेळेस मनुष्यास लशक्षा
दे ण्याचाद्रह मागष मोठा ववलक्षण व भयंकर होता. याजववर्यीं केवळ ऐफकलें असतां हललींच्या

कालांतला कसाद्रह मनष्ु य असला, तथावप त्याचे अंत:करण कळवळून येनन भयानें सवाांगास कांटा

आलयालशवाय राहणार नाहीं. पहा, सळ
ु ावर दे णें हे फकती घोर कृत्य आहे ! त्याचे सई
ु सारखे
अणकुचीदार अग्रावर मनष्ु यास बसवन
ू ते अग्र या मनष्ु याचें मस्तक फोडून बाहे र तनघेपयांत त्यास
खालीं ओढणें म्हणजे तनदयषतेची पराकाष्टा झालीं. तसेंच मनष्ु याचें अंग चाबक
ु ानें अथवा झाडाचे
फोकानें फोडून सवाांगातन
ू रक्त वाहावें तोंपयांत मारून, त्याजवर लमठाचें अथवा चचंचेचें पाणी वरून

ं डावें आणण त्यापासन
लशप
ू त्यास अत्यंत व्यथा िाप्त होनन तो तरफडून तरफडून कसा तळमळत
आहे हें पहावें, अथवा त्याची मोट बांधन
ू कडेलोट करणें, अथवा हत्तीस मस्त करून त्याचे पायास

मनुष्यास बांधन
ू या हत्तीस खडकाळ रस्त्त्यावरून फफरवणें (िख््तात व पराक्रमी ववठोजीराव
होळकरसारख्या वीराची तनमकहराम पेशव्यांनीं कशी दद
ु ष शा केली याची आठवण करा.) अथवा

मनुष्याचे तोंडांत तेल, शेंदरू अथवा लशसें पागळवून ओतणें वगैरे लशक्षा केवळ द्वेर्ामुळें अथवा
यस्त्कंचचत अपराधामुळें िजेस सोसाव्या लागत. थोडकेच द्रदवसामागें म्हणजे आयष पेशवे यांचे
शेवटील कुलदीपक पुरुर् रावबाजीचे कारकीदीचा अस्त होईतोपयांत, शेतकरी लोक शेतसारा दे ण्यास

थोडेसे चक
ु ले, तर त्यांस उन्हामध्यें ओणवे करून पाठीवर एक मोठा दगड द्यावा, अथवा त्या
शेतकरयाच्या बायकोस त्याच्या पाठीवर बसवावें आणण खालून त्यांस लमरच्यांचा धरू द्यावा.

तात्पयष, त्या वेळेस िजेस द:ु ख दे ण्याच्या कामांत जी कांहीं सुधारणूक झाली होती, ती अन्य

दे शांतील िजेच्या द:ु खाशीं तुलना करून पाद्रहली असता, हटकून पद्रहलें बक्षक्षस द्रहजला लमळायचें च
! व ह्यांचे जातीचे लोक िजेस कोणते रीतीनें छळावें ततजला कोणते रीतीनें अचधक द:ु ख िाप्त
होईल, कोणता उपाय योजला असतां ततचें अकलयाण होईल वगैरे शास्त्रांचा रात्रंद्रदवस एक भावानें,

एक तनश्चयानें जसे काय अभ्यासच करीत होते कीं काय, असें वाटते, िजेस द:ु ख दे णें म्हणजे

ततला मारणें तोडणें , लुटणें फकंवा तस्त करणें असा अथष समजत असत. िजेच्या अकलयाणांत
त्यांस मोठा संतोर् वाटावा. ते िजा याचा अथष काडी, कस्पट, ढे कूण अथवा कांहीं एक िकारचीं
जनावरें समजत. त्यांचा उपयोग म्हटला म्हणजे त्यांनीं राजे व त्यांचे जातीचे लोकांकररतां, त्यांचे

स्स्त्रयांकररतां मुलाबाळांकररतां धान्य उत्पन्न करवें व वस्त्रें ववणावीं, त्यांच्याकररतां उन्हातान्हांत

खपावें आणण त्यांस ज्या ऐर्ाआरामाच्या गोष्टी लागतात, त्या सवष पुरवाव्यात, ह्यालशवाय दस
ु रा
कांही नाहीं. असो.

अशा िकारें मदांध होनन िजेशीं क्रूर रीतीने वागणारे जे राजेलोक व त्यांचे जातीचे लोक

यांची सत्ता सवषशस्क्तमान जो परमेश्वर यानें हरण करून त्यांस त्यांचे अपराधानुरूप शासन द्रदलें

आणण कनवाळू होनन आपले द:ु खांनीं पीडडत अशा शुिाद्रद अततशूि िजेस परमन्यायी, द्रहतावह,
सौख्यकारक, सदाचारी आणण शांत असें राज्य इंग्रज सरकारच्या अंमलाखालीं िाप्त करून द्रदलें.
सबब ती त्या िभूची फार फार ऋणी आहे व त्यास रात्रंद्रदवस अशी िाथषना करीत आहे कीं, “हे

िभो, अम्हांस हें राज्य चचरकाल असूं दे .” कारणे हें राज्य झालयामुळें िजेस पूवींच्या राज्यांत
(भटशाहीमध्यें) जें कांहीं द्वेर्ामळ
ं ानें, नीततसंबध
ं ानें, राज्यसंबध
ं ाने आणण दस
ु ें , धमष संबध
ु रया
अनेक गोष्टींच्या संबंधानें जल
ु म
ू होत असत, त्या सवाांतन
ू ती एकदांची सट
ु ली.

हललीं कोणत्याद्रह िकारें दस
ु रयाचें अनद्रहत न होतां ज्या द्रहतावह गोष्टी आहे त, त्या ततचे

मनोदयानुरूप करण्यास ततजला उत्तेजन िाप्त झालें आहे . पूवी िजेनें लमळववलेली मालमत्ता
केवळ लुटारू लोकांपासून असुरक्षक्षत होती. एवढें च नव्हे , परं तु ततजला मोठमोठ्या अचधकारी व

राजे लोकांच्या पें ढारी लोकांपासूनद्रह अक्षय भीतत असे आणण अथाषत लोकांस स्वकष्टास्जषत पैशाचा

उपभोग घेण्यास फकंवा त्याचा संचय करून ठे वण्यास अनेक अडचणी असलयामुळें द्रदवसानुद्रदवस
त्यांची उमेद खचत जानन ते आळशी, तनरोद्योगी, दाररियानें त्रस्त होत चालले होते तसेच हललीं

स्वमेहनतीनें संपादन केलेलया पैशांस अगदीं धोका नाहीं, म्हणन
ू लोकांस आपले पैशाचा यथेच्छ
रीतीनें उपभोग घेतां येतो, त्याचा संचय करतां येतो, त्याची मनास वाटे ल त्याचिमाणें व्यवस्था

करतां येते. सारांश, त्याजवर त्यांची सवषस्वी मालकी असते. या कारणामळ
ु ें त्यांनीं आपला सवष
आळस टाकून पैसा लमळववण्याकररतां अनेक खटपटी करण्याचे चालववलें आहे . स्जकडे पहावें

ततकडे सरकारनें िजेच्या कलयाणाकररतां अनंत खटपटी करून अनेक सध
ु ारणा केलया आहे त
आणण दररोज ततचे सुखाकररतां नानािकारच्या गोष्टींची योजना चालववली आहे . पव
ू ी िवास करणे
म्हणजे लोकांस मोठे संकट वाटत असेप कारण त्या वेळेस िवासाचे कामांत अनेक अडचणी

असत. हललीं सरकारनें सडका वगैरे नीट बांधन
ू नीट बंदोबस्त केलयामळ
ु े त्या दरू झालया आणण

लोकांस िवास करण्याववर्यीं आनंद वाटूं लागला. त्याचिमाणे सरकारने िजेचे कलयाणाकररतां पूल

बांधले. मोठमोठालीं ववद्यालये स्थापन केलीं. दवाखाने बांचधले. सवष जातींचे गरीबगुरीब लोकांसाठीं
धमषशाळा बांचधलया. वगैरे शेकडों कृत्यें केलींप परं तु त्या सवाांमध्ये हललीं जे कांहीं कृत्य िजेकररतां
सरकारनें हातांत घेतलें आहे , तें फारच उत्तम असून मोठे स्तुत्य व सरकारास चचरकाल
भूर्णास्पद आहे . त्या कृत्याचें महत्त्व फार काय ववशेर् सांगावें , परं तु तें कृत्य सरकारनें

आरं लभलयामुळे आज फार द्रदवसांपासून दाररियानें गांजलेलया िजेला उस्जषतकाळच िाप्त झाला

आहे . तें कोणतें म्हणाल, तर जागोजाग डोंगराच्या आसपास णखंडी बुजवून मोठमोठाले ववस्तीणष
पाण्याचे तलाव केले आहे त. त्या स्थळांपासून अनेक सुंदर कनाल काढून सरकार जागोजागीं त्याचें

पाणी सवष आसपासचे गरीबगुरीब शेतकरी लोकांस अक्षय शेतकीचें काम चालावें व ज्या द्रठकाणीं

मनुष्यास पाणी वपण्यास दे खील लमळण्याची पंचाईत, ती दरू व्हावी, अशा कृत्याची फार
द्रदवसापासून गरज होती, ती ईश्वरकृपेनें लवकरच घडून आली.

शेकडों वर्ें भट राजांनीं िजेवर वाकेतोंपयांत कराचें ओझें लादन
ू को्यवचध रूपये घशांत

टाफकले, परं तु त्याचा एक छदाम तरी ईश्वराला स्मरून ततच्या कलयाणाकडे लावायचा होता!

हरहर! िजेपासून वसूल केलेलया पैशांचा ज्या रीतीनें त्यानीं व्यय केला ती सांगण्यास आम्हांस
लज्जा वाटते. त्यांनीं आपले जातीचे भट लोकांकररता जागोजागी दे वाची संस्थानें स्थापन करून

तेथे त्याजकररतां अन्नछत्रे घातलीं. िजेकडून पैसा वसूल झाला कीं लागलीच ब्राह्मणभोजनिीत्यथष
अमुक संस्थानाकडेस दोन लक्ष रूपये, अमुक संस्थानाकडेस पन्नास हजार, येणेिमाणे ठराव करून

पैसा वाटून घ्यावा. आणण दररोज पवषतीसारख्या संस्थानावर आज काय, फक्त ब्राह्मणांस

तूपपोळीचें जेवण व वर दहादहा रूपये दक्षणा, आज काय ब्राह्मणांस लाडूचें जेवण व वर वीसवीस
रूपये दक्षणा, आज ब्राह्मणांस केशरभाताचें जेवण व वर ओगराळें भरून रूपये ित्येकास दक्षणा,
यालशवाय फकत्येक ब्राह्मणांस शालजोडया, फकत्येकांस पागोंटीं, फकत्येकांस धोतरजोडे, फकत्येकांस
यथासांग वर्ाषसन दे ण्याच्या नेमणुका, अशा रीतीनें दररोज ब्राह्मणांस यथेच्छ भोजन घालून वर
रगड दक्षक्षणा दे ण्यांत व बक्षक्षसे दे ण्यांत िजेस अतत द:ु ख होनन वसूल केलेलया सवष पैशांची
नासाडी करून टाकली होती.

बरें , त्या वेळेस िजेची तरी खानन वपनन सरकारी कर दे ण्याजोगी स्स्थतत होती काय?
मुळींच बोलावयास नको. ततची जी काही दशा होती, ती सांगतां पुरवत नाहीं. गरीब बबचारे शूि
लोकांस रात्रंद्रदवस भर उन्हाळयांत पावसाळयांत आणण द्रहंवाळयांत एकसारखे शेतांत कष्ट करावे

लागत असत. त्यांचे अंगास जाडेंभरडें वस्त्र फकंवा पोटास जाडेभरडें अन्नदे खील लमळण्याची मोठी

मारामार पडत असे. डोक्यास पहावें तर फाटकी जीणष अशी वीस फकंवा पंचवीस हात लांबीची
चचंधी, स्जला पागोटें म्हणण्यास मोठी लाज वाटते. अंगावर सवष उन्हाळा-पावसाळाभर फाटलेली
एखादी खरबरीत घोंगडी, पायांत पांचसात द्रठकाणीं सांधलेला, वरून दोरीचे तुकडयानें बांधलेला
फाटका जोडा, तोद्रह अगदीं जेव्हां भर उन्हाळा असेल तेव्हां मात्र घालावयाचा आणण तो संपला

म्हणजे दस
ु रे वर्ाषचे उन्हाळयास तसच जतन करून ठे वावा. बाकी सवष वर्षभर पायास जोडा म्हणन
ू

मळ
ु ींच माहीत नाहीं. फार काय सांगावें , नेसण्याकररतां हात-सव्वाहात लांबीचे फडकेंदे खील

लमळण्याची भ्ांत. बाजारांतन
ू एखादी दमडी टोलीची वस्तु आणणें झालयास ती आणण्याकररतां
त्याचेच एक बाजस
ू अथवा पागो्यांत बांधावी, परं तु ती आणण्यासाठी दस
ु रें वस्त्रदे खील लमळंू
नये. ही त्यांचे खद्द
ु पोशाखाची संक्षक्षप्त हकीकत झाली.

आतां त्यांचे स्स्त्रयांचे पोशाखाववर्यीं ववचाराल, तर तो सांगण्यास आम्हांस मोठें द:ु ख वाटतें .

त्या बबचारया त्यावर काय समजून आपले द्रदवस काढीत असतील ते असोत, परं तु यांच्याकडून
त्यांस ततळमात्रदे खील सुख लमळत नसे. बबचारयांस एखादा जाडा घोंगडा सुमारें दोन फकंवा अडीच
रूपये फकंमतीचा लमळाला, तर त्यांस एक दोन वर्ाांपयांत घालवावा लागे. त्यांस सोडवणीला दस
ु रें

एखादें लुगडें फकंवा वस्त्रदे खील नसे, आणण पाठीमागें कामाचा रगाडा असलयामुळें तें च लुगडें त्यांस

चार चार पाच पाच द्रदवस न धत
ुं ा तसेंच नेसावें लागे. एखादे वेळेस कामांतून सवड सांपडली, तर
नदीवर जानन नेसलेलया लग
ु डयाचा अधाष भाग मोठ्या लज्जेंनें द:ु णखत होत्साता अंगावरचा काढून

तो िथमत: धव
ु ावा. त्यािमाणें तें लग
ु डें जीणष होनन फाटत चाललयामळ
ु ें िथम अंगावरील अध्याष

भागास लशवावें व तो नेसलयानंतर दस
ु रें नेसलेलें अध्याष भागास लशवावें . पढ
ु ें तें लग
ु डें फाटून

फाटून त्याचा सात फकंवा आठ हात लांबीचा धडपा राहून त्यास इतकीं द्रठगळें असावयाचीं कीं,
मळ
ु चें हें कोणत्या रं गाचें लग
ु डे होतें हे सांगतां येत नसे. अशा िकारच्या अंगास अपत्ु याष
लग
ु डयाचा धडपा मोठे कष्टांनीं नेसन
ू डोक्यावर गोवरयांची पाटी घेनन भर बाजारांत जावें. हरहर!
फकती ही द:ु खाची गोष्ट अहे बरें !

ही सांगते वेळेस शूि लोकांचे अंत:करणाचे शतश: तुकडे तुकडे होत असतील यांत कांहीं

संशय नाहीं. त्यांस असें वाटत असेल कीं, आम्ही या जन्मांत व्यथष आलों. बेहेत्तर, आम्ही
जन्मतांच मेलों असतों, तर फार बरें होतें . परं तु आपले समक्ष आपले स्स्त्रयांची अशी दशा पाहणे

नको. एक वेळ मनष्ु य आपणास कसेंद्रह संकट असो, शरररास मोठे क्लेश होत असोत, तथावप ते

सवष सहन करूं शकेलप परं तु आपले विय जनांचे हाल होत आहे त, हें कधींद्रह तो सहन करूं
शकणार नाहीं. ते पाहतांक्षणींच तो केवळ मत
ृ िाय होतो. असें जरी त्यांस वाटत असेल तरी ते
गरीब लोक करतात काय? तनरुपायाची गोष्ट पडली. बरें , त्यांस खाण्यास तरी चांगले असतें

काय? स्वप्नांतदे खील आणावयास नको. दररोज जोंधळयाच्या, नाचण्याच्या अथवा बाजारीच्या

भाकरी नस
ु ते लमठाचे खडयाबरोबर, लमरचीबरोबर फकंवा कांद्याबरोबर खाव्या लागत. वेळेस भाजीस

तेल लमळालें तर मीठ लमळूं नये, मीठ लमळालें तर लमरची लमळूं नये. कधीं जोंधळयाच्या फकंवा
नाचण्याच्या कण्या भरडून त्याचा घाटा करून चगळावा. कधीं कधीं नुसती भाजीच उकडून खावी

लागत असे. कधीं कधीं जंगलांतील उबरें खानन त्यावर आपला गुजारा करावा आणण कधीं कधीं
तर फक्त पाणी वपनन व पोट दोरीनें आंवळून शेतांत खपावें लागत असे.

अशा िकारे दाररियानें ग्रस्त झालेलया िजेचा पैसा, (अततशय कष्टांनी लमळववलेला पैसा
कररूपानें हरण करून) त्याची व्यवस्था वर सांचगतलयािमाणे आपले जातीचे आयष लोकांस जेवण
घालण्याकडेस करावी, म्हणजे मोठी तनंद्य आणण कुनीतीची गोष्ट आहे . त्याच पैशाचा तनदान

थोडासा अंश तरी असे कालवे बांधण्याकडेस अथवा तशाच िकारचीं दस
ु रीं सत्कृत्यें करण्याकडेस

उपयोग केला असता आणण बाकीचा सवष पैसा आळसास उत्तेजन दे ण्यामध्यें खचष केला असता,
तरी त्यापासून िजेचें बरें च कलयाण होनन ती अन्नवस्त्रास मोताद झाली नसती व भटराजाचे

कीतीलाद्रह कलंक लागला नसता. त्यांनीं शेतकरी लोकांचे शेतांस अशा रीतीनें, म्हणजे कालवे वगैरे
बांधन
ू पाणी पुरववलें असतें , तर शेतामध्यें ववपुल धान्यें वगैरे वेळचे वेळेस वपकून शेतकरी लोकांचे

सहज रीतीनें पद्रहलयापेक्षां दप्ु पट चौपट कर दे ण्याचें सामथ्यष आलें असते आणण तेणेंकरून भटराजे

व ब्राह्मण लोकद्रह यथेच्छ लाडूचें भोजन जेवून उठलयानंतर त्यांस रगड दक्षणा दे ण्यास समथष
झाले असते. अथवा ब्राह्मणानें ओकारी येईतोंपयांत जेवण झालयानंतर, जे कोणी तततके लाडू

खातील, त्या ित्येकास ित्येक लाडूमागें जेथें दहा दहा रूपये लावावयाला सांपडत, तेथें वीसवीस
फकंवा तीसतीस दे खील रूपये दे ण्यास सांपडले असतेप परं तु हा ववचार त्यांस तत
ू ष स्वहीतबद्ध
ु ीमळ
ु ें
सच
ु ला नाहीं.

त्या वेळेस कनाल वगैरे नसलयामुळें शेतकरी लोकांची मोठीच दद
ु ष शा होनन जात असे. स्जचा

पररणाम अद्यापपावेतों त्या लोकांपैकीं शेकडों गरीब लोकांस सोसावा लागत आहे . हललीं ज्या ज्या
दे शास शेतकीच्या कामाला पाणी दे ण्याकररतां असे कनाल नाहींत, त्या दे शांतील शेतकरी लोकांस
शेतकीचें काम करण्यास मोठी गैरसोय असें म्हटलें पाद्रहजे, व त्यांस आपले (शेतकीच्या कामावर
अवलंबन
ू , आपले दररियावस्थेंत) दे शांत कनाल होईतोंपयांत मक्
ु त होण्यास दस
ु रा मागषद्रह नाहीं.

बहुतेक लोकांस ठानक आहे कीं, नवीन सरकारचे दे शांत शेतकीचें काम बहुतकरून कनालवरच
चाललेलें आहे . आणण त्यांजमळ
ु ें तेथील शेतकरी लोकांचीद्रह स्स्थतत फारच उत्तम आहे .

त्याचिमाणें या दे शांत तनझाम सरकारचे राज्यांत जेथें जेथें कनाल आहे त, तेथें तेथें कुणबी लोक
चांगले खाननवपनन सधन आहे त. शेतास अशा स्वलप रीतीनें वेळचे वेळेवर पाद्रहजे तततकें पाणी

दे ण्याची सोय नसलयामुळें या दे शाचे भागांतील कुणबी वगैरे शेतकीचें काम करणारे लोकांवर पव
ू ीं
मोठे वाईट िसंग पडत असत. शेतकरी लोकांचें काम पाण्यावर फारच अवलंबन
ू असतें . म्हणन
ू

त्यांस पाणी जर आहे , तर सवषच गोष्टी आहे त आणण पाणी जर त्यांस शेतकीचे कामापरु तें नाहीं

तर ते सवषच गोष्टीस मुकतात. कारण त्यांस एक पाणी जर अनुकूल आहे , तर जमीन कशीही
खरपड, पडीक, मुरमाड असली तरी ते ततजमध्यें उत्पन्न करूं शकतील. फार काय सांगावें एक
पाण्याच्या साह्यानें त्या तसलया मुरमाड जलमनीवर जीं जीं फळें व जीं जीं धान्यें तो हं गाम
नसतांना उत्पना करतां येतील. त्याचें लहानसें उदाहरण पहा कीं, ‘आनंदा’ जवळ ज्या जलमनीवर

हललीं आपले गव्हनषरसाहे बांचा बंगला आहे , ती जमीन आपणांस थोडक्याच द्रदवसांपूवी अततशय
मुरमाड असलयामुळें कोणत्याद्रह िकारचें पीक येण्यास अगदीं नालायक असें वाटत होतें . परं तु

ततच्यावरच हललीं फलवक्ष
ु रे नानािकारचे वक्ष
ृ , पुष्पवक्ष
ृ आणण दस
ृ व वनस्पतत यांच्या योगानें एक
सुंदर मनोहर बाग होनन गेला आहे . त्यासारखा बाग चांगले मशागत केलेले काळे भोर जलमनीवर

दे खील पुणें मुक्कामीं सांपडणें ववरळा.
अशा वाईट जलमनीवर असा उत्तम बाग होणें हें मोठें आश्चयष होय. परं तु थोडासा ववचार

करून पाद्रहलें असतां त्याचें मुख्य कारण त्या जलमनीवर नदीपासून पाण्याचा नळ आणून स्जकडे
ततकडे पाणीच पाणी करून सोडलें आहे . यालशवाय मनुष्याचे श्रम वगैरे हीं कारणें आहे त खरींप

परं तु तीं मुख्य आहे त असें म्हणता येत नाहीं. त्यांत पाणीच मुख्य कारण असें समजलें पाद्रहजे.
याजकररतां शेतकरी लोकांस शेतकीच्या कामास पाणी असणें ही मुख्य गोष्ट आहे .

ते असें समजतात कीं, त्यांस पाणी जर आहे , तर तें च त्यांचे सवष धन व ऐश्वयष आहे.
त्याचमध्येंच त्यांच्या सवष सोयी व ऐर्आरामाच्या गोष्टीं आहे त. कारण त्यांस जर एकाच सालीं
पाण्यानें आपलें हातचें सोडडलें कीं, त्यांचे सवष सौख्य जातें , संपस्त्त जाते ऐश्वयष जातें, आणण
मुलांबाळांसह व दस
ु रीं कुटुंबांतील माणसें त्यांसह मोठे ववपत्तींत पडतात. फकत्येकांना आपला
दे शत्याग करावा लागतो. फकत्येक अन्नाकररतां त्राही त्राही होनन लोकांच्या घरोघर, दारोदार (भीक
मागूं) लागतात. फकत्येक आपले िाणत्यागासही िवत्ृ त होतात. आतां या गोष्टी कोणते रीतीनें
घडून आलया व हललीं येत आहे त याववर्यीं ललद्रहणें अवश्य वाटलयावरून येथें थोडेसें ललद्रहतों.

सस्ृ ष्टक्रमािमाणें पजषन्य कोणत्याद्रह एका दे शाचे एका भागावर पडला तर दस
ु रे भागावर

पडत नाहीं. यािमाणें एका भागावर आहे तर दस
ु रया भागावर नाहीं. याजमुळें शेतकरी लोकांस दहा
पंधरा वर्ाांआड वपकापाण्याची तूट पडते आणण अशी तूट पडली म्हणजे फकत्येक शेतकरी लोकांनीं

आपले शेतांतील आदले वर्ाषचें पीक, जें सुमारें सवष कुटुंबांतील माणसांस वर्ष सहा मद्रहनेपयांत

पुरण्यासारखें असतें , तेवढें खानन टाफकलें म्हणजे त्यांचज
े वळ दस
ु रे वर्ाषकररतां बी भरण्यास एक
पैसा दे खील नसतो. अशा िसंगीं ब्राह्मण व मारवाडी सावकार या लोकांची जी बनून जाते, ती

सांगतां पुरवत नाहीं. ते अशा नडींत सांपडलेलें कुणबयांस आपले परम वियकर लमत्र समजून मोठा
आनंद पावतात आणण त्यापैकीं ब्राह्मण सावकार त्यांचे घरीं जानन ववचारतात कीं, “का पाटील,
आपण चचंतेंत आहां असें द्रदसतें , याचें कारण काय?” “महाराज, काय सांगावे? गेले वर्ी पानस
पडला नाहीं म्हणून त्याचे पलीकडचे सालीं जें कांहीं पीक झालें होतें , तें अद्यापपावेतों खात

आलोंप अललकडेस काहीच जवळ राद्रहलें नाहीं आणण पेरणीची वेळ तर जवळ येनन पोहोचली.
आतां काय करावें? असे त्यांनीं त्यांस सांगावे. तें ऐकून ब्राह्मण सावकारांनीं म्हणावें कीं, “काहीं

चचंता नाहीं. आपणांस बीं भरण्याकररतां जर दहा-बारा रुपये लागत असतील तर मी दे तों.” आणण
अथाषत ते गरीब बबचारे शूि लोक, हा सावकार आपला कांहीं पररचय नसतांना ज्या अथी घरीं

येनन आपणांस दहा-बारा रुपये घ्या, असें म्हणतो आहे , त्या अथीं यानें कांहीं तरी घर घेण्याचा
कपटरूप खोल ववचार योजला असावा, हें पूणष लक्षांत न आणतां, तूतष आपली पैशाची गरज होते,

याजकडेच सवष लक्ष दे नन आपणांस दहा-बारा रूपये दे ण्याववर्यीं त्यांस ववनंती कररतात.
सावकारद्रह ‘ठीक आहे ’ असे म्हणून ‘उद्या येते वेळेस स्टांप घेनन या व आपले कोणी भानबंद

अथवा मुलेंबाळें असलयामुळें त्यांसद्रह बरोबर घेनन या, बरें पाटील! म्हणजे तुमचें काम मी खास

करून दे तों. पाटीलबुवा, मी आपणांस कागद वगैरे आणावयास सांचगतले, त्याबद्दल मनामध्यें कांहीं
एक आणूं नका. माझा तुमच्यावर पूणष भरं वसा आहे . मी कांहीं तशांतला नव्हे , फकतीद्रह केलें तरी

तुम्ही व आम्हीं एका गांवचे. तुमचा आमचा एक धमष असून तुमच्याबरोबर का मी अन्याय
करीन? अरे राम! असें स्वप्नांतदे खील आणावयास नको. तम
ु च्याववर्यीं माझे मनांत तसेंच करणें

असतें तर मी तम
ु च्या घरीं चालन
ू येनन ‘तम्
ु हांस कांहीं अडचण आहे काय, जर असेल तर मी

आपणांस पैशानें मदत करतों’ असे म्हटलें असतें काय? कधींद्रह नाहीं.” या रीतीनें वरवर गोड
बोलण्याचा पालहाळ लावून इकडून ततकडून त्याचे जवळून कागद ललहून घेईतोंपयांत समजत
ू
करावी. दस
ु रे द्रदवशीं त्यांनी स्टांप आणलयानंतर कुलकणी वगैरे लोकांकडून त्यांजमध्यें
नानािकारच्या अटीं घालून ललहून घ्याव्या आणण त्याजवर त्याची व त्याचे भानबंदांची फकंवा
मुलांची सहीसाक्ष घेनन त्याचे हातावर ललहणावळीचा वगैरे खचष कमी करून दहा-बारा रुपयांबद्दल

नन-दहा रूपये ठे वावे. तो कागद ललहून त्यांस कांहीं द्रदवस लोटलयानंतर त्याचें व्याजमुद्दल जरी
त्यांस लमळून चक
ु लें तरी त्या व्याजाचें व्याज आणण त्याचें पडव्याज जुळून त्याच्या मुलाच्या

लग्नाकररतां थोडेसे नवीन पैसे दे नन, त्याजबद्दल नवीन कागद ललहून घ्यावा. पुढें कांहीं द्रदवसांनीं
त्याचें व्याज जुळून पुन: त्याचा नवीन कागद घ्यावा. येणेंिमाणें क्रम चालून त्या गरीब
बबचारयाच्या अंगावर तीन-चार वर्ाांत सुमारें दोनशें-अडीचशेंची रक्कम फुगली, म्हणजे त्याजबद्दल
सरकारांत फफयाषद टाकून त्याजवर खचषसुद्धां तीनशें अथवा सव्वा तीनशें रूपयांचा हुकमनामा
करून, ऐन धान्य वगैरे काढण्याची वेळ आली कीं, त्याच्या शेतीवर जप्ती आणून बसवावी.
हरहर! अशा िसंगीं जो कांहीं

द:ु खाचा दे खावा दृष्टीस पडत

असतो, तो पण
ष णें
ू प

शबदमात्रेंकरून वणषन करण्यास अशक्य आहे . गरीब, अनाथ, दीन अशा त्या शेतकरयानें आपले
मुलांबायकांसहवतषमान वस्त्रान्नाचे मोठे हाल सोसून सवष वर्षभर एकसारखे भर उन्हांत व पावसांत

आणण थंडीत रात्रीचा द्रदवस करून शेतांत कष्ट केले आणण त्या कष्टाचें आतां कांहीं थोडेसें फळ
घेणार, तों इतक्यामध्यें सावकाराची स्वारी बरोबर कारकून, लशपाई घेनन उभी ठाकते, तेव्हां काय
ववचारावयाचें ! त्या शेतकरयास व घरातील सवष मुलेंमाणसांस तो सावकार––सवाांचा िाणहारक

यमरूपी ब्रह्मराक्षस––आक्राळववक्राळ रूप धारण करून, कारकून लशपायाद्रद आपले दत
ू ांसह आमचे
िाण घेण्यासच आला काय, असें वाटतें . मुलाबाळांचा रडण्याचा एकच कलहोळ होनन जातो.

बायका घाबरून जानन नेत्रांतून टपटप अश्रध
ु ारा गाळीत असतातप व तोद्रह आपलें कपाळ वपटून

रडत असतो. त्या सवाांवर त्या काळीं द:ु खाचा डोंगर कोसळून पडतो. ते दाही द्रदशा आठवून
ईश्वराची िाथषना कररतात कीं, “िभो, असा वाईट िसंग आमचे सप्तजन्मींचे हाडवैरयांसदे खील

िाप्त न होवो!” सावकरानें घरांतील धान्यें वगैरे सामान बाहे र काढलें, म्हणेज शेतकरयानें पटापट
त्याचे पायावर डोकें ठे वन
ू अनेक िकारचें िाथषना करावी, परं तु व्यथष! स्स्त्रयेनें केववलवाणें तोंड
करून सावकरापुढें पदर पसरून ववनंती करावी कीं, “महाराज आपलें व्याज मुद्दलासह केव्हांच

फफटलें आणण पुन: आपण व्याजाचें व्याज करून आमच्यावर एवढी रक्कम केलीत. बरें , ती

दे ण्यास आम्हीं कबूल आहोंत, परं तु कृपा करून तजववजीनें घ्याल, तर आमचे गररबाचा तरणोपाय

लागेल. नाहींतर आमचा सवषस्वी उन्हाळा होनन घरचे सवष मनुष्यांची दशा दशा होईल आणण हीं
अनाथ दोन-दोन, तीन-तीन वर्ाांचीं मल
ु ें अन्न अन्न करून िाण सोडतील. आतां तम्
ु हीच पहात
अहां कीं, या मल
ु ांच्या अंगावर थंडीवारा तनवारणाथष एक हातभारदे खील फडकें नाहीं. त्याचिमाणें

त्यांचें खाण्याचीद्रह मोठी दशा आहे आणण आपण हा सवष माल घेनन गेलयावर या बालकांची काय
दशा होईल? त्यांनीं आपलें दीनमख
ु कोणापढ
ु ें पसरावें ? महाराज, आपले ठायीं दया, क्षमा, आणण
शांती हे गण
ं वास करीत आहे त. आपण दीनानाथ, दीनबंधू आहांत आणण त्याच गण
ु मतु तषमत
ु ांमळ
ु ें
आपणांस भद
ू े व म्हटलें आहे . याजकररतां या गरीब बालकांची तरी दया घेनन त्यांचे पोटापरु तें

कांहीं थोडेंसें धान्य ठे वा, अशी मी आपणांस हात जोडून, पायां पडून ववनंती करीत आहे . ततचा
अव्हे र करणें हे आपणांस सवषथव
ै अनुचचत आहे .”

इतकें ततचें भार्ण ऐकून महाराजांनीं रागावन
ू डोळे लाल करून म्हणावें कीं, “काय गे मख
ू े,

शि
ू ीण होनन तंू कां आम्हांस ज्ञान सांगतेस? तझ
ु े मनांत आम्ही आपलें कजष सोडून द्यावें , मागंू

नये. स्वस्थपणें आम्ही आपले घरीं बसावें म्हणजे झालें!” हे त्याचे शबद ऐकून बबचारीनें हुं चंू न
कररतां उगीच बसावें. त्याचिमाणे घरचे सवष मनष्ु यांनीं त्याचीं ववनवणी करावी. परं तु तो
ततच्याकडेस लक्ष न दे तां आपण आरं भलेला दष्ु ट हे तु लसद्धीस न्यावा, म्हणन
ू सवष माल गोळा

करून, तो वसल
ू होईल तो, रकमेतन
ू वजा दे नन, बाकीबद्दल पन
ु : त्याचिमाणें दष्ु ट कमष चारपांच

वर्ाांपयांत चालला, म्हणजे त्या गरीब बबचारया शेतकरयाची फारच दद
ु ष शा होनन जात असे. त्या
एका लहान अशा सात-आठ रुपयांचे रकमेकररतां त्याचें सवष शेत जाई. गरु ें ढोरें जात, ववद्रहरीमळे

जात आणण सरतेशव
े टीं तोद्रह दे शोधडी जाण्यास अथवा आपले िाणत्याग करण्यास लसद्ध होई.
असो. ह्या ब्राह्मण वगैरे सावकारांनीं आपले या इंग्रज सरकारचे दयाळू राज्यांतद्रह त्या गरीब
शूिाजवळून व्याज मुद्दलासुद्धां पैसा जरी घेतला, तरी त्यांस धळ
ु ीस लमळवीतप तर स्वकीय

राज्यामध्यें, त्यांस जेव्हां एक वर्ष पानस न पडलयामुळें असा कजष काढण्याचा िसंग पडे, तेव्हां ते
त्यांची काय दशा करीत असतील याची, सूज्ञ जनहो, तुम्हीच कलपना करा.

त्या वेळेस त्या सरकारांत फफयाषद वगैरे करावी लागत नसे. कारण त्यांचे घरांतच सरकार
होतें . मनास वाटे ल त्यािमाणें कुळास मारावें , झोडावें , त्याचा माल सवष द्रहसकावन
ू घेनन जावा,

त्याचीं बैलढोरें ववकावीं, त्याचे माणसांचें हालहाल करावे, ते त्याचे िान जाईंतोपयांत पाद्रहजे तसें

करीत. त्याचे डोक्यावर अथवा पाठीवर मोठें थोरले धोंडे दे नन त्यास भर उन्हामध्यें उभे करीत
आणण खालून लमरच्यांचा धरू दे त. त्याचे शररराचे नाजूक भागास चाप लावीत व कोलदांडी घालून
त्यास बेदम मार दे त. सदरहूिमाणें च त्या वेळचे सरकारचे ब्राह्मण कामगार करपट्ी वसूल
करतेवेळीं त्यास नानािकारचे जाच करीत असत.

तथावप हललींचे फकत्येक सुधारलेले ववद्वान आयष ब्राह्मणांची, स्वकीय पेशवाई जुलुमांववर्यीं

पक्की खात्री झाली असून, केवळ आपलया जातबांधवांच्या भयास्तव, आयष ब्राह्मणांचे त्रासापासून

अज्ञानी शूि शेतकरयांची मुक्तता झाली. हे स्पष्टपणें उघड म्हणण्याची त्यांची छाती होत नाहीं.

सबब कशी तरी वेळ मारून नेण्याकररतां मोठ्या सावषजतनक सभास्थानीं उभें राहून, “पूवीपेक्षां
हललीं या तीस वर्ाांत शूि शेतकरयांची स्स्थतत बरी आहे ,” म्हणून जागोजाग व्याख्यानें दे त

फफरणारे व इंग्रज सरकारचे आपणांवर शतश: उपकार असून त्यांपैकीं फकत्येक नावालासुद्धां न
स्मरतां, राज्यास स्वाभाववक असणारे शुललक दोर्ांना सूक्ष्मदशषक यंत्रदृष्टीनें दाखववणारे जे कोणी
आहे त व फकत्येक वेडगळ जुन्या समजुतीचे आयषभट ब्राह्मण फक्त जात्यालभमान दृढ मनीं धरून,

त्यांचा पक्ष उचललयामुळें त्यांस सदगुणांचे ओढूनताणून नकली रूप दे ण्यास झटणारे हललीं सांगत
आहे त कीं, “पूवीं पेशवाईंत शूि शेतकरयास जें सौख्य होतें तें सांगतां येत नाहीं. त्या सुखाचें

हललीं लेश सुखदे खील नाहीं. त्या वेळची शूिांची राहणी काय, चालणी काय, रीततभाती काय सवषच

चांगलें होतें . सत्य, सदगण
ु , सदाचार, िामाणणकपणा आणण धमष हे गण
ु शि
ू ांमध्ये अक्षय वास

करीत होते. त्या वेळीं शि
ू शेतकरयांजवळ पैसा तरी फकती असे कीं, ‘स्जकडे पहावें ततकडे शि
ू ांच्या

घरांतन
ू सोन्याचा धरू तनघत असे.’ आतां तें सौख्य नाहींसें झालें. ती नीतत नाहींशी झाली, तो
धमष नाहींसा झाला आणण ती संपत्तीही नाहींशी झालीं.” या उभयतांचे बोलण्यांत फकती तथ्यांश
आहे , याववर्यीं ववचार करणें वाचकांकडे सोंपवन
ू येथें ववर्य संपववतो.
१५ जून, सन १८८५ इ.
पुणे पेठ जुनागंज

–––जोर्तीराव गोवविंदराव फुले
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