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प चव्य आवृत्तीच्य संप िा च
ं े िनवेिन
‘महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय’ या ग्रंथाची सुधारित चौथी आवृत्ती एरप्रल १९९१ मध्ये जोतीिावांच्या

स्मृरत-शताब्दीच्या रनरमत्ताने रवशेष सवलत म्हणून महािाष्ट्र शासनाने अवघ्या दहा रुपये झकमतीस

उपलब्ध करून रदली. चौथ्या आवृत्तीच्या दहा हजाि प्रती दोन रदवसात संपल्या. वाचकांचा हा अभूतपूवव
प्ररतसाद लक्षात घेऊन पन्नास हजाि प्रतींची ही नवी सुधारित पाचवी आवृत्ती शक्य रततक्या कमी झकमतीत
वाचकांना उपलब्ध करून रदली आहे . त्यासाठी कोणतीही रवशेष सवलत अगि खास अनु दान घेतले ले
नाही. मुख्यतः मुद्रणाचा खचव लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रतीस पन्नास रुपये ही झकमत रनरित केली आह.

चौथ्या आवृत्तीत प्रथमच समारवष्ट किण्यात आले ला सवव मजकूि रवस्तृत संदभव रटपांसह या

पाचव्या आवृत्तीतही छापले ला आढळे ल. मात्र ही आवृत्ती म्हणजे केवळ पुनमुवद्रण नाही. चौथ्या आवृत्तीच्या
प्रकाशनानंति रदसले ले मुद्रणदोष दू ि किण्याचा शक्य रततका प्रयत्न केला आहे . तसेच चौथ्या
आवृत्तीतील मजकुिाच्या मांडणीतही आवश्यक वाटले तेथे काही बदल केले ले आहे त.

याखेिीज महात्मा फुल्यांच्या मृत्युपत्राच्या दस्तावेजाची छायारचत्रे आरण त्यांची आणखी तीन पत्रे

यांचा या पाचव्या आवृत्तीत प्रथमच समावेश केले ला आहे . जोतीिावांच्या मृत्युपत्राची छायारचत्रे श्री. हरि
निके यांनी नोंदणी महारनिीक्षक व मुद्रांक रनयंत्रक आरण त्यांचे सहकािी यांच्या मदतीने प्रथम रमळरवली.
मिाठी व इंग्रजी हस्ताक्षिातील फुल्यांच्या पत्रांच्या छायाप्रती श्री. रवजय सुिवाडे आरण श्री. गौतम झशदे
यांनी उपलब्ध करून रदल्या. त्याबद्दल या सवांचे मनःपूवक
व आभाि. जोतीिावांचे रतसिे पत्र डॉ. आि. एम.

पाटील यांच्या संग्रहातील ‘इशािा’ पुस्स्तकेत छापले ले मला आढळले होते . ते मी माझ्या ‘व्यक्ती आरण
रवचाि’ या ले खसंग्रहात (श्रीरवद्या प्रकाशन, पुणे, परहली आवृत्ती, १९७९, पृ. ५६) उदधृत केले होते .

चौथ्या आवृत्तीत छापले ल्या जोतीिावांच्या िंगीत छायारचत्रांऐवजी या पाचव्या आवृत्तीत श्री.

गोपीनाथिाव पालकि या सत्यशोधक चळवळीतील नामवंत कायवकत्याच्या खाजगी संग्रहातून डॉ. बाबा
आढाव यांनी रमळरवले ले कृष्ट्णधवल छायारचत्र छापले आहे . ते अस्सल असण्याची जास्त शक्यता वाटते .

पुणे येथील शासकीय मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक श्री. अ. चाँ. सय्यद आरण त्यांचे सवव सहकािी

यांनी संचालक श्री. प्रकाश मोिे आरण श्री. प्र. ल. पुिकि यांच्या मागवदशवनाखाली अत्यंत परिश्रम घेऊन
मुद्रणाचे काम पुिे केल्यामुळे ही पाचवी आवृत्ती २८ नोव्हें बि या महात्मा फुल्यांच्या स्मृरतरदनापूवी प्रकारशत
किणे शक्य िंाले आहे .

ग्रंथाचे मुद्रण चालू असताना श्री. हरि निके यांनी पुण्यात तळ दे ऊन मुरद्रत शोधनाच्या कामात

साहाय्य केले नसते ति ही आवृत्तीही वेळेवि प्ररसद्ध किता आली नसती. त्याबद्दल त्यांचे ऋण शब्दामध्ये
व्यक्त किणे कठीण आहे .

‘महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय’ या ग्रंथासािख्या ग्रंथाचे संपादन किण्याचे काम परिपूणव होत नसते .

नवीन संशोधनामुळे यापुढेही या ग्रंथात जशी भि पडत जाईल त्याप्रमाणे सववसाधािण वाचकांची सोय,
प्ररतरिया आरण त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन कालांतिाने नव्या संदभव रटपांचीही भि घालावी लागेल.

अनु क्रमणिका

याखेिीज ग्रंथ प्रकारशत िंाल्यानंति आढळले ले मुद्रणदोष दू ि किण्याचा प्रयत्नही सतत किावा लागतोच.
तो यापुढेही केला जाईल.
नवीन प्रशासन भवन,
मंत्रालयासमोि,

य. िि. फडाे
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मणह त्मण फुले य च्ं य स्मणृितशत ब्िीच्य िनिमणत्त ने
महात्मा जोतीिाव फुले यांची स्मृरतशताब्दी आरण भाितित्न डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकि यांची

जन्मशताब्दी आपण साजिी किीत आहोत. महात्मा फुल्यांना बाबासाहे बांनी गुरू मानले होते . म. फुल्यांच्या
वाङ्मयातून आरण चळवळींमधून आपल्याला प्रेिणा रमळाल्याचे बाबासाहे बांनी कृत्ञततापूववक नमूद केले ले

आहे . डॉ. आंबेडकिांप्रमाणेच अनेक महापुरुषांना ज्या वाङ्मयातून मागवदशवन लाभले ते फुले वाङ्मय
समाजिांतीची, व्यापक परिवतवनाची, परिभाषा सांगणािे वाङ्मय आहे . हे सारहत्य महािाष्ट्राला आरण

भाितीय समाजजीवनाला समते ची रदशा दे णािे सारहत्य आहे . गे ली काही वषे अनु पलब्ध असणािे सारहत्य
शताब्दी वषात रवशेष सवलतीत उपलब्ध करून दे ण्याचे महािाष्ट्र शासनाने खास रनणवयािािे ठिरवले होते.

या वाङ्मयाचा इंग्रजी व झहदी या भाषांमध्ये अनु वाद किण्यासाठी ‘महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन
सरमतीची’ स्थापनाही शासनाने केली आहे .

म. फुले यांच्या वाङ्मयाचे आरण कायाचे व्यासंगी अ्यासक डॉ. य. रद. फडके यांनी संपारदत

केले ला हा ग्रंथिाज अनेक कािणांनी वैरशष्ट्यपूणव ठिला आहे . या खास आवृत्तीमध्ये आजवि इतित्र

रवखु िले ले फुल्यांचे सवव ले खन एकरत्रत किण्यात आले ले आहे . त्याची कालानु िमे मांडणी केले ली आहे .

म. फुले यांच्या जीवनाचे व वाङ्मयाचे रवरवध पैलू प्रकाशात आणणािे समकालीनांचे ले खन, म. फुले यांचा
पत्रव्यवहाि, त्यांनी स्थापन केले ल्या शाळांरवषयीचे मौरलक दस्तावेज आरण आजवि फुल्यांचे अप्रकारशत

िारहले ले सारहत्य या आवृत्तीत समारवष्ट किण्यात आले आहे . डॉ. फडके यांनी ग्रंथाच्या सुरुवातीस

रदले ल्या संपादकीय रटपा आरण शेवटी रदले ल्या संदभव रटपा यांच्यामुळे फुले समग्र वाङ्मयाच्या नेमक्या
आकलनाला मौरलक हातभाि लागणाि आहे . संपादक व त्यांचे सवव सहकािी यांच्या ह्या महत्त्वपूणव
कामरगिीबद्दल वाचक आरण अ्यासक त्यांचे ऋणी िाहतील.

म. फुले यांनी सववप्रथम १८५५ साली ‘तृतीय ित्न’ हे नाटक रलरहले . ‘रशक्षण हा माणसाचा रतसिा

डोळा आहे ’, हा संदेश त्यांनी या नाटकातून रदला जेव्हा आपल्या समाजात फाि मोठा वगव रनिक्षि होता,
वाचू-रलहू शकत नव्हं ता ते व्हा सामारजक प्रबोधनाचा मंत्र फुल्यांनी या नाटकाच्या माध्यामातून
त्यांच्यासमोि मांडला. पुढे त्यांनी आपल्याला स्वारभमानाची दीक्षा दे णाऱ्या अस्स्मतापुरुष छत्रपती

रशवाजीिाजांचे गौिवगीत पोवाड्याच्या रूपाने गायले . महािाजांचा जाती-पातीरविरहत समतावादी
ध्येयरवचाि त्यांनी पोवाड्यातून गावोगाव नेला. ‘गुलामरगिी’ ते ‘साववजरनक सत्य धमव’ ह्या ग्रंथामध्ये त्यांनी

जाणीवपूववक प्रश्नोत्तिांची नायपूणव ले खनपद्धती वापिली. ‘मानव्याची आच’ रनमाण किण्यासाठी माणूस

प्रथम जागा केला पारहजे, या जाणीवेने िंपाटू न जाऊन फुल्यांनी हे जीवनवादी सारहत्य रलरहले . प्रश्नांचे
मोहोळ जागे किण्यातच ्ञतानाचा उगम असतो हे सूत्र फुल्यांनी ले खनातून उचलू न धिले . जोतीिावांनी

आयुष्ट्यभि धमवग्रंथाची कठोि रचरकत्सा केली. जारतव्यवस्थेच्या मुळाविच घाव घातला. स्त्री-पुरुष समते ची
जीवनसृष्टी समाजाला दे ण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.

्ञतानाची, रवद्येची महती समाजमनावि झबबवली. ‘स्त्रीशूद्रारतशूद्र’ म्हणजे सवव उपेरक्षत समाज हा या

दे शाचा भाग्यरवधाता आहे . शेतकिी हाच या दे शाचा पोझशदा आहे ह्या ठोस भूरमकेतून त्यांनी ‘शेतकऱ्यांचा

असूड’ रलरहला. शंभि वषांपूवी फुल्यांनी सहकािाचा कृरतशील पुिस्काि केला. कृरष औद्योरगकीकिणाचा,
शेतीच्या अत्याधुरनकीकिणाचा ते आग्रह धिीत असत. शेतकऱ्यांच्या शोषणारवरुद्ध त्यांनी शेतकिी आंदोलने

उभािली. शेतकऱ्यांच्या दै न्यावस्थेला जबाबदाि असणाऱ्यांवि कोिडे ओढले , त्यातून त्यांनी रिरटश
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सिकािलाही वगळले नाही. मुंबईत रगिणी कामगािांच्या संघटना उभािण्यासाठी आपल्या अनु यायांना

प्रेरित केले . दे वदासी, परित्यक्ता, भटके रवमुक्त, दरलत यांच्या मुक्तीसाठी चळवळी केल्या. कृरतशील

ले खन केले . जेव्हा सगळे रशक्षणतज््ञत ‘रफल्टिे शन रथअिी’ उचलू न धिीत होते त्या काळात एकया
फुल्यांना ह्या रसद्धांताचे वाभाडे काढले . प्राथरमक रशक्षण साववरत्रक आरण सक्तीचे असले पारहजे अशी

मागणी किणािे फुले हे परहले भाितीय होत. उच्चरशक्षणावि अवास्तव खचव होत असल्याने फुल्यांनी

स्पष्टपणे सिकािच्या रनदशवनाला आणून रदले होते . ‘रशक्षणाच्या आमूलाग्र पुनिवचनेची’ फुल्यांची मागणी
आजच्या घडीलाही आपल्याला खूप काही रशकरवणािी आहे . हं टि करमशनसमोिील फुल्यांचे रनवेदन हा

रशक्षण पद्धतीचा मूलमंत्र दे णािा दस्तऐवज आहे . लोकसंख्येच्या बेसुमाि वाढीमुळे शेतीवि पडणािा बोजा,

रतचे होणािे तुकडे आरण पयाविणाच्या रवनाशामुळे होणािा रवध्वंस याकडे फुल्यांनी शंभि वषांपूवीच लक्ष

वेधले होते . शेती रकफायतशीि कशी होईल व शेतकऱ्यांचे दै न्य कसे दू ि होईल, तो ्ञतानी, सुसंस्कृत
भूरमपूत्र कसा बनेल याचाच त्यांना ध्यास होता. आज आपण पाणीवाटपाच्या प्रश्नावि चचा कितो. फुल्यांनी
शेतकऱ्यांच्या असूडमध्ये सांरगतले होते . ‘पाणी वाचरवण्यासाठी ठिारवक आकािाच्या नळांिािे शेतकऱ्यांना

ठिारवक पाणी दे ण्यात यावे’ याला म्हणतात द्रष्टेपणा! अंधश्रद्धा दू ि किण्यासाठी िंटणािे फुले , अंगािे-

धुपािे किणाऱ्या रवठोजी भुजबळावि तुटून पडतात. समाजामध्ये व्यसनमुक्ती यावी म्हणून मद्य वज्यव करून
ग्रंथ खिे दी किण्याचा ते उपदे श कितात. महात्मा फुल्यांना समृद्ध आरण रनकोप माणूस घडवायचा होता.
त्याच्या सवांगीण जाणीवांमध्ये , अरभरुचीमध्ये त्यांना परिवतवन किायचे होते .

फुल्यांनी सारवत्रीबाईंना रशकवून परहली भाितीय मरहला रशरक्षका घडरवली. त्यांना सावव जरनक

जीवनात आणले आरण भाितीय स्त्रीच्या कतृवत्वाला कसा वाव रदला पारहजे हे दाखवून रदले . फुल्यांच्या

सत्यशोधक चळवळीमधूनच पुढे आले ल्या तािाबाई झशदे या मिाठा बाईने १८८२ साली ‘स्त्री-पुरुष तुलना’
हा कसदाि ग्रंथ रलरहला. स्त्री-पुरुष समते ची कणखि भूरमका या ग्रंथात त्यांनी आिमकपणे मांडली. पुढे
१९२७ साली सत्यशोधक समाजाच्या सेिेटिी म्हणून ‘सारवत्रीबाई िोडे ’ यांनी समाजाचे नेतृत्व केले .

अस्पृश्यांसाठी स्वतःच्या घिातील हौद खुला किणाऱ्या फुल्यांनी अस्पृश्यांच्या रशक्षणाला चालना

दे ण्यासाठी संस्थाही सुरू केली होती. त्या शाळे त धुिाजी आपाजी चांभाि आरण गणू रशवजी मांग हे दोन
दरलत रशक्षक काम किीत असत हे या ग्रंथातील परिरशष्टात समारवष्ट किण्यात आले ल्या कागदपत्रांवरून

रदसते . िाह्मण रवधवांसाठी स्वतःची रमळकत खचापुिेशीही नसताना फुले ‘बालहत्या प्ररतबंधक गृह’
स्थापन कितात आरण त्याच रठकाणी जन्माला आले ला िाह्मण रवधवेचा मुलगा दत्तक घेतात ह्याबाबतचे या
ग्रंथात समारवष्ट किण्यात आले ले कागदपत्र स्वतःच इतके बोलके आहे त की त्यावि काहीही भाष्ट्य
किण्याची गिज नाही.

आज सववत्र चालू असले ल्या समाजपरिवतवनाच्या रकतीतिी चळवळींचा पाया महात्मा फुल्यांनी

घातले ला असल्यामुळेच त्यांना ‘परहले नमन’ केले जाते . फुल्यांचे स्त्री-रशक्षणाचे, शेतकिी रवकासाचे, कृरष
औद्योरगक जीवनाचे स्वप्न पूणव किण्यासाठी आपली धडपड चालू आहे . महािाष्ट्र शासनाने या क्षेत्रात भिीव

पावले ही टाकली आहे . अथात आजही ‘नांगिल्यारवना बिीच भूई पडले ली आहे ’ याची मला जाणीव आहे .

अनेक आव्हाने आपल्यासमोि उभी आहे त. त्यांना सामोिे जाण्याचे बळ आपल्याला ह्या वाङ्मयातून रमळे ल

असा मला रवश्वास वाटतो. िाजषी शाहू , सयाजीिाव गायकवाड, कमववीि भाऊिाव, महर्षष झशदे , गाडगेबाब
आरण डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कि यांना प्रेिणा दे णािे महात्मा फुले आजही आपल्याला रदशा दाखरवत
आहे त. त्यांचा रवचाि आजही प्रस्तुत आहे . फुल्यांनी पुिस्कािले ला सववधमवसमभाव हा अत्यंत महत्त्वाचा
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िाष्ट्रीय रवचाि आहे . फुल्यांचा पुिोगामी रवचाि ठामपणे पुढे नेण्याचा महािाष्ट्र शासनाचा रनधाि आहे .

समतारधरष्ठत समाज रनमाण किण्याचे फुले -आंबेडकिांचे रवचाि सांगणािे हे वाङ्मय म्हणूनच घिाघिात

गेले पारहजे, असे मला वाटते . तत्कालीन संदभव लक्षात घेऊन या ग्रंथाची साववजरनक रठकाणी, गावागावात
पािायणे िंाली पारहजेत. आजच्या तरुणांनी दे शाच्या उज्ज्वल भरवतव्याचा हा फुले वादी जाहीिनामा
आपला जीवननामा म्हणून स्वीकािणे हीच त्यांना खिी श्रद्धांजली ठिेल. समाजिांतीच्या या दोन्ही
अग्रदू तांना मािंे कृत्ञततापूवक
व प्रणाम!
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
रद. १४ एरप्रल १९९१

शरि पव र
मुख्यमंत्री,
महािाष्ट्र िाज्य.
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चौथ्य आवृत्तीच्य संप िा च
ं े िनवेिन
१४ एरप्रल १९९१ िोजी डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकिांच्या जन्मशताब्दी वषाची सांगता होत आहे .

त्यारनरमत्त बाबासाहे ब आंबड
े कि ज्यांना गुरू मानीत असत त्या महात्मा फुल्यांच्या समग्र वाङ्मयाची
सुधारित चौथी आवृत्ती मिाठी वाचकांच्या हाती दे ताना रवशेष आनंद होत आहे . महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य

आरण संस्कृती मंडळाचा एक सदस्य म्हणून १९८९ साली काम किीत असताना “महात्मा फुले : समग्र
वाङ्मय” या ग्रंथाच्या सुधारित चौथ्या आवृत्तीचे संपादन किण्याची जबाबदािी मंडळाने माझ्या सोपवली.

या ग्रंथाच्या १९६९ साली प्रकारशत िंाले ल्या परहल्या आवृत्तीचे संपादन धनंजय कीि आरण डॉ. स.

गं. मालशे या दोघा ज्येष्ठ अ्यासकांनी केले होते . त्यानंतिच्या काळात महात्मा फुले समता प्ररतष्ठानतफे

प्ररसद्ध होणाऱ्या “पुिोगामी सत्यशोधक” या त्रैमारसकात डॉ. बाबा आढावांनी आरण त्याच्या सहकाऱ्यांनी
महात्मा फुल्यांचे काही अनुपलब्ध ले खन तसेच सत्यशोधक समाजासंबंधी अस्सल कागदपत्र वेळोवेळी

प्रकारशत केले . हा मजकूि जसा उपलब्ध होत गेला तसतसा तो “महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या
ग्रंथाच्या दु सऱ्या व रतसऱ्या आवृत्तीत समारवष्ट किण्यात आला. मात्र दु दैवाने दु सऱ्या व रतसऱ्या आवृत्तींचे

संपादन किण्याची जबाबदािी कोणावि सोपरवण्यात आली होती असे रदसत नाही. परहल्या आवृ त्तीच्या
संपादकांपक
ै ी धनंजय कीि रदवंगत िंाले असले तिी डॉ. मालशे यांच्याकडे हे काम सोपवता आले असते
पण तसे िंाले नाही.

माझ्यावि जेव्हा संपादनाचे हे रजरकिीचे काम सोपवण्यात आले ते व्हा परहल्या तीन आवृत्त्यांतील

काही उरणवा दू ि किण्याचे मी ठिवले . मूळ ग्रंथाच्या या सुधारित चौथ्या आवृत्तीत महात्मा फुल्यांचे ले खन

कालिमानुसाि प्रकारशत केले ले आढळले . या ग्रंथात समारवष्ट केले ल्या फुल्यांच्या प्रत्येक पुस्स्तकेचा

परिचय करून दे णािे संपादकीय रटपण आिंभी जोडले ले आहे . ही संपादकीय रटपणे रलरहताना त्या त्या
पुस्स्तकेचा संदभव स्पष्ट किण्याचा प्रयत्न केला आहे . आजवि अप्रकारशत असले ले महात्मा फुल्यांचे ले खन

तसेच अन्यत्र प्ररसद्ध िंाले ले पण या ग्रंथाच्या आधीच्या रतन्ही आवृत्त्यांमध्ये समारवष्ट न िंाले ले त्यांचे ले खन
धुंडाळू न रजतके हाती लागले रततके या चौथ्या आवृत्तीत समारवष्ट केले ले आहे . मलबािी शेटजींच्या दोन

रटपणांरवषयी जोतीिावांनी इंग्रजीत व्यक्त केले ले मत तसेच त्यांचे काही ‘अखंड’ वाचकांना प्रथमच
उपलब्ध करून रदले ले आहे त. अन्यत्र प्ररसद्ध िंाले ली महात्मा फुल्यांची काही पत्रे तसेच त्यांच्यासंबधी

मामा पिमानंदांनी िामचंद्र रवठोबा धामणसकिांबिोबि केले ला पत्रव्यवहाि या चौथ्या आवृत्तीत प्रथमच
समारवष्ट किण्यात आला आहे . आधीच्या रतन्ही आवृत्त्यांमध्ये जोतीिावांनी स्थापन केले ल्या शाळांसंबध
ं ीच्या

अस्सल कागदपत्र छापले ले नव्हे त. या सुधारित चौथ्या आवृत्तीच्या एका परिरशष्टात या अस्सल
कागदपत्रांचा अंतभाव केले ला आहे . शाळासंबंधीचे हे कागदपत्र महािाष्ट्र शासनाच्या मुंबईतील
पुिारभले खागािात आढळले . ते त्या रवभागाच्या संचालकांच्या अनु मतीने प्ररसद्ध केले आहे त. जोतीिाव
फुल्यांच्या मृत्यूनंति त्यांच्या समकालीनांनी त्यांच्या जीवनकायाचे कसे मूल्यमापन केले हे आजच्या

वाचकांना माहीत असावे म्हणून त्या काळात प्ररसद्ध िंाले ल्या काही मृत्युलेखाचाही एका परिरशष्टात
समावेश केले ला आहे .

महात्मा फुल्यांच्या ले खनात पिदे शातील काही ऐरतहारसक महत्त्वाच्या व्यक्तींचे तसेच पुस्तकांचे

उल्लेख केले ले आढळतात. फुल्यांच्या काळात झहदु स्थानात रवशेषतः मुंबई इलाख्यात इंग्रजी िाजवटीची

सेवा किणाऱ्या काही अरधकाऱ्यांचा नामरनदे शही फुल्यांनी केले ला आहे . समकालीन भाितीय पुढाऱ्यांचा
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तसेच वृत्तपत्रांचा जोतीिावांनी कधी कधी स्पष्टपणे नामरनदे श केले ला आहे ति कधी आडवळणाने ,
नामरनदे श न किता काही व्यक्तींरवषयी आरण घटनांरवषयी रलरहले ले आहे . तत्कालीन वृत्तपत्रांच्या

उपलब्ध संरचका वाचले ल्या असल्यास फुले आडवळणाने कोणावि टीका किीत आहे त हे ओळखता येते.
सत्यशोधक समाजाच्या वार्षषक अहवालात सभासदांची यादी छापले ली आढळते. त्यांच्यापैकी काही

महत्त्वाच्या सत्यशोधकांरवषयी आज अनेक वाचकांना फािशी मारहती नसल्याचे जाणवते . शंभि वषांनं ति
महात्मा फुल्यांचे समग्र वाङ्मय वाचणाऱ्या आजच्या वाचकाला तत्कालीन घटना, फुल्यांचे समकालीन
वगैिेंची ओळख व्हावी आरण त्यांच्या ले खनातील संदभव स्पष्ट व्हावेत म्हणून रवस्तृत टीपा रदल्या आहे त. या
आधीच्या तीन आवृत्त्यांमध्ये अशा टीपा रदले ल्या नव्हत्या.

या आवृत्तीचे संपादन किताना परहल्या आवृत्तीचे संपादक डॉ. स. गं. मालशे तसेच डॉ. अरुण

रटकेकि आरण श्री. हरि निके यांच्याबिोबि केले ल्या चचेचा खूप उपयोग िंाला. त्यांनी केले ल्या सूचना

उपयुक्त होत्या. डॉ. अरुण रटकेकिांनी त्यांच्या खासगी ग्रंथसंग्रहातील दु र्षमळ पुस्तके उपलब्ध करून

रदल्यामुळे रटपा रलरहण्याचे काम सोपे िंाले . श्री. िमे श झशदे यांच्या संग्रहातील “गुलामरगिी” पुस्तकाच्या
आवृत्त्या त्यांनी उपलब्ध करून रदल्यामुळे “महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या ग्रंथाच्या सुधारित चौथ्या

आवृत्तीत काही मजकुिाची भि टाकता आली. आधीच्या रतन्ही आवृत्त्यांमध्ये आढळले ले मुद्रणदोष काढू न
टाकण्याचाही प्रयत्न केला आहे . श्री. हरि निके यांनी बािकाईने मुरद्रत शोधनाचे काम पाि पाडण्यात फाि
मोलाची मदत केली.

१४ एरप्रल १९९१ िोजी हा ग्रंथ प्रकारशत व्हावा यासाठी तसेच तो रवशेष सवलतीत उपलब्ध करून

दे ता यावा ह्यासाठी न . शरिर व पव र, मुख्यमंत्री, न . भ रत बोंद्रे , रशक्षण मंत्री, मण . ि ि स हे ब रूपवते,

अध्यक्ष िोजगाि हमी परिषद व कायाध्यक्ष, महात्मा फुले पुण्यरतथी शताब्दी मध्यवती सरमती, न . अिनल

वऱ्ह डे , रशक्षण िाज्यमंत्री, न . श मणर व व नखेडे, वन िाज्यमंत्री, मण . ामणल त ई िवच रे , अध्यक्षा, मारवम
व उपाध्यक्षा, म. फुले पुण्यरतथी शताब्दी मध्यवती सरमती, श्री. हिर नराे, रवशेष कायव अरधकािी व
सदस्य, म. फुले चरित्र साधने प्रकाशन सरमती यांनी रवशेष प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांचा ऋणरनदे श केला
पारहजे.

शासकीय मुद्रणालयाचे संचालक श्री. मोिे , त्यांचे सहकािी श्री. पुिकि, मंडळाचे सरचव श्री.

पंढिीनाथ पाटील वगैिेंनी चौथ्या आवृत्तीच्या छपाईच्या कामात स्वतः लक्ष घातल्याने ही सुधारित आवृत्ती
वेळेवि वाचकांच्या हाती दे णे शक्य िंाले आहे .

य. िि. फडाे,
मुंबई :

अध्यक्ष

रदनांक २३ जानेवािी १९९१.

महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती
मंडळ.

अनु क्रमणिका

प्रथमण आवृत्तीची प्रस्त वन
“मणह त्मण फुले : समणग्र व ङ्मणय” वाचकांच्या हाती दे ण्यास आम्हास आनंद वाटतो. म. जोतीिाव

फुले यांच्या एक दोन पुस्तकांखेिीज बाकीची पुस्तके झकवा पुस्स्तका बिीच वषे दु र्षमळ िंाल्या होत्या.

‘गुलामरगिी’ व ‘साववजरनक सत्य धमव’ पुस्तक यात जोतीिाव फुले यांचे धमव, संस्कृती, इरतहास,
झहदु धमाविील प्रखि हल्ला, नवी मानवतावादी ध्येये, बहु जन समाजाची दु ःस्स्थती व त्यातून बाहे ि पडण्याचे

उपाय, सवव मानवव्यापी सत्यधमाचा रवचाि आरण मानवाचे मौरलक व अंरतम ऐक्य या सवव मु्ांचे रवविण
सापडते. त्यांची काव्यिचना ही मुख्यतः वि उल्लेरखले ल्या रवचािांच्या प्रचािाथवच रनमाण िंाले ली आहे .

‘छत्रपती रशवाजी िाजे भोसले याचा पवाडा’ डफाच्या धुमाळीत उठावदाि रदसेल इतका चांगला असला

तिी त्यातही विील मु्ांच्या प्रचािांचा उद्देश दु सऱ्या कडव्यामध्ये कडव्या भाषेत प्रकट िंाले ला आहे .
“सत्यशोधक समाजोक्त पूजारवधी” व ‘इशािा’ या पुस्स्तका जुन्या ग्रंथालयातील जु न्या पुस्तकात रमळत

होत्या. पिंतु ‘ब्र ह्मक च
ं े ासब’, ‘शेतकऱ्याचा असूड’, ‘सत्साि’ (अंक १ व २), ‘हं टि रशक्षण आयोगापुढे

सादि केले ले रनवेदन’ हे सारहत्य फाि प्रयासाने रमळवावे लागले . ‘अखंडारद काव्यिचना’ थोड्याबहु त
प्रमाणात ‘साववजरनक सत्य धमव’ पुस्तकाच्या अखेिीस छापल्यामुळे वाचावयास रमळत असे.

जोतीिाव फुले यांच्या चरित्राची अनेक पुस्तके अनेकांनी रलरहली आहे त. त्यातील श्री. धनंजय

कीि यांच्या “फुले चरित्रा” रशवाय इति पुस्तके चरित्राबिोबिच प्रचािाच्या उद्देशाने रलरहली गेली आहे त.
काही चरित्रकािांनी िाह्मणेतिवादाच्या मुळाशी असले ला अंरतम ध्येयवाद बिाचसा डोळ्याआड केल्यामुळे

त्या चळवळीला १९१९ च्या सुमािास स्विाज्य चळवळीच्या रविोधीही वळण लागले होते . “महात्मा फुले :
समग्र वाङ्मय” हा संग्रह त्याच्या मूलभूत ध्येयवादाकडे वाचकांचे लक्ष वेधील अशी आम्हांस आशा आहे.
रवसाव्या शतकाच्या मध्यकालात रनमाण िंाले ल्या भाितीय प्रजासत्ताक िाज्याचे अरधष्ठान म्हणून आवश्यक

असले ल्या आरण मूलभूत मानवी हक्ांच्या आधािावि रनमाण िंाले ल्या नव्या भाितीय समाजिचनेच्या
स्थापनेस आवश्यक असले ली, मानवी समानते चा पुिस्काि किणािी आरण जारतभेद व धमवभेद यांना
रधक्ािणािी रवचािसिणी जोतीिावांनी आवेशाने सांरगतली. या गोष्टीला आज महत्त्व आहे .

जोतीिाव फुले यांचे इंग्रजी रशक्षण शालान्त पिीक्षेपलीकडे गेले नव्हते . इंग्रजी रवद्यारूपी वारघणीचे

दू ध जन्मतः जे वाघ नाहीत त्यांना रकतीही रमळाले तिी त्यांचे निव्याघ्र बनू शकत नाहीत. इंग्रजी रवद्येमध्ये
पािंगत िंाले ले व रवद्यापीठामध्ये उच्च पदव्या संपादन केले ले शेकडो सुरशरक्षत भाितात िंाले . पिंतु ते

जन्मतः निव्याघ्र नव्हते . त्यात थोडे च निव्याघ्र होते . त्यांनीच आधुरनक युगाला आवाहन दे णािे आरण

पिंपिागत मध्ययुगीन समाजिचनेला उखडू न टाकणािे समाजिांतीचे रवचाि, एकाकी िाहण्याची पवा न

किता, घोरषत केले . या निव्याघ्रांच्या घोषणांनी एकोरणसावे शतक हादित होते . रवसाव्या शतकाच्या

उत्तिाधात भाितीय स्वातंत्र्याच्या स्थापनेनंति ती जु नी समाजिचना आता त्याच रवचािां च्या शक्तीमुळे
रखळरखळी होऊन कोलमडू पाहत आहे . या परहल्या निव्याघ्रांचे जोतीिाव फुले हे अग्रणी म्हणून शोभतात.

जोतीिावांचा रवचाि हा मानवी स्वातंत्र्याकडे व समतेकडे नेणािा रवचाि होता हे िहस्य त्यांनी

रनमाण केले ल्या सत्यशोधक िाह्मणेति चळवळीतील नेत्यांना फािच उरशिा उमगले . “गुलामरगिी” या
त्यांच्या पुस्तकाची अपवणपरत्रका त्यांचा उद्देश सूरचत किते . “गुलामरगिी” या पुस्तकाच्या प्रथम आवृत्तीची
अपवणपरत्रका पाहावी. रनग्रो गुलामांना मुक्त किण्याकरिता आत्मापवणपूववक आंदोलन चालरवणाऱ्या
लोकांना “गुलामरगिी” हे पुस्तक त्यांनी अपवण केले आहे .

अनु क्रमणिका

भाितातील पिंपिागत समाजसंस्थांच्या रवरुद्ध बंड किणािे परहले पुरुष म्हणजे जोतीबा फुले

होत. अशा बंडाची प्रेिणा त्यांना कुठू न रमळाली ? भाितातील पिंपिावादी समाजसंस्थांची व या
समाजसंस्थांच्या रनयमधमाची पकड हजािो वषे येथील जनमनात पक्ी बसले ली होती. या रठकाणी

सामारजक जन्मरसद्ध उच्चनीच भाव हे ईश्विी संकेताने व माणसांच्या पूववकमाने रनमाण िंाले ले आहे त,
म्हणून यांच्यारवरुद्ध प्रयत्न किणे , हे महापाप आहे अशी समजूत होती. या महापापाची म्हणजेच
अपरवत्रतेची भीती येथील जनमानसात कायम घि करून बसली होती. ही खोलपणे सहस्रावधी वषे

रुजले ली भीती घालरवणािी जबिदस्त प्रेिणा जोतीबा फुले यांना कुठू न रमळाली ? जोतीबा फुले यांच्या

महात्मतेचे िहस्य जाणण्याकरिता या प्रश्नाचा उलगडा किणे, ही आज अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे .
जोतीबा फुले यांना जी भयंकि सामारजक बंधने रदसली, ती तोडण्याचे जबिदस्त रशक्षण त्यांना कुठू न प्राप्त
िंाले , याचे उत्ति शोधणे म्हणजेच त्यांच्या महात्मते च्या िहस्याचा शोध घेणे होय. नवीन ध्येयांचा प्रत्यय

आल्यारशवाय, नवीन प्रकािच्या सामारजक उरद्दष्टांचा अथव समजल्यारशवाय, पिंपिागत सामारजक संस्था
नष्ट किण्याची प्रवृत्ती रनमाण होऊ शकत नाही. केवळ रवनाशाकरिता रवनाश, म्हणून रवनाशाकरिता प्रवृत्त

होणे हे रवध्वंसक अतएव रवकृत मनोवृत्तीचे लक्षण आहे . जोतीबा फुले यांची मनोिचना अत्यंत रनिामय
होती, शाश्वत नैरतक सत्याच्या आधािावि त्यांची रवचािसिणी अरधरष्ठत होती. त्यांना उच्चति सामारजक

रवकासाला कािणीभूत होणाऱ्या रचिंति मूल्यांचा प्रत्यय आला होता. जोतीबा हे “सत्यशोधक” होते . हे

सत्य मानवी जीवनाचे नैरतक सत्य होते . त्या रचिंतन सत्याचे स्वरूप म्हणजे रवश्वमानवाच्या मुक्तते चा

रसद्धान्त. हा रसद्धान्त त्यांना आधुरनक परिमी संस्कृतीने रदला व तो त्यांच्या काळी त्यांच्यासािख्या
थोड्यांनाच घेता आला. इतिांना नाही.

सत्यशोधक जोतीबा यांनी अनेक पुस्तके व रनबंध रलरहले . सत्यशोधक समाज स्थापून त्यांनी

सामारजक आंदोलनाचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाच्या मुळाशी काही रवधायक स्वरूपाच्या ध्येयाचा रवचाि

होता. हा रवचाि म्हणजेच मूलभत मानवी हक्ांचा रवचाि होय. समाजातील बहु संख्य जनते चे सामारजक

शोषण बंद करून सवव मानवांना मुक्त किणािा रवचाि म्हणजेच मानवी हक्ांचा रवचाि होय. “गुलामरगिी”
व “साववजरनक सत्य धमव” ही दोन मूलभूत पुस्तके एकत्र वाचली म्हणजेच त्यांच्या वैचारिक मूल्यांची

जाणीव होते . “गुलामरगिी”मधील रवचाि हे मुख्यतः रवध्वंसक होत. या रवध्वंसक रवचािांतून उत्पन्न

िंाले ल्या प्रश्नांचे उत्ति त्यांच्या रवधायक रवचािांत, म्हणजेच “साववजरनक सत्य धमव” या पुस्तकात रमळते.
“गुलामरगिी” हे पुस्तक वाचले म्हणजे सत्याचा अधा भाग रमळतो. अधवसत्य हे नेहमीच धोकादायक असते.

“गुलामरगिी” तील संदेश आपणास भाितातील पिंपिागत, िाह्मण-प्रधान, धार्षमक व सामारजक
संस्कृतीच्या रवरुद्ध उठाव किण्यास प्रेरित कितो. पिंतु समोि असले ल्या पिंपिागत समाजसंस्था नष्ट
करून त्या जागी स्थानपन्न किावयाच्या सामारजक संस्था ह्या ज्या तत्त्वांवि आधािले ल्या असल्या

पारहजेत, ती तत्त्वे त्यांनी “साववजरनक सत्य धमव” या पुस्तकात रवशद करून सांरगतली आहे त. ती तत्त्वे
म्हणजे आधुरनक मानवी स्वातंत्र्य, समता आरण रवश्वबंधुत्व ही होत. ही तत्त्वे गृरहत धिली म्हणजे
जोतीबांना रदसले ल्या सत्याचे पूणव स्वरूप दृष्टीसमोि येते.

“साववजरनक सत्य धमव” या पुस्तकाचे योग्य व आवश्यक रततके मूल्यमापन केल्यारशवाय,

जीवनातले जे सत्य शोधण्यासाठी जोतीबा जीवनसंग्राम चालवीत होते , त्याचा खिाखु िा अथव कळणे

अशक्य आहे . हे पुस्तक जोतीबांनी अधांगाचा िंटका आल्यानंति उजवा हात लु ळा िंाल्यानंति, शिीिातील
व्यथा सहन किीत, डाव्या हाताने रलहू न पुिे केले आहे . “गुलामरगिी” मध्ये जे सत्य दाखरवले आहे , ते

अधवसत्य आहे . त्याची दु सिी बाजू लक्षात घेतली नाही ति ते भयानक ठिेल, अशी त्यांची भूरमका होती.
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म्हणून शािीरिक व्यथा सहन किीत त्यांनी हे पुस्तक रलहू न पाि पाडले . जोतीबांच्या रवश्व-कुटु ं बवादाचा

“साववजरनक सत्य धमव” हा जाहीिनामा आहे . भाितीय लोकशाही िांतीची मूलभूत तत्त्वे रवशद करून
सांगणािा तो जाहीिनामा आहे . “साववजरनक सत्य धमव” मध्ये जोतीबांच्या महात्मतेचे ते जोवलय पूणव प्रकट

आहे . या ते जोवलयाचे तीन भाग आपल्या दृष्टीसमोि पडतात, ते म्हणजे मूलभूत मानवी हक्, त्यांवि
आधािले ला रवश्वकुटु ं बवाद आरण जीवनाचे व रवश्वाचे सत्यस्वरूप प्रकट किणािा बुरद्धवाद हे होत.
परिमेकडू न म्हणजे आधुरनक पारिमात्य संस्कृतीकडू न जोतीबांना या तीन प्रेिणा रमळाल्या. या तीन
प्रेिणांतच त्यांची लोकशाही जीवन-दृष्टी रसद्ध होते .

मूलभूत मानवी हक्ांच्या आधािावि रवश्व-कुटु ं ब कसे रनमाण होईल व त्याकरिता कशा प्रकािचा

वतवनिम व कशा प्रकािची वैचारिक भूरमका स्वीकािली पारहजे यासंबंधी “साववजरनक सत्य धमव” मध्ये ३३
कलमी रनयम मांडले आहे त.
जोतीबा म्हणतात,
“स्त्री अथवा पुरुष, जे एकंदि सवव गावाचे, प्रांताचे, दे शाचे व खंडाचे संबध
ं ात, अथवा कोणत्याही

धमातील स्वतःच्या संबंधात स्त्री आरण पुरुष या उभयतांनी, अथवा सवव रस्त्रयांनी अथवा पुरुषांनी,
एकमे कांत, एकामे कांची कोणत्याही प्रकािची आवडरनवड (भेदभाव) न किता या भूखंडावि आपले एक
कुटु ं ब समजून एकमताने एकजु टीने एकमे कांशी सत्य वतवन करून िाहावे.

आपणा सवांच्या रनमाणकत्याने, एकंदि सवव प्रारणमात्रांना उत्पन्न किते वेळी, मनु ष्ट्यास जन्मतः

स्वतंत्र प्राणी म्हणून रनमाण केले आहे आरण त्यास आपापसांत सािख्या हक्ांचा उपभोग घेण्यास समथव
केले आहे .

आपणा सवांच्या रनमाणकत्याने, एकंदि सवव रस्त्रयांस अथवा पुरुषांस एकंदि सवव मानवी

हक्ांरवषयी, आपल्यास पारहजे तशी मते बोलू न दाखरवण्यास, रलरहण्यास आरण प्ररसद्ध किण्यास
स्वतंत्रता रदली आहे . पिंतु या रवचािांपासून, मतांपासून कोणत्याही प्रकािे नु कसान मात्र होऊ नये अशी
खबिदािी ठे वावी. त्यास सत्य वतवन म्हणतात.

आपणा सवांच्या रनमाणकत्याने, एकंदि सवव स्त्रीपुरुषांस, एकंदि सवव मानवी अरधकािांचे मुख्य

धनी केले आहे . त्यातून एखादा मानव अथवा काही मानवांची टोळी, एखाद्या व्यक्तीवि जबिदस्ती करू
शकत नाही व त्याप्रमाणे जबिदस्ती न किणाऱ्यास सत्य वतवन किणािे म्हणतात.

आपणा सवांच्या रनमाणकत्याने, सवव मानव स्त्रीपुरुषांस धमव व िाजकीय स्वतंत्रता रदली आहे . जो

आपल्यापासून दु सऱ्या एखाद्या व्यक्तीस कोणत्याही तऱ्हे चे नुकसान दे त नाही, अथवा जो कोणी
आपल्यावरून दु सऱ्या मानवाचे हक् समजून इतिांस पीडा दे त नाही. त्याला सत्य वतवन किणािा म्हणतात.

आपणा सवांच्या रनमाणकत्यास संतोष दे ण्यासाठी केले ले वतवन याला साववजरनक सत्य म्हणतात.

जो कोणी इति मानव बंधूंबिोबि सत्य आचिण किील ती नीती म्हणावी, मग ती स्त्री असो, पुरुष असो, तो
कोणीही मानव असो, सत्यशोधक समाजसेवक असो अथवा एखादा गावठे कि असो.
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या पृथ्वीच्या पृष्ठभागात जेवढी म्हणून मानवांची पुस्तके रलरहली आहे त त्यांपक
ै ी काही ग्रंथात

आिंभापासून शेवटपयंत सवव साववजरनक सत्य होय, असे प्रत्येक धमवपस्ु तकात म्हटले आहे . काही व्यक्तींनी

त्यावेळच्या प्रसंगास अनुसरून हे कटपणा दाखवून जे धमवग्रंथ रलरहले ते एकं दि सवव मानवी प्राण्यांना

सािखे रहतकािक न होता साहरजकच यामध्ये अनेक भेद रनमाण करून ठे वले . ते एकमे कांचे मनापासून
हे वा व िे ष कितात. प्रत्येक व्यक्तीस मानवी अरधकािांचा यथायोग्य उपभोग घेता यावा.

आपल्या या सूयव मंडळासरहत पृथ्वीचा रनमाणकता जि एक आहे ति रतजविील अनेक दे शांतील

लोकांचे एकमे कांचे वैिभाव माजवून प्रत्येकामध्ये दे शारभमान व धमारभमानाचे खूळ व्यथव का माजरवले

आहे ? त्याचप्रमाणे या पृथ्वीविील अनेक दे शांतील सवव नद्या महासागिात रमळत असतात, त्यांपक
ै ी एका
दे शातील नदी ते वढी परवत्र कशी होऊ शकेल? या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि एकंदि सवव मानवी प्राणी अवयवाने

व बुरद्धकौशल्याने एकसािखे असून त्यापैकी काही लोक रपढीजात परवत्र बनतात. ते श्रेष्ठ कसे होऊ

शकतील ? सवांना सािखे जन्म-मिण असून ते सवांप्रमाणे सदगुणाने व दु गुण
व ाने रनपुण नाहीत का ?
कोणत्याही प्रकािचा भेदाभेद न किता, एकंदि सवव मानवांपैकी जे कोणी आपल्या कुटु ं बाचे पोषण किताना

जगाच्या कल्याणासाठी सतत कमव किीत असातत ते आयव असो, अथवा अमे रिकेतील असो, अथवा ज्याला
तुम्ही नीच मानता असा एखादा (चांडाळ) मृतप असो, ते अन्नदान घेण्यास पात्र आहे त. त्यालाच अन्नदान
केल्याने रनर्षमकाला आनंद होणाि आहे .”

विील रवचाि वाचले म्हणजे रवचक्षण वाचकांच्या ध्यानात येते की, हे रवचाि भाितातील लोकशाही

िांतीच्या अग्रदू ताने रवचाि होत. सवव मानवांचे जे जीवन व्यस्क्तस्वातंत्र्य आरण समता यांनी भिले आहे , ते
सामारजक जीवन हे च पृथ्वीविील ईश्विाचे िाज्य होय. अशा तऱ्हे चा रनवाळा जोतीबा अनेक रठकाणी

दे तात. पृथ्वीविील ईश्विाचे िाज्य ही कल्पना जोतीबांना रििन धमापासून रमळावी असावी असे स्पष्ट
रदसते . आदशव लोकशाही-जीवनपद्धती आरण रवश्वकुटु ं ब याच पृथ्वीविील ईश्विाचे िाज्य असे जोतीबा
म्हणतात. रििन कल्पनेवि जोतीबांनी नव्या मानवी मूल्यांच्या कल्पनेचा संस्काि करून रििन धमाच्या
कल्पनेहून रनिाळे पृथ्वीविील ईश्विाचे िाज्य आदशव म्हणून आपल्यापुढे ठे वले आहे . जोतीबा िाष्ट्रवादी

नव्हते . पिंतु “िाष्ट्र” म्हणून संबोधन किताना त्यांच्या मताप्रमाणे “स्वातंत्र्य आरण समता यांच्यावि
आधािले ला प्रादे रशक समाज” असा िाष्ट्र याचा अथव होतो. जातीजातींत व धमाधमांत रनबद्ध िंाले ल्या
समाजाची गाठोडी म्हणजे िाष्ट्र नव्हे असे ते अनेक रठकाणी सांगतात. त्यांच्या मताने कोणताही प्रादे रशक

समाज रवश्वसमाजाचा एक घटक म्हणूनच िारहला पारहजे. मानवांना धमवसंस्थांनी एकमे कांपासून रवभक्त
व एकेकांचे शत्रू बनवून रििन, मुसलमान इत्यादी भेद पाडले आहे त. हे भेद भयानक धमवकल्पनांवि
आधािले ले आहे त, असे ते वािंवाि सांगतात. धमवग्रंथ हे ईश्विप्रणीत झकवा ईश्विी प्रेिणेने रनमाण केले ले

आहे त असे म्हणणाऱ्या धमवसस्ं थांचा त्यांनी रनषेध केला. धमात जे जे काही सांरगतले ले असते ते सत्य होय,
ही अंधश्रद्धा नाहीशी िंाली पारहजे, असाही ते वािंवाि इशािा दे तात. जगातील सवव धमव हे गैिसमजांवि व

अंधश्रद्धे वि उभािले आहे त, यांच्यामध्ये जे जे काही सांरगतले आहे ते सत्य आहे असे आपण म्हणता कामा
नये, असे ते म्हणतात.

“रनर्षमक म्हणजे ईश्वि” जोतीबांनी रवश्वरनमाणकत्यास “रनर्षमक” हा नवीन शब्द वापिला आहे .

याचे कािण जगातील सवव ईश्विवाचक जे जे प्रचरलत शब्द आहे त, त्या शब्दांच्या पाठीमागे आिाधना,
भक्ती झकवा पूजा किण्याचे एक रनिरनिाळे कमवकांड आहे . हे सवव कमवकांड व्यथव व मानवांच्या मध्ये
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सामारजक फूट पाडणािे आहे . असे त्यांचे मत आहे . म्हणून त्यांनी ईश्वि, अल्ला, गॉड, िह्म इत्यादी

ईश्विवाचक रूढ शब्द काढू न टाकले . मानवांची सेवा झकवा मानवी समते चे व स्वातंत्र्याचे िक्षण ही खिी
ईश्विाची पूजा होय, असे ते म्हणतात.

जोतीबांच्या रनधनानंति महािाष्ट्रातील सत्यशोधक चळवळीचे रूपांति िाह्मण-िाह्मणेति वादात

िंाले . त्यांना जोतीबांच्या बुरद्धवादाचा व रवश्वमानवतावादाचा स्पशव िंाले ला नाही असे रदसते . सत्यशोधक
चळवळीचा रवपयास म्हणजे िाह्मण-िाह्मणेति चळवळ होय. हा रवपयास कसा होय हे दाखरवण्याची ही
वेळ आहे . भािताला पिकीय आिमणापेक्षा यादवीयुद्धाचा अरधक धोका आहे . नकािात्मक आंदोलन कायम

िाखल्यास हे यादवी युद्ध अरधक तीव्र स्वरूप धािण किील; यादवी युद्धाच्या आगमनाची रचन्हे रदसू
लागली आहे त. जोतीबांनी सांरगतले ले अधवसत्यच या चळवळीमध्ये अजून प्रभाव गाजवीत आहे . यामध्ये

िाह्मण-प्रधान जारतवाद जाऊन त्या रठकाणी नवा जारतवाद उभा होण्याचा संभव आहे . जोतीबांनी

सांरगतले ले रवचाि जारतभेदातीत व धमवभेदातीत होते , हे लक्षात घेतले तिच जोतीबांच्या सत्याचे संपूणव
स्वरूप लक्षात आले असे होईल.

पृथ्वीवि दे वाचे िाज्य यावे याकरिता एखादा द्रष्टा एकदम प्रकट होतो व तो एका मंगल सत्याचे

बीज दे ऊन जातो. त्या सत्याचे ते संपूणव बीज िोवले ति त्यातून दे वाचे िाज्य पृथ्वीवि रनमाण होऊ शकते.

पिंतु असे कधी िंाले नाही. कािण अनु यायी त्या सत्याचा अधाच भाग स्वीकाितात व निकाचा धोका
रनमाण होतो. अंतगवत यादवी हा सामारजक निक होय.

“गुलामरगिी” झकवा “साववजरनक सत्य धमव पुस्तक” या दोन पुस्तकांतील जोतीिाव फुले यांची

भािताच्या िाजकीय, धार्षमक व सामारजक इरतहासाची उपपत्ती ही एकोरणसाव्या शतकाच्या पूवाधातील
युिोपीयन व इंस्ग्लश इरतहासकािांनी रलरहले ल्या ग्रंथाच्या आधािे जोतीबांनी सांरगतले ले आहे हे त्यांच्या

“शेतकऱ्याचा असूड” या रनबंधाच्या तळातील रटपण्यांवरून उघडकीस येते. इंग्रजी रशक्षण बेताबेताचे

होते . तिी इंस्ग्लश रलहू शकत होते व महत्त्वाचे उच्च दजाचे ग्रंथ समजून वाचू शकत होते ही गोष्टही यावरून
रनदशवनास येते. अलीकडे , गेल्या शंभि वषांत, प्राचीन भाितीय इरतहासाचे जे मौरलक संशोधन िंाले आहे

त्या संशोधनाचे पूवीच्या संशोधकाचे बिे चसे रनणवय काही बाबतीत चुकीचे ठिले आहे त व काही बाबतीत

अंशतः काल्परनक ठिले आहे त. मत्स्यावतािापासून पिशु िाम अवतािापयंतच्या अवतािांचा जोतीिावांनी

केले ला ऐरतहारसक अथव वामन व पिशु िाम वगळल्यास केवळ काल्परनक आहे असे मानावे लागते . रवशेषतः

भाितीय रवषम व िाह्मणप्रधान समाजिचनेस बाहे रून आले ले ऋग्वेरदक आयव हे मूलतःच कािण होत या
रवधानाला आता रवशेष पुष्टी रमळू शकत नाही. ऋग्वेरदक आयव अत्यल्प होते व कायम पगडा बसरवतील

इतके बलवानही नव्हते. रवषम समाजिचनेची रनर्षमती ही समाजाच्या आंतरिक सामारजक शक्तींच्या

आर्षथक व िाजकीय बलामुळे रनमाण होत असते व ती परिवतवन पावत असते हा सामारजक रवकासाचा
रसद्धान्त मान्य किावा लागतो.

आयवपूवव अवैरदक भाित हा रवकरसत अशा द्रारवडी संस्कृतीने व्यापला होता व वतवमान झहदू धमव हा

त्याच संस्कृतीचा परिवर्षतत आरवष्ट्काि आहे ही उपपत्ती आता सववमान्य िंाली आहे . काही रवद्यमान

आधुरनक संस्कृरतशास्त्र्ञत ति जारतभेद हा आयवपूवव संस्कृतीत भािताच्या दरक्षण प्रदे शाला वाढीस लागला व

तो वैरदक आयांना स्वीकािावा लागला असेही म्हणू लागले आहे त. जोतीिावांनी ‘गुलामरगिी’ या पुस्तकात

दाखरवले ल्या आयवपूवव जोतीबा, खंडोबा, म्हसोबा, बरहिोबा, बाणासुि इत्यादी दे वता व त्यांचे पूजासंप्रदाय
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हे आयवपूवव लोकांचे होते हे जोतीिावांनी स्वतःच सांरगतले आहे . येथील द्रारवडी संस्कृतीला आसुिी संस्कृती
असे म्हणता येते ही गोष्ट जोतीिावांनीही सुचरवली आहे व त्यात बिे च तथ्य आहे . त्याच संस्कृतीतील मोठा

व मूळचा पुिोरहतवगव हाच रवद्यामान भाितातील बहु संख्य िाह्मणवगव ही गोष्टही जोतीिावांना मान्य िंाली
असती असे साववजरनक सत्य धमव पुस्तकाच्या रटपणीवरून लक्षात येते. येथील दे शस्थ िाह्मण शूद्र व
अरतशूद्र यांच्यापैकीच आषीकिण िंाले ले िाह्मण होत असे जे त्यांनी रवधान केले आहे त्यावरून सूरचत

होते . सोवळ्या-ओवळ्याच्या कल्पनेवि जोतीिावांनी कडाडू न हल्ला केला आहे व सोवळ्या-ओवळ्याची ही
कल्पना आयांनी वचवस्व प्रस्थारपत किण्याकरिता आयेतिांवि लादली व ती त्यांनी भुलून पत्किली असे जे

जोतीिावांनी जागोजागी रवधान केले आहे ते आधुरनक मानवजारतशास्त्र्ञतां ना मान्य नाही. सोवळ्या-

ओवळ्याची कल्पना प्राथरमक मानवसमाजामध्ये जगात सववत्र होती व वतवमानकालापयंत कमी-जास्त
प्रमाणात अद्ययावत झकवा आधुरनक परिमी समाज सोडल्यास सववत्र कमी-जास्त प्रमाणात आहे हे

शास्त्र्ञतांच्या गेल्या दीडशे वषांतील जागरतक संशोधनावरून रसद्ध होते . ‘टाबू’ (Taboo) आरण ‘माना’
(Mana) या मौरलक अशा मानवजारतशास्त्र्ञतांनी स्वीकािले ल्या कल्पना आहे त. त्या जादू टोणा व रवरवध

धार्षमक रूढी यांचा अथव उमगण्यास उपयोगी पडतात. प्राथरमक व मध्ययुगीन सवव मानवसमाजांच्या धार्षमक
चालीिीती, मंत्रतंत्र, जादूटोणा इत्यादी व्यवहािांचा ‘टाबू’ व ‘माना’ या कल्पनांच्या साहाय्याने

मानवजारतशास्त्र्ञतांना किता येतो. ‘टाबू’ म्हणजे रनरषद्ध पापशक्ती व ‘माना’ म्हणजे रवधायक पुण्यशक्ती

होय. उदा. गोमांस भक्षण हे महापाप मानणे, मृतांच्या नाते वाईकांना अस्पृश्य मानणे म्हणजे सुतक पाळणे ,
प्रेताला अपरवत्र मानणे, डु किांचे मांस रनरषद्ध मानणे इत्यादी प्रकािच्या रनषेधात्मक चालीिीती आयव व
आयेति या सवांच्याच मध्ये पडतात. गोमांस भक्षण हे पाप आहे ही कल्पना मूळची आयांची नव्हे . ती

आयेतिांची आहे व ती कालांतिाने आयांनी स्वीकािली ही कल्पना जोतीिावांनाही मान्य िंाली असती; हे

वैरदक आयव गोमांसभक्षक होते असे त्यांनी वािंवाि केले ल्या रवधानांवरून स्पष्ट होते. मृतांच्या नाते वाईकांची

अस्पृश्यता म्हणजे सुतक पाळण्याची चाल ही आयेतिांपासून आयांनी स्वीकािली ही गोष्ट स्मृतींवरून

अनु मानता येते. शूद्रांनी सुतक एक मरहना पाळावे असे रवधान स्मृतींत आढळते . स्मृतींमध्ये
भक्ष्याभक्ष्यरवषयक झकवा स्पृश्यास्पृश्यरवषयक सांरगतले ल्या चालीिीती या पिंपिागत असले ल्या त्या त्या

जमातींच्या चालीिीती होत, नव्या कायद्याने रनमाण केले ल्या चालीिीती नव्हे त, ही गोष्ट स्मृतींच्या आधुरनक
अ्यासकांना नव्याने सांगण्याची गिज नाही.

बऱ्याचशा अनु यायांना व चाहत्यांना न मानवणािे असे अनेक मौरलक रवचाि जोतीिावांनी मांडले

आहे त. उदा. ्ञतानदे वांची ्ञतानेश्विी व अन्य संतप्रणीत ग्रंथ शूद्र अरतशूद्रांना फसरवण्याकरिता व िाह्मणांचे

अरधपत्य दृढ किण्याकरिता रनमाण केले ले कािस्थान आहे असे जोतीिाव अनेक रठकाणी बजावतात.

रवष्ट्णू व पंढिीचा रवठ्ठल यांची जोतीिावांनी खूप थट्टा उडरवली आहे हे महािाष्ट्रातील त्यांच्या चाहत्यांना व
अनु यायांना रकतपत पचले असेल याची वानवा आहे . झहदू धमातील मूतीपूजा हे िाह्मणांनी पोट

भिण्याकरिता काढले ले थोतांड आहे , तीथवयात्रा, श्राद्ध इत्यादी रवधी हा लबाडपणा धंदा आहे ,
एकेश्विवादी रिस्ती धमव व मुसलमान धमव हे झहदू धमापेक्षा अरधक श्रेष्ठ धमव आहे त इत्यादी जोतीिावांची

रवधाने चाहत्यांनी व अनु यायांनी मनन किण्यासािखी आहे त. महं मदावि एक उत्कृष्ट प्रशंसापि करवता

जोतीिावांनी रलरहली आहे . ती या संदभात वाचावी. रिस्ती व मुसलमान लोकांनी येथील झहदूना

बाटरवण्याचे पूवी केले ले प्रयत्न जोतीिावास स्वागताहव वाटतात. त्याबद्दलची पोटदु खी केवळ ऐतखाऊ

िाह्मणांनाच बाधते, असे त्यांनी वािंवाि म्हटले आहे . उदा. पंरडता िमाबाई यांनी रिस्ती धमव पत्करून
केले ल्या रिस्ती धमवप्रसािाची जोतीिावांनी प्रशंसा केली आहे . (सत्साि) मात्र याचा अथव असा नव्हे की

झहदूं नी मुसलमान वा रिस्ती व्हावे असे जोतीिावांचे मत होते . परवत्र ग्रंथरनष्ठ सववच धमव हे मानवामानवात
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फूट पाडणािे असल्यामुळे अयोग्य होत, असा त्यांचा अंरतम रनणवय होता. तुलनात्मक दृष्टीने रवचाि किता,
प्रचरलत झहदू धमापेक्षा मुसलमान वा रििन धमव कैक पटीने श्रेष्ठ होत एवढे च त्यांना सांगावायाचे होते . खिा

धमव सवव मानवांना एकच आहे . सवव धमवरनष्ठ सामारजक भेद हे रमथ्या भेद होत, असा त्यांनी काढले ला
अंरतम रनष्ट्कषव होता.

झहदू धमाविील रवशेषतः िाह्मणप्रधान झहदू समाजिचनेविील व िाह्मणप्रधान संस्कृतीविील त्यांचा

हल्ला एका तत्कालीन ऐरतहारसक रवरशष्ट सामारजक व िाजकीय परिस्स्थतीची तीव्र प्ररतरिया होती व ती

तीव्र प्ररतरिया तटस्थ िीतीने पाहणाऱ्या आधु रनक रवचािवंतास मयारदत अथाने समथवनीयच वाटे ल यात
शंका नाही व ती समथवनीय आहे च. अव्यवस्स्थत व बेजबाबदाि उत्ति पेशावाईत व अव्वल इंग्रजीमध्ये

िाह्मणांचे महािाष्ट्रात प्रस्थ वाढले व सामारजक रवषमते ची धाि अरधक तीक्ष्ण िंाली ही गोष्ट

लोकरहतवादी, न्यायमूती िानडे , आगिकि इत्यादी आधुरनक रवचािवंतांनादे खील खंत व उिे ग उत्पन्न
किणािी होती ही गोष्ट सूयवप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे . उत्ति पेशवाई बेजबाबदाि व हीन दजाची होती असेच

लोकमान्य रटळकांचेही मत होते . लोकरहतवादींची शतपत्रेही या गोष्टीची साक्ष दे तात. ही शतपत्रे म्हणजे
िाह्मणी रवद्यांवि व िाह्मणी संस्कृतीवि उगािले ली बुरद्धवादी शतशस्त्रेच होत. ती अजूनपयंत गंजले ली

नाहीत. त्यांचे तेज अजूनही तळपत आहे . वतवमान पिंपिावादी रवद्यापीठीय अनेक सुरशक्षतांना, रवशेषतः
मिाठी प्राध्यापकांना, त्यांच्यापासून रमळणािा इशािा अजूनही लक्षात आले ला नाही. पिंतु आता

स्वातंत्र्योत्ति काळात िाह्मणेत्ति वाद हा जीणव िंाला असून त्यातील अरभरनवेश जि कायम िारहला, ति तो
अधोगतीचे एक लक्षण ठिेल, याची दखल आधुरनक लोकशाही शक्तींनी स्पष्टपणे घेतली पारहजे. ज्या
पिांपिागत संस्कृतीवि जोतीिावांनी हल्ला केला त्या लोकसंस्कृतीचेच एक प्रत्यंति म्हणजे लोकशाही
भाितातील िाह्मणेत्ति वाद व जारतवाद होय. जोतीिाव हा िाह्मण जमातीवि रजतका कडाडू न हल्ला किीत
रततकेच उलट अंतिंगातून अत्यंत मऊ आहे त हे ही त्यांच्या प्रत्यक्ष वतवनावरून रदसून येते. ज्या ज्या
िाह्मणांनी सहकायव वा अल्पस्वरूप वा मोठी मदत सत्यशोधक समाजास केली रतची पावती अत्यंत नम्रपणे

व प्रेमळ बंधुत्वाने त्यांनी रदले ली आहे ही गोष्ट या ‘महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय’ संग्रहात अनेक रठकाणी
रदसून येईल. त्य च
ं
हल्ल पद्धतीवर होत , िविशष्ट ज तीतील मण कस व
ं र नव्हत . ह िववेा त्य च्ं य

हृिय त सतत ज गृत होत . हा रववेक त्यांच्या चाहत्यामंध्ये जि जागृत िारहला ति आगामी यादवी
टाळण्याचे श्रेय पदिात पडू शकेल.

श्री. धनंजय कीि व डॉ स. गं. मालशे यांनी सापेक्षाने हा संग्रह संपारदत केला, याबद्दल महािाष्ट्र

िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती मंडळ त्याचे मनःपूववक आभािी आहे .
वाई,
मकि संिमण,

लक्ष्मणकश स्त्री जोशी.

रदनांक १४ जानेवािी १९६९.

अनु क्रमणिका

प्रथमण आवृत्तीच्य संप िा च
ं े िनवेिन
मिाठी जनते च्या इच्छे ला मान दे ऊन महािाष्ट्र शासनाचे सारहत्य आरण संस्कृती मंडळ महात्मा

जोतीिाव फुले यांचे समग्र वाङ्मय प्ररसद्ध किीत आहे , ही अत्यंत आनंदाची आरण अरभमानाची गोष्ट आहे .

जोतीिावांच्या काळी रिरटशांची िाजवट चालू होती. त्या िाजवटीत अरधकािावि असले ल्या महािाष्ट्रीय
व्यक्तींनी त्यांच्या वाङ्मयारवषयी कोणत्याही तऱ्हे ची, िे सभिसुद्धा सहानु भत
ू ी दाखरवली नाही; उलटपक्षी

त्यांची उपेक्षा किता किता जेव्हा कधी उल्लेख केला, ते व्हा त्यावि कुस्त्सत टीकाच केली. तथारप, स्वतंत्र
भाितामधील महािाष्ट्र शासनाने, धमातीत लोकशाहीच्या या अग्रदू ताच्या रवचािप्रवतवक, बुरद्धवादी आरण
िांरतप्रवण तत्त्व्ञतानाचे दशवन घडवावे, म्हणून त्यांच्या वाङ्मयाचे पुनमुवद्रण किण्याचे ठिरवले , ही
ऐरतहारसकदृष्ट्या मोठी उरचत अशी घटना घडले ली आहे .

जोतीिावांचे वाङ्मय वाचताना रवचािवंत वाचकांनी, त्यांचा कालखंड आरण त्यातील सामारजक,

आर्षथक, धार्षमक, सांस्कृरतक आरण शैक्षरणक परिस्स्थतीचे भान िाखणे हे जसे आवश्यक आहे , तितच
वाङ्मयीन टीकाकािांनी त्यांच्या वाङ्मयातील अरभव्यक्तीच्या बरहिंगाकडे न पाहता, त्यातील आशयाच्या

अंतिंगाकडे पाहणे आवश्यक आहे . जोतीिाव हे कोणी सारहत्याचायव नव्हते , ते भाषाशास्त्र्ञत नव्हते ,

इरतहासकाि नव्हते की मोठे धमववत्त
े ेही नव्हते . ते होते कृरतशील तत्त्वझचतक! प्रत्येक शतकात न्याय, नीती

आरण मानवता या शाश्वत तत्त्वांची जाणीव करून दे ऊन स्वातंत्र्य, समता आरण बंधुता यांचा मागव
दाखरवणािे जे मूलाधाि असे महापुरुष अवतित असतात, त्यांपैकी जोतीिाव एक होते . त्यांच्या शेतकिी

भट्टीच्या मुशीतून ज्या तप्त स्वरूपात भाषा बाहे ि पडली, त्या स्वरूपातच ती ग्रंथामधून प्ररसद्ध िंाले ली
आहे .

रिरटश िाजसत्तेबिोबि भाितात आले ले नवे ्ञतान, बुरद्धवाद, यंत्रयुग आरण रव्ञतान यांच्या प्रकाशात

िाह्मणी धमाची, जु न्या पोथ्यापुिाणांची, जु न्या धमवग्रंथांची आरण त्यांनी घडरवले ल्या सामारजक मूल्यांची
पिीक्षा किण्यासाठी एकोरणसाव्या शतकाच्या मध्यास जे रवचािवंत पुढे सिसावले , त्यांत जोतीिावांना

अग्रमान दे णे िमप्राप्तच आहे . टॉमस पेन या महान बंडखोि रवचािवंताच्या “मानवाचे हक्” (Rights of
Man) या ग्रंथाचा फाि मोठा परिणाम जोतीिावांच्या मनावि रवद्यार्षथदशेतच िंाला आरण त्यातून त्यांच्या
जीरवतकायाची रदशाच ठिल्यासािखी िंाली. त्यांनी आपले सवव जीरवत मानवी स्वातंत्र्यासाठी समर्षपत

केले , त्यासाठी अरवित त्याग केला, लोकक्षोभाला जु मानले नाही, संकटांना धैयाने तोंड रदले , अक्षिक्षः
रदव्य केले !

समाजात, शब्दप्रामाण्य, जु ने आचािरवचाि, जु न्या रूढी, कमवकांड, जपजाप्य, पूववसंरचत,

पूववजन्म, ईश्विी संकेत, स्वगव-निक इत्यादी कल्पना प्रसृत किणाऱ्या आरण मानवी कतृवत्व दास्यशृख
ं लांत

बद्ध करून टाकणाऱ्या भोळ्या समजु तींवि जोतीिावांना सतत आघात किावे लागत होते . थंड
गोळ्यासािखा पडले ला बहु जनसमाज जोवि हालत नव्हता, तोवि त्यांना पुन्हापुन्हा कंठिवाने ते च तेच
सांगावे लागत होते . “ती ती पदे रनत्य रफरून येती । त्या त्याच अथाप्ररत दारवताती” हे हाडाच्या
प्रचािकाला चुकत नाही. जोतीिावांच्या वाङ्मयातील पुनरुक्तीचे हे एक ममव ध्यानात ठे वावयास पारहजे.

हे ममव ध्यानात ठे वन
ू सािग्रहण किणािाला त्यांच्या वाङ्मयात मूलगामी रवचािांचा ठे वाच हाती

लागल्यासािखे वाटे ल.
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िनमणीाें िनमणील मण नव पिवत्र । ामणीज स्त सूत्र । बुद्धीमणध्यें ॥
िपढीज ि बुद्धी न हीं सवांमणधीं । शोध ार आधीं । पुतेपकीं ॥
असा त्यांचा दृढ रवश्वास होता रन तो त्यांनी वािंवाि प्रकट केले ला आहे . मनु ष्ट्य जन्माने , जातीने वा धनाने

श्रेष्ठ वा करनष्ठ ठित नसून, तो आपल्या कमाने श्रेष्ठ वा करनष्ठ ठित असतो, तो स्वतःच आपल्या भाग्याचा

रनयंता आहे , अशी त्यांची धािणा होती. तद्नु साि त्यांनी जारतसंस्थेरवरुद्ध बंड पुकािले आरण बुरद्धप्रामाण्य,
समता रन मानवता यांवि अरधरष्ठत अशा सामारजक पुनिवचनेचे रनशाण फडकावले .

कोणताही धमव ईश्विप्रणीत नाही, कोणताही धमवग्रंथ दे वरनर्षमत नाही, या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि

जेवढी म्हणून मानवांनी रनर्षमले ली धमवपुस्तके आहे त, त्यापैकी एकाही पुस्तकात आिंभापासून शेवटपयंत

साववजरनक सत्य नाही, चातुववण्यव वा जारतभेद ह्या संस्था दे वरनर्षमत नाहीत, त्या मनु ष्ट्यरनर्षमत आहे त, ही
सत्ये त्यांनी त्या काळी मोठ्या धैयाने पुढे मांडली.

धमणम र ज्य भेि मण नव नस वे । सत्य ने व ग वें । ईश स ठीं ॥
ििस्त मणहंमणि मण ग
ं ब्र ह्मक सी । धर वे पोट शीं । बंधुपरी ॥
िनमणीा च धमणम सत्य आहे एा । भ ड
ं के अने ा । ाश स ठीं ? ॥
असा प्रश्न करून “सत्यावीण नाही अन्य धमव”, “मानवांचा धमव । सत्यनीती हीच”, असे खऱ्या धमाचे िहस्य
त्यांनी उपदे रशले . त्यांची ही धमातीत रवचािसिणी त्यांच्या काळात खिोखि अशक्य कोटीतली होती.

दे वाला त्यांनी ‘रनमीक’ म्हटले ले आहे , ते त्याला अन्य कोणत्याही नावाने संबोरधत नाहीत. रवश्व

अनंत आहे , ते अथांग आहे , रवश्वाच्या आरण दे वाच्या शोधामागे लागून मानवाने आपले आयुष्ट्य व्यथव घालू न
नये, हे बिे , असे त्यांचे सांगणे आहे .

ाोठें आहे स्वगम । प िहलें ते ाोकी । िभऊं ना मणनीं ॥
असा त्यांनी सामान्य माणसाला धीि रदला आहे . जपानु ष्ठानाने पाऊस पडत नाही, मंत्राने अपत्यप्राप्ती होत
नाही, दे वाला कोणी पारहले ले नाही, त्याला नािळ, कोंबडी, बकिी यांच्या नैवद्य
े ाची आवश्यकता नाही, हे

त्यांनी स्पष्ट केले आहे . अवतािकल्पना, आत्मसाक्षात्काि, दै वी चमत्काि या गोष्टी त्यांना मान्य नव्हत्या. दे व
म्हणजे कोणी अदभुत, कोणी अदृश्य रवभूती नव्हे , आपण िाहतो, ती सृष्टी रनसगाच्या रनयमांनी बांधले ली
आहे , दे व ही एक रनगुण
व रनिाकाि अशी रवश्वाची शक्ती आहे , असेच त्यांनी मानले आहे . भौरतकवाद्यांना
आरण समाजवाद्यांनाही पटावे, असे हे जोतीिावांचे तत्त्व्ञतान आहे . मात्र जोतीिावांच्या तत्त्व्ञतानांत
सामारजक नीरतमत्तेवि मुख्य भि आहे , हे रवसरून चालणाि नाही.

झकबहु ना नीती हाच मुळी त्यांच्या तत्त्व्ञतानाचा गाभा आहे . धमाच्या नावावि चालत आले ल्या

रूढींची नीतीशी िंाले ली फािकत झहदू धमाने खपवून घेतले ली होती, त्याची त्यांना मनस्वी चीड होती.

अनीरतमान िाह्मणांवि त्यांनी रजतक्या कठोिपणे कोिडे ओढले आहे त, रततक्याच कठोिते ने अरनरतमान
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िाह्मणेतिांनांही धािे वि धिले आहे . मद्यपानाच्या अरनष्ट प्रचािाला आळा घालावा, म्हणून त्यांनी आटोकाट
प्रयत्न केले .

थोडे ििन तरी मणद्य वजम ार । तोच पैस भर । ग्रंथ स ठीं ॥
ग्रंथ व चत न मणनीं शोध ार । िे ऊं ना थ र । वैरभ व ॥
असे त्यांनी आवजूवन सांरगतले आहे . चांगल्या कायासाठी वाईट उपाय योजू नयेत, हे साधनशु रचते चे त्यांनी
घातले ले बंधन त्यांच्या मूलग्राही नैरतक अरधष्ठानाचे रनदशवक आहे .

रिस्तधमी आपला परवत्र ग्रंथ जगात कोठे ही वाचू शकतात; मुसलमान आपले कुिाण कोठे ही वाचू

शकतात; मग िाह्मणांनी आपला वेद आरण मनु सरं हता का लपवावी, असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी रवचािला

आहे . या रबनतोड प्रश्नाने शूद्रारतशूद्रांनी झहदू धमवग्रंथ वाचू नयेत, असे म्हणणे रकती अन्यायाचे आहे , हे ति

रदसतेच, ति त्याचबिोबि त्या लपवाछपवीतच या धमाची गोम आहे , हे ही उघड होते आरण जोतीिावांच्या
टीकेची यथाथवता पटते .

‘साववजरनक सत्य धमव पुस्तक’ हा जोतीिावांचा ग्रंथ त्यांच्या ‘मानवरवषयक संकल्पनेचे’ (Concept

of Man) समग्र दशवन घडरवतो. हा ग्रंथ म्हणजे मानवी स्वातंत्र्याचा एक एक जाहीिनामाच आहे , जणू
रवश्वकुटु ं बवादाची ती एक गाथाच आहे , कुटु ं बातील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या प्रेिणेस रन बुद्धीस योग्य

वाटे ल तो धमव स्वीकारून गुण्यागोझवदाने नांदावे, असे उपदे रशणािी रवशाल धमवसरहष्ट्णुतेची ती जणू
नवगीताच आहे ! धार्षमक सरहष्ट्णत
ु ा, मानवी प्ररतष्ठा आरण मानवी समानता ही मूल्ये या ग्रंथाची

मूलाधािप्रेिणा आहे . मानव हीच सामारजक मूल्यांची आरण समाजधािणेची मापकाठी असावी, हा रवचाि
त्यात प्राणभूत आहे . सवव भूखंडाविील लोकांनी एकजुटीने , एकमताने, सवांचे सािखे हक् मान्य करून,

दे शरभमान आरण धमारभमान, यांच्या पलीकडे पाहावे, ही या ग्रंथाची प्रमुख रशकवण आहे . हा ग्रं थ अनेक
रवधायक सूचनांनी ओतप्रोत भिले ला आहे . ‘गुलामरगिी’ हा ग्रंथ रलहू न जोतीिावांनी जु न्या समाजिचनेवि,
जु न्या अवतािकल्पनांवि, जु न्या मूल्यांवि घणाघाती हल्ला चढरवला आरण सत्यशोधक चळवळीचा पाया

घातला, ति ‘साववजरनक सत्य धमव पुस्तक’ रलहू न त्यांनी आपल्या तत्त्व्ञतानमंरदिावि रवधायक स्वरूपाचा
कळस चढरवला.

जोतीिावांनी त्या रवषम काळात अस्पृश्यांचे दु ःख ज्या आत्मीयते ने वेशीवि टांगले , ती आत्मीयता

खिोखि असामान्य म्हटली पारहजे. जोतीिाव हे अस्पृश्य वगापैकी नव्हते . ते माळी समाजातले होते . त्या
काळच्या मानाने त्यांचे रशक्षणही व्यवस्स्थत िंाले ले होते. चाि लब्धप्ररतरष्ठतांप्रमाणे लोकक्षोभाला रभऊन

त्यांनी मध्यमिम स्वीकािला असता, ति समाजाने त्यांना डोक्यावि घेतले असते . पण शतकानु शतके
माणुसकीला पािख्या िंाले ल्या समाजारवषयीची त्यांची करुणा जारतवंत होती. अस्पृश्यांना आरण अन्य

पददरलतांना ते आपल्याच कुटु ं बातले च, आपल्या िक्तमांसाचे मानीत. जारतभेद आरण चातुववण्यव या संस्था

त्यांना सववस्वी अमान्य होत्या. त्यामुळे अस्पृश्यांची अस्पृश्यता काढू न टाकून, त्यांना पंचम वगव म्हणावे, की
दु सिे काही नाव द्यावे, असा पयाय वा पळवाट त्यांच्या समानते च्या तत्त्व्ञतानात बसण्यासािखी नव्हती.
जोतीिावांनी

अंगीकािले ल्या

रकत्येक

सुधािणा

आज

समाजाने

स्वीकािल्या

आहे त.

स्त्रीरशक्षणारवषयी आता मतभेद िारहले ले नाहीत. परतत रस्त्रयांचा उद्धाि आरण अनाथ अभवकांचे संवधवन

यांरवषयी त्यांनी घालू न रदले ला आदशव आज समाजाने पचवून टाकले ला आहे . केशवपनाचा प्रश्न आज
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गताथव िंाला आहे . पण त्या काळी त्यांना नारपतांकडू न केशवपनारवरुद्ध बंड किवावे लागले रन त्याचे

पडसाद लं डनमध्येही उमटले . रवधवारववाहाला उत्साहाने उत्तेजन दे तांना त्यांना लोकझनदा सहन किावी

लागली. त्या काळच्या सुरशरक्षत सुधािकांना जोतीिावांचा पाझठबा असे. पण कृतीची वेळ येताच बहु तेक

प्रसंगी ते लोक कचखाऊ ठित, म्हणून त्यांच्यारवरुद्ध जोतीिावांचा रवशेष कटाक्ष रदसतो. जारतभेदाबाबत

त्यांची भूरमका सडे तोड होती, उच्च वणीय सुधािक या प्रश्नाला प्रायः बगल दे त, वा त्याची उपेक्षा किीत.
जोतीिावांची अशी भूरमकाच होती की, जारतभेदाचे रनमूवलन िंाल्यारशवाय तत्कालीन िाष्ट्रसभेने पुढे
ठे वले ले एकिाष्ट्रीयत्वाचे (One Nation) ध्येय प्रत्यक्षात उतिणे सुतिाम अशक्य आहे . तो आपल्या

धमवबांधवांना आरण दे शबांधवांना समान मानीत नाही, तो दे शभक्त कसला, असा त्यांचा मूलभूत सवाल
होता.

भाितात करनष्ठ वगाच्या रशक्षणासाठी त्यांनीच प्रथम टाहो फोडला. स्त्री-शूद्रांच्या रशक्षणाची

सुधािले ल्या इंग्रजी िाज्यांतही पिवड होत आहे , हे त्यांनीच प्रथम मांडले . रशक्षण हे वरिष्ठ वगातून रिंिपत

रिंिपत करनष्ठ वगापयंत पोहोचेल, या तत्त्वाला त्यांचा रविोध होता. तसेच स्त्री ही पुरुषापेक्षा श्रेष्ठ आहे ,
‘गुरूणां माता गिीयसी’, या वचनाची थोिवी त्यांना पटले ली होती. भाितीय पिंपिेने स्त्री-शूद्रांना एकाच
दावणीत बांधून रस्त्रयांना रशक्षणापासून वंरचत केले होते, त्यांना अ्ञतानांधकािात रपचत ठे वले होते.
जोतीिावांनी भाितीय स्त्री-शूद्रांस रशक्षणाचे दिवाजे खु ले व्हावे, म्हणून सववप्रथम रजवाचे िान केले .
स्त्रीरशक्षणाच्या बाबतीत जोतीिावांनी जे युगप्रवतवक कायव केले , त्यारवषयी तत्कालीन पिकी सिकािनेही
त्यांचा सत्काि केला. हे त्यांनी १८५२ साली केले , हे येथे ध्यानात घेणे अवश्य आहे . ते व्हा न्या. िानडे हे

केवळ दहा वषांचे होते . सामारजक धािणेचे कैवािी गोपाळ गणेश आगिकि आरण रस्त्रयांच्या रवद्यापीठाचे

संस्थापक धोंडो केशव कवे यांच्यासािख्या अबलोन्नतीसाठी पुढील काळात िंटले ल्या सुधािकांचा ते व्हा

जन्मही िंाले ला नव्हता. उ्या भाितात स्त्री-शूद्रांच्या उद्धािकायाचा श्रीगणेशा जोतीिावांनीच केला. समाज
सुधािणेचा असा हा गजि प्रथम महािाष्ट्रात िंाला. त्यांच्या या कायािंभाने महािाष्ट्रात नवयुगाची सुप्रभात
िंाली; एवढे च नव्हे , ति त्यातूनच भाितीय समाजिांतीला प्रािंभ िंाला, असे म्हणणे भाग आहे .

शूद्रारतशूद्रांवि रवद्या रशकण्याबाबत जी आटोकाट बंदी शतकानु शतके घालण्यात आले ली होती,

ती त्यांच्या दु िवस्थेचे आरदकािण होय, असे जोतीिावांचे रवचािपूववक बनले ले मत होते . इंग्रजी िाज्यामुळे

या शतकानु शतकाच्या अन्यायाचे परिमाजवन होण्याची संधी प्राप्त िंाली होती. पूवीच्या सामारजक चौकटीत

ज्या प्रकािची धार्षमक रपळवणूक, सामारजक रवषमता रन अन्याय ही अंगभूत होती, तशी ती नव्या िाजवटीत
नव्हती. नव्या िाजवटीत समानसंधीला वाव होता, शूद्रारतशूद्रांना स्वतःची उन्नती करून घेण्याची आशा

रनमाण िंाली होती. त्यामुळे इंग्रजी िाज्यारवषयीची कृत्ञतता त्यांनी अनेकदा व्यक्त केले ली आहे . मात्र
त्यावरून जोतीिाव हे इंग्रजधर्षजणे होते , असे मुळीच म्हणता येणाि नाही. रिरटश िाज्य आज ना उद्या

जाणाि आहे , असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हणून ठे वले आहे . रिरटश महािाज्यपालाच्या भेटीप्रीत्यथव पुणे
नगिपारलकेने खचव करू नये, असे रविोधी मत, एकंदि बत्तीस सभासदांपैकी एकया जोतीिावांनीच व्यक्त
केले ले होते . मंडईच्या नव्या इमाितीस ‘िे माकेट’ असे तत्कालीन िाज्यपालांचे नाव दे ण्यात आले होते.

तिीसुद्धा त्या इमाितीस असले ला जोतीिावांचा सक्त रविोध थांबला नाही, त्यामुळे रिरटश अरधकािी
त्यांच्यावि रुष्ट व्हायचे, ते िंाले च. ते व्हा रनस्पृहता आरण रनभवयता हे त्यांच्या अंगचे गुण रिरटश

अरधकाऱ्यांच्या बाबतीत कसे अबारधत होते , याची साक्ष पटल्यावाचून िाहत नाही. ड्यूक ऑफ कनॉट

यांच्या सत्कािप्रसंगी त्यांनी केले ले भाषण संस्मिणीय आहे . “आपल्यासमोि िे शमी कापडे रन अलं काि
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परिधान केले ले श्रीमंत, सिदाि रन जहारगिदाि पाहू न ियते रवषयी आपण मत बनवू नये. खिा झहदु स्थान
पहावयाचा असेल, ति मजबिोबि खेड्यांत चला,” असे त्यांनी युविाजांना स्पष्टपणे सांरगतले .

जोतीिावांनी जारतसंस्था, पिंपिागत रूढी, सामारजक, धार्षमक आरण आर्षथक रवषमता यांरवरुद्धच

कायव केले , असे नाही; ति रशक्षणक्षेत्रातही त्यांनी मोलाचे कायव केले . हं टि रशक्षण आयोगाला त्यांनी जे

रनवेदन सादि केले त्यात त्यांची शैक्षरणक मते स्पष्ट िंाले ली आहे त. प्राथरमक रशक्षण सक्तीचे केले जावे,

ही मागणी किणािे जोतीिाव हे परहले भाितीय होत. प्ररशरक्षत रशक्षकांच्या वेतनात वाढ किावी, करनष्ठ
वगीयातील रशक्षक तयाि किावे, खेड्यातील मुलांना शेतकीचे आरण तांरत्रक रशक्षण द्यावे, शेतकीच्या
प्रत्यक्ष रशक्षणासाठी ‘आदशव शेता’ची योजना आखावी अशा मौरलक सूचना या रनवेदनात त्यांनी केले ल्या

आहे त. आपल्या िाष्ट्राच्या भाषेचा प्रश्नही त्यांच्या दू िदृष्टीतून सुटले ला नव्हता. मातृभाषा (मिाठी), झहदी
आरण इंग्रजी, असा रत्रभाषासूत्राचाच तोडगा त्यांनी सुचरवले ला होता.

‘शेतकऱ्यांचा असूड’ हा जोतीिावांचा ग्रंथ अनेक दृष्टींनी अपूवव आहे . या ग्रंथात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या

अवनतस्स्थतीचे रवदािक रचत्र िे खाटू न त्या अवतनस्स्थतीची मूलगामी मीमांसा केली आहे . आरण ती

सुधािण्यासाठी सवांगीण उपाययोजनाही सुचरवली आहे . जरमनीची सुधािणा कशी किावी, धिणे,
पाटबंधािे कोठे बांधावे, गुिांची उत्तम रनपज कशी किावी, जरमनीची धूप थांबरवण्यासाठी काय किावे,

शांतते च्या काळात शेतीसुधािणेच्या रवधायक कायासाठी सैरनकांचा उपयोग कसा किता येईल, अन्य
सुधािले ल्या िाष्ट्रांत शेती कशी केली जाते , याचे रशक्षण दे ऊन भाितीय शेतकऱ्यांच्या मुलांना पिदे शांत

पाठवून आणणे कसे अगत्याचे आहे , शेतकीची वार्षषक प्रदशवने भिवून उत्तम पीक काढणाऱ्या शेतकऱ्यास

पारितोरषके दे णे कसे उपायकािक ठिणािे आहे , यांसािख्या रवधायक सूचनाबिोबि शेतातून चोऱ्या

िंाल्यास पोरलसांना दं ड का केला पारहजे, वाढीरदढी किणाऱ्या सावकाि-व्यापाऱ्यांवि किडी नजि कशी

ठे वली पारहजे, रिरटश भांडवलदािांचे अवाच्या सव्वा व्याज का बंद केले पारहजे , शेतीस अवश्य असले ल्या
पशु धनाच्या िक्षणासाठी गोवधबंदी कशी आवश्यक आहे , शेतकऱ्यांच्या मुलांचा नैरतक अधःपात होऊ नये

म्हणून कोणत्या उपययोजना केल्या पारहजेत अशांसािख्या संिक्षक सूचनाही या ग्रंथात अनेक आहे त. या
सूचनांतील अनु भवी सूक्ष्मपणा ध्यानात घेतला, म्हणजे जोतीिावांचा पािदशवक दृष्टीचा पुिेपूि प्रत्यय येतो.

सववस्वी कंगाल बनले ल्या शेतकऱ्यात असंतोष माजू नये , म्हणून शेतकऱ्याला संिक्षण दे ण्याच्या

दृष्टीने इंग्रज सिकाि जे कायदे किीत होते, त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना रमळावा, म्हणून जोतीिाव जागरूक
असत. तत्कालीन साववजरनक सभेसािख्या संस्था आरण प्रागरतक वृत्तपत्रे, एकीकडे शेतकऱ्यांरवषयी
शास्ब्दक सहानु भत
ू ी दशववीत; पण प्रत्यक्षात मात्र सावकाि आरण जमीनदाि यांच्या बाजूनेच समथवन किीत.

हाटव डे व्हीसने पुढे मांडले ल्या ‘इन्सॉल्व्हन्सी’ रवधेयकावि प्रागरतक इंदुप्रकाशने रविोधी टीकाच केली होती.

या प्रागरतक म्हणरवणाऱ्या मंडळींनाही अशा कायद्यांमधून समाजवादाचे भूत भेडसावीत होते . भाितीय

शेतकऱ्याच्या दु ःखाला जोतीिावांनी वाचा फोडली. त्यांनी कामगािवगाचे दु ःखही वे शीवि टांगले .
जोतीिावांच्या तालमीत तयाि िंाले ल्या सत्यशोधक समाजाच्या पुढाऱ्यांनीच भाितीय चळवळीस प्रािंभ
केला, हे ऐरतहारसक सत्य आहे .

सत्यशोधक चळवळ हीच भाितातील खेड्यापाड्यापयंत पोहोचले ली परहली चळवळ होती, हे ही

सत्य इरतहासाला नमूद किावे लागेल. ही चळवळ म्हणजे खेडुतांना रशक्षण रन ्ञतान दे ऊन, त्याच्या ठायी
वसत असले ली अ्ञतानाची रन पूववग्रहांची जळमटे िंटकून टाकून, आधुरनक संस्कृतीचे आरण ्ञतानाचे लोण
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त्यांच्यापयंत पोहोचरवणािी एक सामारजक प्रबोरधनी होती. जोतीिावांच्या काळी सत्यशोधक चळवळीला

िाह्मणेति चळवळीचे स्वरूप नव्हते . जोतीिावांनी िाह्मण समजाचा िे ष केला नाही. शासनसंस्था, आर्षथक
व्यवहािांची साधने, सामारजक आरण धार्षमक सत्ता ही सवव िाह्मणांच्या हाती असल्यामुळे त्या चळवळीचे

स्वरूप विवि पाहता िाह्मणेतिी आहे असे रदसे. जोतीिावांच्या काळानंति अनेक वषांनी त्या चळवळीला
िाह्मणेति चळवळीचे स्वरूप प्राप्त िंाले .

जोतीिावांची भाषा िांगडी आरण रतखट आहे . पल्लेदाि आरण गुत
ं ागुत
ं ीची वाक्ये लीले ने पेलीत

आरण जळजळीत रवशेषणांचे चमकािे ओढीत ती घोडदौड किीत पुढे जाते. त्यांच्या कायाच्या

िांरतकािकत्वाची आरण ले खणीच्या बोचक धािदािपणाची प्ररतरिया आपणास रनबंधमालाकािांच्या

त्यांच्याविच्या टीकेत पाहायला सापडते . मालाकािांच्या ले खणीचे कतृवत्व आरण स्फूर्षतदायकत्व अजोड
होते . त्यामुळे त्यांच्या जोतीिावांविील टीकेचीच छाप काही काळपयंत महािाष्ट्राच्या मनावि बसले ली होती

आरण साहरजकच जोतीिावांच्या कायारवषयीचे गैिसमज वाढीस लागले ले होते. पिंतु मालाकािांच्या

रवचािसिणीत सामारजक दृरष्टकोणाचा आरण मानवी मूल्यांचा अभाव होता, ही गोष्ट आता उघड िंाले ली

आहे . मालाकािांवि जोतीिावांनी फािसे काही रलरहले ले नाही, त्यांच्या शैक्षरणक कायारवषयी जो एकमे व
उल्लेख जोतीिावांच्या ले खनात येतो, तो त्यांना भले पणा दे णािाच आहे , ही गोष्ट येथे स्पष्ट केली पारहजे.

जोतीिावांनी पददरलतांची सुखदु ःखे आपली मानली. त्यांच्या िाहणीशी ते समिस िंाले . त्यांनी

शेतकिी आरण नारपतांचे संप घडवून आणले . त्यांच्यामध्ये रमळू न रमसळू न त्यांच्यात जागृतीचे केली.

दरलतांमध्ये जातीने जीवन कंठण्यास जाण्याची त्यांची रसद्धता, ‘सत्यमे व जयते’ हा त्यांचा घोष, अस्पृतेच्या
रनमूवलनाचा त्यांनी उचलले ला रवडा, हातातील काठी, साधे कपडे यांवरून ते काही बाबतीत महात्मा
गांधीचे अग्रगामी होते, असे म्हटल्यास वावगे ठिणाि नाही.

सािांश, जोतीिाव हे महािमांगादी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या पददरलतांचे परहले उद्धािक, पाच

हजाि वषांच्या भािताच्या इरतहासात मुलींसाठी शाळा स्थापन किणािे परहले भाितीय म्हणून भाितीय

स्त्रीरशक्षणाचे जनक, रस्त्रयांच्या स्वातंत्र्याचे आरण हक्ांचे उदगाते, शेतकिी रन कामकिी यांच्या दु ःखाचे रन
दारिद्र्याचे रनवािण किण्यासाठी चळवळ उभािणािे परहले पुढािी आरण चातुववण्यव आरण जातीभेद या

संस्थांवि कडाडू न हल्ला चढवून, मानवी समानतेची घोषणा किणािे परहले लोकनेते होते . आधुरनक

भािताचे ते परहले महात्मा आरण ‘सत्यमे व जयते’ या रदव्य ते जाने भािले ले परहले सत्यशोधक होत. अशा

या निित्नाचा गौिव म. गांधींनी ‘खिा महात्मा’ म्हणून किावा, स्वातंत्र्यवीि साविकिांनी त्यांना
‘समाजिांरतकािक’ म्हणून प्रशंसावे आरण डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकिांनी बुद्ध रन कबीि यांच्याबिोबि त्यांना

गुरुत्वाची पदवी अपवण किावी, यांतच त्यांच्या थोिवीची भव्यता रदसून येते. ‘भाितीय समाजिांतीचे
जनक’ आरण ‘भाितातील सामान्य जनते च्या नवयुगाचा प्रेरषत’ असा त्यांचा थोडक्यात पण साथव उल्लेख
किता येईल.

जोतीिाव हे एक महान ध्येय आहे , महान स्वप्न आहे . लोकशाही ही मानवी समानतेवि, बंधुतेवि

आरण व्यस्क्तस्वातंत्र्यावि अरधरष्ठत असली पारहजे . जसजसे मानवी समानतेचे तत्त्व भाितीय समाजाच्या

अंगी बाणेल, तसतशी भाितीय लोकशाही अभेद्य आरण अभंग होईल. मला जे अरधकाि आहे त, ते माझ्या
अन्य दे शबांधवांनाही असले च पारहजेत, असे जेव्हा भाितीय जनपद म्हणू लागेल, ते व्हाच जोतीिावांच्या
समग्र ग्रंथात त्यांनी पारहले ले स्वप्न साकाि िंाले , असे यथाथवपणे म्हणता येईल.
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काही रकिकोळ गोष्टींचे स्पष्टीकिण येथे केले पारहजे. जोतीिाव हे आपले नाव ‘जोतीिाव’ असेच

रलरहत, ग्रंथाविही तसेच प्ररसद्ध किीत. त्यांनी ‘ज्योतीिाव’ झकवा ‘ज्योरतबा’ अशी स्वाक्षिी केल्याचे
आढळत नाही. ते मॅररक िंाले होते , असा उल्लेख केला. पण तो बिोबि नाही. मॅररकची पिीक्षा घेणािे मुंबई

रवद्यापीठ १८५७ साली स्थापन िंाले . जोतीिावांनी १८४८ सालीच रवद्याजवन संपवून आपल्या
जीरवतकायाला प्रािंभ केले ला होता. जोतीिावांची जन्मरतथी उपलब्ध नाही. त्यांच्या नातलगांपैकी एक

वृद्धा सांगत असे. “जोतीबा म्हणत असत की, शरनवािवाडा जळाला, त्याच्या आदल्या रदवशी आपण

जन्मलो,” ही मारहती खिी असेल, ति त्यांचा जन्मरदन २० फेिुवािी १८२८ हा असावा, असे मानता येईल.
पुढे मागे कोणा संशोधकास अरधकृत पुिावा रमळाल्यास त्याला दु जोिा रमळे ल, म्हणून हे येथे ग्रंरथत करून

ठे वण्यात येत आहे . परिरशष्ट म्हणून रदले ल्या कालपटात अरधकृत पुिाव्याच्या अभावी आम्ही १८२७ हे रूढ
जन्मवषव गृहीत धिले आहे , या समग्र वाङ्मयातील रशवाजी महािाजांचा ‘पवाडा’ जोतीिावांनी ‘पिमहं स

सभेचे अध्यक्ष िामचंद्र बाळकृष्ट्ण िाणे’ यांना अपवण केले ला आहे . पिंतु त्यांचे नाव, िाम बाळकृष्ट्ण ‘जयकि’
असे होते . ते व्हा ‘िाणे’ हे आडनाव चुकीने पडले ले रदसते. ‘शेतकऱ्याचा असूड’ या ग्रंथनामात ‘आसूड’ असे
प्रचरलत रूप नाही. याचे कािण या ग्रंथाच्या हस्तरलरखतावि मोठ्या अक्षिांत ‘असूड’ असे रशषवकवजा
रलरहले ले आहे आरण मामा पिमानंद यांना रलरहले ल्या पत्रातही तसाच उल्लेख आहे . जोतीिाव आपल्या

अभंगांना ‘अखंड’ म्हणून संबोधतात. त्यांची काही पद्यिचना शारहिी धतीची असली, तिी बिीचशी स्फूट

िचना मिाठी संतपिंपिे तील ‘अभंग’ वृत्तातच आहे . मात्र मानवता, सरिवेक , सदाचाि, समता यातून
साववजरनक सत्य सांगणािा आपला वेगळा आशय स्पष्ट व्हावा, म्हणून वेगळीक सुचरवणािे ‘अखंड’ असे
अन्वथवक अरभधान त्यांनी योरजले ले रदसते .

जोतीिाव फुल्यांच्या समग्र वाङ्मयापैकी काही ग्रंथ पुनमुवरद्रत िंाले ले असल्यामुळे आम्हाला

उपलब्ध होते . तथारप ते मूळ स्वरूपात पुनमुवरद्रत िंाले ले नव्हते . त्यामुळे शक्यतो त्यांच्या ग्रंथां च्या परहल्या
आवृत्त्या रमळरवण्याचा प्रयत्न किण्यात आला. या कामी मुंबई मिाठी ग्रंथसंग्रहालयाचे मिाठी संशोधन

आरण पुणे येथील प्रादे रशक ग्रंथालय यांचे आम्हाला बहु मोल साहाय्य िंाले . या उभय संस्थांच्या ग्रंथपालांचे
आम्ही आभािी आहोत. महात्मा फुले यांच्या चरित्राची जु ळवाजु ळव किीत असताना पुष्ट्कळशी सामग्री

आरण साधने श्र. धनंजय कीि यांनी कष्टपूववक गोळा करून जतन करून ठे वली होती. या साधनांपैकी काही

श्री. पंढिीनाथ सीतािाम पाटील यांच्यासािख्या थोि जोतीबाभक्ताने पुिरवली होती. रवशेषतः त्यांच्या
साहाय्यरवना जोतीिावांच्या अखंडातील अमोल बोध अबोलच िारहले असते. ते व्हा श्री. पंढिीनाथ पाटील

यांचे ऋण आम्ही प्रकटपणे मान्य कितो. त्याचबिोबि हा ग्रंथ खिाखु िा ‘समग्र व्हावा’ यासाठी नामदाि
बाळासाहे ब दे साई यांनी दाखरवले ली कळकळ आम्ही रवसरू शकत नाही. प्रा. गं. बा. सिदाि आरण प्रा.

िाम पटवधवन यांनी अनु िमे ‘सत्साि िमांक १ (अपूण)व ‘आरण’ सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सवव

पूजारवधी’ ह्या स्वतःपाशी असले ल्या दु र्षमळ पुस्स्तका आम्हाला आनंदाने उपलब्ध करून रदल्या, त्याबद्दल
आम्ही त्यांचेही ऋणी आहोत. महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती मंडळ या संस्थेचे प्रमुख तकवतीथव

लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी या ग्रंथाच्या प्रकाशनासंबध
ं ी जी प्रथमपासून आस्था दाखरवली, तीबद्दल त्यांचे
आभाि मानणे आमचे कतवव्यच आहे . मौज मुद्रणालयाचे श्री. रवष्ट्णुपत
ं भागवत आरण त्यांचे सहकािी यांनी
मुद्रणाच्या बाबतीत दाखरवले ल्या आपुलकीबद्दल त्यांचेही आभाि मानावे ते वढे थोडे च.

महात्मा फुले यांच्या जीवनाचा कालपट, त्यांचे हस्ताक्षि, त्यांच्या अद्याप अनुपलब्ध िारहले ल्या

वाङ्मयाची मारहती, रनवडक संदभव सूची आरण शब्दसूची दे ऊन या ग्रंथाचे संपादन, सववसामान्य वाचक
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आरण रवशेष अ्यासक या उभयतांनाही उपयुक्त व्हावे, असा आम्ही यथाशक्ती प्रयत्न केले ला आहे .

ग्रंथसंरहता मूळची ठे रवली आहे . अथवबोधाच्या दृष्टीने अडचण पडू नये म्हणून रविामरचन्हांबाबत मात्र आम्ही
स्वातंत्र्य घेतले आहे . क्वरचत एखाद दु सिा शब्द चौकटी कंसात दे ऊन न्यून पूणव करून घ्यावे लागले आहे .

्ञतानेश्वि, तुकािाम, महात्मा गांधी यांच्यासािख्यांचे ग्रंथ हे समाजाचे रवचािधन आहे , असे मानून ते

जनतेला स्वस्तात उपलब्ध करून दे ण्याचा उपिम महािाष्ट्र शासनाने चालरवले ला आहे . जोतीिाव फुले

यांचे ग्रंथही समाजाचे रवचािधन आहे असे मानून पुनमुवरद्रत केल्याबद्दल मिाठी जनते ला संतोषच वाटे ल.

जनताजनादव नासाठी आिंरभले ल्या या स्तुत्य उपिमात सहभागी होता आले , यारवषयी आम्हाला कृत्ञतता
आरण कृताथवता वाटत आहे .

धनंजय ाीर.
स. गं. मण लशे.
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िनवेिन
महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती मंडळाने महात्मा फुले यांच्या स्मृरतशताब्दीच्या रनरमत्ताने

त्यांचे समग्र वाङ्मय प्रकारशत किण्याचा रनणवय घेऊन त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकल्पाची योजना तयाि केली.

या समग्र वाङ्मय ग्रंथाची परहली आवृत्ती स्व. धनंजय कीि आरण स्व. डॉ. स. गं. मालशे या दोन रविानांनी

रसद्ध केली. त्यानंति त्यांच्या एकूण तीन आवृत्त्या रनघाल्या. वाचकांचा उदं ड प्ररतसाद या वाङ्मय
प्रकल्पाला लाभला. नंतिच्या आवृत्तींसाठी त्यावेळचे मंडळाचे अध्यक्ष व महािाष्ट्रातील रविान डॉ. य. रद.
फडके यांचे संपादन लाभले व त्यांनी आपल्या सापेक्षी वृत्तीने मूळ आवृत्तीमध्ये काही मजकूि नव्याने

समारवष्ट केला. डॉ. य. रद. फडके रलरहतात त्याप्रमाणे परहल्या तीन आवृत्तीतील काही उरणवा दूि
किण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सुधारित चौथ्या आवृत्तीमध्ये काही अस्सल कागदपत्रांचा अंतभाव केले ला आहे .
त्याचप्रमाणे सुधारित आवृत्तीमध्ये महात्मा फुले यांच्या ले खांची कालिमानु साि मांडणी केली आहे . त्यामुळे
ही सुधारित पाचवी आवृत्ती सवव दृष्टीने परिपूणव िंाली असल्याचे वाचकांना व अ्यासकांना आढळू न येईल.

पूवीच्या पाच आवृत्त्यांप्रमाणेच या सुधारित व अद्ययावत आवृत्तीलाही वाचकांचा भिघोस प्ररतसाद

रमळे ल, याची मंडळाला खात्री आहे .

(मणधु मणंगेश ार्णका)
मुंबई

अध्यक्ष

रदनांक : १४ जु लै २००६.

महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरण संस्कृती मंडळ.
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तृतीय रत्न
महात्मा फुले समता प्ररतष्ठानतफे प्रकारशत होणाऱ्या “पुिोगामी सत्यशोधक” या त्रैमारसकाच्या

एरप्रल-जून १९७९ च्या अंकात (वषव ५, अंक २) प्रथमच या नाटकाचे हस्तरलरखत प्रकारशत िंाले .
नाटकाचे हस्तरलरखत फुल्यांचे चरित्रकाि पंढिीनाथ पाटील यांच्या खाजगी संग्रहात आढळले .
हस्तरलरखत प्रथम प्ररसद्ध िंाले ते व्हा त्यासोबत प्रा. सीतािाम िायकिांनी रलरहले ली एक छोटीशी

प्रस्तावनाही प्ररसद्ध िंाली होती. या नाटकाच्या हस्तरलरखताच्या एका प्रतीवि “तृतीय नेत्र” असे शीषवक
रदले ले आढळले .

या नाटकाचे हस्तरलरखत आपण “१८५५ सालात दक्षणा प्राईज करमटीस अपवण केले . पिंतु ते थेही

असल्या रभडस्त भटसभासदांच्या आग्रहामुळे युिोरपयन सभासदांचे काही चाले ना ते व्हा त्या करमटीने मािंी
चोपडी नापसंत केली” असा जोतीिावांनी “गुलामरगिी” पुस्तकात या नाटकासंबध
ं ी उल्लेख केले ला आहे .
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तृतीय रत्न
(न टा)
सन १८५५
(प्रथमण मण ळ्य ाुकब्य चे मणूल ते आपल्य आईच्य उिर त ाोठे गभी व स ारू ल गल्य च आरं भ होत
आहे तोच ब्र ह्मक जोश ची स्व री येवून त्य गरीब ब ईस मणोठमणोठ्य हु लथ पी िे ऊन ितजल द्रव्यहीन
ासाशी ािरतो य िवषयी मणी येथे िलहीन.)
स्थळ
(जोशी त्या गिोदि बाईचा नविा घिी नसेल अशी संधी पाहू न प्रथम रतथ, वाि, नक्षत्र, योग,

किणाचा उच्चाि करून रतच्या दािी उभा िारहला.

इतक्यात घिच्या धनणीने याचा शब्द कानी पडताच थोडी कोिडी रभक्षा हातात घेऊन बाहे ि

ओसिीवि आली.)

जोशी : (थोडी रभक्षा पाहू न मनांत मोठा खट्टू िंाला.) बाई, मज िाह्मणास रभक्षा घेऊन आलीस ती ही कां
?

बई:

महािाज, काय ? काय िंाले ? ही रभक्षा नव्हे काय ? मी गिीब दु बळी, मािंा नविा ति सवव चाि

रुपये दिहमा रमळरवत असतो.

जोशी : बाई ही रभक्षा नव्हे कोण म्हणेल ? पिंतु एवढ्या रभक्षेने मािंे पोट कसे भिेल ? आरण मी तुिंे
कल्याण कसें झचतावें ?
बई:

(मोठा कंटाळा पावून) जा बाबा, िाह्मणाची रचकाटीच मोठी! आम्ही तुमच्या पोटाची काळजी

कोठवि किावी ? तुम्ही एखादा िोजगाि धंदा वा किा ना ?

जोशी : (िोजगाि धंदा किणे हे आमचे कपाळीच रलरहले आहे , यात त्वां काय जास्ती सांरगतले स असें
मनांत म्हणून) ते खिें . पण तुझ्या शेजारिणीसािखे तुिंें कांही नु कसान नाही व तुला पाढे बोलू दे णाि नाहीं
बिे !

बई:

(थोडा रवचाि केल्यासािखे करून) त्या बाईचे मूल ते आपल्या नरशबाने मे लें.

जोशी : हँ हँ, नरशबाने मे ले काय ?
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बई:

नरशबाने नाहीति कशाने ? तुम्हाला पुष्ट्कळ रभक्षा रदली नाही म्हणून मेले काय ?

जोशी : थोडी का होईना, पिंतु ती आमच्या संतोषाने असावी.
बई:

रतने तुमच्या संतोषाप्रमाणे रदले असते ति तुम्ही रतचे मूल वाचरवले असते काय ?

जोशी : यात काय संशय आहे ? जि रतने मला संतोषरवले असते ति खरचत मी त्या मुलाविील सवव पीडा
दू ि केल्या असत्या आरण ती पुत्रवती िंाली नसती काय ?

िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून ) – जोशी, आपल्या मुलांस कसे मरू दे ता हे तुम्ही त्यास रवचािा.
ब ई : रतच्या मुलांवि पीडा तिी कसल्या होत्या त्यारवषयी मला कांही कळत नाहीं, तुम्हीच का सांगाना ?
जोशी : काय तुला ग्रहाच्या पीडा ठाऊक नाहीत काय ? अगे जेथें महादे वासािख्या दे वाला ज्यांचे भय
वाटू न पाण्यांत बुडी मारून लपावे लागले आरण त्यांच्या िंपायातून वाचले त तिी कोण ?

िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून) महादे व भोळा खिा म्हणूनच त्याने जोशींचे ऐकून ग्रहाला ्याला.
ब ई : (झकरचत भय वाटू न म्हणते ) ति ते मजला पीडा किीत आहे त काय ?
जोशी : तुला ति नाहीं, पण तुझ्या होणाऱ्या मुलाच्या मुळावि फाि ते टपले आहे त, माझ्याने सांगवत नाही,
त्याचा ते शेवट कसा कितील!

िविू षा : जोशी जि मिणापासून माणसे वाचरवतात ति, इंग्रज सिकाि सवव औषधी उपाय किण्यास
एकीकडे ठे ऊन सवव इस्स्पतळे ही मोडू न, ते सवव काम जोशीच्या गळ्यात का बांधीत नाहीत ?

ब ई : (मोठी घाबिी होऊन, मुठीतली रभक्षा उ्यानेच सुपात टाकून, हात जोडू न, मोठ्या अजववाने
म्हणाली) महािाज त्यांस काही उपाय असल्यास सांगा !

जोशी : तू वेडी आहे स. त्याजरवषयीं उपाय कां तुझ्याने होतात; तुझ्या नवऱ्याला येऊन जाऊन, चाि
रटकल्या रमळणाि.

िविू षा : जोशांना जि भरवष्ट्य कळू न सांगता येते, ति किंज्यावि उडी मारून मे लेल्या पेशव्यांरवषयी सवव
त्यांच्या सिदािास पूवी कळवावे म्हणून जोशींचे ्ञतान त्यावेळीस कोठे बंगाल्यांत गेले होते काय ?

ब ई : (नविा कसचा दे तो असे मनांत म्हणून) तुम्ही म्हणतां ते सवव खिे आहे , पण तुम्ही कृपा करून मला
रकती खचव लागेल तो सांगा ति खिें ?

जोशी : बिें बिें , मला येव्हांति जाऊ दे . पुढे त्यारवषयी पाहता येईल, मािंी रभक्षेची वेळ जाती.
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ब ई : (मोठ्या आग्रहाने) असे नका करूं, महािाज मी तुम्हाला तुमच्या रभक्षेपुिते दाणें दे ते.
जोशी : तू दाणे दे रशल खिे , पण त्याला दळणावळ, जळण, याखेिीज भाजी, तुपाला कांही नको ? तुिंें
एकटे दाणे घेऊन, घुगऱ्या करून खाऊं काय ?

ब ई : महािाज, तुमच्यापुिते सवव काय जे पारहजे ते मी सवव दे ते, पण तुम्ही माझ्या होणाऱ्या बाळाविील ग्रह
कसें दू ि होतील, यारवषयी उपाय सांगाच म्हणजे तुमचे मजवि मोठे उपकाि होतील.

जोशी : तुम्ही कुणब्याच्या बायका ! काय बोलल्याप्रमाणे किाल ? अगे तुिंा नविा आता आला म्हणजे तूं
आपली घिात जाऊन बसशील, मग मािंे इकडे कांही कां होईना.

ब ई : महािाज असें कसें होईल ? कािण मािंा नविा नेहमी असे म्हणत असतो, की वणानाम िाह्मण गुरू,

िाह्मणास रदल्यानें काहीं कमी होत नाहीं; पण मला चाकिी फाि हलक्या दिज्याची काय करू ? ईश्वि जि
माझ्या धन्याच्या मनात उभा िाहू न मािंा पगाि वाढवतील ति, खरचत मी िाह्मणास पारहजे ते दे ईन (इकडे

जोशी गालातल्या गालात हसून रमटक्या मारित आहे .) यावरून तुम्ही कांही त्यांचे भय बाळगू नका. पिंतु

लाचािीमुळें कदारचत (घिातल्या घिात) माझ्याशी काही कुिकुि केली ति कितील, पिंतु महािाज मी
घिांतून जाऊन येई तो पयंत थांबा थोडे से (असे म्हणून चालती िंाली).

िविू षा : जोशीची फसरवण्याची गोळी तीिासािखी लागू िंाली, नाहीं बिें ?
जोशी : बाई, नको नको, मला जाऊं दे आता, पुिे तुझ्या गप्पा.
ब ई : (घिात घाईनें जात असतां मागे तोंड करून) थोडीशी ति कळ काढा आता मी आले असे समजा.
जोशी : मला जाऊ दे ईनास, मजजवळ तुिंें असें काय काम ?
ब ई : (मडक्याच्या उतिंडी उतिीतांना, मोठ्याने ओिडू न म्हणाली) मी तुमच्याच खटपटीत आहे महािाज,
जाल नाहीति.

(काही एक पळांने त्या बाईनें सुमािे पायलीभि बाजिी एका टोपल्यात घालू न बाहे ि जोशाजवळ ओसिीवि
घेऊन आली, आरण म्हणाली,) जोशीबुवा हे घ्या दाणे. तुम्हाला पुिे होतील ना ?

जोशी : (मोठा िागावून) आम्ही तुझ्या नवऱ्यासािखे घण घेऊन लोखंडी कुटीत असतो काय ? वाहःवा !

वाहःवा ! बिीच कीगें आहे स तूं ! आम्ही रनस्त्या भाकिीच खाल्ल्याने, तीन रदवस तिी जगूं ? आम्हा
िाह्मणास एक वेळ तिी भात पारहजे कां नको ?

िविू षा : अहो जेथे पसाभि दाणे रमळण्याची भ्ांत, ते थून जोशी कसा भात युक्तीने काढीतात.
ब ई : महािाज, इतके उतावीळ होऊं नका, मी त्यारवषयी तजवीज योरजली आहे .

अनु क्रमणिका

जोशी : (काही हसल्यासािख करून) हँ! ह! असें आहे काय ? बाई तुला सवव समजते (असे म्हणून

कंबिे ची तपरकिीची डबी काढू न, रमशांवि ताव दे ऊन मोठ्या डौलाने नाकांत मोठे िंटके मािमारून कोंदीत
आहे , जसा का कोणी दयािाम आत्मािामाचा ले कच.)

ब ई : (इतक्यात बाईनें कडसिीची पावली काढू न जोशास म्हणाली) ही घ्या तुमच्या डाळ तांदुळास.
जोशी : थांब, मला तपकीि ति ओढू दे , तुिंी बेटे सवव कामाची घाईच.
िविू षा : जोशाला येवढी वेळ जलदी िंाली होती, आरण आतां थांब म्हणू लागला, कािण बुवाजीची तुंबडी
भिली ना ?

ब ई : महािाज आता स्वस्थता होऊन समाधानी िंाली ना ?
जोशी : (मान हलवून) िंाली खिी, पण आता वसूं नकों जलदी करून, एक पैसा आरण लहानशी सुपािी
या मजजवळच्या पंचांगाला वाहा, म्हणजे मी तुझ्या होणाऱ्या मुलावि ग्रहाच्या येणाऱ्या पीडां दु ि

किण्यारवषयी उपाय सांगतो. ( इकडे या बाईजवळ सध्या पैसा नाही; म्हणून शेजारिणीपासून, हातउसना

घेऊन, कडसिीची एक सुपािी काढू न, जोशाचे पुढे ठे वन
ू , मोठ्या नम्रते ने त्याच्या पाया पडू न, जिा झकरचत
पलीकडे कपाळावि हात ठे वन
ू मोठी उदास होऊन बसली, आरण सांगा महािाज असे म्हणाली.)
िविू षा : महािाज, पोटाची आगच फाि कठीण आहे बिे !
जोशी : बाई, तुिंे नाविाशीचे नाव काय ?
ब ई : मािंे नांव ? मािंे नाव जोगाई. (नंति जोशाने िाशीचि आपल्यापुढे मांडून, काही वेळ उजव्या

हाताच्या आंगठ्याच्या अग्राचे टोंक बाकीच्या बोटाच्या पेऱ्यांवि नाचवून, तोंडातल्या तोंडात पुटपुट किी,
नंति काही वेळ दांत (पुटपुट) ओठ खावून, बाईच्या तोंडावि वािोवाि पारहल्यासािखे करून)

जोशी : बाई तुझ्या नावाची मकि िास आहे . मकििाशीचा शनी तुझ्या मुलाला छळल्यावाचून िाहणाि

नाही, हे खरचत असें तू समज; याला उपाय तू सध्या नेहमी आजपासून, दि शरनवािी पंचमुख्या मारुतीवि
एक रुईच्या फूलाची अथवा पानाची का होईना माळ करून घालीत जा; म्हणजे तेणेकरून तुझ्या रजवाला

कांही समाधान वाटत जाईल, व दु सिे तूं जि, मारुतीस असे कबूल किशील की, जे (हे ) मारुतीिाया
माझ्या होणाऱ्या मुलावि ग्रहांनी पीडा करूं नयेत म्हणून सध्यां तूं त्यास कांही अटकाव किावास म्हणून मी

तुिंे ते वीस िाह्मण तूपपोळ्यांचे ह्या पुढल्या, श्रावणमासी घालीन, तिच तुमच्या मुलाला कांही रदवस बाधा
होणाि नाही.

िविू षा : ग्रहाच्या पीडा अगदी खोया आहे त. असे जोशाच्या बोलण्यावरून रसद्ध िंाले ; ते असें की जोशी

आरण जोगाई या दोघांची एक िास असून शनीग्रह जोगाईला पोळ्या घाल म्हणतो, आरण जोशाला रतच्या

पोळ्या खा म्हणतो, व दु सिे मला असे वाटते की िाह्मणांनी ग्रह उत्पन्न केले आहे त , म्हणून ते आपल्या
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उत्पन्न किणाऱ्या जोशीं बापास पीडा कसे कितील ? खिे च ग्रहांनी आपल्या बापाला पीडा करूं नये असे
मािंे पण मत आहे . पिंतु िाह्मण ग्रहाचे बाप ठिल्यामुळें त्यांनी इति लोकांस आपल्या पुत्रप्रमाणे ....
ब ई : महािाज, श्रावणमास रकती रदवस िारहला आहे ?
जोशी : आजपासून सोळा रदवसांनी सुरू होईल.
ब ई : ति मग जवळच आहे , मी आता मािंा नविा घिी आला म्हणजे त्याला रवचारून यारवषयी तजवीज
किीन.

जोशी : बाई, मी आता येतो, यारवषयी तू तजवीज किच, चुकु नको बिें ? तुिंे कल्याण व्हावे म्हणून मी हे
सवव तुला सांरगतले आहे .

ब ई : जा खिें , पण तुम्ही पुन्हा कधी इकडे पायधूळ िंाडाल, हे मला अगोदि सांगा.
जोशी : आता मािंें येणें कशाचें ? माझ्यामागे अशी पुष्ट्कळ लचांडे आहे त.
ब ई : ति मग तुम्ही िाहतां तिी कोठें हे मला सांगा ?
जोशी : जु न्या गंजात कसायांच्या आळींत जैिाम जोशाचे घि रवचािल्यास भलता एखादा मािंे घि
दाखवील; कािण मी त्यांच्या शेजािी झकरचत पलीकडे उत्ति बाजूस िाहात आहे .

िविू षा : जोशी कां कसाई आळींत मेंढिाला ग्रहाच्या पीडांपासून मुक्त किण्याकरितां िाहात आहे त ?
ब ई : आता या वेळेस तुम्ही जा, मी दोन तीन रदवसांच्या आंत तुम्हास बोलावणे पाठरवल्यास कृपा करून या
बिें ! (असे म्हटल्याबिोबि जोशी घिीं चालतां िंाला.) (नंति जोगाबाईने मोठ्या घाईनें स्वयंपाक तयाि

करून ऊंबऱ्यात नवऱ्याची वाट पहात बसली, इतक्यात रतचा नविा घिीं आला. यानंति रतने त्यांस भोजन
घालू न आपण जेवते वळ
े ी त्याशी कांहीं संभाषण केले ते तेथें खाली रलरहल्याप्रमाणे आहे ).
ब ई : काहो ग्रहाच्या पीडा खऱ्या आहे त काय ?
नवर : अग खिे नाहीत ति का खोया आहे त; िाह्मण लोक नेहमी ग्रह फाि छळणािे आहे त, म्हणून
आपणास पाद्री उपदे शकांसािखे सांगत रफितात; ति हे त्यांचे सांगणे खोटे आहे , असें तुला वाटते काय ?
िविू षा : कुणब्यास त्याच्या बायकोपेक्षा ्ञतान नसण्याचे कािण रवद्येची बंदी नव्हे काय ?
ब ई : खोटे वाटत नाहीं; म्हणून तुम्हास रवचािलें , कािण आज सकाळी खारटक आळीतल्या जोशीबुवांनी
येईन, आपल्या होणाऱ्या मुलारवषयीं फािच रवपरित सांरगतले आहे .
नवर : रवपरित ? ते कसे, सांग कळू दे तिी.
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ब ई : (मोठा मुिका मािल्यासािखे करून म्हणाली) तुम्हांला िाग ति येणाि नाही. कािण त्यांनी काहींसा
खचव सांरगतला आहे .

नवर : असा काय तो खचव लागणाि ?
ब ई : खचव ति कांहीं नाही, फाि थोडा आहे ; पण तुम्ही कबूल केला पारहजे म्हणजे िंाले .
नवर : कबूल न किावे ति काय किावे ? अगें आपण येव्हडा संसाि करितो, याचे मग फळ काय ? जि,
मुलाच्या उपयोगी नाही ति कशाच्या ?

िविू षा : कुणबी लोकांत रकती हे अ्ञतान ! कीं जोशाचें कृरत्रम न समजतां त्याचा उपदे श यास सत्य
उपदे शासािखा वाटतो ना !!! याचें नशीबच फुटके त्याला कोण काय किील ?

ब ई : सांग,ू सांगू (असे दोन चाि वेळा मान हालवून म्हणाली) आपले जोशीबुवा असें म्हणालें कीं माझ्या

मकििाशीला शनी जो आहे , त्याने आपल्या होणाऱ्या बाळाला पीडा करूं नये , म्हणून आपण मारुतीचे
ते वीस िाह्मण तूपपोळ्याचे घालावे.

नवर : बिें ति तुिंे मत यारवषयी कसे काय आहे ?
ब ई : मी बायकोमाणूस. मािंी बुद्धी ती रकती ? मािंें मत तुम्हावि; कािण त्याला खचव किण्यास पैसा
नको? ह्या कां तोंडच्या गप्पा आहे त ?

नवर : तू म्हणतीस ते खिे आहे . पण त्यास पैसा तिी रकती लागेल ?
ब ई : असे काय तुम्ही मला वेड्यासािखें रवचाितां ? आपण कधीं सणावािास पोळ्या करून खात नसतो
काय ?

नवर : अगे तुला समजत नाहीं, आपण केवळ गुळाच्या पाण्याबिोबि पोळ्या खात नसतो काय ? आरण
त्याला ति भिचक्ा गुळवण्यासािखे तूप पोटभि पारहजे का नको ? आतां त्यास रकती तूप लागेल, हे
तुझ्यानें अथवा माझ्यानें तिी सांगवेल काय ? यावरून कोण तू वेडी का मी ?
ब ई : (मोठी शमी होऊन) बिें ति मी जोशीबुवास जाऊन रवचाितें.
नवर : तुला त्याचे घि ठाऊक आहे काय ? असल्यास मीच त्यास रवचारून येतो; तू गिव्हाि-सिव्हाि,
उन्हात कोठे जातीस !

(इतक्यात जोशाची स्वािी बाहे ि दिवाजापाशी येऊन ठे पली, व त्याने बाईस हांक मािताच, बाई आरण
रतचा नविा मोठे हषव पाऊन धावतच बाहे ि जोशाजवळ आले .)
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ब ई : (झकचत हनु वटी वि करून डोळे वासून म्हणाली) कां बुवा इतके घाबिे का िंालात ?
जोशी : बाई मािंी तपरकिीची डबी तुझ्या येथे झकवा कोठे सांडली असावी म्हणून रतचा शोध किीत रफित
आलो.

ब ईच नवर : तुमची डबी काय झकमतीची होती, महािाज ?
जोशी : बाबा, तुला काय सांगू ! ती मला तुजसािख्या एका माझ्या यजमानानें , धमवबुरद्धनें रदले ली होती.
मला रतची झकमत कशावरून मारहत असेल ? पिंतु मुंबईची झकमत चाि आणे असावी असे अनु मान होते .
ब ईच नवर : ही घ्या महािाज मजजवळ चाि आणी आहे ; पण तुम्ही उदास होऊ नकां!
जोशी : (मनात कदारचत याच्या बायकोने मागल्या पावलीरवषयी याजजवळ सांरगतले असल्यास

कुणब्याला मािंी ठकबाजी समजून, केवळ मािंे मन ति पाहात नाही; असा रवचाि करून, काही

चमकल्यासािखा करून म्हणाला) नको, नको मला तुिंी पावली. आम्ही तुम्हा गरिबाला कोठवि छळावे ?
पण काय करू ? तुझ्या घिी आलो नसतों, ति मज िाह्मणाचा एव्हढा तोटा िंाला नसता.

ब ईच नवर : असे जाणूनच महािाज, आपणास पावली दे त आहे . आपण यारवषयीं कांही मनांत आणू
नका, मी आपल्या स्वसंतोषाने दे तो.

जोशी : बिें , ईश्वि तुिंें कल्याण किो. (असें म्हणून जोशाने हातोहात कुणब्याच्या जवळची पावली
बाधीवाल्यासािखी उडवली.)

िविू षा : जोशानें डबीच्या रनरमत्ताने रकती सफाईने कुणब्याची पावली हिण केली हे तुमच्या लक्षांत आले
ना ?

ब ई : महािाज आपण थोडे स्वस्थ व्हा; आरण माझ्या पतीस आपण मागे सांरगतल्या िाह्मणभोजनास काय
खचव लागेल तो सांगा. आमचा तुमच्या सांगण्याप्रमाणे बेत ठिला आहे .

जोशी : बिें ति, मजकडू न कोणती हिकत आहे ? आम्ही तुम्हास सांगावें मात्र आरण तुम्ही त्याप्रमाणे किावें
म्हणजे आमचे काम िंालें .

िविू षा : जोशाचे काम फाि सोपे आहे , नाही बिें ? कािण तोंडाने सांरगतले पुिे म्हणजे सवव आयते रमळतें.
ब ईच नवर : ते ते च सांगा फाि महािाज, तुम्हाकडू न हिकत असती ति तुम्ही आमच्या घिी टांगा तोडीत
येऊन सांरगतले च नसते .
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जोशी : सुमािे पाच रुपये पुजेसुद्धा रनदान पक्षाला लागतील असे मला वाटते . मग पुढे जसा गूळ घालावा,
तसें गोड होईल, पुढे तुमच्या भक्तीवि आहे .

िविू षा : जोशाने पांच रुपयाचा खचव कुणब्याच्या माथ्यावि थापला, तथारप यापुढें भक्ती आहें म्हणतो
कोणती ?

ब ईच नवर : बिे महािाज, मी एकदोन िोजांत कशी ना कशी पाच रुपयांची तजबीज करून तुमच्या
स्वाधीन आणून कितो; मग त्याचे तुम्ही पुढे िाह्मणभोजन घाला; नाहीति जसें तुम्हाला कळें ल तसें किा.

जोशी : तू वेडा ति नाहीस ? जसे कळे ल तसे किा म्हणजे या तुझ्या बोलण्याचा अथव काय होतो िें ? हे
मला सांग कसे ?

ब ई : महािाज त्यांच्या बोलण्याचा तुम्हाला िाग येऊ दे ऊ नका, आम्ही रकती केले तिी कुणब्याची जात;
आम्ही नांगि हाकूनच िहावे. तुम्हाशीं कसे बोलावे हे आम्हाला काय ठावे ?

िविू षा : या नांगिहाक्याच्या बायकोला हे काय ठावें, की कुणब्यानें नांगि हाकतां हाकतां रवद्या जि

रशकली असती ति, खरचत जोशी ति केव्हाच कोणीकडे सच रटिीला पाय लावून, पळाला असतां, पण या
बाईच्या अशा ह्या बोलण्यावरून, दोहो हातांनी (भूदेवासािखी) पोटभि पुजा किण्यास कधी कमी केले
नसते .

जोशी : यात कांहीं कमी नाही, तू बोललीस ते सवव सत्य आहे ; पिंतु बाई जि कदारचत हे पांच रुपये पुिे
िंाले नाहींत ति का मी आपल्या घिची भांडीकुंडी तुिंा िाह्मणाच्या भिीस घालू काय ?

िविू षा : कुणब्यांची भांडी असतां जोशी आपली भांडी िाह्मणाच्या भिीस कशी घालील बिें ?
ब ईच नवर : महािाज, मी चुकून बोललो. असे कां म्हणता ? पिंतु त्या भोजनास खचव रनदान रुपये तिी
रकती लागतील, हे मला एकदम सांगा, कािण दोनदा कजविोखे रलहू न रदल्याने कागद रलरहणािांस मात्र
व्यथव दु प्पट पैसे द्यावे लागतील.

जोशी : बिे बाबा! जा दहा रुपये कजव काढू न आण, म्हणजे त्यामध्ये जप किण्यास सुद्धां िाह्मणांस
बसवीन, म्हणजे एकदम सवव खटपट वािली.

िविू षा : जोशीच्या रहशोबी कुणब्याचे कांही कां होईना, आपला पोटं मा भिला म्हणजे िंाले ना ?
ब ईच नवर : असे समजून, उमजून सांगा महािाज. आम्ही नाही म्हणू ति आमच्या कानाला खडा लावा.
आता जा, तुम्ही पुन्हा अमावास्येच्या रदवशी या म्हणजे आपण लागले च प्ररतपदे चा बेत करून टाकंू .
जोशी : तुमचा चाकि लागला असेल ! आता जा आरण उद्या या, असे हे लपाटे घालीतच बसा.
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ब ई : महािाज तुम्ही हे लपायारवषयी कांही काळजी करूं नका, मी कांही तुम्हाला आणखी दे ईन. मी

तुमचा उपकाि ठे वणाि नाहीं. (असे बाई बोलताच जोशाने घिचा िस्ता धिला. पिंतु जोगाईचे हे अरवचािी

बोल ऐकताच जोगाईच्या नवऱ्याची ति कंबि खचून मनांतल्या मनांत असे म्हणाला कीं, आपल्याला कजव

तिी कोण रखस्तीवाल्यांरशवाय दे तो ? आरण हे कजव रफटे ल तिी कधी ? कािण आपल्याला रुपये रमळणाि
सवव चाि. हे मूल नव्हे पण माझ्या मिणाला मूळ म्हटल्यास बिें होईल !)

ब ई : कां हों रदलगीि कां िंाला, तुमच्या मनात जोशीबूवाचे मे हनतीबद्दल त्यांना काही दे ऊ नयें , यारवषयी
रवचाि किीत होता काय ?

नवर : मनांत येऊन फळ काय ? त्याच्या मे हनतीचे रदल्यारशवाय हे सवव होईल तिी कसे ? पिंतु आपण
आतां कजव कोणाकडू न काढावें ? याचा रवचाि मी किीत होतो.

ब ई : तुम्ही कां काळजी करितां ? जा, बाबजी रखस्तीवाला काळ्या वाविांत िाहतो, त्यापासून दहा रुपये
सवाईनें काढू न, साडे बािाचा रखस्तिोखा रलहू न द्या म्हणजे आपण वज वज फेडू न टाकू. ति का िाहतो ?

िविू षा : पिंतु ह्या अशा बायास अगदी कसे कळत नाहीं, कीं रखस्तीवालें त्यांच्या घिदािांचा उन्हाळा कांही
एक रदवसांनी किीत असतात. कोणता हा दे वभोळे पणा !! (पुढे लागले च चािपांच रदवसांत जोगाईला

जामीन व आपण कूळ होऊन कजव िोखा रलहू न दे ऊन, रुपये काढू न, घिी येऊन आले ; आरण जोशास
बोलावणे आपणच स्वतः त्याचा घिाचा शोध किीत जाऊन, घिी घेऊन आला. नंति बुवाजीस उभयतांनी
रुपये खळखळ वाजवून, त्यास दाखवून, असे म्हणालें आता जलदी किा महािाज !)

जोशी : जलदी ति केलीच पारहजे; पण मनापासून जप किणािा िाह्मण माझ्या खात्रीचा कोठें रमळे ल ति
रमळो.

ब ई : महािाज तुम्हींच का जपाचे काम किा ना ?
जोशी : कोणकोणते तिी मीच करूं, हा एक मला मोठा त्रासच आहे !
िविू षा : जप किणे हे का मोठे मे हनतीचे अथवा रवचाि तिीं किण्याचे काम का आहे ?
ब ई : महािाज तुम्हाला जसें आवडे ल तसें किा; आमची कांही हिकत नाही, तुमच्या हातून दे वास पावले
म्हणजे िंालें .

जोशी : म्हणूनच मी त्याचा रवचाि किीत आहे ; थांब थोडीशी, बोलू नको. मला थोडासा रवचाि करून पाहू

दे , (असे म्हणून, मनात दाम्यालाच हे काम सोपवावे कािण तो बेटा मोठा कुत्र्यासािखा वचवच बोलू न या

मूखांची मजला समजूतहीं करूं लागेल; असा बेत करून, म्हणाला) ऐका मािंा धाकटा भाऊ हे काम फाि
मनापासून किील, असे मला रवचािांती रदसून आले .
बई:

तुमचा दामू भाऊ आल्यास मग बिे च िंाले .
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जोशी : बिें ति आता मी कोणकोणते धान्य व सवदा सूत रकती रकती आणावें ते तुला सांगतो; याकरिता
तुम्ही उभयतांनी शांत होऊन ध्यानात ठे वावे, (असें म्हणून सुमािें चाि रुपयांचा खचव किण्यास सांगून (तूप)
मात्र आमचें आणून घेऊ; कािण तुम्हाला तूप कसले घ्यावें हे ्ञतान नाही. नंति घिी जाऊन दामूस प्रश्न
करून, असे म्हणाला, काय िे दामू, तू उद्या जप किण्याचे पत्कितोस का ? )
ि मणू : जप कोण किवीत आहे ?
जोशी : तो एक कुणबी आहे .
ि मणू : रकती रदवस किरवणाि आहे ?
जोशी : ते सवव माझ्या हातात आहे ! मी जसे सांगेन तसे तो किीलं बेटा.
ि मणू : ति मग आठ रदवस लागोपाठ जप किण्याची तजवीज कि; म्हणजे मािंी धोत्रे फाटली आहे त,
म्हणून मी दु सिी नवी धोतिे घेईन; पिंतु तूं त्याजकडू न धोत्रे रवकत मात्र आणवू नको बिें दादा. कािण तू
रुपये दे वीव म्हणजे मािंी मीच आपल्या खात्रीने आणीन.

िविू षा : पिंतु दामूच्या मनांतले बैठकीतले तबक साजिे किायचे आहे , हे बेटा कशाची धोत्रे घेतो, हे या
जोशास काय ठावे ?

जोशी : बिें (म्हणून तसाच त्या कुणब्याच्या घिी पित माघािी पुन्हा आला, पिंतु बाईनें आपला नविा

बाजािात सामान आणण्याकरितां रपटला होता; म्हणून बाई घिी एकटीच होती, याकरिता बाईचा नविा येई
तोपयंत जोशाला काही वेळ कळ काढावी लागली. नंति तो कुणबी आल्यावि.)

जोशी : बाबा, एक तजवीज फािच उपयोगी िंाली. ती अशी कीं जपाचे काम आपल्या दामूनेच कबूल केले ,
व मीही तुझ्या गरिबीरवषयी त्याला पुष्ट्कळ सांरगतले पण तो असे म्हणतो की आपण सवव व्यवस्था केले ल्या
बहु त सुंदि आहे त खऱ्या; पिंतु एका रदवसाच्या जपाने शनी कांही िंे पणाि नाही.

िविू षा : दामूने जपाचे काम धोतिजोड्यावि जोशाच्या रशफािशींवरून पत्किले , हा मोठा यांनी कुणब्यावि
उपकाि केला असावा नाही बिे ?

ब ईच नवर : ति रकती रदवस जप असावा म्हणून त्याचे मत आहे ?
जोशी : रनदान पक्ष अकिा रदवस ति पारहजेच, असे मािंे पण मत आहे .
ब ईच नवर : मािंी कांही नको नाही; पिंतु ह्या सवव खटपटीला आहे त ते वढे रुपये पुितील ना ?
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जोशी : मग काय काय किावे ! तुझ्या करिता ते व्हड्यावि काटकसि करून, कसे ना कसे तिी पुिवून

घेतले च पारहजे, कािण जसें अंथरूण असेल तसें पाय पसिावें, असे जाणून मी त्याला एक धोति जोडा
मात्र दे ण्याचे कबूल केले आहे .

िविू षा : हा सवव जोशाच्या काटकसिीरवषयींच्या बोलण्यात कपट नाही असे तुम्हाला वाटते काय ?
ब ई : (मोठ्या आनंदाने टाळ्या रपटू न म्हणाली) मग काय महािाज तुमच्या बेताला पाहावयाचें.
जोशी : मग अकिा रदवस त्याला जपाला बसरवण्याचें ठिवूं ना ?
ब ईच नवर : हं , बेलाशक या दहा रुपयांत जे पारहजेल ते किा. तुम्ही मुखत्याि आहात, आम्हाला
रवचािावयास सुद्धा येत जाऊं नका.

जोशी : बिे ति आतां मी जातो; पिंतु तुम्ही गहू तांदुळास रनसून, चांगले बािीक गहू मात्र दळू न ठे वा,
(म्हणून घिी गेला)

(नंति कांही एका रदवसांनी बाईच्या नवऱ्यानें आपल्या धनी दु कानदािास चाि रदवसांची िजा सांगन
ू

पाठरवली. आरण िाह्मणभोजनाचा रदवस आला नाही तोच, सवव तयाऱ्या करून ठे वल्या. पुढे जेवणाच्या
आदले रदवशी जोशाची स्वािी याचे घिी येऊन, दािांतच उभी िाहू न मोठ्या डौलाने कंबिे वि हात ठे वन
ू
म्हणाली – कािे बाबा कसे काय ? सवव तयािी ना ?)

ब ईच नवर : (हात जोडू न म्हणाला), महािाज आम्हाकडू न सवव तयाि आहे पण तुमच्या जपारवषयी कसे
काय ?

जोशी : वेड्या, तुला अद्याप कसे ठाऊक नाही ! अिे दहा रदवस िंाले ना ! पंचसुख्या मारुती जवळ दामू
दििोज जप किीत असतो ना ! वा ! कोण ही अंदाधुंदी ?

िविू षा : दामूने (दहा रदवस कुणबी कसे बुडावावेत) याखेिीज दु सिा कोणता तिी जप केला असेल काय
?

ब ईच नवर : असे जि आहे , ति फािच बिे िंाले ; पिंतु आम्हाला कळरवले जि असते , ति आम्ही त्याच्या
पायारबया पडावयास आलो असतो.

जोशी : आता ते सवव उद्या होईल. घाबिा का होतोस ? पण मला असे वाटते, हे सवव सामान तू आमच्या

घिी आज संध्याकाळपयंत वाहू न ठे व, म्हणजे आपण सवव माझ्याच घिी बेताबेताने करून टाकंू ; कािण एक
ति तुिंे घि फाि लहान व दु सिे तुिंे येथे भांड्याकुड्यांची ददाद, (असे म्हणून घिी ति एकदाचा गेला)
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िविू षा : जोशाने आपल्या घिी बेत ठिरवल्याने उिले सुिले सामान कुणब्याच्या हाती न लागतां, तसेच
आपल्या हाती लागेल, म्हणून कुणब्यास भलत्याच बाबी सांगून, पंरडतांनी आपल्या घिचा बेत ठिरवला
नाही कशावरून ?

(इकडे जोशाच्या सांगण्याप्रमाणे जोगाई आरण रतचा नविा सामानसुमान जोशांचे घिी उिापोटावि वाहू न
नेत असता रतकडे जोशाचे आरण त्याच्या पत्नीचे संभाषण िंाले ; त्यांपक
ै ी कांही येथे थोडे से रलरहतो)
जोशी : अगे तुला कांही माहीत आहे काय ?
स्त्री : काय ते ? तुम्ही कळरवल्यारशवाय मला माहीत कसे होईल ?
जोशी : अगे आपल्या जोगाईचा नविा उदईक ते वीस िाह्मण भोजन घालतो आहे .
स्त्री : हं हं , ति िाह्मण सांगण्याचे काम कोणाकडे स आहे ?
जोशी : ते काम मजकडे , मीच त्यात मुखत्याि आहे . मी ज्याला पारहजे त्याला सांगू शकेन.
स्त्री : ति मािंे सख्खे व चुलत भाऊ या सवांस तुमच्याने सांगण्याची सई किवेल, व दु सिे असे की तुम्ही त्या
कामात कािभािी आहात म्हणून त्यास दरक्षणाही यथासांग दे ववाल.

जोशी : असे. आता ह्या अशा वेळेस जि आपण आपल्या संबंध्यांच्या उपयोगी पडू नये ति केंव्हा ? मी
त्यालाच बोलरवणाि आहे , पिंतु तुला एऱ्हवी रवचारून, तुिंे बिे कसे काय मत आहे म्हणून तुला रवचारून
पारहले .

िविू षा : अशा वेळेसच जोशाने आपल्या संबंध्यांच्या उपयोगी पडावे कािण यालाच लु टीचे गहू आरण
बाबाचे श्राद्ध म्हणतात.

स्त्री : (मोठा मुिका मारून म्हणाली) काय बाई ! पुरुषांची जात ? मािंे का ? मत तुम्हास पाहायचे होते ?
तुम्हाला का तुमच्या मे हुण्यांची काळजी नसेल काय ?

िविू षा : बाई जात पुरुषांची खिी, पण ही जात िाह्मणांची आहे बिे ! तुला ठाऊक नाही, म्हणून तू
आपल्यातल्या रवधवा रस्त्रयास ह्या जातीरवषयी रवचाि म्हणजे ह्या तुला िाह्मणाच्या जातीची काय जी
खु णगाठ आहे , ती हु बेहुब दाखरवतील बिे ?

(इतक्यात जोगाईचा नविा रपठाकुटाचे ओिंें घेऊन आले ला दिवाज्याशीं उभा िाहू न जोशास उतरू लागा
महािाज म्हणून हाक मारून म्हणाला),

जोशी : अिे मी आताच सोवळा िंालो. दु सऱ्या कोणी िस्त्याविील मनु ष्ट्यास हाक माि म्हणजे तो तुला
उतरू लागेल, नाहीति कदारचत मी ओवळा होऊन तुला उतरू लागेन .
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स्त्री : (हळू च डोळे रमचकावून म्हणाली) तुम्हाला वेड ति लागले नाही ? कोणी एकदा िस्त्याविील येणाऱ्या

जाणाऱ्याला त्याची दया येऊन त्याला उतरू लागतील ति का िाहतात ? तुम्ही सध्या संध्या करून
जेवायास मोकळे ति व्हा.

िविू षा : िस्त्याविील लोकांस कुणब्याची दया यावी आरण त्याच्या श्रमाच्या पोळ्या खाणािी ती बाई, रतला
कुणब्याची दया येऊच नये काय ?

ब ईच नवर : महािाज तुम्ही उतरूं लागता का नाही ? मी ति आता हे ओिंे उ्याने टाकून दे ईन, कािण
माझ्या डोक्याला याळ आली व मािंी मान मोडायला िंाली, तुमच्या सोवळ्याला काय म्हणू.

िविू षा : रिस्ती शास्त्रांत रलरहले आहे की, तुम्ही ओझ्याने लादले ले आहात ते सवव तेथे सत्य होत आहे की
नाही ?

जोश ची स्त्री : (मोठ्या जु लमाने) अिे उगीच बडबड करू नको मी तुला उतरू लागते पण सांभाळ हो !
मजवि सवव भाि टाकू नकोस !

ब ईच नवर : नाही बाईसाहे ब, तुम्ही झकरचत साह्य करून पाटीचा कल मात्र सांभाळा म्हणजे मीच
उतितो. तुम्हाला कांही मे हनत पडू दे त नाही (असे म्हणून ओिंे ति एकदाचे खाली उतरून ठे वले )
जोशी : (दु रूनच) बैस बैस थोडा रवसावा घे, तुला फाि ओिंे िंाले होते काय ?
ब ईच नवर : चाल्लेच आहे महािाज. हा कमवभोग आहे . दे हांत जीव आहे तोपयंत भोगला पारहजे !
िविू षा : सत्य सत्य कुणब्याच्या जन्माला हा िाह्मण ग्रहाचा भोग लागला आहे .
जोशी : बिे ति तुिंा एकादा ओळखीचा िाह्मण उद्या आमचे घिी जेवावयास बोलवावयाचा आहे काय ?
ब ईच नवर : (मोठा आनंदी होऊन उत्ति दे तो)
(इतक्यात जोशाच्या स्त्रीने त्यांच्या बोलण्यात तोंड मधे घालू न, जोशास अशी म्हणाली, तुम्हाला वेड ति
लागले नाही ?)

जोशी : वेड म्हणजे, तू मला असे का म्हणालीस ?
स्त्री :

हो तुम्ही जि त्याच्या ओळखीच्या िाह्मणांस जेवावयास बोलाव म्हणालात ति हे िाह्मणभोजन आहे

झकवा मेजवानीं हे मला अगोदि सांगा कसें ?

जोशी : (भली इने आपल्या भावारवषयी रिकामी जागा केली असे मनात समजून म्हणाला). वाहवा तुला
बिे अशा प्रसंगी हे सुचले .
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िविू षा : पहा येथे जोशीणीने आपल्या भावांकरिता नवऱ्याला समजण्याजोगी लबाडी केली झकवा कसे ?
ब ईच नवर : महािाज ताईने ति तुम्हाला हारटवले , ति मी पण तुमच्या येथे जेवणाि नाही.
जोशी : नाही बाबा असे कसे म्हणतोस, कांही अन्न िाह्मणास पुरून, उिल्यास तुला प्रसाद द्यावा लागेल.
िविू षा : िाह्मणास तूपपोळ्यांची िे लचेल, आरण ज्याचा माल त्याला उिल्यास प्रसादा दाखल. वाः जोशाने
येथे खूब................. केली.

ब ईच नवर : बिे महािाज, तुमच्या मजीप्रमाण कां होईना.
जोशी : आत तू जा आरण सपवणासुद्धा दोनतीन काय ज्या खेपा होतील, त्या सवव संध्याकाळपयंत येथे वाहू न
आण; आरण मी आता जेवलो म्हणजे भवानी पेठेत जाऊन िाह्मणांस सांगून टाकतो. नाहींति ते एखादे
दु सिे आमंत्रण घेतील.

ब ईच नवर : बिे ति जलदी किा महािाज (असे म्हणून, हािा डोचकीवि पालथा टाकून िस्त्याने चालता
िंाला. इतक्यात जोशाची स्वािी, हातात मुकद्याचा घोळ धरून, मोठी घाबऱ्याने बाहे ि धावत कुणब्याच्या
पाठीशी जाऊन थबकली).

जोशी : अिे बाबा तू असे कि, जेव्हां तू दु सिे ओिंे घेऊन येशील, तेंव्हा बाकीचे िारहले ले सवव रुपये
तुझ्याबिोबि सांभाळू न घेऊन ये म्हणजे मी आजच जप किणाऱ्या िाह्मणास धोति जोडी रवकत घेऊन

येईन. उद्या बनते ना बनते , पिंतु मागेच दामू मजजवळ असे बोलला होता की मजजवळ रुपये द्या म्हणजे
मी आपल्या खात्रीचा धोति जोडा मािंा मीच रवकत आणून घेऊन. म्हणून त्यास रवचारून, तो पारहजे
असल्यास रुपये घेवो अथवा धोति जोडा घेवो, आपल्याकडू न हिकत नसावी म्हणजे िंाले . कािण त्याने
दोनतीन वेळा मजकडे रुपयांची मागणी केली.

िविू षा : दामूने मागणी केली असे जोशी म्हणाला या बोलण्यास कोणी सत्य म्हणेल काय ?
ब ईच नवर : बिे . (म्हणून पुढे चालता होऊन.........)
जोश ची स्त्री : (जोशास भोजन घालते वेळी) कायहो मी त्या कुणब्याच्या ओळखीचा िाह्मण त्याने बोलावू
नये म्हणून कशी युक्ती केली ?

िविू षा : जोशीणीच्या युक्तीला याप्रंसंगी कृरत्रम म्हटल्यास कांही हिकत आहे काय ?
जोशी : वाः भलीच युक्ती केलीस; कािण तुम्ही बायका कोणाच्या ? िाह्मण जन्म पावून अशी युक्ती केली
नाही ति मग काय व्यथव जन्म म्हटल्यास काय झचता आहे .
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जोश ची स्त्री : कांहो, तुम्ही भवानी पेठेंत केव्हां जाल, हे मला कृपा करून सांगा. कािण फाि रदवस िंाले

मािंी आई मला भेटली नाहीं म्हणून रतला असें तुम्ही सांगा कीं, उद्या तिी मला कसेही करून भेट, पिंतु
तुम्ही जेवन
ू उठताच जलदी जि जाल ति ती भेटेल नाहींति कदारचत ती पुिाण ऐकण्यास जाईल.

जोशी : बिे मी जेवतांच जाईन खिा; पण तो धोतिजोड्याच्या रनरमत्ताने तिी, रुपये घेऊन येईतोपयंत तिी
मला थांबले पारहजे कां नको ? कािण तो मला फाि वडवाईट रदसतो. आपले कांही कजव नाही म्हणून
त्यावि तगादा पाठवूं ?

िविू षा : सावकाि तिी कजव दे ऊन, सोईनेच तगादा बसवून फेड करून घेतात, पिंतु जोशासािखे घाबिे
करून, मोठ्या उतावळींने घेत नाहीत बा!

स्त्री : तुम्ही असें किा, मी सांगते ते तुम्ही कोण एखाद्या झशप्याजवळू न दोन रदवसाच्या बोलीने धोति जोडा
जांगड कुणब्याला दाखवायापुिती आणा व तो रुपये घेऊन आला म्हणजे मी त्यास असे सांगेन की तूं रुपये

मजजवळ दे म्हणजे मी हे रुपये जोशीबुवाकडे कोणाच्या हाती पाठवून दे ते, कािण त्यांनी तुिंी वाट बिीच
पारहली खिी, पिंतु त्यांना ति िाह्मण सांगण्याची फािच जलदी होती, असे सांगन
ू मी त्यापासून रुपये
आपल्याजवळ घेऊन ठे वीन, मग तुम्ही दामू दाजीबास द्या, अथवा जांगड कायम किा.
िविू षा : बाई !!! रकती तिी एकल्या पोटासाठी लबाड बोलावें !
जोशी : योजना ति फािच उत्तम आहे , पण तूं रुपये आपल्याजवळ घेऊन ठे वल्यास रकमरप कमी करूं नको
बिें ?

स्त्री : वा : ! मी बायको कोणाची तुमची ना ? असें कसें होईल, मी तो आल्याबिोबि, त्याला घाबिा करून
पारहजे असल्यास आधी रुपये मजजवळ घेऊन, मग त्यास उतरूं लागेन; यारवषयी तुम्ही काळजी करूं
नका.

िविू षा : कुणब्याजवळू न आधी रुपये घेऊन, मग त्यास उतरू लागेन म्हण. वाः केव्हढी ही भूतदया कीं
रजचा पािच लागत नाही !

जोशी : बिे ति, तूं हु शाि आहे स, आता यारवषयीं मला काळजी किणें नलगें. तू तें काम किशील.
स्त्री : काय हो ? हा कुणबी घिचा काही सधन आहे काय ? असल्यास त्याजकडू न अशीच दोन तीन भोजने
काढा.

जोशी : तू म्हणते स तसे कांही नाहीं, हा जि घिचा सधन असता, ति मी त्यास सांगन
ू असें पांच वेळ

िाह्मणभोजन घालण्याचा पाय िचला असतां आरण त्यांचे घिी मला हिीरवजय वाचीत बसण्याची काय
हिकत होती ? बिें , कदारचत हे त्याचे कजव रफटे ल ति पुढे यारवषयी पाहाता येईल; पिंतु तूं त्याला असें

सांग कीं, आज िात्री तू आमच्या येथेच रनजावयास ये ; कािण उद्या प्रातःकाळी भांडी वगैिे घासून दे ण्यास

आमच्या येथे मोलाचा गडी बोलावला नाही आरण हे ही त्यास सांग कीं आम्ही मोलकिी बोलवला असतां,
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पिंतु ह्या सवव कृत्याला दहा रुपये पुिे होतील झकवा न होतील हीच आम्हाला मोठी काळजी येऊन पडली
आहे .

िविू षा : अहो सवव माळ्या कुणब्यांनो ! तुम्ही या संवादास मनन करून वाचाल अथवा ऐकाल, ति खरचत
तुम्ही असें रसद्ध किाल, कीं आपल्या घिावि दिवडा पडला (तिी) पुिवेल पण िाह्मण जोशांवि भिवंसा
ठे वणे आपल्या स्वप्नी सुद्धां नको !

जोश ची स्त्री : तुम्हाला बिीच की हो कािणे दे ता येतात.
िविू षा : कािणे दे ण्याला फािच श्रमच पडतात की नाहीं; कािण रजभेला तिी हालरवली पारहजे कां नकों
?

जोशी : मग काय किावें आपण िाह्मणाचा असें केल्यारशवाय गुजािा तिी कसा होईल ?
िविू षा : बाबा तुम्ही िोजगािधंदा किा, म्हणजे तुमचा गुजािा (मांगमहािाचे फटसट बोलू न

घेतल्यारशवाय) फािच उत्तम िीतीने या जगात होईल. आता ह्या सवव ठकबाज्या सोडा; कािण पुढें मला
तुमची बिी गत रदसत नाही. (इतक्यात जोशाचे जें वण संपलें , नंति आचमन घेऊन, अंग व वस्त्र अंगाला

भोवताली गुंडाळू न, सोवळें खुंटीवि टाकून, घाबऱ्याघाबऱ्यानें धोति नेसून, अंगिखा िस्त्याने चालतां
चालतां अंगात घालू न, सासुबाईच्या घिी जाऊन रतजजवळ सवव जेवणाची वासलांत सांगन
ू तुम्हाला घिी

उद्यां कसेंही करून रतने बोलावलें आहे असे सांगून, कापडगंजात जाऊन, एक धोतिजोडा उधाि जांगड
म्हणून घेऊन, स्नेही वगैिे लोकांच्या भेटी घेण्यांत सुमािे िात्रीच्या दहा वाजरवल्या. नंति घिी येऊन स्त्रीस

रुपये पावल्यांचे रवचारून, कुणबी रनजावयास आले ला पाहू न, तीस शाबासकी दे ऊन, रबछान्यावि पडू न

सवव िात्र िंोप यथासांग घेतली. दु सिें रदवशी सुमािें दहा वाजेपयंत कुणब्याजवळू न, सवव बायका पोिारनशी,
सोयऱ्याधायऱ्यांरनशी काम घेऊन जोशाने यास असें सांरगतले कीं आता तूं घिी जा, आरण आंघोळ कि,
आरण तुझ्या बायकोला घे ऊन, सुमािे बािावि एक वाजता येथें ये म्हणजे मी सवव िाह्मणाकडू न भोजन
किवून, यांना मारुतीच्या दे वळी दरक्षणा दे ण्यांस घेऊन (आपण) जाऊं. नंति येथेच तुला त्याजकडू न

आशीवाद दे ववीन, असें म्हणताच कुणबी मोठा हषव पावून, घिी येऊन बायकोस सांगू लागला कीं, आतां
सवव िंालें , पिंतु एक आपण उभयतांनी बािावि एक वाजता दे ऊळी जाऊन आशीवाद घेतला म्हणजे
िंाले .)

ब ई : आता मािंा जीव घोिारनिाळा िंाला बिें हो.
ब ईच नवर : घोिारनिाळा होईना ति काय ? (इतक्यांत बािाची तोफ पडले ली ऐकून मोठी त्विा करून,
सुमािे साडे -बािा वाजता जोशाचे घिी जाऊन, पहातात तो त्याची नु कतीच पात्रें पडत होती. असें पाहू न
ते थेंच बाहे िल्या बाजूला ओळचणीखाली थोडीशी सावली होती ते थे स्वस्थ सुमािे बािावि तीन वाजेपयंत
दोघे उभयतां रगनरगनवाणी रतष्ठत बसली. इतक्यात सवव मंडळींसरहत जोशाची स्वािी भोजन करून उठली

नंति पानसुपािी खाऊन काही वेळ रवसांवा खाल्यासािखें करून, जोशानें घिांत जाऊन एका पत्रावि या

दोघांकरिता कांही रशजले अन्न घालू न कुणब्याजवळ येऊन, उभा िारहला आरण असें त्यास म्हणाला कीं,
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“हा प्रसाद आहें बिें, त्यारतकडे पलीकडे बसून स्वस्थ आरण सावकाश खा” नंति दु रूनच त्याच्या पदिांत
ते पात्र टाकले .

ाुकबी : (मान हालवून म्हणाला) बिे महािाज आमचे नशीब म्हणून आम्हास प्रसाद रमळाला; (असें म्हणून
ते सवव अन्न दोघांनी एकीकडे बसून चाटू न पुसून, खाऊन, पोटभि पाणी रपऊन दमदमीत दु सऱ्या
ओळचणींखाली सावलीत जाऊन बसली.)

िविू षा : (कुणब्याकडे तोंड करून म्हणाला), अिें तुिंे नशीब म्हणूनच जोशाने तुझ्या बायकोजवळू न,
मुठभि रभक्षेच्या जागीं पायलीभि दाणें, एक पावली, एक रशविाई व सुपािी आरण तुझ्या जवळू न डबीच्या

(रमषाने) एक पावली हे सवव तुम्हा उभयंताजवळू न उपटू न नेलें व दु सिें त्या जोशाचे नादी लागून , धनी,
दु कानदािापासून चाि रदवसाचा खाडा मांडवून, त्याबद्दल तूं आपल्या आठ आणे रमळकतीवि पाणी घालू न
बायकोला जामीन व आपण कूळ होऊन दहा रुपयांकरितां साडे बािा रुपये आपल्या बोडक्यावि अंधासािखे

शेकून घेऊन िात्र आरण रदवस चाि िोज गुलामासािखी िाह्मणभोजनाची तयािी केलीस! व जोशाचे नशीब

म्हणून त्याने काही श्रम केल्यारशवाय तुजकडू न भोजनखचव किवून आपल्या दामूभावास फुकया फाकटी

तुजजवळू न धोतिजोड्यांकरितां रुपये दे ववून त्यांनें आपले सवव भाऊबंद सोयिें धायिें व घिची दािचीं
माणसें यास आपल्या पंक्तीला घेऊन तुझ्या अगोदि भोजन सारून उठला; व त्यानें तुला काल िोजी उचलू

लागण्याचा सुद्धां कंटाळा केला. तथारप, त्वा रनलाजऱ्यासािखें सवव सामान सुमान तसेंच त्याच्या घिी

वाहू न, आज दहा वाजेतोपयंत त्याचे घिी त्वा कामाचा चेंध उपसून, नंति जोशाच्या सांरगतल्यावरून तूं

आपल्या गिव्हाि सिहाि बायकोला घेऊन, बािावि एक वाजली नाही तोच येऊन सुमािे साडे चाि

वाजेतोपयंत उन्हाच्या िंळा वाहणाऱ्या या सावलींत रतजला दीनासारिखा शेजािी घेऊन बसून, शेवटी
जोशाने थोडे रशजले अन्न तुझ्या पदिांत दु रून टाकून तुला दू ि बसून, खा म्हणाला. यावरून तुझ्या
नरशबासािखे नशीब या भूमड
ं ळावि तिी कोणाचे आहे काय !!!!! नाही! तुजसािखा वेडा. िाह्मणाचे (अशा
रिस्ती मतानु सािी इंग्रजांच्या िाज्यांत) ऐकून फसणािा मला ति झहदु स्थानखेिीज दु सिें कोणत्याच
रठकाणी या भूमंडळावि सापडणाि नाही. (नंति िाह्मणी ्ञतानप्रकाशाच्या तोंडाजवळ हात नेऊन म्हणाला)

कािे बाबा, तुिंे जातवाले िाह्मण, आतां तुझ्या नजिेसमोि असे किीत आहे त झकवा नाही ? हे खिे
असल्यास छापून प्ररसद्ध कि बिें ? नाहीति लाजशील रबजशील ! (यापुढें, सुमािे साडे चाि वाजतां रतकडे

सवव िाह्मणांनी दे वळाकडे जाण्याची तयािी करून बाहे ि बसले ल्या कुणब्यास व त्याच्या बायकोस दे ऊळी

घेऊन जाऊन ते थे सवव िाह्मण मोठ्या दीघव स्विाने एकदम ओिडू न, आशीवाद दे ण्यास आिंभ केला;
इतक्यात ते थे पाद्रीसाहे ब दे वळाच्या एके बाजूला उभा िारहले ल्या अ्ञतानािोपीत कुणब्यास उपदे श करू

लागला; त्यावेळी ह्या सवव िाह्मणांनी त्याच्या मनांत उपदे श ठसूं नये , म्हणून कसकशी होळकि गदी केली,
रतजकडे आपण थोडे से लक्ष पुिवू या.)

प द्री : कां पाटीलबुवा तुम्हाला दे व रकती आहे त यारवषयी कांही माहीत आहे कां ?
ब ईच नवर : माहीत नाहीं ति कां, तुझ्यासािखे दे विरहत आहों काय ?
प द्री : (मोठा अचंबा पावून म्हणाला) आम्हीं दे विरहत म्हणजे ! हे बाबा मला कसें ते सांग.
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ब ईच नवर : काय तुमच्या मम्मा दे वीच्या दे वळांत कसल्यातिी दे वीची मुर्षत आहे कां ? पहा आमचा दे व
कसा दृष्टीने सुद्धा पहाता येतो; (म्हणून पंचमुख्या मारुतीकडे बोट करून दाखरवले .)

िविू षा : पहा पाद्रीसाहे ब ! तुम्हीच पहा. िाह्मणांनी कुणब्यास अ्ञतानी करून ठे वलें आहे कीं याला दे व
आरण दगड यामध्ये काय भेद आहे , तो सुद्धा पण कळत नाही.

प द्री : पाटीलबुवा, तुमच्या समजु तीप्रमाणे हा दे व आहे खिा, पण मी कांही तुम्हांस दे वारवषयी रवचािल्यास
िाग न येतां सांगाल ?

ब ईच नवर : वाः! सांगण्यास कोणती हिकत आहे ? तुम्ही रवचािा मी सांगतो.
प द्री : पाटीलबुवा हा तुमचा मारुती दे व कशाचा केला आहे ?
ब ईच नवर : यांत कशाचा िाग, आमचा मारुती दे व दगडाचा केला आहे .
प द्री : बिें बिें , हा दगड कोठू न आणला असावा बिें ?
ब ईच नवर : खाणीतून आणला असावा असें मला वाटतें.
प द्री : बिें पण ज्या खाणींतून हा धोंडा आणला असावा त्या खाणींत हा एव्हढाच धोंडा होता काय ?
िविू षा : असे काय तुम्हीं वेड्यासािखें रवचाितां ? आहो, सडकेवि जी खडी करून टाकले ली असते , ती
त्याच दगडाची नव्हे ? आरण त्याच खडीची पुन्हा आपल्या सवांच्या पायाखाली तुडरवल्याने दिवषी माती
होत नसते ?

ब ईच नवर : आता ती खाणच म्हणरवली आहे ; तीत एकटाच धोंडा होतां म्हणून कोणाच्याने म्हणवेल?
ते थे ति एव्हढा मोठा धोंडा आहे कीं त्या धोंड्यातील हा मारुती केले ला धोंडा त्याचा कपिासुद्धां म्हणण्यास
मला लाज वाटते .

प द्री : बिें बिें तुमच्या मनांत ज्या धोंड्यातून, हा धोंडा फोडू न आणले ला तो धोंडा रकती मोठा असावा या
रवषयी कांही तुमच्यानें अनु मान करून सांगवेल काय ?

ब ईच नवर : साहे ब मािंी मती ति (कुंरठत) िंाली; कािण तो धोंडा रकती मोठा असावा, हे माझ्याने
सांगवत नाही.

प द्री : बिें ति तो धोंडा कोठे असावा, हे तिी तुमच्याने सांगवेल का नाही ?
ब ईच नवर : हे मी सांगतो तो धोंडा पृथ्वीत आहे .
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प द्री : बिे , तो धोंडा जि पृथ्वींत आहे ति, तो धोंडा पृथ्वीच्या पोटांत आहे ; झकवा पृथ्वी त्याच्या पोटांत आहे ;
हे मला कृपा करून कसे सांगता पाहू ं बिे ?

ब ईच नवर : धोंडा ? धोंडा पृथ्वीच्या पोटांत आहे ; हे उघड पांच वषाचे मूलसुद्धा सांगू शकेल? मग मी
सांगेन त्यांत नवल काय ? व दु सिे असें की त्या धोंड्याचे वजन ती बापडी कांही कुिकुि केल्यारशवाय
सहन किीत आली यावरून पृथ्वी धोंड्याची आई आहे म्हणण्यास कांही झचता नाही.

प द्री : बिे ति, आतां ती पृथ्वी कशी आपल्या आपण उत्पन्न िंाली, झकवा दु सिे कोणी उत्पन्न केली असावी
?

ब ईच नवर : (कांहीसे डोळे िंांकून, झकरचत खाली मान करून, आपल्या मनाची नजि रवस्ताणव जगाकडे
पोहचवून मोठा उसासा टाकून) साहे ब रतचा कोणी तिी दु सिा उत्पन्न किणािा असावा असे मला वाटते .

प द्री : शाबास िे ! बाबा शाबास (म्हणून विती तोंड करून, मोठ्या करुण स्विाने असे म्हणाला की हे

आमच्या आकाशातील बापा, तू आम्हा सवव जगास उत्पन्न केले आहे स; म्हणून तुिंी शक्ती व लीला अपाि
असून तूं धन्य आहे स; यावरून, तुिंीच सेवा आम्ही सवांनी एक रनष्ठेने किावी; भगवान तू आताशी कृपाळू

होऊन, माळी, कुणबी लोकांच्या दृष्टी पडू ं लागला म्हणून त्यांचा उदयकाळ जवळ आणू-पाहतोस नंति
खाली कुणब्याकडे तोंड करून म्हणाला) पाटीलबुवा आतां आपण पृथ्वीची झकवा रतच्या उत्पन्न
किणाऱ्याची पूजा किावी हे मला सांगाल ति फािच बिे होईल.

ब ईच नवर : त्याचीच ! त्याचीच मनाने पूजा किावी; कािण तो दृष्टी अगोचि आहे ; असे मला आतां
रवचािांती उघड रदसून, भास िंाला.

िविू षा : पाद्री साहे ब, तुम्ही आपला उपदे श किण्याचे चालू द्याच; रुमालाने तोंड पुसण्याच्या गडबडीत

पडू ं नका; नाही ति ते बडबड किणािे िाह्मण कदारचत याचे जवळ दाखल िंाल्यास, ते या कुणब्याच्या
मनात भलत्याच रवचािाची लहि घालू न त्या लहिीच्या िंोकानें या अ्ञतान्याला सुद्धां तुमचा िे ष किावयाला

लावतील; कधी कमी किणाि नाहींत; यारवषयी अनु भव तुम्हाला असेलच ! मीच या रवषयी तुम्हाला सांगावे
असें नाही.

प द्री : पाटीलबुवा तुमचा रवचाि तसाच तुमच्या मनांत आहे ना ? मला थोडे से दु सिे कांही रवचािावयाचे
आहे . रवचािा म्हणाल ति रवचाितो.

ब ईच नवर : साहे ब आतां तुम्हाला जे पारहजेल ते रवचािा; पण आपल्या जगकत्या भगवंतारशवाय मात्र
रवचािा, कािण आता मला ह्या वेळेंस त्याच्या गोष्टीरशवाय दु सिें कांही आवडत नाही.

प द्री : (मारुतीकडे बोट करून) पाटील बुवा तो हाच दे व की काय ? आरण तो दृष्टी अगोचि आहे आरण
म्हणून त्याच्या रठकाणी याचीच मनाने पुजा किावी का काय ?
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ब ईच नवर : (पंचमुख्या मारूतीकडे पाहू न मोठ्या िागाने पावून म्हणाला) साहे ब तुम्हाला नाव साजें ,
मािंी खात्री होऊन मला ति असें कळू न आलें कीं हा धोंडा पुजण्यास ति पात्र नाहींच; पण याला आता
फोडू न, याच्या झचधड्या झचधड्या करून, मातीस रमळवून याची िाख िांगोळी केली, म्हणजे दु सिें कोणी
मजसािखे भोळे गृहस्थ िाह्मणाचे ऐकून याच्या नावांवि फसून, कजवबाजािी होणाि नाहीत; व दु सिें असें

कीं ह्या सोंगाला फोडल्यारशवाय खिा जो भगवान आहे , त्याला आम्हातील सवव लोक तोपयंत ओळखूं
शकणािच नाहींत.

िविू षा : आतां पाद्री आरण िाह्मण दोघांच्या उपदे शांत रकती अंति आहे या रवषयी रवचाि किणें तुम्हा सवव
लोकांकडे सोपतो.

प द्री : (मोठा भयभीत होऊन म्हणाला) पाटीलबुवा याला आतां या वेळेंस फोडू ं नका, कािण तुम्हासािख्या

समजु तीचे लोक फािच थोडे आहे त. म्हणून बाकीचे सवव अ्ञतानी तुम्हांवि रफयाद करून, तुम्हास
सिकािांत पडकून नेतील; व सिकािही तुम्हाला आिोपी ठिवून रशक्षा कितील.

िविू षा : पाद्री साहे ब तुम्ही इतके का रभता ? हे कुणबी माळी कसचे मारुतीला फोडतात ? अहो हा घिी
गेला म्हणजे याला भलता कोणी एकदा िाह्मण येऊन नेहमी प्रमाणे असे सांगेल की, अिे पाद्रींचा धमव खोटा

आहे म्हणजे िंाले . हाही िाह्मणाचा उपदे श ऐकून त्या सािखा तुमची व तुमच्या धमाची झनदा करू लागेल ;
याला ते धमारवषयी रवचाि किण्यास उमास तिी खाऊं दे तात; एकति हे रवचािशून्य, दु सिे शूद्रांनी
िाह्मणांची आ्ञता कधीच उल्लंघू नये, म्हणून बहु त रदवसांपासून, िाह्मणांनी आपल्या ले खणीच्या व सत्तेच्या
रदमाखाने कुणब्या माळ्यांच्या मनांत ठसरवले आहे , हे सवव खोटे वाट असल्यास, मनु कडे व पिशूिामाकडे
पहा म्हणजे तुमची खात्री होईल.

ब ईच नवर : साहे ब तुम्हाला काय सांगू ! या बेया मारुतीच्या नावावि ह्या ओिडणाऱ्या िाह्मणांनी मला

इतके फसवून बुडरवले आहे , की जि मी तुम्हास सवव मुळापासून सांगेन ति तुम्हीपण मािंी नातवानी पाहू न,
या िाह्मणास सुद्धा काही रशक्षा असावी म्हणून म्हणाल, ति मारुतीला फोडणें ति कोणीकडे सच िाहील.
(इतक्यात एक मुसलमान हे सवव बोलणे ऐकत उभा होता त्याने पुढे हात करून म्हणाला-क्यऊं पाद्री साहे ब

रपच्छले रदनोमे हमािे बादशहावोने झहदू के बड मुतोकू फोड डाले सो अच्छा रकया; ये सब लोग उन्होंके
नामसें तानें माि-मापकि िोते है; ये बडा आबसोस [अफसोस] है.)

प द्री : टु ं मकु माआलु म नही मे िे साहाब टु मािे बादशहावोंने इन्होंके बुंतोंकू फोड डाले , सो अच्छा रकया यह
सच है, ले कीन उन्होंने हमािे मूजब तकिीि किकिके उन्होंके हातोंसें फोडा नहीं.
ब ईच नवर : साहे ब, ते भाई काय म्हणतात ?
प द्री : ते असे म्हणतात कीं तुमची सोिटी सोमनाथाची मूती त्यांच्या एका बादशहाने फोडली, हे त्या
बादशहाने फाि चांगले काम केलें , म्हणून मी त्यास असें उत्ति रदले कीं तुम्ही आम्हासािखी केवल झहदु ची

समजूत करून, ती मूती फोडरवली नाही; याकरिता, सवव झहदू तुमच्या बादशहाच्या नावाने अद्याप कुिकुि
किीत आहे .
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ब ईच नवर : भाई साहे ब तुम्हीं कांही आमच्या मधी बोलू नका; साहे बाला माझ्याबिोबि थोडे बोलू द्या
कािण तुम्हीं म्हणता ते व साहे बांचे बोलणे सवव खिे असावें असे आता मला वाटू लागलें .

मणुसलमण न : पाद्री साहे ब पटे ल की तुम्हािे से बात किनेंकी बहीत खु शी है. चलने दे व मै भी खडे खडे सुनता
हू ँ.

प द्री : त्यांनी कशाचे तुम्हांला मारुतीच्या नावांवि फसरवले . कािण ते ही तुमच्या बाकीच्या लोकांसािखे

अद्याप अडाणीच आहे त व त्यांचे पूवज
व जसजसे तुमच्या पूववजांशी वतवत होते तसतसें ते ही तुम्हाशी वतवतात,
म्हणून त्याजकडे (हल्लीच्या िाह्मणाच्या बोलण्यावरून,) यांचा कांही बोल नाही.

ब ईच नवर : असें बोलूं लागल्यास त्यांच्या तोंडाला साहे ब कोण हात लावील ? कािण त्याचे मत असें

आहे की, बापाने रमळवले ला इनाम मुलाने स्वस्थ खावा; पण याची सिकािपट्टी मात्र मुलांनी दे ऊं नयें;
म्हणजे त्यांनी आपल्या पूववजाप्रमाणे आमच्या श्रमाच्या पोळ्या खु शाल खाव्यात, पिंतु त्या पोळ्याचा दाम
खचव आम्हा माळ्या कुणब्यास भरून घेणे आवडल्यास मात्र, आम्ही त्याच्या पूवज
व ाचा शोध किीत रफिावें
काय ? काय मौज आहे !!!

िविू षा : हाताचे सोडू न पळत्याच्या पाठी कोणी लागावे वा !
प द्री : पाटील इतके िागावूं नका थोडे शांत व्हा; आरण मजशीं झकरचत बोला तुम्हाला वाचतां येते काय?
(रतकडे सवव िाह्मण आशीवाद दे ताना एकमेकांकडे डोळ्यांने चमकाऊ लागले ,)

ब ईच नवर : साहे ब मला िाग येऊन फळ काय ? माझ्यानें काय त्या भटांचे होणाि ? पिंतु मला वाचतां
येत नाही.

प द्री : कां ! तुम्हाला वाचता कां येत नाही ?
ब ईच नवर : साहे ब मी जेव्हां लहान होतो, ते व्हां मािंा बाप एका खेड्यांत िहात असें, त्यावेळी त्यानें मला
शाळें त रशकण्याकरितां घातले होते खिें , पिंतु शाळें त पंतोजी मला फाि मारूं लागला म्हणून माझ्या आईने
मजला शाळें तून काढू न गुिामागें लावले .

िविू षा : (सिकािकडे तोंड रफिऊन म्हणाला) कुणबी काय जे आतां बोलला ते सवव सत्य आहे . तसें होत
असते बिें !

प द्री : तुम्हालाच पंतोजी इतके कां मािी ? इति सवव मुलास मािीत नसे ? तुम्ही कांही खोडकि असाल.
ब ईच नवर : कदारचत, मी एक खोडकि असेन, पण सवव कुणब्या माळ्यांची मुले मजसािखींच होती काय

? ते थे ति सवव कुणब्यांनी आपली मुलें घिी ठे वन
ू घेतली होती. आतां तुम्हीं असें म्हणाल कीं कुणबी माळी

सवव अडाणी आहे त; त्यांला कशाची रलरहण्याची गोडी; म्हणून त्यांनी आपली मुले घिी ठें ऊन घेतली
असतील.
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प द्री : होय. (िाह्मण लोकांच्या सांगण्यावरून) मािंे मत तसेंच आहे .
ब ईच नवर : साहे ब ! जेव्हां मामले दाि वगैिे िाह्मण कामगािाचा तुम्हा इंग्रज लोकासािखा रवद्या

रशकल्यामुळें डामडौल वाढू न, मोठ्या इतमामास पावले ल्या गृहस्थास दृष्टीने आम्हीं पाहतो. ते व्हां कां
आमच्या मनांत रलरहणें रशकू नयें म्हणून येत असेल काय ? नाहीं नाहीं ! नेहमी आमच्या मनांत असें येत
असतें की, आपणही रविान होऊन महालकिी तिी व्हावे, पिंतु आपल्या या िाह्मण पंतोजींची कािस्थाने
तुम्हांला काय ठायी ?

िविू षा : साहे ब, कुणबी आता काय बोलला, त्यावि तुम्ही पाद्रींनीं पण रवचाि किावा बिे .
प द्री : तुम्ही म्हणता ते सवव खिें आहे , पण आतां तसें कांही नाही; कािण आताशी कृपाळू क्यांडी साहे बांनी
बिे च दु सिे नवें पंतोजी तयाि करून गावोगांव पाठरवण्याचा िंपाटा चालरवला आहे .

ब ईच नवर : साहे ब तुम्ही आपलीच टि शेवटास नेता असें मला वाटतें, अहो आपल्या क्यांडी साहे बांनी

हत्ती एव्हढालें पंतोजी तयाि करून, गांवोगांव रशकण्याकरितां पाठरवले , हे मलाही ऐकून (मारहती) आहे .
पण फळ काय ? त्या गावांतील सवव िाह्मण लोक कुणब्या माळ्यांनी आपली मुलें शाळें त पाठवू नयेत,
म्हणून आतल्या आंत त्यांना उपदे श करून, अथवा कुलकणीपणाचा धाक दाखवून त्यांच्या मुलांच्या
रशकण्याच्या आड येत नसतील काय !

प द्री : छ : छ : पाटीलबुवा, हें केवळ तुम्ही िे ष बुद्धीनें बोलतां. कािण आतांशी सवव िाह्मण लोक आमच्या
तोंडावि, तुम्हीं बाकीच्या सवव लोकांनी रवद्या रशकावी म्हणून बोलत असतात.

िविू षा : पाद्री साहे ब, तुम्ही थोडे रदवस कळ काढा; म्हणजे सवव कुणब्या माळ्यांची एकदम अशीच त्यांच्या

गाऱ्हाणाची आिोळी सिकािच्या कदमापाशी येईल; कािण आतांशी त्याला थोडे शें कळूं लागले आहे ,
तथापी िाह्मणास अद्याप आतल्या आंत भीतच आहे त.

ब ईच नवर : बिे, जि सवव िाह्मण आमच्या रशकण्यारवषयी “तोंड दे खली” काळजी वाहतात आरण त्या
बोलण्याप्रमाणे साहे ब लोकांच्या मागें गांवोंगाव जाऊन, तशीं वतवणूक करितात अशी तुमची पक्ी खात्री आहे
काय ?

िविू षा : का ! पाद्री साहे ब तुम्ही इंग्रजांनी आपली रवद्या रशकवली तिी बहु तेक इंग्रजी तुमच्या हाताखाली
रशकले ले िाह्मण “काहीतिी भेद असलाच पारहजे,” म्हणून बोलत नसतात काय ?

प द्री : आता ते आम्हांशी बोलू न दाखरवतात एक; आरण तुम्हाशीं वरहवाट कितात दु सिी, याला आम्ही
काय किावें ?

िविू षा : असे असे, मागावि या साहे ब; केवळ सुधािल्या िाह्मणांच्या मसलतीवि भिवंसा ठे वन
ू त्यांच्या
धोिणानेच चालू नका.
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ब ईच नवर : आतां मीच तुम्हाला कसे म्हणून सांगू ?
प द्री : सांगा तुम्हीच कां सांगा ना ? कािण कोणी कोणाची अक्ल वाटली नाही.
ब ईच नवर : मला असे वाटते की सिकािी बोडव ऑफ इज्युकेशनच्या िािें , असा एक नेम करून टाकावा

कीं दि खेडेगावांनी माळ्या कुणब्यांच्या वस्तीचा अनु मान करून, त्यांची मुलें शाळें त अमूक असावीत जि,

कदारचत रततकी मुलें गावकिी भिती करून दे णाि नाहीत ति, एकदम ते थील शाळा मोडली जाईल. मग
पाहू बिें ! हे हे च िाह्मण लोक, आम्हा कुणब्या माळ्यास, मुलें शाळे त पाठवावीत म्हणून उपदे श करू

लागतील; शेवटी असे सुद्धा म्हणूं लागतील कीं, अहो माळ्या कुणब्या हो, मागे जे शास्त्रांत रलरहलें आहे कीं,
शूद्रांनी रलरहणें रशकू नयें ते सवव खोटे आहे .

िविू षा : साहे ब असे न म्हणून काय कितील. कािण कुणबी माळी जि, आपल्या मुलांस रवद्या रशकण्यास
पाठवणाि नाहीत ति त्यांच्या मुलाला (त्यांच्या मुलाकरिता) रवद्या न रमळतां काही रदवसांनी माळ्या

कुणब्यांच्या मुलांच्या पंक्तीत जाऊन बसावे लागेल; यालाच “बाप दाखीव नाहीति झपड पाड” असे

म्हणतात. पिंतु साहे ब ह्या सवव कुणब्यांच्या बोलण्यावि सिकाि लक्ष पुिवील? पुिरवल्यास पुढे फािच
कुणब्यांचे बिे होईल असें मला पण वाटते .

प द्री : पाटील बुवा जि सवव कुणब्या माळ्यांनी आपली मुलं घिी ठे वन
ू घेतलीत. यावरून ती शाळा मोडली
असेल नाही बिें ?

ब ईच नवर : मोडतील कशानें ? ते थें काही िाह्मणांची मुलें होती ती येत असत.
िविू षा : असें कसें होईल ! जातींच्या मुलाला गोडी गुलाबीने न रशकरवता कोणी मािीत असतों काय ?
(रतकडे िाह्मणांनी आशीवाद म्हटल्यानंति, त्यातून जोशानें हातात पळीसुद्धा पंचपात्री घेऊन, जोगाईच्या
नवऱ्याच्या पाठीमागे उभा िाहू न, त्यास असे म्हणाला कां िे बाबा घिी चालतोस ना ? )
प द्री : अहो भटजी याला माझ्याबिोबि बोलू द्या.
िविू षा : पण जोशाला हे काय ठावें की पाद्रीनें एव्हढा वेळ श्रम करून कुणब्याला, िाघूसािखा पढवून,
उलटा जोशाचा पंतोजी होण्याजोगा तयाि केला आहे .

प द्री : अिे बाबा आम्ही अ्ञतानानेच बिोबि बोलावयास आलो आहोत व आमच्या तािणाऱ्याची आ्ञता ही
अशीच आहे .

िविू षा : धन्य !! धन्य तुमचा तािणािा कीं ज्यानें या सवव माळ्या कुणब्यास इंग्रजी सिकािच्या हातून
तािण्यारवषयी (िाह्मणाची नजि चुकारून) सतत उपाय चालवलाच आहे .

अनु क्रमणिका

जोशी : बोला, येऊं द्या तुमचा येशू रिस्त; (कुणब्याकडे तोंड करून म्हणला) जा, बाबा बाट ! याचा
उपदे श ऐक, कमी करू नको, म्हणजे पुष्ट्कळ गांव खायाला रमळतील. (असे म्हणून ते थेंच एके बाजूला
तिफडत उभा िारहला).

िविू षा : हे काय या जोशास ठावें कीं येशू रिस्त याच्या चाि तोंडाच्या िह्मदे वाला सुद्धा कांही रदवसांनी
बाटावावयास (शुद्ध किण्यास) कधी कमी किणाि नाही.

प द्री : पाटील बुवा, िाह्मणाची मुलें रशकत िारहली, आरण तुमच्या लोकांचीच मुलें का रनघाली ?
ब ईच नवर : (जोशाच्या तोंडाकडे पाहू न कांही ्याल्यासािखा करून) साहे ब आता मी काय सांगू ?
तुम्हाला कां कळत नाही ?

िविू षा : कुणब्या माळ्यांचा हाच ति मोठा वेडेपणा कीं सिकािास अथवा साहे ब लोकास यांनी आपली सवव

दु ःखे आपल्या स्वमुखांनें सांरगतल्यारशवाय त्यांना यांची दु ःखे कशी कळतील, व इंग्रज सिकािने तिी
कोठवि दु ःखें मनी जान होऊन, रनवािण किावीत ? रदवसा अंध खिें .

प द्री : पाटील बुवा िाह्मण बुवास रभवू नका, सांगा काय जे खिे असेल ते म्हणजे मी ्ञतानोदयांत कोणाचें
भय न धरिता छापून प्रकट किीन.

िविू षा : हे एक मािंे भरवष्ट्य ध्यानांत असूं द्या, बिे ? पुढें कांही रदवसांनी ्ञतानोदयाची रकम्मत
कुणब्याच्याने किवणाि नाही.

जोशी : (हळूं च कोणास ऐकंू न जावे म्हणून, जोगाईकडे तोंड करून) जोगाई तुझ्या नवऱ्याला वेड ति

लागले नाहीं ? आतां तुिंा नविा साहे ब लोकांची बिोबिी किायास लागला, पण घिीं भांडी कोणी
घासावीत बिें ?

िविू षा : वाहवािे इंग्रज लोक कीं ज्यांची बला ईश्वि दू ि किो !!! कािण जे नेहमी कुणब्या माळ्यांस
आपल्या बिोबि करूं पाहतात आरण िाह्मण त्यास भांडी घासणािें करूं इस्च्छतात.

ब ई : (बायको कुणब्याची) महािाज, तुमची सवव कामाची मे ली घाईच ! थांबा, साहे ब पण कसा तुम्हा
िाह्मणापेक्षाही (दे वारवषयी बोलतो) चांगले बोलणे बोलतो, ते जिा मला पण ऐकू द्या—
िविू षा : सत्य बोल सवांस आवडू लागतात हे उघड रसद्ध आहे ना.
जोशी : कुणब्याची जात वेडी खिी ! (असें म्हणून तसाच दात ओठ खात उभा िारहला).
िविू षा : कुणब्याची जात वेडी खिी. म्हणूनच त्यांनी िाह्मणांचे इतके रदवस अंधासािखे ऐकले बाबा !
(जोशी कांही पुढे बोलतो इतक्यात).
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प द्री : चुप चुप. िाह्मणाच्या बुवा गडबड करूं नको, पाटील बुवाला िाह्मणाच्या मुलाचे कािण सांगू द्या,
(म्हणून कुणब्याच्या डोक्यावि मोठ्या रवनोदाने हातातल्या काठीचा शेंडा ठे ऊन) बोला बाबा बोला !! रभऊं
नका !

ब ईच नवर : (मोठा अटकळत अटकळत) साहे ब ती मुलें त्याच्या जातवाल्याची होती यावरून आम्हां
इतकें त्यांना मािीत नव्हते व दु सिे असे की त्यातील एकादा मुलगा शाळा सोडू न घिी िारहल्यास त्या
गावांतील सवव िाह्मण बायकासुद्धा त्या शाळे त जाण्यारवषयी इतका घेघाट किीत कीं त्याला अन्नपाणीसुद्धा
गोड लागू दे त नसत.

प द्री : बिे ति तुम्हा कुणब्या माळ्यातील एकादा मुलगा घिीं शाळा सोडू न िारहल्यास तुमचे आईबाप कोठे
जात असत ? त्यांनी तुम्हाला उपदे श करूं नये का ?

जोशी : वाहवा साहे ब वाहवा ! आतां फािच उत्तम रवचािलें . म्हणून कुणब्याकडे तोंड करून म्हणतो आतां
हो पाद्री, नाही ति तुमच्या वरडलांनी तुम्हांला शाळे त पुन्हा जा म्हणून कां सांगत गेले नाहीं याचे कािण
सांगा.

ब ईच नवर : जोशी बुवा तुम्हाला िाग ति येणाि नाही ?
जोशी : बोल बोल. आमचा िाग चुलीत गेला, आता का आमची पेशवाई आहे म्हणून तुला रशक्षा

किरवण्यारवषयीं आमच्यांनें खटपट होणाि ? व आतां तुम्ही आपल्या मनु च्या कायद्याला मानताल कां ?
पहा पारहजे असल्यास “मनु सं रहता ॥ अ. (कायदा)” ॥ श्लोक (कलम) २०५ ॥

िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून म्हणाला) मनु नें कायदे कुणब्या माळ्यांच्या अनुमताने केंले असतील
काय ?

ब ईच नवर : तुम्हीं िाह्मण लोक आमच्या आई-बापांना असें नेहमी सांगत नसतां की, अिें तुम्हाला रलरहणे

रशकण्याचा तो कोण तुमचा मनु का फनूच्याच कायद्यावरून अरधकाि नाही, मग त्यांनी किावे काय ?

त्यांनी का तुमच्या मनु च्या कायद्याला हिताळ लावून आपापली मुले शाळे त घालतील की काय ? कािण
तुम्ही त्याला रलरहण्याचे तोंडच दाखरवले नाही म्हणून, ते तुमचें आंधळ्यासािखे ऐकत होते . पिंतु आता या

झहदु स्थानांत इंग्रज सिकािच्या कृपेने असे असे आमचे कांहीं एक माळी कुणबी (व ईश्वि किील ति महाि
मांगही होतील) आहे त की ते तुमच्या मनु का फनु च्या कायद्याला हिताळ कोण लावीत बसतो म्हणून जे असे
एकदम रसद्ध करून दाखवतील कीं मनु चें म्हणून जे कांही कायदे आहे त ते सवव तपरकिीच्या पुड्या
बांधण्यात रवकून त्यांच्या कवड्या करून आंधळ्या पांगळ्यांच्या धमवशाळे त पाठवून द्याव्यात.

िविू षा : (आपल्याच मनाशी) मला ति असे वाटते की, तपरकिीच्या पुड्याच्या उपयोगी पडल्यास पुढे त्या
पुड्या सोडल्यावि त्यातील एखादा श्लोक कोणाचें दृष्टी पडू न, सहज त्या तुकड्याविील श्लोक कोणी

वाचील कीं नाहीं ? म्हणून दु सिी एखादी योजना किावी, म्हणजे कुणब्या माळ्यांचे कल्याण होऊन
िाह्मणही चांगल्या मागास लागतील.
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जोशी : बिें बिें जि तुम्हाला शाळें त घालू न रवद्या आल्याने आमचा अरधकाि जातो ति मग पंतोजीने तुजला
मािीतो पयंत तिी तुझ्या बापाने तुला शाळें त कसा पाठरवला ?

नवर : हे काय तुम्हाला ठाऊक नाही ? जेव्हा शाळे विील सुपरिटे ण्डें ट अथवा कोणी मोठा साहे ब येऊन
सवव जातीतील मुले शाळे त घे तलीच पारहजे म्हणून ताकीद दे त असल्यामुळे भट कुलकणी सिकािास
दाखवायासाठी मात्र कुणब्यांची मुलांची भिती मेंढिासािखी करून साहे बाची स्वािी येईतोपयंत शाळे त
कोंडू न ठे वीत असतात काय व दु सिे असे की तुमच्याबिोबि आमच्यातला एक तिी ह्या वेळेस रलरहणे
रशकून हु शाि िंाला काय ? िंाला असल्यास चला माझ्या लहानपणीच्या गावात आरण दाखवा !
जोशी : मग हे साहे बास कसें ठाऊक नाही ?
ब ईच नवर : त्यांना कसे ठाऊक होईल आरण त्यांना कोण सांगले ? असा कोणाला मगदू ि होता ?
जोशी : तुमचे वडील नव्हते का ?
ब ईच नवर : आमचे वडील होते खिे , पण जेथे पाटलास किी कुळकिण्याच्या व िाह्मणाच्या चुक्या
सांगाव्या म्हणून धैयव होत असते काय (नंति खालचा ओठ दातात धरून मनातल्या मनात म्हणून असे कधी

भगवान किील की आमचे सवव लोक तुम्हा िाह्मणांच्या चुक्या बेधडक तुमचे भय न धिता सिकाि जवळ
सांगू लागतील ?)

िविू षा : (कुणब्याकडे तोंड करून) बाबा घाबिा होऊ नको, तुम्ही सवव माळ्या कुणब्यांनी पण महाि

मांगांनी सुद्धा िाह्मणाचे रकमपी भय धरू नये म्हणून ईश्विाने तुमच्या दे शात इंग्रजास आणले आहे . व तोच
तुमच्याविील सवव संकटे दू ि किवतील.

जोशी : तुजकडे काहीं बोल नाहीं हे कलीचेच महात्म म्हणून तुम्ही आम्हा िाह्मणाच्या लबाड्या बाहे ि पाडू
लागलात.

िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून) या िाज्यात रवद्येचे िाि सवव जातींना खुल्ले असतानाही यांच्या
लबाड्या बाहे ि करलयुगांत सुद्धां पडू ं नयेंत असें यांना वाटते .

ब ईच नवर : साहे ब तुम्ही ऐकले ना ? हे मी जे बोललो ते लबाड आहे काय ? पारहजे असल्यास चला सवव
आपण गावोगाव जाऊन त्या त्या गावच्या िाह्मणांस नकळत रवचारून पाहू ं. मग कळे ल कीं जोशी बुवा

लबाड कां मी ? व दु सिे अशें की, येव्हडा वेळ यांचा मनु नाचत होता, आरण आतां ति बोलण्यांत कली का
फली घेऊन आले त ! आतां जि मी रवचाि करून, बोलू लागल्यास यांच्या मनु सािखीं ही कलीची खोड
माझ्याने काढवणाि नाहीं ? पिंतु पुन्हा कधी फावल्यास पुढें यारवषयी बोलू न यांची खात्री मीच किीन.
कािण आतां मला यांचे सवव रवचािांती खोटें रदसून येऊ लागले .

जोशी : अिे तुला लबाड कोण म्हणाला ? मी आमचें िाह्मण लोक लबाड आहे त म्हणून म्हणालों; पिंतु बाबा
असं तुम्ही बोलूं नयें, साहे ब रकती रदवस येथें िाहणाि ! शेवटी तुम्हां आम्हांशीच गाठ आहे . कािण
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मुसलमानाप्रमाणे हे इंग्रजी िाज्य आज नाहीति पुढे कांहीं वषांनी जाऊन पुन्हा पेशवाई येईल. अिे िाह्मण हे
पूवीपासून १८ वणाचे गुरू असल्यामुळें तुम्ही शूद्रांनी आम्हांस वंदावे यातच तुम्हास ईश्वि प्राप्ती आहे .

िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून) िाह्मणाने इति शु द्र अरत शु द्र जातींवि केले ली रवद्या बंदी उठवून
त्यांना रशकवून शहाणें किण्याकरिता ईश्विानें या दे शावि इंग्रजांना पाठरवले आहे . शूद्रादी अरत शूद्र रशकून
शहाणें िंाल्यावि तें इंग्रजांचें उपकाि रवसिणाि नाहींत व मग पेशवाईपेक्षा शंभि पटीने इंग्रजी िाज्य पसंत

कितील. पण पुढे जि मोगलांप्रमाणे इंग्रज लोक या दे शातील प्रजेला छळतील ति रवद्या रशकून शहाणे
िंाले ले शूद्र अरत शूद्र लोक पूवी शूद्रात िंाले ल्या जहाँमदव रशवाजीप्रमाणे आपले शुद्रादी अरत शूद्रांचे िाज्य

स्थापन अमे िीकेतील लोकांप्रमाणे आपला िाज्यकािभाि आपण पाहतील, पण भटांची ती दृष्टी व नष्ट
पेशवाई आता पुढे या दे शावि कधींच येणाि नाही. हे या जोशीबुवांनी पक्े ध्यानात ठे वावे. आरण तसेंच जी
ईश्विप्राप्ती भटांना िंाली नाहीं ती ते तुम्हा शूद्रास कोठू न करून दे तील ?

ब ईच नवर : अहो भटजी, या इंग्रजी िाज्यापुढें आतां तुमची ती जु लमी पेशवाई कधीच रटकाव धरून पुन्हा

येणाि नाही. त्या पेशवाईत शु द्रावि व त्यातूनही अरतशूद्र जे मांग-महाि यांचेवि जो जुलूम िंाला त्याची
आता आठवण होणे दे खील नको, या इंग्रजी िाज्यांत आमच्या लोकांनी रवद्या रशकल्यावि त्यांना चांगले
कळू लागेल व मग पुढें ते तुमच्या भटािाह्मणांचे कांही एक चालू दे णाि नाहींत.

प द्री : पाटलांनी कांही खोटे सांरगतले नाही. त्यांना आता दे वाच्या दयेने जे सत्य ते कळलें व त्यांनी
कोणास न दबता ते मात्र तोंडाने बोलू न दाखरवले . सहजगत्या त्यांच्या तोंडातून रनघाले ले सत्य बोल

ऐकल्यावरून असें अनु मान किवंतें कीं ईश्वि कांही रदवसानें प्रथम शूद्रारतशूद्रांनां रवद्यावंत करून तुम्हा
िाह्मणांनी बनवले ली शास्त्रे लबाड ठिवरवल. व तुमच्या सांगण्यांवरून दगडी मूतीला फसून आज जसें

भजतात, ते सवव मूतीला भजणें सोडवरवल आरण खिा व रजवंत तोच दे व मी आहे , हे त्यास ओळखावयास
लावून, तो आपल्या आ्ञतेप्रमाणे वागणािें किील, पिंतु तुम्ही असें म्हणतां कीं आम्हां िाह्मणास मात्र वंदावे.
ति मग त्यांनी ईश्विास काय वंदावे झकवा कसें ?

जोशी : िाह्मणांस वंरदले म्हणजें त्यांत सवव आले .
िविू षा : (सवव लोकांकडे हात करून) ्ञतानोदयाचे किते (कते) नेहमी िाह्मणाचें वंदन किीत. त्यांनी

आतां या अ्ञतान कुणब्या माळ्यांच्या व मांगामहािाच्या वंदनाची आशा करू नये अशी मािंी सवव जोशांस
सुचना आहे . व पुढे जोशी कुणब्या माळ्यांच्या लग्नांत कसकसा घोटाळा घालीत असतात त्यावेळी लग्नाची

सुपािी मला आल्यास मीही ते थे येऊन मला काही असे सुचल्यास िाह्मणाच्या तोंडावि बोलण्यास कधी
कमी किणाि नाही. (असे म्हणून सवव लोकांस सलाम आलकी (आले कुम) करून रवदू षक चालता िंाला.)
प द्री : (कुणब्याकडे तोंड करून) बाबा जेथे दे वाची िाह्मण बिोबिी करूं लागले ते थे त्यांची समज

समाधानी किावी अशीं मािंी मोठी इच्छा होती. पिंतु आतां संध्याकाळ िंाली म्हणून मी जातो, पिंतु
तुम्हाला जि कधी आणखी वेळ सापडे ल ति माझ्या बंगल्यात या. म्हणजे मीच यांनी तुम्हास आपण तुमचे

ईश्वि होऊन कसेकसे फसारवत आले त्यारवषयी सवव समजूत काढीन. ते कृरत्रमी आरण लबाड आहे त असें

मला त्यांच्याच बोलण्यावरून आताच रदसून आले . (असे म्हणून पाद्री टोपी डोचक्यावि ठे वन
ू चालता
िंाला).
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(इतक्यात कुणब्याने आपल्या स्त्रीस मोठ्या घाईने) : मी दु कानी आपल्या जोशाचा रहशोब किण्यासाठी
आपल्या दु कानापयंत जातो व तूं घिी जाऊन लौकि भाजी भाकिी तयाि कि. मघाशी रतसिे प्रहिी मािंे

पोट कांही भिले नाही. (इतके बोलणे िंाल्यावि सवव रनघून जातात. थोड्या वेळाने कुणबी आपल्या घिी
जातो.)

ब ईच नवर : अगे भटजीचा रहशोब आटोपून आलो. तुिंी भाकिी तयाि िंाली कां ?
ब ई : होय, (वाढले ले ताट नवऱ्यासमोि ठे वन
ू ) हे घ्या आरण किा जेवण !
ब ईच नवर : अगे तुिंेही ताट घे. आज आपण बिोबिच जेवण करूं !
ब ई : अगोदि तुम्ही आपले आटोपा.
ब ईच नवर : अगे आज तू दे खील लवकि जेवण आटोप कशी ! मघाशी त्या पिोपकािी पाद्री साहे बाच्या

उपदे शावरून व आज घडले ल्या सवव गोष्टीवरून दे वाच्या आरण धमाच्या नावांवि आपणासािख्या इति

अ्ञतान माळी कुणबी इत्यादी शूद्र जातींनी लबाड्या व हू ल थापा दे ऊन लु बाडू न खाण्याचा भटािाह्मणां चा
कावा चांगला उघड िंाला असून रशवाय रवद्या रशकण्याचें महत्त्वही आज आपणास चांगले कळू न आले

आहे . म्हणून आपण लौकि जेवण आटपून आपल्या घिापलीकडील त्या िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले

यांच्या वाड्यात त्यांती स्त्री सौ. सारवत्रीबाई फुले यांनी उपवि रस्त्रयांसाठी िात्रीची जी शाळा घातले ली आहे

त्या शाळे त तू आजपासून जावें व ते थें िा. िा. जोतीिाव फुले यांनी वयस्कि पुरुषांकरिता िात्रीची जी दु सिी
शाळा घातले ली आहे तीत आजपासून मी जाणें सुरू करितों. या दोन्ही शाळांतून ते दोघे उभयता सवांना

मोफत रशक्षण दे तात. यापूवी यांच्या या शाळांत येण्याबद्दल त्या दोघांनी आपणास पुष्ट्कळ वेळा आग्रह केला
असता आपण गेलो नाही ही आपण मोठीच चूक केली आहे .

ब ई : (जेवावयास बसून) ठीक आहे . चला ति आपण दोघे आजपासून िोज िात्री फुल्यांच्या शाळे त जाऊन
रलरहणें, वाचणें रशकू. म्हणजेंच पुढे जगातील सवव गोष्टी आपणांस कळू लागतील.

(नंति बाई व रतचा नविा असें दोघेंही जेवण आटोपून आरण आपापल्या हातात पाटी ले खणी घेऊन फुलें

यांच्या प्रौढ स्त्री पुरुषांत साक्षिता प्रसािासाठी काढले ल्या िात्रीच्या शाळांत रशक्षण घेण्यास रतकडे रनघून
जातात)

– समण प्त –
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नवीन पुस्तके या सदिाखाली या पवाड्याबद्दल मारहती दे ताना सत्यदीरपकाकाि बाबा पदमनजी

यांनी म्हटले होते, “रशवाजीचा पवाडा” हे पुस्तक िा. जोरतबा गोझवदिाव फुले यांनी केले आहे . िा.

जोरतबांचे नाव पुण्यात प्रख्यात आहे . कांही वषांमागे त्यांनी ते थे महाि-मांगांच्या शाळांची स्थापना किण्यात

पुष्ट्कळ खटपट व श्रम केले . म्हणून सिकािने त्यांस शालजोडी रदली. हे गृहस्थ ज तीभेििववेास र
पुस्तकाचे मालक आहे त. ह्या त्यांच्या पवाड्याची भाषा साधािण लोकांस समजण्याजोगी सुलभ आहे .
ह्याची शब्दिचना सुंदि आहे .

(पहा : “सत्यदीरपका”, वषव ९, अंक ८, ऑगस्ट १८६९).
हा पवाडा रलरहताना जोतीिावांनी मुख्यतः ग्रॅण्ट डफच्या “रहस्टिी ऑफ द मिाठाज्” या इंग्रजी

पुस्तकाच्या परहल्या खंडातील रशवछत्रपतींबददलच्या मजकुिाचा उपयोग केले ला रदसतो. ग्रॅण्ट डफने

कृष्ट्णाजी अनंत सभासदाची बखि, मल्हाि िामिाव रचटणीसांची बखि, जावळीची बखि, काफीखान या
टोपण नावाने रलरहणाऱ्या मोहम्मद हशीमखान याने औिंगजेबाच्या कािकीदीसंबंधी रलरहले ला ग्रंथ सय्यद
मोईददीन पीिजादाने रलरहले ला रवजापूिचा इरतहास वगैिे मिाठी व फासी साधनांचा उपयोग केले ला

आहे . त्यामुळेच जोतीिावांनी पवाड्याच्या प्रस्तावनेत “अरतजु नाट यवनी व मे ससव ग्रांडफ, मिी वगैिे इंग्रज

लोकांच्या बहु तेक ले खी आधािावरून हा पवाडा केला आहे ” असे म्हटले आहे . चांभािगोंद्याचा सावकाि
शेष नाईक पुंडे याच्याकडे मालोजी िाजे भोसल्यांनी आपल्याला रमळाले ले द्रव्य ठे व म्हणून ठे वले होते

आरण त्यांनी त्याचा उपयोग तळी खोदण्यात, रवरहिी बांधण्यात केला असे ग्रॅण्ट डफने म्हटले आहे . या

मारहतीचा जोतीिावांनी वापि केला आहे . रशवाजी िाजांनी रफिंगोजी निसाळा या रकल्लेदािास वश करून
चाकणाचा रकल्ला घेतला. त्यांनी सुप्यावि िात्री छापा घालू न बाजी मोरहत्यास त्याच्या तीनशे घोड्यांरनशी

ताब्यात घेतले आरण मुसलमान रकल्लेदािास लाच दे ऊन कोंडाणा रकल्ला घेतला. कल्याणचा सुभेदाि

मुलाना अहमद (मुल्ला अहमद) याने रवजापूिला पाठवले ला खरजना वाटे त लु टला आरण आबाजी
सोनदे वाने कैद केले ल्या कल्याणच्या सुभेदािाची सन्मानाने रवजापुिासि िवानगी केली असे ग्रॅण्ट डफने

रलरहले आहे . पवाड्याच्या हा भागही जोतीिावांनी ग्रॅण्ट डफला वाट पुसतच रलरहले ला रदसतो. बाजी

घोिपड्याने दगलबाजी करून शहाजी िाजांना केले ली अटक, सईबाईंचा सल्ला घेऊन रशवाजी िाजांनी
शहाजहानशी साधले ला संपकव, बाजी शामिाजाचा रशवाजी िाजांनी केले ला पिाभव, त्यांनी बाजी घोिपडे

व चंद्रिाव मोिे यांना कसा धडा रशकवला त्याची हकीकत वगैिेंचा रनदे श कितानाही जोतीिावांनी ग्रॅण्ट

डफचाच आधाि घेतले ला आहे . अफिंलखान वधाचे फुल्यांनी केले ले वणवन ही ग्रॅण्ट डफने रदले ल्या
हरकगतीशीं तंतोतंत जु ळते . पंताजी गोपीनाथ या अफिंलखानाच्या िाह्मण वरकलाने त्याचा रवश्वासघात

केला अशी ग्रॅण्ट डफप्रमाणेच जोतीिावांचीही समजूत होती. त्यामुळे पंताजी गोपीनाथासं बध
ं ी त्यांनी “लोभी
िाह्मण”, “अधम”, “रफतुि” असे शब्द वापिले ले आहे त, ति अफिंलखानास “भोळा यवन” म्हटले आहे

आरण त्याच्या िक्षणासाठी प्राणापवण किणाऱ्या सय्यद बंडाच्या स्वामीरनष्ठेची जोतीिावांनी प्रशंसा केली आहे .
रहिडस मावळचे बाजी प्रभू दे शपांडे, चाकणचे रकल्लेदाि रफिंगोजी निसाळा, रदले िखानांशी त्वेषाने लढता
लढता मृत्यूला रमठी मािणािे मुिािबाजी दे शपांडे, कोंढाणा काबीज किताना धािातीथी पडले ले तानाजी
मालु सिे वगैिेंच्या शौयाबद्दल व स्वामीरनष्ठेबद्दल ग्रॅण्ट डफप्रमाणे जोतीिावांनीही गौिवाने रलरहले आहे .

शारहस्तेखानाने पुण्यातील आपला वाडा कबजात घेतला असताना त्याच्यावि चढवले ला हल्ला, रमिंा िाजे

जयझसगाबिोबिची भेट, आग्रा येथून स्वतःची केले ली सुटका, कनाटक रदस्ग्वजय, व्यंकोजीस केले ला

उपदे श वगैिे रशवचरित्रातील अन्य घटनाही जोतीिावांनी ग्रॅण्ट डफच्या इरतहासाच्या आधािे च रलरहल्या
आहे त.
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मात्र जोतीिावांनी रलरहले ला पवाडा म्हणजे ग्रॅण्ट डफच्या गद्याला त्यांनी रदले ले फक्त पद्यरूप

मानणे चुकीचे होईल. त्यांनी पवाड्याच्या आिंभी िेखाटले ले पाळण्यातील रशवाजीचे रचत्र, रजजाबाईच्या
मुखातून रशवाजी िाजांना ऐकवले ला इरतहास, रशवाजी िाजांचे त्यांनी पवाड्याच्या अखेिीस केले ले

गुणवणवन हा भाग त्यांच्या स्वतःचा असून त्यासाठी त्यांनी ग्रॅण्ट डफच्या पुस्तकाचा रबलकुल आधाि

घेतले ला नाही. दादोजी कोंडदे वसंबंधी ग्रॅण्ट डफने रवस्तािाने रलरहले ले आहे . या उलट “दु सिा ्याला

मे ला बेत नव्हता पूवीचा । दादोजी कोंडदे वाचा ॥ मासा पाणीं खेळे गुरू कोण असे त्याचा ।” असे तीन चिण
रलहू न जोतीिावांनी दादोजी कोंडदे वांची बोळवण केले ली आहे . झहदू धमवरवषयक लोकसमजुतीवि
असले ल्या रवश्वासामुळे तसेच धोिण म्हणूनही कदारचत रशवाजीने प्रतापगडावि भवानी दे वीचे मंरदि बांधले

असावे आरण िामदास स्वामींचा महापुरुष झकवा आध्यास्त्मक गुरू म्हणून स्वीकाि केला असावा असे ग्रॅण्ट

डफने म्हटले आहे , ति “लोकरप्रतीकरिता किी गुरू िामदासास । िाजगडी स्थापी दे वीस ॥” असे

जोतीिावांनी या घटनांचे स्पष्टीकिण रदले आहे . रशवछत्रपतींचे कतृवत्व हे त्यांचे स्वतःचे होते , त्याचे श्रेय
िामदास स्वामींना अगि दादोजी कोंडदे वास दे ण्यास जोतीिाव तयाि नव्हते .

पवाड्याचे पालु पद “कुळवाडी-भूषण पवाडा गातो भोसल्याचा । छत्रपती रशवाजीचा” असे आहे .

त्यातील “कुळवाडी-भूषण” हे वणवन रशवाजी िाजांचे की जोतीिावांनी “भूषण” या शब्दावि श्लेष साधून ते
स्वतःच्या संदभात केले आहे ? भूषण या कान्यकुब्ज िाह्मण कवीप्रमाणे आपणही रशवाजीचा पवाडा गाऊन
कुळवाड्यातील भूषण होत आहोत असे जोतीिावांना म्हणावयाचे आहे असा त्याचा अथव लावण्यात एक

अडचण आहे . पवाड्याच्या अखेिीस त्यांनी “जोतीिाव फुल्याने गाईला पूत क्षुद्राचा । मुख्य धनी पेशव्याचा”

असा स्वतःचा स्पष्ट शब्दात नामरनदे श केले ला असल्यामुळे “कुळवाडी-भूषण” या शब्दात त्यांनी
रशवछत्रपतींचाच गौिव केला आहे असे मानणे अरधक योग्य होईल.

***
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LIFE OF SHIVAJI,
IN POETICAL METRE.
BY
JOTIBA GOVINDRAO PHULE.
--पव ड

छत्रपरत रशवाडी िाजे भोसले

यांचा,
जोती गोझवदिाव फुले यानी
लोकरहताथव केला;
तो
मुंबईत
“ओरिएन्टल” छापखान्यांत छारपला.
सन १८६९.
हें पुस्तक मुंबईत. िा॰ वासुदेव बाबाजी नवंिंगे, नंबि ३९, काळबादे वीचा िस्ता, यांच्या दु कानीं, व पुण्यांत
वेताळ पेठेंत पुस्तककि्त्याच्या दु कानीं रमळते . झकमत साहा. आणे

[प्रथमावृत्तींतील मुखपृष्ठाची छायाप्रत]
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TO THE MEMORY OF

RAOBAHADUR RAMCHANDRA BALKRISHNAJI

President of Param Hans Sabha,

Late Assistant Commissioner of Customs
And

Justice of the Peace,

This small book is inscribed,

As a mark of Profound Respect
And a Testimony of Sincere
Affection
By

The Author
[परहल्या आवृत्तीतील इंग्रजी अपवणपरत्रका]
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ाैल सव सी र वबह िू र

र मणचंद्र ब ळाृष्ट्कजी र के

परमणहंस सभेचे अध्यक्ष,

ास्टमण ख त्य चे मण जी अिसस्टंट ािमणशनर,

आिक

मणुंबईचे जस्स्टस आफ िी पीस

ह्य च्य स्मणरक थम
ह लह नस पव ड

त्य च्ं य ात्याने

परमण प्रीतीने व आिर ने

अपकम ाेल

असे.
मणा मण पुकें,
ज्यून, सन १८६९.
[परहल्या

छायाप्रत]
अभंग

अनु क्रमणिका

आवृत्तीच्या

अपवणपरत्रकेची

अरत महािथी क्षरत्रयाचा बाळ ॥ यवनाचा काळ त्रेतायुगीं ॥ १ ॥
स्वभावें तो शूि िणीं भीडणाि ॥ लढे अरनवाि दे शासाठीं ॥ २ ॥
पिशिामासीं िंोंबें महाबळी ॥ एकवीस वेळीं लागोपाठ ॥ ३ ॥
अशा महावीिा ह्मणे महाअिी ॥ धाकें थिथिी रिजसूत ॥ ४ ॥

बोधी रशऊं नका मोड िंाल्यावि ॥ म्हणा महाअिी मांग त्यास ॥ ५ ॥
रभत्रा सूड घेई झजरकल्या शत्रूचा ॥ पूत कृतघ्नाचा सपव जैसा ॥ ६ ॥
रचिंजीव आहे आणा पाचारूनी ॥ पाहा तपासूनी जोतीपुढें ॥ ७ ॥

अनु क्रमणिका

प्रस्त वन
रशवाजी िाजाच्या ह्या पवाड्याचे आठ भाग केले आहे त. दिएक भागांत रवषयांति होऊं नये ह्या

भयास्तव सवव भाग एकसािखे केले नाहीत. अरत जुनाट यवनी व मे ससव ग्रांडफ, मिी वगैिे इंग्रज लोकांच्या
बहु तेक ले खी आधािावरून हा पवाडा केला आहे . कुणबी, माळी, महाि, मांग वगैिे पाताळीं घातले ल्या
क्षेव्यांच्या उपयोगी हा पवाडा पडावा असा मािंा हे तु आहे . लांबच लांब मोठाले संस्कृत शब्द मुळींच घातले

नाहींत व जेथें मािंा उपाय चाले ना ते थें मात्र लहानसहान शब्द रनवाहापुिते घेतले आहे त. माळी कुणब्यांस

समजण्याजोगी सोपी भाषा होण्यारवषयीं फाि श्रम करून त्यांस आवडण्याजोग्या चालीनें िचना केली आहे .
जगत्कता भगवान सवव जगाचा चाळक आरण तोच सवांचा बुरद्धदाता आहे . त्यालाच आम्हा शूद्रांची दया

आल्यावरून त्यानें आपल्या पिमरप्रय इंग्रज लें किास िाजा करून आम्हां क्षरत्रयांस िह्मिाक्षसाच्या दाढे तन
ू

ओढू न काढण्याकरिता झहदु स्थानांत पाठरवलें आहे व हे दयाळु इंग्रज लोक आम्हा गांजले ल्या अ्ञतानी
लोकांस खिें ्ञतान रशकवूं लागल्यामुळे िाह्मणांनी बनरवले ल्या मतलबी कूटापासून स्वतंत्र होण्याचे नेहमी

आमच्या मनात डोहळे होऊं लागले आहे त. िाह्मणाच्या कूटारवषयी थोडासा येथे मासला रलरहतों; तो
येणेंप्रमाणे —

ह्या जगांतील सवव दे शांचे इरतहास एकमे कांसीं ताडू न पाहतां या झहदु स्थानांत मात्र िाह्मणांनी

आपल्यास मोठ्या रदमाखाने उं च मानून पिभू, कुणबी, माळी, मांग आरण महाि इत्यारद, जातीचे हाडवैिी
असल्याप्रमाणें त्यांचा मनापासून िे ष करून त्यांस इतकें नीच मानण्यांचें कािण काय असावें असें माझ्या
मनांत नेहमी घोळत होते . यारवषयी इति भाषेतील ग्रंथांवरून व िाह्मणाच्या एकंदि शूद्रांसी आचिणावरून

असें रसद्ध होते की, िाह्मण लोकांचा या दे शासीं काहींच संबंध नसतां िाह्मणांनीं केवळ लोभानें या दे शांत
एकाएकीं लागोपाठ हल्ले करून ज्या ज्या वेळी जे जे लोक या क्षेत्रीं हल्ल्यामध्ये सांपडले त्यांस कैद करून

िह्मिाजानें त्या सवांचे दास केले व त्यांनी तसेच रचिकाळ िाह्मणांच्या दास्यत्वांत िहावें म्हणून त्याच
िह्मम्यानें सत्तेच्या मदानें कायदे करून त्यांची अनेक पुस्तकें करून त्यांत अनेक तऱ्हे चे भेद करून ठे वले .
नंति काही रदवसांनी वेळ पाहू न त्यांस भेद म्हणण्याचे सोडू न वेद म्हणण्याचा प्रचाि घातला असावा.

िह्मिाजा मिताच बाकीच्या उिल्या क्षरत्रयांनीं िाह्मणांच्या हाती सांपडले ल्या बांधवांस िाह्मणांच्या
दास्यत्वापासून सोडरवण्यारवषयीं पिशिामाशीं एकवीस वेळां इतके रनकिानें लढले की त्यांचें अखेि

महाअिी असें नांव पडले व त्या शब्दाचा पुढें महाि असा अपभ्ंश िंाला व त्या महाअिी क्षरत्रयांसीं लढतां
लढतां पिशिामाचे इतके लोक मािले गेले कीं, िाह्मणांपेक्षा िाह्मण रवधवा यांचा इतका भिणा वाढला कीं
त्यांची नीट िीतीनें व्यवस्था कसी ठे वावी याची मोठी पंचाईत येऊन पडली. शेवटी खेिीस िाह्मण रस्त्रयांचा

पुनर्षववाह अगदीच बंद केला ते व्हां थोडे से लागीं लागल्यासािखें िंाले . नंति दास केले ल्या व महाअिी
क्षरत्रयांचा अमयाद िे ष करून परहल्यास भेद वाचून पाहाण्याची मनाई व दु सऱ्याचा स्पशव होऊं न दे ण्याची
वरहवाट चालू करून मनूसािख्या इति िूि िाजानी मनास मानेल तसीं सूड घेण्याजोगीं ज्यात िाह्मणांचे
फक्त रहत असीं नवी नवी कलमे घिांतल्या घिांत बनवून ग्रंथांचे पोटांत कोंबून काही कालानंति दास

केले ल्या सवव क्षरत्रयांस लटकेच उठरवले कीं, हे ग्रंथ स्वतां दे वाने रलहू न ठे रवले असे दाखवून मोठा
धार्षमकपणाचा डौल घालू न त्या दासांच्या मनांतच उत्तिोत्र झबबरवण्याची सुरुवात केली. एवढे च करून

स्वस्थ िारहले असें नाही, पण त्यांनी अखेिीस िारहले ल्या शेषिे षाचा सपव कल्पून त्याचा रबछाना करून
त्यावि सरच्चदानंद नािायणाच्या मूतीस उताणें पाडू न त्याचे बेंबीचा दे ठ बाहे ि ओढू न काढू न त्यांचे शेवटी

कमळ करून त्यावि चाि तोंडाचा िम्हा बसवून हा दे वाचा ले क त्याने हे सवव भेद केले , दे वाच्या ले कापुढे
कोणाचे काय चालणाि अशा नाना प्रकािच्या थोतांडी खोया गोष्टी बनवून दास केले ल्या क्षरत्रयांस हळु हळु
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हे ईश्विदत्त आहे त म्हणून, भासवून रशकवून त्या सवव क्षरत्रयांचीं धमाच्या थापीनें असीं मानसाची कणसें

करून टाकली आहे त हें सवांस माहीतच आहे . यापुढें जनाची ति नाहींच, पिंतु मनाचीसुद्धां काडीमात्र
लाज न धरितां शु द्र बह्मम्यांच्या पायापासून जन्म पावले असें कोठें कोठें ग्रंथांत कोंबून रलरहले आहे . काय

पायापासून शु द्र पुत्र प्रसरवणें ही गोष्ट लहान अचंब्याची आहे असे माझ्यानें म्हणवत नाही ! पिंतु जन्म दे णें हा
रस्त्रयांचा धमव असून शु द्ध िह्मपुरुषाच्या पायापासून मूल जन्मरवण्यानें या जगात सववत्र जो सुरष्टिम चालत
आला आहे त्याला बाध येतो. तसेंच चालण्याचें काम पायांचे असून त्या पायापासून शु द्र पुत्र जन्मरवला व

त्याचप्रमाणें िह्मम्याच्या मुखापासून िाह्मण जन्मरवला असे जि खिें आहे ति िह्मम्याचे मुख इति दु सिे

ततसंबध
ं ी व्यापाि किीत होतें असें त्याच्या रशष्ट्यमंडळीस कबूल किावें लागेल. यावरून असें साफ रसद्ध
होतें की चाि घिच्या चाि पोिी रमळू न घिांतल्या घिकुंडांत बिाच लटक्यामुटक्यांचा खेळ खेळल्या. असो,

यारवषयी जास्ती रचरकत्सा करून फटफजीती किीत बसणें त्यापेक्षा त्यांची क्षमा करून बाकीचें सवव सु्ञत

वाचकांकडे सोरपतों. हा लहानसा प्रयत्न सु्ञत जनांस आवडल्यास आणखी याच मासल्याचे , पातळी
घातल्यापूवी क्षरत्रयांमध्ये महासु्या (म्हसोबा) सािखे महावीि होऊन गेले यांचे पवाडे मोठ्या उल्हासानें
सादि केले जातील.

हा पवाडा एकंदि तयाि किते वेळी मािंे लहानपणाचे रमत्र भंडािकि यांनी इति दु सऱ्या

लोकांसािखा पायांत पाय न घालता मला या कामांत नेहमी झहमत दे ऊन वािंवाि माझ्या कल्पना नीट

जु ळाव्यात म्हणून बिीच मदत रदली. यास्तव मी त्यांचा ऋणी आहें . व िे . बाबा पदमनजी व गंगाधिशास्त्री या
उभयतानी शु द्ध किण्यारवषयी मदत केली सबब त्यांचा आभािी आहें .

***
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िशव जीच पव ड
ाुळव डी-भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ।
छत्रपती िशव जीच ॥
लं गोट् स
ं िे ई ज नवीं पोषींि ाूकब्य च
ं ।
ा ळ तो असे यवन च
ं ॥
िशव जीच िपत श ह जी पुत्र मण लोजीच ।
असे तो डौल ज हिगरीच ॥
पंधर शे एाूकपन्न स स ल फळलें ।
जु न्नर ते उद्य श
ं ी आलें ॥
िशवने री िाल्ल्य मणध्ये ब ळ िशव जी जन्मणलें ।
िजजीब इस रत्न स प
ं डलें ॥
हतपयच
ं ीं नख बोट शु भ्र प्य जी रं गीलें ।
ज्य न
ं ी ामणळ ल िजवलें ॥
वर ख लीं िटऱ्य पोटऱ्य ग ठ
ं ी गोळे ब ध
ं ले ।
स्फिटा पिर भ सले ॥
स न ाटी कसह परी छ ती मण स
ं िु न वले ।
न वं िशव जी शोभलें ॥
र जहौंसी उं च मण न मण घें मण ि
ं े िोंिीलें ।
जस ा फकीवर डोले ॥
एास रखे शु भ्र िं त चमणांू ल गले ।
मणोतीं लडीं गुतिवलें ॥
रक्तवकम न जूा होटीं ह सूं छपिवलें ।
म्हकोन बोबडे बोले ॥
सरळ नीट न ा िवश ळ डोळ्य ं शोभेल ।
िवष वें मणृग वनीं गे ले ॥
ने त्र तीखे ब की भवय ामणठे त कीले ।
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ज्य न
ं ी चंद्र ह टिवलें ॥
सुंिर िवश ळ भ ळवटी ज वळ लोंबलें ।
ाुरळे ाेंस मणोघीले ॥
आज नब हू प य प
ं े क्ष ं ह त ल ब
ं ले ले ।
िचन्ह ग ििचें ििसलें ॥
जड व चीं ाडीं तोडे सवम अलं ा र ाेले ।
ध ाट् ब ळ ले िववले ॥
िानख बी टंाोचें मणोतीं घोस नें जडले ।
ाल बतुचे गोंडे शोभले ॥
लह न ाुंची पैरक िबरडी बंि ल वले ।
ड ग ल ळीचे पडले ले ॥
हतपयच
ं े आंगठे चोखी मणुख मणधी रोळे ।
प यीं घुगरुं खु ळखु ळे ॥
मण री ल गोप ठ ल थ बुक्य आा श शोभले ।
खेळण्य वर डोळे िफरीवले ॥
मणजवर ह ास खेळक न हीं आवडलें ।
िचन्ह प ळकीं ििसलें ॥
ट हीपे टे रडू ं ल गल सवम घ बरले ।
प ळण्य ह लवूं ल गले ॥
धन्य िजज ब ई िजनें जो जो जो जो जो ाेले ।
ग तों गीत ितनें ाेलें ॥
॥चल॥
जो जो जो जो जो जो ग ऊं, जी जी जी जी जी िजजी ग ऊं ।
चल वेरुळ स ज ऊं, िौलत ब ि प हू ं ॥
मणूळ ब ब जीस ध्य ऊं, िाती आनंि ने ग ऊं ।
सरि र त
ं उमणर ऊ, सोबतीस ज धवर ऊ ॥
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प टील होते ग व
ं ोग ऊ, पुत्र वरी अती जीऊ ।
थोर िवठोजी न व
ं घेऊं, स न मण लोजी त्य च भ ऊ ।
िीप ब ई त्य स िे ऊं, छं ि जोग िगती ग ऊं ॥
॥चल॥
मण लोजी र ज । तुब ब आज ॥
यवनी ा ज । प िळल्य फौज ॥
ल िवल्य ध्वज । मण िरल्य मणौज ॥
वेळेस मणुक्क । स धल्य बुक्क ॥
िवचरी पक्क । ज धव धक्क ॥
शेश प्प न या । ठे िवच पैा ॥
द्रव्य ची गिी । च भ
ं रगोंिी ॥
िे वळें ब ध
ं ी । तळीं ती ख ि
ं ी॥
आगळी बुिद्ध । गुक नें िनधी ॥
िलिहलें िवधी । लोा स
ं बोधी ॥
संध न स धी । जस प रद्यी ॥
भिवषी भल । ाळलें त्य ल ॥
सग
ं ोनी गे ल । ग िी ब तुल ॥
उप य न हीं ज कोन च ार झ ल यवन च ।
िशप ई होत ब कीच ॥
खोठ्य िै व ाोक खोडी बेत िे व जीच ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
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ाुळव डी-भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ।
छत्रपती िशव जीच ॥ १ ॥
वडील बंधु संभ जींने लळे पु रवीले ।
ध ाट् सवें खेळले ॥
उभयत च
ं े एािचत्त त लमणींत गे ले ।
फरीगिग्य िशाले ॥
आवडीनें खमणाोठी ाुस्ती पेंच नें खेळे ।
पिवत्रे िस्तीचे ाेले ॥
द्व िशवषी उमणर आली न हीं मणन ध लें ।
घोडी िफरवूं ल गले ॥
आट्टल घोडे स्व र भ ल बोथ टी शीाले ।
गोळी िनश क स धले ॥
ान्य वीर ज धव ची िजनें भ रथ ल वलें ।
पुत्र नीट ऐिावलें ॥
अल्पवय चे असत ं िशा र ारूं ल गले ।
मण ते ाौतुा व टलें ॥
िनत्य पतीच आठव डोंगर िु ुःख चे झ ले ।
घर सवतींने घेतले ॥
छ ती ाोट ारून सवम होतें स िटवलें ।
मणुखमणुद्रेने फसिवले ॥
चतुर िशव जीनें आईचें िु ुःख त िडले ।
िपत्य स मणनीं त्य िगले ॥
पुत्र चे डोळे िफरले मण तें भय पडलें ।
हीत उपिे श योिजले ॥
मणनीं पितभस्क्त पुत ब गे मणधीं ने लें ।
वृक्ष छ यी बसीवलें ॥

अनु क्रमणिका

पू वमज च
ं े स्मणरक ारून त्य स न्य ह ळीलें ।
ने त्री प की टपटपले ॥
य क्षे त्र चे धनी ाोकाोकी बु डिवले ।
सग
ं ते मणुळीं ासें झ लें ॥
क्षे त्रव सी ह्मकोन न व
ं क्षित्रय धरले ।
क्षे त्री सुखी र िहले ॥
अन्यिे कशचे िं गेखोर िहमण लयीं आले ।
होते लपू न र िहले ॥
प ठीं शत्रुभौती झ डी िाती उप सीं मणे ले ।
गोमण स भ जून ध ले ॥
प ल फळें ख त आखेर त डपत्र ने सले ।
झ डी उल्लंघून आले ॥
ले खकीच धड शीप य सेन पित ाेलें ।
मणुख्य ब्रह्म ने मणलें ॥
बेफ मण क्षे त्रीय होते अचूा टोळ उतरले ।
ाैिी सवांस ाेलें ॥
सवम िे शीं च ल त्य चें गुल मण बनीवले ।
डौल नें क्षु द्र म्हक ले ॥
मणुख्य ब्रम्ह र ज झ ल ज नें ा यिे ाेले ।
त्य चे पुढे भेि ाेले ॥
ब्रम्ह मणे ल्य वर परशर मण पुंड मण जले ।
उरल्य क्षित्रय िपडीले ॥
मणह रमण ग
ं झ ले िाती िे शोधडी ाेले ।
ब्र ह्मक िचरंजीव झ ले ॥
िे श िनक्षित्रय झ ल्य मणुळें यवन फ वलें ।
सवांस त्य ह
ं ी िपडीलें ॥
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शु द्र म्हकती तुम्ह हृियीं ब क टोचले ।
आज बोध य फ वलें ॥
ग कें ग ते ऐा ब ळ तुझ्य आजोळीं िशाले ।
बोलीं न हीं मणन ध लें ॥
॥चल॥
क्षे त्र क्षित्रय च
ं ें घर, तुझे िपतृ मण ह वीर ।
सुख नसे त्य च्ं य प र, आल्य गे ल्य चें मण हे र ॥
शीखर ा र डोंगर, न न वल्ली तरूवर ॥
िरीं खोरीं व हे नीर खळखळे िनरं तर ।
झ ड फुलें झ ल भ र, सुंगधी व हे लहर ।
पक्षी ग ती सोळ स्वर, मणंजूळ व की मणनोहर ॥
निी न ले सरोवर, शोभे ामणळ च
ं भर।
भूमणी अती ा ळसर, क्षे त्र िे ई पीा फ र ॥
ध व घेती िं गोखोर, ििल क्षे ित्रय स मण र ।
ि स ाेले िनरं तर, ब्रम्ह झ ल मणनीं ग र ॥
लोभी मणे ले येथें फ र, िवध्व झ ल्य घरोघर ।
उप य न हीं ल च र, िस्त्रय बंिी प ट वर ॥
िु सर झ ल िशरजोर, परश तोब ाठोर ।
मण र त्य च अनीव र, ाेल क्षित्रय ं संव्ह र ॥
क्षित्रय ाेले जरजर, भयें ा ंपे थरथर ।
िु ुःख न हीं त्य च्ं य प र, ठ व न हीं िनर ध र ॥
बहु ाेले िे श प र, ब ाी र िह मण ग
ं मण ह र ।
िनुःक्षे त्री झ ल्य वर, म्लें च्छ ाेलें डोाें वर ॥
आले कसधु निीवर, स्व ऱ्य ाेल्य व रोंव र ।
ग तें ाट व त
ं स र, लक्ष िे ई अथाव र ॥
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॥चल॥
ा बुल सोडी । नि त
ं उडी ॥
ठे िवतो ि ढी । कहिू स पीडी ॥
ब मणन ओडी । इंिद्रये तोडी ॥
पींडीस फोडी । िे ऊळें प डी ॥
िचत्र स तोडी । ले ण्य स छे डी ॥
गौमण स
ं ी गोडी । डु ार ं सोडी ॥
खंड्य त त डी । जेजुरी गडीं ॥
भुंग्य स सोडी । खोडीस मणोडी ॥
मणूतीस ा ढी । ा बूल ध डी ॥
झ डीस तोडी । लु टलीं खेडीं ॥
गड स
ं वेढी । ल वली शीडी ॥
कहिु स झोडी । धमणास खोडी ॥
र ज्य स बेडी । ा तडी ा ढी ॥
गिम न मणोडी । ाैल स ध डी ॥
िे ऊळें फोडी । ब ध
ं ीतो मण डी ॥
उडवी घोडी । ाप ळ आढी ॥
मणीज स बडी । त जीमण खडी ॥
बुरख सोडी । पत्नीस पीडी ॥
ग यनीं गोडी । थैलीतें सोडी ॥

अनु क्रमणिका

मण त बोध मणनीं ठसत ं र ग आल यवन च
ं ॥
बेत मणग ाेल लढण्य च ॥
त न्ह जी मण लु सरे ब जी प सलार च ॥
स्ने ह यशजी ांा च ॥
िमणत्र ं आधीं ठे वी जमण व ाेल मण वळ्य च ॥
पू र ारी हत्य र च
ं ॥
मणोठ्य युस्क्तनें सर ाेल िाल्ल तोरण्य च ॥
रोवल झें ड कहिू च ॥
र जगड नव ब ध
ं ल ऊंच डोंगर च ॥
भ्य ल मणनीं िवज पुर च ॥
िु सर भ्य ल मणे ल बेत नव्हत पू वीच ॥
ि िोजी ाोंडिे व च ॥
मण स प कीं खेळे गुरु ाोक असे त्य च ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी - भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ॥
छत्रपती िशव जीच ॥ २ ॥
***
ज ह गीरच पैस स र ल वी खचास ।
च ारी ठे वी लोा स
ं ॥
थ प िे ऊनी ह तीं घेई च ाक िाल्ल्य स ।
मणुख्य ाेले िफरं गोजीस ॥

अनु क्रमणिका

थोड्य लोा स
ं हीत छ प घ ली सुप्य स ।
ाैि प ह ाेलें मण मण स ॥
सुप्य सोबत होतीं घेतलें तीनशें घोड्य स ।
ार मणत ाेली र त्रीस ॥
मणुसलमण न ं ल च
ं िे ई घेई ाोंड ण्य स ।
कसहगड न व
ं ििले त्य स ॥
पुरंधरी ज ई जस भल मण कूस न्य य स ।
ाैि प ह ाेलें सवांस ॥
गव
ं इन मण िे ऊन सवां ठे वी च ारीस ।
मण रलें न हीं ाोक स ॥
व टे मणधीं छ प घ लू न लु टी खजीन्य स ।
सठ
ं वी र जगड स ॥
र जमण चीं लोहगडीं लढे घेई िताोण्य स ।
ब ाी च र िाल्ल्य स
ं ॥
मण वळ्य स
ं ध डी ाोाकीं ग वं लु ट य स ।
धू तम योजी िफतूर स ॥
सन्मण न ाैद्य ं िे ई प ठिव वीज पुर स ॥
मणुल न्य सुभेि र स ॥
िवज पुरीं मणुसलमण न झ ल बहु त्र स ।
योजन ाेली ापट स ॥
ारन टाीं पत्र प ठवी ब जी घोरपड्य स ।
ाैि तुम्ही ार शह जीस ॥
भोजन चे िनिमणत्य ाेलें ने लें भोसल्य स ।
िग्य नें ाैि ाेलें त्य स ॥
थे ट शह जी ाैिी आिकल िवज पू र स ।
खु शी मणग झ ली यवन स ॥

अनु क्रमणिका

िचरे बंिी ाोठडीमणध्ये बंि ाेले त्य स ।
ठे िवलें भोा व ऱ्य स ॥
शह जील िपड िीली ाळलें िशव जीस ।
ऐाूक भ्य ल ब तमणीस ॥
िपत भस्क्त मणनीं ल गल शरक ज य स ।
िवच री आपल्य िस्त्रयेस ॥
स जे न व
ं सईब ई स्त्री सुचवी पतीस ।
त ड िं डी िु समण न स ॥
स्त्रीची सुचन सत्य भ सली िलिहलें पत्र स ।
प ठवी ििल्ली मणोगल स ॥
च ार झ लों तुमणच आत ं येतों च ारीस
सोडव मण झ्य िपत्य स ॥
मणोगल थैली गे ली थे ट मणुसलमण न स ।
ठे िवले िाल्ल्य वर त्य स ।
ब जी श मणर ज ा ं ल जल ज त स ग
ं यस।
धरूं प ही िशव जीस ॥
धे ड ह्मक व न ा न हीं द्य व ाोक स ।
अडचक झ ली बखरीस ॥
िसिद्धस बेत गे ल न हीं अंतीं भ्य ल िजव स ।
ा ळे ाेलें मणह ड स ॥
श ह जीच ब जी आखेर घेईल बक्षीस ।
ह प जी मणुाल ज तीस ॥
ारन टाीं आज्ञ झ ली श ह जीस ।
यवन भ्य ल कसह स ॥
वषे च र झ लीं िशवल न हीं ाबज स ।
िपत भस्क्त पुत्र स ॥

अनु क्रमणिका

चंद्रर व मणोऱ्य स मण री घेई ज वळीस ।
िु सरे व सोट् िाल्ल्य स ॥
प्रत पगड ब ध
ं ी पे शव ाेल एा स ।
नवे योजी हु द्य स ॥
आपली ब ाी ा ढी ध डी पत्र तग द्य स ।
चल खी ि वी मणोंगल स ॥
र त्रीं ज ऊन एा एाीं लु टी जु न्नर स ।
प ठिव गडी लु टीस ॥
आडमण गम ारी हळू च गे ल नगर स ।
लु टी हत्तीघोड्य स
ं ॥
उं च वस्त्रें , रत्नें होन ामणती न हीं द्रव्य स ।
च ारी ठे िव ब रिगर स
ं ॥
समणुद्रतीरीं िाल्ले घेई प ळी गलबत स
ं ।
च ारी ठे िव पठ क स ॥
िसिि पे शव्य आपे श िे ई घेई यश स ।
उि सी ल भ िशव जीस ॥
आबजूलख न शू र पठ क आल व ई
ं स।
शोभल मणोठ फौजेस ॥
हत्ती ब र हज र घोड त्य चे ििमणतीस ।
ामणी न हीं ि रूगोळीस ॥
ा राुन ल वचनीं ििलें कहवरें बक्षीस ।
िफितवले लोभी ब्र ह्मक स
ं ॥
गोपीन थ फसवी पठ क आिक एा त
ं स।
चुाल न हीं संाेत स ॥
मण ते प यीं डोई ठे वी, लपवी हत्य र स ।
बरोबर आल बेत स ॥

अनु क्रमणिका

समणीप येत ं िशव जी जस भ्य ल व्य घ्र स ।
ामणी ारी आपल्य च लीस ॥
गोपीन थ सुचन िे ई भोळ्य यवन स ।
भ्य ल तुमणच्य िशप य स
ं ॥
त्य अधमण चें ऐाुन िशप ई ाेल ब जूस ।
ल गल भेटूं िशव जीस ॥
वर भेटभ व व घनख मण रीं पोट स ।
भयिभत ाेलें पठ क स ॥
पोटीं जखमण सोसी ाेल व र िशव जीस ।
झोंबती एामणे ा स
ं ॥
ह तचल खी ाेली िबचव मण री शत्रूस ।
पठ क मणुाल प्र क स ॥
स्व मणीभक्त ध व घेई ाळले िशप य स ।
र िहल उभ लढण्य स ॥
त्य ची घोप घेई िशव जी बचवी आपल्य स ।
त न्ह जी िभडे ब जूस ॥
ित
ं ी ि ढी च वी तोडी घेई धनी सूड स ।
घ बरें ाेलें िोघ स
ं ॥
नव
ं सय्यिबंधू स जे शोभ आिक बखरीस ।
ल थ ळी जीवि न स ॥
त न्ह िजल हु ल िे ई मण री ह त िशव जीस ।
न्य ह ळी प्रेतीं धण्य स ॥
उभयत स
ं ीं लढत ं मणुाल आपल्य प्र क स ।
गे ल जन्नत स्वगास ॥
छ प घ ली मण री ारी ाैि ब ाी फौजेस ।
पठ कपुत्र ख श िस्त्रयेस ।

अनु क्रमणिका

च र हज र घोड लू ट ामणी न ही द्रव्य स ।
िु सऱ्य सरं ज व स ॥
अलं ा र वस्त्रे िे ई सवम ाैिी जखम्य स्
ं ।
प ठिव िवज पूर स ॥
वचनीं स च िशव जी िे ई िहवरें बक्षीस ।
िफतुऱ्य गोपीन थ स ॥
न चत ग त सवम गे ले प्रत पगड स ।
उपमण न हीं आनंि स ॥
॥चल॥
॥ िशव च गजर जयन मण च झें ड रोिवल ॥
॥ क्षे त्र्य च मणे ळ मण वळ्य च िशा र खेळल ॥
मण ते प यीं ठे वी डोई गवम न हीं ा डीच ।
आिशवाि घेई आईच ॥
आल बल घेई आवडत होतो िजजीच ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी - भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ।
छत्रपती िशव जीच ॥ ३ ॥
लढे र ग
ं की िवश लगडीं घेई पन्ह ळ्य स ।
ाेले मणग शरु खंडकीस ॥
रुस्तुल जमण न आज्ञ झ ली िवज पू र स ।
ने िमणल ाोल्ह पू र स ॥
स्व र तीन हज र घेई थोड्य प यिळ स ।
आल थे ट पन्ह ळ्य स ॥
मण र िे त िशव जी िपटी ाृष्ट्क पैलतडीस ।
अती जेर ाेलें त्य स ॥
खंडकी घेत गे ल िभडल िवज पुर स ।

अनु क्रमणिका

परत मणग आल गड स ॥
र ज पुर ि भोळ लु टी भरी खजीन्य स ।
मण त ाेली िवज पुर स ॥
िसिी जोहर ने मणी मणोठी फौज ििमणतीस ।
स वंत िसिी ाुमणाेस ॥
बंिोबस्त ारी िशव जी र ही पन्ह ळ्य स ।
ारी मणग जमण बेगमणीस ॥
वर
ं व र छ पे घ ली लु टी भौंती मणुलख स ।
ाेले मणह ग ि ण्य स ॥
त्र स नें खवळू न वेढ घ ली िशव जीस ।
ाोंिडले गडीं फौजेस ॥
च र मण स लोटले िशव जी भ्य ल वेढ्य स ।
योजन ारी उप य स ॥
ाोंाक मणधीं िसिी झोडी रधु न थ स ।
उपद्रव झ ल रयते स ॥
प सलार ब जीर व पडले व डीस ।
िु ुःख मणग झ लें िशव जीस ॥
िसद्धी जोहर िनरोप नें गोंवी वचन स ।
खु श ल गे ल भेटीस ॥
वेळ ारून गे ल उरल न हीं आवा स ।
ाच्च मणग ठे वी तह स ॥
िसिीस ल डी गोडी मणधीं मण न डु ालीस ।
गे ल थ प िे ऊन गड स ॥
िसद्द्य पोटीं खु ष्ट्य ली ज ई झोपीं स वा स ।
हयगय झ ली जप्तीस ॥
तों िशव जी पळू न गे ल घेई प ठी र त्रीस ।

अनु क्रमणिका

फसिवलें मणुसलमण न स ॥
िसिी सा ळीं ख ई मणनीं ल डू चुरमणुऱ्य स ।
स्व रिळ ल वी प ठीस ॥
चढत होत खींड िशव जी ग ठ
ं ले त्य स ।
बंिुा ल वी छ तीस ॥
ब जीपरभु मणुख्य ाेल ठे िव मण वळ्य स ।
एाट गे ल र ग
ं ण्य स ॥
स्वस्व मणील वेळ ििल ब जी िभडल शत्रूस ।
हरवी िनत्य मणोगल स ॥
िोन प्रहर लढे व ट ििली न हीं त्य स ।
धन्य त्य च्य ज तीस ॥
मणोठी मणोगल फौज ि खल झ ली स ह्य स ।
खवळल ब जी युद्ध स ॥
अधे लोा उरले सरल न हीं प उल स ।
पडल परभू भूमणीस ॥
तों िशव जी सुखी पोहंचल ा न सुचने स ।
अंती मणनी ह च ध्य स ॥
ब र गडीं ऐाून सुखी म्हके आपल्य स ।
नीघून गे ल स्वगास ॥
सय्यि मण गें सरे ज ग िे ई ब जीर व स ।
प हू न स्व मणीभक्तीस ॥
िवज पुरीं मणुसलमण न ारी तय रीस ।
ख स आल लढण्य स ॥
ार ड स डे रे ििले घेई बहू ं िाल्ल्य स
ं ।
वश ारी च चे लोा स
ं ॥
िळव्य स
ं ी लढू न घेई शृ ंग रपुर स ।

अनु क्रमणिका

मण रलें प ळे ग र स
ं ॥
लोाप्रीतीािरत ं ारी गुरु र मणि स स ।
र जगडीं स्थ पी िे वीस ॥
िमणष्ट अन्नभोजन ििलें सवां बक्षीस ।
ाेली मणग मणोठी मणजलस ॥
त नसेनी भले गवय्य बसवी ग य स ।
ामणी न हीं त लस्वर स ॥
॥चल॥
जीधर उधर मणुसलमण नी । बीसिमणल िह िहमण नी ॥
सच्च हर मणी शैत न आय । औरं गजीब न मण िलय ॥
छोटे भ इांू हू ल ििय । बडे भ ईाी ज न िलय ॥
छोटे ांू बी ाैि िाय । लोा उसाे िफत िलय ॥
मणजल भ ई भग ििय । आर ा नमणें मण र गय ॥
सगे ब पांू ाैि िाय । हु ामणत स री िछनलीय ॥
भ ईबंिांू इज ििय । रयत सब त र ज िाय ॥
मण र िे ाे जेर िाय । ख य िपय रं ग उड य ॥
आपाे होाे बेलग मणी । िशव जीाू ाहे गुल मणी ॥
आपक होाे ऐशआर मणी । िशव जीांू ाहे हर मणी ॥
बेर हु व ारो सल मणी । कहिव की ग व न मणी ॥
॥चल॥
आिी अंत [न] सवां ा रक ॥

अनु क्रमणिका

जन्मणमणरक । घ ली वैरक ॥
तोच त रक । तोच मण रक ॥
सवम जपू न । ारी च ळक ॥
िनत्य प ळक । ल वी वळक ॥
भूतीं प हू न । मणनीं ध्य इन ॥
नव
ं िे ऊन । जगजीवन ॥
समण होऊन । ार शोधन ॥
स र घेऊन । तोड बंधन ॥
सरनौबती डं ा हू ाूमण प ले ार च ॥
घई मणजु र श ई [र ] च ॥
सुखसोहळे होत ं तरफडे स वंत व डीच ॥
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी - भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ॥
छत्रपती िशव जीच ॥ ४ ॥
***
स वंत पत्र िलही प ठवी िवज पू र स ।
मण गे फौज ाुमणाेस ॥
ब जी घोरपड बल्लोळख न येती स ह्य स ।
िशव जी ारी तय रीस ॥
त्वर ारून गे ल छ प घ ली मणुधोळ स ।
मण िरलें ब जी घोरपड्य स ॥
भ ऊबंि मण िरले ब ाी िशप ई लोा स
ं ।
घेतलें ब पसूड स ॥

अनु क्रमणिका

स वंत ची खोड मणोडू न ठे वी च ारीस ।
धमणाी िे ई पोत्युग्म य स ॥
नवे िाल्ले ब ध
ं ी ड गडु जी ाेली सवांस ।
ब िं धलें नव्य ज हज स ॥
जळीं सैन पती ाेले ज्य स भीती पोच्युग
म ीस ।
शोभल हु ि भंड ऱ्य स ॥
िवज पू रच वजीर गुप्त िलही िशव जीस ।
उभयत ं आकले एाीस ॥
व्यंाोजी पुत्र घेई श ह जी आल भेटीस ।
िशव जी ल गे चरक स ॥
श ह जीचे सदगुक ग य न हीं आवा स ।
थोडे से ग ऊं अखेरीस ॥
सुखसोहळे झ ले उपमण ल जे मणन स ।
उकें स्वगी सुख स ॥
अपू वम वस्तु घेऊन ज ई िवज पू र स ।
भेट मणग िे ई यवन स ॥
पर क्रमणी िशव जी प ळी प ऊक लक्ष स ।
स जे यवनी स्ने ह स ॥
िवज पू रच स्ने ह होत लढे मणोगल स ।
घेतले बहू त ं िाल्ल्य स
ं ॥
सवम प्र त
ं ी लू ट धु मण ळी आिकलें जेरीस ।
घ बरें ाेलें सवांस ॥
संत प ने मणोंगल ने मणी श इस्तेख न स ।
जलिि ाेली घेई पुण्य स ॥
च ाक स ज ऊन ि वी भय िफरं गोजीस ।
फुाट मण गे िाल्ल्य स ॥

अनु क्रमणिका

मण स िोन लढल घेऊन सवम फौजेस ।
ख न ख ई मणन स ॥
आखेर ि रू घ लू न उडवी एा बुजास ।
व ट ाेली आंत ज य स ॥
व रोंव र हल्ले गिी ारूं प हे प्रवेश ।
श ईस्त पठ क प ठीस ॥
मण गें पळित सवम ाोकी मण िनन हु ाुमण स ।
भीित आंतल्य मणिास ॥
ल गोप ठ मण र िे त हटिव पठ क स ।
खचल ख न कहमणतीस ॥
प्र तुःा ळीं संतोष न
ं ें ख लीं ाेलें िाल्ल्य स ।
िे ई मणुसलमण न स ॥
िफरं गोजील भेट िे त ं खु षी झ ली यवन स ।
िे ऊन मण न सोडी सवांस ॥
िशव जीची भेट घेत ं सन्मण न ििल त्य स ।
व ढवी मणोठ्य पिवीस ॥
िफरं गोजीचें न व
ं घेत ं मणनीं होतो उल्ह स ।
पीढीज ि च ारीस ॥
येशवंतकशग आले घेऊन मणोठ्य फौजेस ।
मणित श ईस्ते ख न स ॥
सरनौबत भीती लु टी नगरी मणुलख स ।
ज ळू न प िडल ओस ॥
प ठी ल गून मणोंगल मण री त्य च्य स्व र स
ं ।
जखमण ाेल्य ने त जीस ॥
र जगड सोडू न र हील कसव्हगड स ।
प हू न मणोगलसेनेस ॥

अनु क्रमणिका

िजजीब ईचे मणुळचें घर होतें पुण्य स ।
ख न र ही ते थें वस्तीस ॥
मणर ठ्य स चौाी बंिी ग व
ं त
ं िशरण्य स ।
होत भीत िशव जीस ॥
लग्नवऱ्ह डी घुसे ाेल पुण्य त
ं प्रवेश ।
मण वळ सोबत पंचवीस ॥
मण डीवर ज ऊन फोडी एा िखडाीस ।
ाळ लें घर त
ं स्त्रीय स
ं ॥
श इस्त्य स ाळत ं िोर ल वी ाठड्य स ।
ल गल ख लीं ज य स ॥
िशव जीनें जलिी ग ठू ं न व र ाेल त्य स ।
तोडीलें एा बोट स ॥
िस्त्रपुत्र ं सोडू न पळे प ठ ििली शत्रुस ।
िभत्र जपल जीव स ॥
आपल्य प िठस िे कें उकें िशप यिगरीस ।
उपमण न हीं िहजड्य स ॥
सवम लोा स
ं िहत मण िरलें ख नपुत्र स ।
परतल कसहगड स ॥
डौल नें मणोंगल भीती िफरवी तरव रीस ।
ि वी भय िशव जीस ॥
समणीप येऊं ििले हु ाूमण सरबत्तीस ।
शत्रू पळ ल िभऊन मण र स ॥
ारन टाीं बिली ध डी श इस्ते ख न स ।
मणुख्य ाेलें मण जमण स ॥
र ज पुरीं ज ई िशव जी जमणवी फौजेस ।
ि वी भय पोच्यूग
म स॥

अनु क्रमणिका

सवम तय री ाेली िनघ ल न िशा तीथास ।
हु ल ासी ििली सवांस ॥
मणध्यर त्रीं घेई बरोबर थोड्य स्व र स
ं ।
ि खल झ ल सुतेस ॥
यथ स ग
ं स ह ििवस लु टी शहर स ।
सुखी मणग गे ल गड स ॥
बेिनूर हू न पत्र आलें िे ई व च य स ।
आपक बसे ऐा य स ॥
िशप य चे बच्चे श ह जी गे ले िशा रीस ।
ल गलें हरक प ठीस ॥
घोड्य ठें च ल गे उभयत ं आले जमणीनीस ।
श ह जी मणुाल प्र क स ॥
पती ाैल स गे ले ाळ लें िजज ब ईस ।
प र मणग न हीं िु ुःख स ॥
भुमणी धडपडे बैसे रडू न ग ई गुक स
ं ।
घेई पुढें िशव जीस ॥
॥चल॥
अतीरूपव न बहु आगळ ।
जस रे खल िचत्रीं पू तळ ॥
सवतीवर लोटती ब ळ ।
ड ग ल िवल ाुकबी ाुळ ॥
सवतील ासें तरी ट ळ ।
ाज्ज ा ढल पती मणोाळ ॥
खऱ्य ाेंस नें ा िप ा गळ ।
न िीं ल गल शब्ि ाोिाळ ॥

अनु क्रमणिका

मणूख िु बमळ र ही वेगळ ।
अती िपाल कचतेच मणळ ॥
झ ल श ह जी होत सोहळ ।
मणनीं भूलल प हू नी च ळ ॥
बहु चा घेती जपमण ळ ।
ज ती िे ऊळ ि िवती मणोळ ॥
थ ट चाप ा न टाश ळ ।
होती ाोमणळ जश िनमणमळ ॥
खऱ्य डं िखकी घ ली वेटोळ ।
िवषचुंबनी िे ती गरळ ॥
झ ल संस री अती घोट ळ ।
ारी ांट ळ आठी ाप ळ ॥
मणनी िभऊन िपत्य च्य ाुळ ।
पळ ा ढल गे ले मण तुळ ॥
छ तीवर ठे वल्य िशळ ।
न हीं रूचल सवत सोहळ ॥
॥चल॥
ामण नीवर । ल वले तीर ॥
ने त्राट र । मण री ाठोर ॥
सवि गर । प्रीत व्य प र ॥
ल वल घोर । स ग
ं तें स र ॥
िशप ई शू र । जु न च ार ॥
मणोडक्य धीर । र खी नगर ॥
आमणि नगर । िवज पूरार ॥

अनु क्रमणिका

मणंित्र मणुर र । घेई िवच र ॥
वेळनस र । िे ई उत्तर ॥
धू तम चतुर । लढल फ र ॥
छ ती ार र । ारी फीतूर ॥
गुकगंभीर । ल कवल नीर ॥
होत ल या । पुंडन या ॥
स्व मणीसेवा । खर भ िवा ॥
कसहगड वर गे ल बेत ाेल िक्रयेच ॥
बज वल धमणम पुत्र च ॥
र यगडीं ज ई र ही शोा ारी िपत्य च ।
शत्रु होत आळस च ॥
िु ुःख मणधी सुख बंिोबस्त ारी र ज्य च ।
पव ड ग वो िशव जींच ॥
ाुळव डी-भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ॥
छत्रपती िशव जीच ॥ ५ ॥
*

*

अनु क्रमणिका

*

सवम तय री ाेली र जपि ज डी न व स
ं ।
िशक्क सुरू मणोतमब स ॥
अमणि नगरी नटू न पस्त ाेलें पे ठेस ।
भौतीं औरं ग ब िे स ॥
िवज पू रची फौज ारी बहु त आय स ।
घेई ाोाकपटीस ॥
स वध िशव जी र जे आले घेऊन फौजेस ।
ठोाून घेई सवांस ॥
जळीं फौज लढे भौती मण री गलबत स ।
िर र ध डी मणक्केस ॥
मण ल्वकी घेऊन गे ल अविचत फौजेस ।
पुा र घेतो मणोगल स ॥
ज ह ज वर चढवी फौज गे ल गोव्य स ।
लु टलें ब रिशलोर स ॥
जलिी ज ऊन गोाकी घेई िशमन स ।
लु टलें मणोंगल पे ठ स
ं ॥
प यव टे ने फौज प ठवी ब ाी लु टीस ।
आज्ञ ज वें र यगड स ॥
स्वत ं ख सी स्व री आज्ञ लोट ज ह ज स ।
िनघ ल मणुलखी ज य स ॥
मणोठ व र सुटल भ्य ल न हीं तुफ न स ।
ल गले अखेर ाडे स ॥
औरं गजीब प ठवी र ज जयकशग स ।
िु सरे ििलीरख न स ॥
ठे िवले मणोगल अमणीर येऊन पुण्य स ।
वेिढले बहु त ं िाल्ल्य स
ं ॥

अनु क्रमणिका

मण नारी िशव जी घेई बसे मणसलतीस ।
सुचेन ा ह
ं ीं ाोक स ॥
ब जी परभू भ्य ल न हीं ििलीरख न स ।
सोिडलें न हीं धै यास ॥
हे टारी मण वळे िशप ई होत ििमणतीस ।
संभ ळी पुरंधर स ॥
च तुयानें लढे गुंतवी मणोगल फौजेस ।
फुरसत ििली िशव जीस ॥
फ र ििवस लोटले पे टल ख न इषेस ।
िभडल िाल्ल मण चीस ॥
िु जाख ली गे ल ल गे सुरंग प ड य स ।
योजी अखेर उप य स ॥
हे टारी मण वळे ज ती छ पे घ लण्य स ।
िपडीलें फ र मणोगल स ॥
मणोगल ने श्रमण ाेले बेत ने ल िसिद्धस ।
ा बीज ाेलें मण चीस ॥
यशस्वी भ सले ल गले िनभमय लु टीस ।
चुाले स वधपक स ॥
हे टाऱ्य च
ं थ ट नीट मण री लु ट ऱ्य स ।
मणोगल हटले ने ट स ॥
ब जी मण वळ्य ं जमणवी ह तीं घेई ख ड्य
ं
स।
िभडू न मण री मणोगल स ॥
मणोगल पळ ा ढी प ठ ििली मण वळ्य स ।
मणिम प ह भ्य ले ऊंद्र स ॥
ल जे मणनीं ििलीरख न जमणवी फौजेस ।
धीर ा य िे ई पठ क स ॥

अनु क्रमणिका

सवम तय री पुन्ह ाेली परत हल्ल्य स ।
ज ऊन िभडल मण वळ्य स ॥
ब जी मण र िे ई पठ क खचले िहमणतीस ।
हटती प हू न मणिास ॥
पर क्रमण ब जीच प ही ख न खोच मणन स ।
ल वील तीर ामण नीस ॥
ने मण नें तीर मण री मणुख्य ब जी परभूस ।
प िडल गबरू धरकीस ॥
सय्यि ब जी त जीमण िे तो घेती ब जूस ।
भोिगती स्वगी मणौजेस ॥
ब जी स्वगी बसे मण वळे हटले ब जूस ।
सरले ब ले िाल्ल्य स ॥
मणोगल चढ ारती पुन्ह घेती मण चीस ।
धमणाी िे ती मण वळ्य स ॥
हे टारी मण री गोळी फेर हटिव शत्रूस ।
पळवी इश नी ाोक स ॥
वज्रगड ल िशडी ल िवली आहे ब जूस ।
वरती चढवी तोफ स
ं ॥
चढल मणोगल मण री गोळे ब ले िाल्ल्य स ।
आकले बहु खर बीस ॥
हे टारी मण वळे भ्य ले न हीं भिडमण र स ।
मणोगल भ्य ल प ऊस स ॥
मणोगल सल्ल ारी िशव जी नेती मणितीस ।
घेती यवनी मणुलख स ॥
ाुलद्रोही औरं गजीब योजी ापट स ।
प ठवी थैिल िशव जीस ॥

अनु क्रमणिका

िशव जील वचन िे ऊन ने ई ििल्लीस ।
नजराैि ारी त्य स ॥
ध डी परत सवम मण वळें घोडे स्व र स
ं ।
ठें िवलें जवळ पुत्र स ॥
िरब ऱ्य घरीं ज ई िे ई रत्न भेटीस ।
जोिडल स्ने ह सवांस ॥
िु खके ब ह क ारी पैस भरी ह ाीमण स ।
गूल प ह औरं गजीब स ॥
आर मण ारून ि वी शु रू ि नधमणास ।
िे ई ख ने फाीर स ॥
मणोठे टोारे रोट भरी ध डी मणशीिीस ।
जस ा मणुाल जग स ॥
ि नशू र बनल हटिव ह ितमणत ईस ।
चुाेन िनत्यने मण स ॥
औरं गजीब भूल पडली प हु न वृत्तीस ।
िवसरल नीट जप्तीस ॥
िनर स ाैिी झ ली िशव जी भ स मणोगल स ।
चढल मणोठ्य ििमण ख स ॥
िपत्र पुत्र िनजत टोारी बिली रोट स ।
ब ाी सोपी च ार स ॥
जलिी ारीती च ार ने ती टोार स ॥
ार मणत ाेली र त्रीस ॥
ििल्ली ब हे र गे ले खु ले ाेले िशव जीस ।
ने ली युस्क्त िसद्धीस ॥
मणोगल सा ळी िवचाी ि त
ं ख ई होट स
ं ।
ल िव प ठी मण जमण स ॥

अनु क्रमणिका

॥चल॥
औरं गजीब धू र िील । पुत्र सवे घोड चढल ॥
मणधींच ठे वी पुत्र ल । स्वत ं गोस वी नटल ॥
र ित्रच ििवस ाेल । ग ठलें र यगड ल ॥
मण ते चरकी ल गल । हळू च फोडी शत्रूल ॥
स्ने ह मणोगल च ाेल । िर र िे ई सवांल ॥
॥चल॥
हैद्र ब िार । िवज पूरार ॥
ा पे थरथर । िे ती ारभ र ॥
भरी ाचे री । बसे िवच री ॥
ा यिे ारी । िनट लष्ट्ारी ॥
िशव जीच बेत प हू न ज ग झ ल गोव्य च ।
बंिोबस्त ाेल िाल्ल्य च ॥
वेढ घ लू न जेर ाेल िसिी जंिजऱ्य च ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी-भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ।
छत्रपती िशव जीच ॥ ६ ॥
िशव जी तो मणसलत िे ई िमणत्र त न्ह जील ।
बेत छ प्य ल सुचवील ॥
त न्ह जीचे भ ऊ ध ाट सोबत घेतल ॥
मण वळी हज र फौजेल ॥
सुन्य र त्री कसहगड प यी ज ऊन ठे पल ।
योिजले िोर िशडील ॥
िोरीची िशडी ब ध
ं ली िशप ई ामणरे ल ।
हळू च वर चढिवल ॥
थोडी च हू ल ाळली स वध उिे ब न ल ।
ारी तय र लोा ल
ं ॥
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थोड्य लोा स
ं वे त न्ह जी त्य व
ं र पडल ।
घ बर गडारी ाेल ॥
रकीं त न्ह जी पडे मण वळे पळती ब जूल ।
सूयाजी येऊन ठे पल ॥
धीर मणोडक्य िे ई परत ने ई सवांल ।
उगवी बंधु सूड ल ॥
उिे ब न मण िरल ब िाच्य रजपुत ल ।
घेतलें कसहगड ल ॥
गड ह ती ल गल त न्ह जी बळी घेतल ।
झ ले िु ुःख िशव जील ॥
कसहगडी मणुख्य ाेले ध ाट् सुयाजील ।
रुप्य ची ाडीं मण वळ्य ल ॥
पुरंधर मण हु ली घेई वराड िाल्ल्य ल ।
िपड जंिजरी िसद्द्य ल ॥
सुरत पुन्ह ं लु टी मण गी झ डी मणोगल ल ।
मणोगल जेरिस्त ाेल ॥
ाैि ारी िशव जी ब ाी उरल्य फौजेल ।
त्य मण
ं धी अने ा स्त्रीय ल
ं ॥
सुंिर स्त्रीय परत प ठवी न हीं भ ळल ।
ल जवी औरं गजीब ल ॥
सरनौबत वीर प ठवी ख निे श ल ।
शु रू ाेलें चौथ ईल ॥
जलिी मणोगल ध डी मणोहबतख न ल ।
िे ई मणोठ्य फौजेल ॥
औंढ पट्ट घेऊन वेढी स ल्हे र िाल्ल्य ल ।
कधग क ििक्षकें त ाेल ॥
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गुजर उडी घ ली स मणन शत्रूच ाेल ।
मणोरोब पठ क पंक्तील ॥
लढत ं पळ ा ढी ि वी भ्य ल मणोगल ल ।
जस खर मणोड झ ल ॥
तों मणर ठे पळती मणोगल गवानें फुगल ॥
आळस नें िढल पडल ॥
गुजर संधी प हू न परत मणुरडल ।
चुर ड मणोगल च ाेल ॥
ब वीस उमणर व प डले रकभूमणील ।
न हीं गकती िशप य ल
ं ॥
लह न मणोठे ाैिी ब ाी सवम जखम्य ल
ं ।
प ठवी र यगड ल ॥
मणोगल वेढ झोडू न मण र िे त िपटील ।
िखि डी औरं गब िे ल ॥
र यगडीं िनत्य िशव जी घेई खबरील ।
गोडबोल्य गोवी मणमणते ल ॥
एास रखें औषध प की िे ई सवांल ।
िनवडलें न हीं शत्रुल ॥
जखमण बऱ्य होत ं खु ल स सवांच ाेल ।
र िहले ठे वी च ारील ॥
िशव जीची ाीती चौमणुलखीं डं ा व जल ।
िशव जी धनी आवडल ॥
मणोगल यवनी िशप यी सोडी च ारील ।
ह जरी िे ती िशव जील ॥
पोतुमग्य स धमणाी िे ई मण गे खंडकील ।
बंिरी िाल्ल वेढील ॥

अनु क्रमणिका

मणधींच इंग्रज भ्य ल जपे मणुंबै िाल्ल्य ल ।
बनय धमणा आड आल ॥
ििल्लीस परत नें ले सुलत न मण जूमण ल ।
िु जें मणोहबतख न ल ॥
उभयत च
ं बिली ख नज ह न आल ।
मणुख्य िक्षके च ाेल ॥
मणोगल ल धू र िे ऊन लु टलें मणुलख ल ।
गोवळाुंडीं उगवल ॥
मणोठी खंडकी घेई ध ाीं धरी िनज मण ल ।
सुखें मणग र यगडी गे ल ॥
मणोगल चे मणुलखीं ध डी स्व र लु ट यल ।
लु टलें हु ळबी शहर ल ॥
समणुद्रा ठ
ं ीं ग व
ं ें लु टी घेई ज ह ज ल
ं ।
ाेले खु लें िे स ईल ॥
परळी स त र िाल्ले घेई प ड
ं वगडल ।
आिका च र िाल्ल्य ल
ं ॥
॥चल॥
हु ाूमण िवज पू री झ ल । सोिडलें बहु त फौजेल ॥
द्य व त्र स िशव जील । घ्य वें त्य चे मणुलख ल ॥
िशव जी सोडी गुजर ल । ाोंडी आबिु ल ारीमण ल ॥
ाेल मण हग ि ण्य ल । शत्रु अती जेर ाेल ॥
आजमव ारकें िशाल । भोंििलें सैन पतील ॥
िनघून िवज पुरीं गे ल । क्रोध िशव जीस आल ॥
र ग ऊन िलिहलें पत्र ल । िनषेधी प्रत पर व ल ॥
गुजर मणन त
ं ल जल । िनघून वर ड त
ं मणे ल ॥
॥चल॥
आबिु ल्य नें । बेशम्यांने ॥
फौज घेऊन । आल िनघून ॥
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र व प्रत प । झ ल संत प ॥
आल घ ईने । ग ठी बत नें ॥
घुसे स्वत ने । लढे त्वेष नें ॥
घेई घ लू न । गे ल मणरून ॥
प्रत पर व पडत ं मणोड फौजेच झ ल ।
प ठल ग मणर ठ्य च ाेल ॥
तोफ गोळ्य पोटीं िडती िभडती पन्ह ळ्य ल ।
गे ले न हीं शरक शत्रूल ॥
अास्मण त हंस जी मणोिहत प्रसंगी आल ।
हल्ल शत्रूवर ाेल ॥
गुजर िळ मण गें िफरून मण री यवन ल ।
पळीवलें िवज पुर ल ॥
िशव जीनें हंस जील सरनौबत ाेल ।
मणोठ अिधा र ििल ॥
हंिबरर व पि सोडलें त्य च्य न व
ं ल ।
िशव जी मणनीं सुखीं झ ल ॥
सेन पतीचे गुक मण गें न हीं िवसरल ।
पोशी सवम ाुटु ंब ल ॥
प्रत पर व-ान्य सून ाेली आपल्य ल ।
व्य ही ाेलें गुजर ल ॥
ा शीार गंग भट घ ली डौल धमणाच ।
ाेल खेळ ग रूड्य च ॥
लु ट रू िशव जी लु टल ध ा गृह फौजेच ।
खचम नाो ि रूगोळीच ॥
बहु रूपी सोंग तूल ि न सोनें घेण्य च ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी-भूषक पव ड ग तो भोसल्य च ।
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छत्रपती िशव जीच ॥ ७ ॥
***
िवश्व सू च ार ने मणी मणुलखीं लु ट यल ।
िशव जी ाोाक त
ं गे ल ॥
छोटे मणोठे गड घेई ब ध
ं ी नव्य िाल्ल्य ल ।
जमण व फौजेच ाेल ॥
गोंवळाुंडी ज ई मण गून घेई तोफ ल
ं ।
िफतीवलें ासें िनज मण ल ॥
ारन टाीं गे ल भेटे स वत्रभ व ल ।
व टकी मण गे व्यंाोजील ॥
लोभी व्यंाोजी िहस्स िे ईन बळ सी आल ।
आशेने िफरवी पगडील ॥
बंधू आज्ञ मणोडू न गवानें हट्टीं पे टल ।
िबऱ्ह डीं र ग ऊन गे ल ॥
िशव जीच र ग आल ाोट छ तीच ाेल ।
ाैिी न हीं ाेलें भ व ल ॥
तंजोर ब ाी ठे वी घेई सवम मणुलख ल ।
खड ा न ल ल वल ॥
ि सीपुत्र संत जी बंधु होत िशव जील ।
ारन टाीं मणुख्य ाेल ॥
हंबीरर व सेन पती ह त ख लीं िील ।
िनघ ल परत मणुलख ल ॥
व टे मणधीं लढू न घेई िबलिर िाल्ल्य ल ।
ते थें ठे वी सुमणंत ल ॥
िशव जीचे मण गे व्यंाोजीनें छ प घ तल ।
घेतलें स्वत ं अपे श ल ॥
जेर झ ल व्यंाोजी िे ई उरल्य िहश्य ल ।
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िशव जी र यगडी गे ल ॥
िवज पुरच स ह्य ने ई र जे िशव जील ।
मणोगल मणुलखी सोडल ॥
मणुलखीं कधग क धु ळीस िे श िमणळिवल ।
सोिडलें न हीं िपर ल ॥
व टे मणधीं मणोगल ग ठ
ं ी र जे िशव जील ।
घ बर अितशय ाेल ॥
िभडल िशव जी मणोगल मण गें ह टीवल ।
व ट पुढें च लूं ल गल ॥
िु सरी फौज आडवी मणह र ज र ज ल ।
थोडसें तोंड ििलें ितजल ॥
ा ळ्य र त्रीं हळु च सुधरी आडमण गाल ।
धु ळ न हीं ििसली शत्रूल ॥
फौजसुद्ध पोहंचल पह टे िाल्ल्य ल ।
फसिवलें आयिी मणोगल ल ॥
िवज पू रच आजमव ारी ध डी थैलील ।
आश्रय मण गे िशव जील ॥
हब
ं ीरर व मणित प ठवी िवज पुर ल ।
बरोबर िे ई फौजेल ॥
नऊ हज र मणोंगल च
ं पर भव ाेल ।
ज्य नी मण गम अडिवल ॥
िवज पुरीं ज ऊन जेर ाेलें मणोंगल ल ।
ाेल मणह ग ि ण्य ल ॥
शत्रुल िपड होत ं त्र सून वेढ ा ढल ।
मणोगल िभऊन पळ ल ॥
ििल्लीच परत बोलवी ििलीरख न ल ।
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प ठवी श ह ज ह न ल ॥
जलिी ारून िशव जी वळली पुत्र ल ।
ल िवल नीट मण गाल ॥
तह ारून िशव जी ने ती िवज पुर ल ।
यवन घेती मणसलतील ॥
िशव जीचे सोवळे रुचलें न हीं भ व ल ।
व्यंाोजी मणनीं िचाल ॥
िनर स मणनीं होऊन त्य गी सवम ा मण ल ।
िनर संन्य शी बनल ॥
िशव जींने पत्र िलहीलें बंधु व्यंाोजील ।
िलिहतों पत्र अथाल ॥
वीरपुत्र म्हकिवत ं गोस वी ासे बनल ।
िहर ा ं भ्य ल ास ल ॥
आपल्य िपत्य च ठस ास जलिी वीटल ।
मणळ व च
ं ून ा टल ॥
ािनष्ठ बंधु मण झ्य ल डक्य प ठी स ह्य ल ।
तुम्ही ा ं मणजवर रुसल ॥
बोध घ्य तुम्ही मण झ ल ग प्रज प लन ल ।
त्य ग ढोंगधतोऱ्य ल ॥
मणन उत्तमण ा मणीं जप आपल्य फौजेल ।
संभ ळ मणुळ आब्रूल ॥
ाीती तुझी ऐांू य वी ध्य स मण झ्य मणन ल ।
िनत्य जपतों य जप ल ॥
ामणी पडत ं तुम्ही ाळव मण झ्य लोा ल
ं ।
सोड मणनच्य आढील ॥
सुबोध चें पत्र ऐात ं शु द्धीवर आल ।
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व्यंाोजी ल गे ा मण ल ॥
िशव जील र यगडीं गुडघी रोग झ ल ।
रोग नें अती जेर ाेल ॥
त्य चे योगें नष्ट ज्वर फ रच खवळल ।
िशव जी सोसी िु ुःख ल ॥
यवनीं िवर स िभडत ं न हीं ाुचमणल ।
िशव जी रोग ल भ्य ल ॥
सतत सह ििवस सोसी त पिह ल ।
न हीं जर बरगळ ॥
स तव्य ििवशीं िशव जी ारी तय रील ।
एाट पुढें आपक झ ल ॥
ा ळ ल हू ल िे ऊन स्वत ं गे ल स्वगाल ।
पडले सुख यवन ल ॥
ाूळव डी मणनीं खचले ारीतो शोा ल ।
रडू न ग ती गुक ल
ं ॥
॥चल॥
मणह र ज आम्ह स
ं ी बोल । धरल ा ं तुम्ही अबोल ॥
मण वळे गडी सोबतील । िशप ई ाेले उघड्य ल ॥
सोिसलें उन्ह त न्ह ल । भ्य ल न ही प ऊस ल ॥
डोंगर ांगर िफरल ं । यवन जेरीस आकल ॥
लु टलें बहु त िे श ल
ं । व ढवी आपुल्य ज तील ॥
लढवी अच ट बुद्धील । आचंब भुमणीवर ाेल ॥
ब ळगी जरी संपत्तील । तर बेत नें खचम ाेल ॥
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वट
ं की िे ई िशप य ल
ं । लोभ द्रव्य च न हीं ाेल ॥
चतुर स वधपक ल । सोिडलें आधीं आळस ल ॥
लह न मणोठ्य प गे ल । न हीं ाधीं िवसरल ॥
र ज क्षे त्र्य मण
ं ध्यें पिहल । न हीं िु सर उपमणे ल ॥
ामणी न हीं ा रस्त नील । हळू च वळवीं लोा ल
ं ॥
युक्तीनें बचवी जीव ल । ाधीं िभईन संाट ल ॥
चोरघरती घेई िाल्ल्य ल । तसेंच ब ाी मणुलख ल
ं ॥
पिहल झटे िफतुर ल । आखेर ारी लढ ईल ॥
युद्धीं न हीं िवसरल । ल वी जीव रयते ल ॥
टळे न रयत सुख ल । बनवी नव्य ा यद्य ल ॥
ि ि घेई लह नस न ची । हयगय नव्हती ाोक ची ॥
आाृती व मणनमणुतीची । बळ पे क्ष चपळ ईची ॥
सुरेख ठे वक चे हऱ्य ची । ाोंििली मणुद्र गुकरत्न ची ॥
॥चल॥
िभडस्त भ री । स बड घरीं ॥
िप्रय मणधु री । भ षक ारी ॥
मणोठ िवच री । वचमड ारी ॥
झटू न भ री । ाल्य क ारी ॥
आप्त सोयरीं । ठे वी पिरीं ॥
ल ड वरी । र ग वे भ री ॥

अनु क्रमणिका

इंग्लीश ज्ञ न होत ं म्हके मणी पुत्र क्षे त्र्य च
ं ।
उडवी फट्ट ब्रम्ह्य च ॥
जोतीर व फुल्य नें ग ईल पुत क्षु द्र च ।
मणुख्य धनी पे शव्य च ॥
िजजीब ईच ब ळ ा ळ झ ल यवन च ।
पव ड ग तो िशव जीच ॥
ाुळव डी-भूषक पोव ड ग तो भोसल्य च ।
छत्रपती िशव जीच ॥ ८ ॥
-समण प्तअभंग
सत्त तुझी र कीब ई । कहिु स्थ न
ं ीं ज गृत न हीं ॥ १ ॥
िजाडे िताडे ब्र ह्मकश ई । डोळे उघडू नी प हीं ॥ २ ॥
खेडेग व
ं ी ाुळाकी । आहे ले खकीच धकी ॥ ३ ॥
मण ह ल मणध्यें मणह लारी । जस अष्ट अिधा री ॥ ४ ॥
यमणवत मण मणले ि र । शु द्र िशक्ष अनीव र ॥ ५ ॥
धू तम िचटिकस च
ं े पुढें । ा य ाले क्टर ब पुडें ॥ ६ ॥
रे िवन्युची िप्तरि री । ब्र ह्मक िाती अिधा री ॥ ७ ॥
चहू ंाडे भटभ ई । ाुकब्य ची ि ि न हीं ॥ ८ ॥
जोती म्हके ध व घेई । िु ष्ट प सूनी सोडवी ॥ ९ ॥
-समण प्त-

अनु क्रमणिका

३
पव ड
िवद्य ख त्य तील ब्र ह्मक पंतोजी

अनु क्रमणिका

िवद्य ख त्य तील ब्र ह्मक पंतोजी
“रवद्याखात्यातील िाह्मण पंतोजी” हा पवाडा “सत्यदीरपका” मारसकाच्या जून १८६९ च्या अंकात

(पृ. ८६ ते ९२) पवाडा (रलहू न पाठरवले ला) या मथळ्याखाली प्रथम प्रकारशत िंाला होता. केंरिज

रवद्यापीठातील एक संशोधक डॉ. िोिंॅझलड ओ’हॅनलन यांनी तो धुंडाळू न “पुिोगामी सत्यशोधक” या
त्रैमारसकाच्या जानेवािी ते माचव १९८४ च्या अंकात पुन्हा प्ररसद्ध केला.

महात्मा फुले समग्र वाङ्मयाच्या सुधारित तृतीयावृत्तीत या पवाड्याचा समावेश किताना

सत्यदीरपकाकत्यांनी रदले ल्या तीन तळरटपा गाळण्यात आल्या होत्या. च्या खालीलप्रमाणे :–
(१) महाअरिच्या पोिा रशकरवणे रवटाळ मानीती ।
इंग्रजा शेकह्यांड करिती ॥

या फुल्यांच्या पवाड्यातील शब्दापैकी “महाअिीच्या” या शब्दावि तािांरकत रचन्ह असून तळरटपेत

त्याचा अथव “महािाच्या” असा असल्याने सत्यदीरपकाकत्यांनी म्हटले होते .

(२) पवाड्याच्या शीषवकाविही त्यांनी तािांरकत रचन्ह रदले होते आरण म्हटले होते , “सवव िाह्मण

पंतोजी या पवाड्यात वर्षणल्याप्रमाणे आहे त असे आमचे मत नाही, तथारप सिकािास जो दोष रदला आहे तो
बहु तांशी खिा आहे . ज्या ियते कडू न सिकाि रवद्येची पट्टी घेते रतच्या मुलांस रवद्या रशकरवण्याची जशी सोय
व्हावी तशी अद्याप िंाली नाही.”

(३) रशकवा क्लास पंतोजीचे ।
रनवळ माळ्या कुणब्यांचे ।
दु सिे महाि मांगाचे ।

या ओळीवि तािांरकत रचन्ह असून तळरटपेत “आमच्या मते सवव जातींची मुले एका रठकाणी

रशकवावी” असे सत्यदीरपकाकत्यांनी म्हटले होते .
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ORIGINAL POETRY
Our Brhamin-ridden Policy-Educational Systems
(Communicated)
पव ड
(िलहू न प ठिवले ल )
“िवद्य ख त्य त
ं ील ब्र ह्मक पंतोची [“सत्यिीिपा ” जून १८६९, पृष्ठ-८६-९२]”
त्य च मण ल त्य चे ह ल पडल्य पठ क च्य पंस्क्त ।
मणुलें तीं भलत्य च
ं ी िशाती ॥
मण ळी ाुकबी शेती खपू न ारती पट्टीची भरती ।
िमणळे न लं गोटी पुरती ॥
लह न िचटाूली पोरे ािरती ढोर च्ं य वळती ।
जोडे न हीं प य पोळती ॥
िशाण्य ल वेळ न ही िपते मणन मणध्ये झु रती ।
िोष प ह िे व ल िे ती ॥
िवद्य िे ण्य ची थ प िे ऊन रयत न डीती ।
द्वीज पंतोजी ध डीती ॥
ाुळारण्य ची मणित थोडीं पोरें जमणिवती ।
संख्य रपोट त
ं िलिहती ॥
मणह अरीच्य

[महािाच्या]

पोर िशािवकें िवट ळ मण नीती ।

इंग्रज शेाह्य ड
ं ािरती ॥
॥चल॥चा
ं री पंतोजीची ारी ।
ल ज न हीं धरत िु रिु री ।
आत ं ा तुमणचे मणह अरी ।
ि स व तुमणचे परोपरी ।
ल जली अमणे िरा जरी ।
नव्हती भू िे व परी ।
॥ च ल ॥ ब्रम्ह्य स मणधीं वकीती ही ।

अनु क्रमणिका

इतर धमणास कनििती हो ।
िनत्य बोध ची रीित हो ।
शु द्र पोर खोट धमणम हळू च िशािवती ।
द्वे ष र कीच भरिवती ।
अश तऱ्हे च्य ापटी लोा पंतोजी ािरती ।
मणुलें भलत्य चीं िशाती ॥
स्वज तीचे चुाती परतुनी ारती समणजु ती ।
िशक्ष बोध ने ािरती ॥
पराी मणुलें चुात च पट् गुिे मण िरती ।
जोर ने ा न िपळती ॥
शु द्र ले ार मणुा मण र िे ऊन पळिवती ।
ठे िवती संख्येची भरती ॥
शळव
ं र विरष्ठ येत ं चोंबडाी ािरती ।
ार व आजमव तो िाती ॥
॥ च ल ॥ ज तीचे इनस्पे ातर ।
तप सी ह जरी मण स्तर ।
गुकी म्हके श ळ मण स्तर ।
पंतोजी चढिवल फ र ॥
रपोटीं फुगवी िवस्त र ॥
ग तों मणी थोड्य त
ं सर॥
॥ च ल ॥ शु द्र ची ज त वेडी हो ॥
िलिहण्य ची न हीं गोडी हो ॥
खोटीच िलिहतो चह डी हो ॥
िसद्ध स धा होऊन ारती ज तीची बढती ।
ाोकी घेईन ह्य ची झडती ॥
आंधळे िळती सवम त्य च
ं ें ाुत्रे पीठ ख ती ।
मणुलें तीं भलत्य च
ं ी िशाती ॥
संध्य सोवळें िनत्य बेत ने पंतोजी ािरती ।
ह जरी पोरें स रें घेती ॥

अनु क्रमणिका

शु द्रपोर ं ट फ स ग
ं ून वेळ घ लिवती ।
गुरूच हु ि च लिवती ।
आठ व जल्य वेळ झ ल मणोठ्य घ ईने येती ॥
खु ची आसन वर बसती ।
ब्र ह्मक ची मणुलें िशािवत ं िह व जिवती ।
स वली घड्य ळ प हती ॥
थाले ब पे भ ळ वरच घ मण िनरिपती ।
ाप ळीं बुक्य मण रती ॥
टे बल वर हळू च प लथें डोाें ठे िवती ।
च ड ा य पोर ि खिवती ॥
जेवक वेळ झ ल मणधींच िचाून उठती ।
श ळे ल झटान सोडीती ॥
॥ च ल ॥ जेवून झोपती ग र ॥
नंतर न्युजपे पर ॥
िलिहती पत्र अखेर ॥
थंड ई पडल्य वर ॥
श ळे त ज ती घडीभर ॥
िशािवती भ वलें तर ॥
॥ च ल ॥ ब्र ह्मक पंतोजी ारती हो ॥
शु द्र च्य िशाण्य ची मण ती हो ॥
सग
ं तों तुम्ह प्रिचती हो ॥
मण ळ्य ाुकब्य बोध ारून र त्रीं पोथ्य व चती ।
आपलें मणहत्व िशािवती ॥
भलतीच थ प िे ती िसध्य वर ििक्षक घेती ।
मणुले ती भलत्य च
ं ी िशाती ॥
सवम जग ल शु द्ध नमणुन प ह ही र जनीित ।
शु द्र ल उघड न डीती ॥
िवद्येस ठी पट्टी पैस ब्र ह्मक पंतोजी ािरती ।
जग च संशय फेिडती ॥
मणह र ज तीचे भपित भूिेव मण िनती ।
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ते थें ि स च
ं ी ाोक गती ॥
अश तऱ्हे च्य ढोंगी लोा ं िशक्षा ने िमणती ।
सुध रले शह के ह्मकवीती ॥
व घ मणेंढक्य ािरत ं ारती ख ड
ं ची बढती ।
जळ मणधीं पक्षी जसे उडती ॥
सुध रले मणंडूा सपा ज्ञ न िशािवती ॥
ज्ञ न ने झ ली उपरती ॥
इंस्ग्लश च्ं य मणे हरीपुरते सुध रले बनती ।
घर मणध्ये िगडी पुिजती ।
॥ च ल ॥ ने मण गुरु अन्य ज तीचे ॥
नमणूने स स्त्वा ज्ञ न चे ।
िशावी ा मण पंतोजीचे ।

[टीप : ‘रशकवी काम पंतोजीचे’ या ओळीऐवजी डॉ. िोिंॅझलड ओ’ हॅनलन यांनी रदले ल्या

मारहतीनुसाि जून १८६९ च्या सत्यदीरपकेच्या अंकात ब्याण्णव पानावि ‘रशकवा क्लास पंतोजीचे’ अशी ओळ छापले ली आहे .
[पहा : पुरोग मणी सत्यशोधा : जानेवािी ते माचव १९८४, पृष्ठ २४ व ३१]]

िनवळ मण ळ्य ाुकब्य चे ।
िु सरे मणह र मण ग
ं चे ।
बीस घ्य अनु भव चें ॥

॥ च ल ॥ वृक्ष मणग िे ईल फळ स हो ।
सुख मणग होईल शु द्र स हो ।
ल जव भुंिेव स हो ॥
शू द्र मणुल ची ि ि न ही जोती मणन मणधीं झु रती ॥
िु सरे िखस्ती तरफडती ॥
सुध रले ह्मकिवत आत ं तुम्ही आमणचे भूपती ।
मणुलें भलत्य च
ं ी िशाती ॥
- समण प्त -

अनु क्रमणिका

४
ब्र ह्मक चे ासब

अनु क्रमणिका

ब्र ह्मक च
ं े ासब
“नवी पुस्तके” या सदिाखाली “िाह्मणांचे कसब” या पुस्स्तकेवि अरभप्राय दे ताना

सत्यदीरपकाकते बाबा पदमनजी यांनी म्हटले होते “िा. जोरतबा गोझवदिाव फुले यांनी “िाह्मणांचे कसब”
या नावाचे पुस्तक छापून प्ररसद्ध केले आहे . िा. जोतीबांनी आपले पुस्तक स्वदे शी कुणबी, माळी, मांग,
महाि यांस अपवण केले आहे . िा. जोरतबांनी िाह्मणाच्या कसबाचे यथाथव वणवन केले आहे . त्यात काही

अरतशयोक्ती नाही. ज्यांस भटपणाची फािशी मारहती नाही व ज्यांचे वागणे कुणबी, माळी लोकांत नाही
त्यांस कदारचत या पुस्तकात कवीने आपले कसब चालरवले आहे असे वाटे ल पिंतु आम्हांस जी काही
भटपणाची मारहती आहे त्यावरून ति हे खिोखि िाह्मणाचेच कसब वर्षणले आहे असे वाटते . िाह्मणाचे

कसब दोन आण्यात रमळते (पुणे , वेताळपेठ, कत्याचे दु कान)” (पह . “सत्यदीरपका”, वषव १०, अंक १,
जानेवािी १८७०)
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PRIESTCRAFT EXPOSED
By
JOTI GOVINDRAO FULE
ब्र ह्मक च
ं े ासब
हें लहानसें पुस्तक
जोित गोकविर व फुले
यांनी
लोकरहताथव केलें आहे
“तूं स गर ारुके च िे व तुजल िच िु ुःख स ग
ं वें ।”
“तुजव च
ं ुन इतर तें ििनमणुख पसरोिन ा य मण ग वें ।”
मुंबईत
इंदुप्रकाश कािखान्यांत छारपलें
१८६९
(पुण्यांत वेताळपेठेंत पुस्तककत्याच्या दु कानीं रवकत रमळतें)
कामणत िोन आके
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अपकमपित्रा
मणह र ष्ट्र िे श त
ं ील
ाुकबी, मण ळी, मण ग
ं , मणह र
यांस
हें पुस्तक
ग्रंथकत्यानें
परमण प्रीतीनें
नजि केलें असे.
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प्रस्त वन
ह्या लहानशा चोपडीला मोठी प्रस्तावना रलरहण्याची गिज नाही. आमच्या दे शांत िाह्मणांचें महत्त्व

रकती आहे व ते धमाच्या रमषांनें लोकांवि केवढा जु लूम करितात हें प्ररसद्धच आहे . असें असतां कोणी

ह्मणतील कीं, हें पुस्तक िचण्याचें कािण काय ? ति त्यास असें उत्ति आहे कीं, िाह्मण आपला कावा सवव

जातींच्या लोकांसी सािखा चालवीत नाहींत. कुणबी, माळी वगैिे शूद्र लोकांत त्यांचें भटपण फाि चालतें,
आरण तें इति जातीच्या व रवशेषेंकरून सांप्रतकाळच्या सुधािले ल्या लोकांस फािसें ठाऊक नाहीं. जे रवद्या

रशकून सुधािले आहे त त्यांच्यामध्यें भटजीबुवांचें महात्म्य रदवसानुरदवस कमी होत चाललें आहे ; पिंतु अशी
गोष्ट शूद्र जातींत नाहीं. ते थें अद्यारप बाजीिावाच्या वेळची भटशाई िाज्य किीत आहे . अशा लोकांस त्यांच्या

बंधानातून सोडवावें म्हणून िा. जोरतबांनीं हा अल्प प्रयत्न केला आहे . त्यांचा दु सिा एक हे तु हा आहे कीं,
आमच्या समदृरष्ट इंग्लीश सिकािनें आपल्या प्रजेंतील ह्या अरत-उपयोगी वगांस रवद्या रशकवावी व रतच्या
योगें त्यांचे डोळे उघडू न त्यांस भटांच्या दास्यत्वांतून मुक्त किावें. हे हे तु रसद्धीस गेले असतां ग्रंथकत्याचे
श्रम सफळ होतील.

B. P.
⧠⧠

अनु क्रमणिका

कहिु स्थ न त
ं िाह्मण सत्ताधािी होण्यापूवी या पुण्यक्षेत्रीं कोण कोण व कसकसे अरधकािी कोठकोठें

होते व िाह्मणांनीं हा दे श काबीज करून लढाईत मोड होऊन सांपडले ल्या लोकांस दास करून बाकीच्या

उिल्या महाअिींतून पिशु िामानें रकत्येकांस दे शोधडी करून बाकी उिले ल्या सवव महाअिींस पाताळीं घालू न
आद्यारप त्यांस कसे गांजीत आहे त यारवषयीं पवाडा.

१
सत्त नऊ खंड ॥ होती अखंड ॥
ि ह वी तशीच ा शीस ॥
जपले बहु त एाीस ॥
गुकगंभीर ॥ रक मणधीं शू र ॥
ने िमणले प्रत्येा खंड स ॥
खंडोब न व
ं ििले त्य स ॥
वीरप्रचंड ॥ उभे मण तंड ॥
मणुख्य ाेले ा ळबैिहिरस ॥
व गवी नऊ खंडोब स ॥
िे श आभंड ॥ सुभे उिं ड ॥
योिजले प हू न ख श स ॥
मण िनती सवम नवलोब स ॥
मणुख्य मण ह सुभ

[ह्मसोब .]

॥ प िठशीं उभ ॥

ामणी न हीं खबरि रीस ॥
िु य्यमण ा ळबैिहिरस ॥
न्य य चौाशी ॥ सोपी सुज्ञ शी ॥
ने िमणले बहु त मणितनीस ॥
मणुख्य नव [नवखणची जाणाई] खंडच्य न्य य स ॥
अने ा प यिळ ॥ घोड्य चें बळ ॥
ामणी न हीं ितरं ि ज स
ं ॥
िभडिवले भ ले ख द्य
ं स॥
र जिनतीने ॥ लढती शरतीनें ॥
झोंबती मणल्ल ते युद्ध स ॥
जपले बहु त एाीस ॥ १ ॥
लघु रजव डे ॥ पडत ं ाोडें ॥

अनु क्रमणिका

ध वून येती ाुमणाेस ॥
घेऊन स त [साती आसिा] आश्रय स ॥
प ऊस प की ॥ आब ि नी ॥
भोिगती सत्त स वा श ॥
ल जवी स्वगी सुख स ॥
रत्न िगरी ॥ डोंगर व
ं री ॥
ज त होते हव ख ण्य स ॥
प हू न थंड्य ज ग्य स ॥
गड जेजुरी ॥ ज इ मणल्लअरी ॥
बरोबर घेई प्रध न स ॥
िनत्यश बसे मणसलतीस ॥
अती रं गेल ॥ न िीं ल गले ॥
गुंतले ऐष आर मण स ॥
ाळ ले पराी लोा स
ं ॥
िं गेखोर न
ं ीं ॥ ाट ारूनी ॥
योिजले मणुख्य ब्रम्ह्य स ॥
ल गले लु ट धु मण ळीस ॥
मण र िे ऊन ॥ जेर ारून ॥
ि स ब ाेले बहु त स
ं ॥
ओळखून प ह य शु द्र स ॥
ब ाी उरले ॥ ले श र िहले ॥
िभडले परशर मण स ॥
जपले बहु त एाीस ॥ २ ॥
िे शन त्य ची ॥ प्रीत बंधूची ॥
मण िरले बहु त उपऱ्य स
ं ॥
प्रितज्ञ सोडऊं शु द्र स ॥
परशर मण स ॥ झ ल बहु त्र स ॥
प हू न िवधव बिहकीस ॥
झोडीले मण ह आरीस ॥

अनु क्रमणिका

िनत्य िभडू न ॥ मणोड ारून ॥
सोिडले न ही गर्णभकीस ॥
उपजल्य मण री ब ळ स ॥
िद्वजवैरी ॥ मण ह जो आरी ॥
आखेर आकल जेरीस ॥
प त ळीं घ तले त्य स ॥
शोध ा िढले ॥ िनत्य विधले ॥
पळिवले परक्य भूिमणस ॥
ओळख िे आत परभूस ॥
उरले सुरले ॥ अित पीिडले ॥
ह्मकती मण ग
ं मणह आरीस ॥
भेट ह्य जु न्य क्षे त्र्य स ॥
ाुराुर पुरे ॥ मणन चुरचुरे ॥
सोड सुड ची आत ं आस ॥
सग
ं तो नीट तुल ख स ॥
िनत्य िवनिवतो ॥ तुल सुचिवतों ॥
भोगशील अखेर गोत्य स ॥
जपले बहु त एाीस ॥ ३ ॥
ाेली धु ळप की ॥ िशवेन ाोकीं ॥
सहज बंिी उिमण स
ं ॥
ठे िवन ाोकी च ारीस ॥
ि ण्य ल रे मणह ग ॥ पोट ची रे आग ॥
सोई न ही पोट भरण्य स ॥
ख ती मणे ल्य जन वर स
ं ॥
भूा मण ईन ॥ ाळ स िहन ॥
ह त मणधीं घेती ाचाुल स ॥
धड ा उष्टें मण गण्य स ॥
मण ईस हे ब ॥ भ ईस हे ब ॥
ह ा मण िरती सवांस ॥
घर त
ं आल्य गे ल्य स ॥

अनु क्रमणिका

चड
ं ळ स ॥ उष्टें िे क स ॥
मणन ई धमणी ब्र ह्मक स
ं ॥
प प जोडे िे त ं तुम्ह स ॥
ि रीं बसू ना ॥ मण रूं ना ह ा ॥
त्र सलो प हू न तोंड स ॥
उठ न
ं मण रीन िगड स ॥
ा य तुझ धमणम ॥ ाळूं िे रे वमणम ॥
िभक्ष शू द्र ची ख तोस ॥
ाोकत धमणम तुझ ख स ॥
सोड गवास ॥ ल ग मण गास ॥
ज ळ ह्य खोट् धमणास ॥
जपले बहु त एाीस ॥ ४ ॥
धन्य र कीब ई ॥ झोप ासी घेई ॥
आहे स मणोच्याची धकीन ख स ॥
सोडवी िीन बंधूस ॥
सवम जग ल ॥ धड त्व ं ििल ॥
बंि ाेले गुल मण ारण्य स ॥
ल गे ल बट्ट ाीतीस ॥
नव
ं ऐाून ॥ आलों ध व
ं ून ॥
ाधी तूं येतीस प ह कीस ? ॥
ग िं जले मण ग
ं मण ह र स ॥
गोरे ा मणग र ॥ मणोठ िरब र ॥
सोिपती सवम ब्र ह्मक स ॥
मणन मणधी िभती फ र त्य स
ं ॥
मण िहती थोडी ॥ िमणज स बडी ॥
भोिगती िनत्य आर मण स ॥
पुरिवती हक्क पे नशनीस ॥
मण ग
ं मणह आरी ॥ जेर झ ले भ री ॥
िवसरले आपल्य मणहत्व स ॥

अनु क्रमणिका

उमणजेन शत्रुा व्य स ॥
सूड घेतल ॥ नीच मणिनल ॥
िशवत ं ज ती आंघोळीस ॥
िशािवतो ाोक िलिहण्य स ॥
शोध स्वत च ॥ जोितर व च ॥
ािळवतो र कीब ईस ॥
सोडवी गुल मण ाेल्य स
ं ॥५॥
२
िाह्मण जोशी शूद्राच्या घिीं मूल जन्मलें म्हणजें येऊन कसा पैसा
उपरटतो यारवषयीं
॥ अभंग ॥
सोहोमण ाोहोमण न ि इतक्य त
ं ॥
आल गृहत त जोशीबुव ॥ १ ॥
पुसे जन्मणा ळ र शीचक्र मण ड
ं ी॥
च ळी बोटें ा ड
ं ीं वेड जैस ॥ २ ॥
न्य ह ळु नी सवम भोळ्य िपत्य बोले ॥
मणुळ वरी आलें ब ळ तुझ्य ॥ ३ ॥
ाृित्र्यम्य चे बोल पडत च ा नीं ॥
घ बरले मणनीं िवद्य हीन ॥ ४ ॥
मण त ब ळ ाडे प हु िनय रडे ॥
सवम ाेले वेडे प ख ड्य
ं
नें ॥ ५ ॥
प हू न ही संिध उप य सुचवी ॥
जप स बसवी ब्र ह्मक स ॥ ६ ॥
अनु ष्ठ नी ि न ब्र ह्मक स
ं ार ॥
आलें िवघ्नव र बसू ना ॥ ७ ॥
ग्रहध ा पीड ह्मके ाजम ा ढू ं ॥
भड
ं ीाुंडी मणोडू ं सुख स ठीं ॥ ८ ॥

अनु क्रमणिका

जप अनु ष्ठ न यथ िवधी ाेल ॥
मणूढ न गिवल ग्रहमणीषें ॥ ९ ॥
त प येऊनीय त न्हे घ बरलें ॥
मणृत्युपंथी गे लें ल गलें च ॥ १० ॥
पुत्र उत्स ह च्य सुखसोहळ्य च्य ॥
आनंि मणुळीच भंग ाेल ॥ ११ ॥
पोटे ज ळूं ना लोा ं फसवूनी ॥
िे व र गऊनी जोती म्हके ॥ १२ ॥
३
िाह्मण जोशी शूद्राच्या लग्नांत त्यास कसा बुचाडतो यारवषयीं
॥ अभंग ॥
मण गकीच्य वेळी जोशीबुव येई ॥
र शीबळ प ही ििमण ख नें ॥ १ ॥
स्विहत ची आस न्यून ाल्पोिनय ं ॥
ग्रह योजूिनय जप स्थ पी ॥ २ ॥
लग्न वतमिवत ं िु ा न मण ड
ं लें ॥
गकपती ाेले सुप रीचे ॥ ३ ॥
ख रा खोबरें नै वेद्य च भ र ॥
ििक्षक रीतसर पैस लू ट ॥ ४ ॥
िटपी ा गि त
ं ितथी ने िमणले ल्य ॥
ाुंाें शोभिवल्य ह तीं ििल्य ॥ ५ ॥
वषम वय गूक तोलू न प ह की ॥
न हीं येत मणनीं ज्य च्य ले श ॥ ६ ॥
लग्न चे आधीं मणोठी गडबड ॥
ध वे िु डिु ड िोहींाडे ॥ ७ ॥

अनु क्रमणिका

सुरव त ाेली वर वस्त्रें िे ई ॥
भ ळीं िटळ ल वी िे ऊळ त
ं ॥८॥
उठे झडारी मण ड
ं वत
ं जई॥
बोले लवल हीं त्वर ार ॥ ९ ॥
ह तीं शस्त्रें िे ई प ठर खे ाेले ॥
मण मण ने िमणयेले परस्पर ॥ १० ॥
मणध्ये उभ र हे ह तीं अंतरप ट ॥
मणंगळ च प ठ सुरू ाेल ॥ ११ ॥
ट ळ्य च
ं गोंधळी व द्य च
ं िक क ॥
म्हके शु भ लग्न स वध न ॥ १२ ॥
वधु वर िोघे िबच री अज्ञ नी ॥
ििलें गुंतवूनी जन्मणभर ॥ १३ ॥
अग त
ं ुा ब ाी ध ि
ं लीनें येती ॥
ह त पसिरती पैश स ठी ॥ १४ ॥
सूत गुंड ळू नी वधू वर ं ाोंडी ॥
ििक्षक ती तोंडी बीजमणंत्र ॥ १५ ॥
ा ड्य मणुड्य ज ळी लज्ज होमण ाेल ॥
न ही मणनीं घ ल लज्ज हीन ॥ १६ ॥
उभयत च्ं य ा ळ ते लस डी िे त ं [साड्याच्या रदवशी धमाच्या झहमाईतीने शूद्रापासून आडवून पैसा फाि घेतात.] ॥
न ा मणुरडत ं वेळ ज ई ॥ १७ ॥

फ र थोडी ह्मके मण ड
ं वखंडकी ॥
घेई तो भ ड
ं ू नी अखेरीस ॥ १८ ॥
परज तीवर तुम्ही सोपूं ना ॥
बुडिवत फुा धमणममणीषें ॥ १९ ॥
वडील ध ाुटे स्ने ही उभयत च
ं े॥
पंच स्वज तीचे िनवडु नी ॥ २० ॥

अनु क्रमणिका

वषम वय गुक िप्रत परस्पर ॥
प ह स र स र तप सूनी ॥ २१ ॥
िे व प्र थूमिनय घ लव वी मण ळ ॥
मणे ळऊनी मणे ळ आनंि च ॥ २२ ॥
ब्र ह्मक च
ं ें येथें न हीं प्रयोजन ॥
द्य वे ह ालू न जोती ह्मके ॥ २३ ॥
४
िाह्मण जोशी शूद्राच्या घिांत ऋतुशांतीच्या वेळीं अनु ष्ठान वगैिे करून तूपपोळ्यांची चंगळ कशी उडरवतो व
दरक्षणा कशी घेऊन जातो यारवषयीं
॥ अभंग ॥
ऋतू प्र प्त होत स िधती ब वेळ ॥
स िहन ती ाळ उभ ि री ॥ १ ॥
ि िवती उल्ह स बोलू न मणंजूळ ॥
पोटी तळमणळ द्रव्यलोभ ॥ २ ॥
सोडू िनय ल ज िवच रीती ा ळ ॥
प ही र शीबळ पंच ग त
ं ॥३॥
जप अनु ष्ठ न स्थ िपती िनवळ ॥
झटती ाेवळ जसे स्ने ही ॥ ४ ॥
ब्र ह्मकभोजन तूप चळवळ ॥
ििक्षक तुंबळ आधी बोली ॥ ५ ॥
फुाटचे ख ती ि टिवती नळ ॥
ारी मणळमणळ प की पीत ं ॥ ६ ॥
धनी जेवत न उठे पोटशू ळ ॥
गुळवकी गुळ प की घ ल ॥ ७ ॥
भोंििती अज्ञ नी गृह प ठबळ ॥
इहलोाी ा ळ पोटब बू ॥ ८ ॥
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आप्तसोयऱ्य च
ं मणे ळवूनी मणे ळ ॥
त्य ग वे समणूळ प ख ड्य
ं
स॥९॥
प्र थमन िे व ची भोजन िनमणमळ ॥
सज सवमा ळ जोती म्हके ॥ १० ॥
५
िाह्मण जोशी शूद्रानें घि बांधले म्हणजे घिभिणीच्या वेळी आपण ताजा स्वयंपाक खाऊन उिले ला रशळा
पाक घिधण्यास ठे वन
ू कसा जातो यारवषयी
॥ अभंग ॥
प य उन्ह मणध्ये िबग री ख िं िती ॥
टोपली व ह ती मणलम्य ची ॥ १ ॥
गगनी प ह डी गवंडी चढती ॥
िवट त्य मण िं डती ग ऱ्य मणध्ये ॥ २ ॥
मण ाड चे परी सुत र वेंगती ॥
ल ाडे जोिडती ा ळ शीने ॥ ३ ॥
पोट स ठी सवम य तन भोिगती ॥
न ही पोटी भीती ा मणाऱ्य ॥ ४ ॥
घ मण चे प झर थेंब टबाती ॥
सवमि झटती िय फुटे ॥ ५ ॥
श्रमण प हू िनय धनी खु ष होती ॥
वचन ब िे ती जेवक चें ॥ ६ ॥
अश जेवक स व स्तू न व
ं िे ती ॥
खु श मणती येती अखेरीस ॥ ७ ॥
िे ऊनी मणुहूतम ििवस ने िमणती ॥
न िी ल िवत ती घरधनी ॥ ८ ॥
ब्र ह्मकभोजन होमण ारिवती ॥

अनु क्रमणिका

ढ ल उभ रीती िनश क च्ं य ॥ ९ ॥
थ प िे ऊिनय भोजन स िरती ॥
ििक्षक ती घेती यथ स ग
ं ॥ १० ॥
संध्य ा ळ झ ल आशीवाि िे ती ॥
बुडवूनी ज ती अज्ञ न ल ॥ ११ ॥
धनी ा मणग र तोंड ाडे पह ती ॥
िशळ प ा ख ती स वा श ॥ १२ ॥
भोळ्य भ िवा ल ठा फसिवती ॥
अधोगती ज ती जोती म्हके ॥ १३ ॥
॥ अभंग ॥
जळो जळो तुमणचें िजके ॥
उद्योग्य आधी त जे ख के ॥ १ ॥
हे ब ाृत्य ल िजरव कें ॥
समणजोत ापटी शह के ॥ २ ॥
घ्य वी घ्य वी मण झी भ ा ॥
जरी ा ं स ग
ं े न अने ा ॥ ३ ॥
स्वाष्ट ने पोटें भर ॥
जोती िशावी फिजतखोर ॥ ४ ॥
६
िाह्मण शूद्राचे घिी पोथी वाचायचे रनरमत्ताने रशरून त्याच्या संसाि खटल्यात हातू घालू न त्यास कसा
बुडरवतो यारवषयी.
॥ पव ड ॥
बामनी ा व ॥ समणजु न घ्य व ॥
आहे त आाले चे खबरि र ॥
शह के ठा आरप र ॥

अनु क्रमणिका

ऋिषमणंडळ ॥ धमणाचे बळ ॥ वेि सबळ ॥
ाडा िबजली श्र प चे घर ॥
िे व

[भृगुनामक ऋषीने रवष्ट्णूच्या छातीवि लाथ मािली होती.]

ल थ छ तीवर ॥

िशप ई क्रुर ले खिनस ध र ॥
ि स ब ाेले मणह वीर ॥
ब्रहम्य मणुख्य िशर वर ॥
रकी रकशू र ॥ घुसे बेशीर ॥
ितर च मण र अनीव र ॥
परशर मण चे लष्ट्ार ॥
िवद्य हीन ॥ शु द्र प हू नी ॥
हळू च ास ग िं ठत ं त्य ल ॥
ल गतो पोथ्य व च यल ॥
बोध ािरतो ॥ मणहत्व िशािवतो ॥
चुाेन िनत्य ने मण ल ॥
गरीबी ि वी भोळ्य ल ॥
अट्टल धू तम ॥ प हू न मणुहूतम ॥
समण प्ती ििवस ने िमणल ॥
उपटी श लिु श ल्य ल ॥
गोडी ल वूनी ॥ होई ा राून ॥
आटपी सवम ा रभ र ॥
शह क ठ ा आरप र ॥ १ ॥
उघडी िप्तर ॥ प ही सत्वर ॥
रोखे िनवडी प्रतव र ॥
तग िे ध डी घरोघर ॥
पैस उगवी ॥ नोा ि खवी ॥
हु श री छ प धन्य वर ॥
अज्या ि ड
ं ाुळ वर ॥
िनऱ्य सोिडती ॥ िफरे ाोडती [कोडतात.] ॥
मण ठल अजी व चक र ॥
ठर व प ती बरोबर ॥

अनु क्रमणिका

ाुळ घरी ज ई ॥ सूचन िे ई ॥
अजी ाेली तुजवर ॥
सग
ं तो फेड उपा र ॥
मण झी समणजूत ॥ ा ढ एा त
ं ॥
घेिवतो तुमणची तार र ॥
ारिवतो हप्ते मणुारर ॥
ारून िफतुर ॥ मणूठ ाेली ग र ॥
धन्य ची समणजूत वरवर ॥
उभयत ं िे ई ग जर ॥
िफरूनी भ गल ॥ खर श्रमण ल ॥
झोप आली आंगी सुरसुर ॥
अंगमणोडे िे ई व रं व र ॥
ा मण च नीर ॥ पोिशल धू र ॥
घर ल ज ई सुत्रध र ॥
शह क ठा आरप र ॥ २ ॥
प डव गुढी ॥ ढ ल फडफडी ॥
र मणजन्मण च पस र ॥
ा ढी हनु मणंत प ठीवर ॥
आष ढमण सी ॥ एा िशी ॥
ब ाी च र सोमणव र ॥
पू जिवतो बैल बें िूर ॥
न गपंचमणी ॥ ाृष्ट्क अष्टमणी ॥
ब्र ह्मकभोजन च भ र ॥
चंगील तूप पोळीवर ॥
कपड मण िं डतो ॥ प य पडिवतो ॥
भ िवी भिट्ट व्य प र ॥
मण जल तटटू गुलज र ॥
िवजय िशमणीस ॥ पुजवी घोड्य स
ं ॥
फर ळ धनते रस वर ॥

अनु क्रमणिका

लक्ष्मणी-पू जन वहीवर ॥
तुळशी लग्न त
ं ॥ मणारसंक्र त
ं ॥
व िचतो वषमफळ स र ॥
मणजु री घेतो ह त वर ॥
पैस उड ल ॥ शु द्र बुड ल ॥
उरल होळी संवस्ा र ॥
मण रवी बोंब आखेर ॥
मणनीं ास्ल्पलें ॥ ग्रहक योिजलें ॥
ि नधमणाच भिडमण र ॥
शह क ठा आरप र ॥ ३ ॥
िहशेबी घोळ ॥ सवम गोंधळ ॥
व ढवी ाजम डोईवर ॥
आंतून होई स वा र ॥
पैश वर जीव ॥ येईन ाींव ॥
अज्या ारवी धन्य वर ॥
पैस िे ई ग ह क वर ॥
वेळ प हू न ॥ संिध स धू न ॥
मण गकी ने ट त्य जवर ॥
तग ि ध डी प ठीवर ॥
ि मण िु प्पट ॥ सवम एावट ॥
नोंििती गह कखत वर ॥
िु मण ल पुस्त रिजष्टर ॥
संध्य सोवळे ॥ भस्मण टळटळे ॥
ाडाली मणजी धन्य वर ॥
कनिितो खर्णचा ह फ र ॥
वर्णजले घर ॥ घरीं व्य प र ॥
च लवी ह त ग हक वर ॥
ज िळतो पोट व्य ज वर ॥
ह त वर िे ई ॥ ले हू न घेई ॥

अनु क्रमणिका

व यि आट स्ट प
ं वर ॥
ठोाली अजी आखेर ॥
धन्य वंर जीव ॥ ाेली मणोठी ाींव ॥
बिक्षस बीनभ डे घर ॥
शह क ठा आरप र ॥ ४ ॥
घ लू नी फ स ॥ ाोंिडल ख स ॥
मणोहर िहमणतीच फ र ॥
ाप ळ टें ाी ह त वर ॥
तडजोड ाेली ॥ ख तीं चढ वेली ॥
बेि व वतन वर ॥
ाेल शेवट उपा र ॥
उप य खुंटल ॥ त प पे टल ॥
झ ल तुरंगी वतनि र ॥
िस्त्रयेवर पडल संवस र ॥
घर न हीं ि र ॥ व ढल आह र ॥
आखेर पोट िळक वर ॥
भोंवतीं पोरें जोज र ॥
ब ईस ज ऊं द्य ॥ पोट भरुं द्य ॥
ग ईन िु सऱ्य मणधीं स र ॥
ट ळी िे तो ह त वर ॥
र कीब ई ॥ शोधू न प ही ॥
प प हें तुझ्य िशर वर ॥
ा य ! तूं जब ब िे क र ? ॥
समणज ा ह
ं ीं धरीं ॥ उमणज अंतरीं ॥
ार िवद्येच प्रस र ॥
सोडू नये ातमव्य स र ॥
जोतीर व ॥ ास िे ई ड व ॥
गवसून र जनीती वर ॥
शह क ठा आरप र ॥ ५ ॥

अनु क्रमणिका

७
शूद्राच्या अंतकाळी िाह्मण वैद्य भटजी व कािटा बनून त्याच्या बायकोस िुिपणे कसा नारडतो यारवषयी
॥ पव ड ॥

शू द्र जजमर ॥ च ले ा ठीवर ॥
तीन प य चे पशू बनले ॥
तग िे यमण ि रीं बसलें ॥
ारी तळमणळ ॥ बुिद्धल बळ ॥
मणन संस री अती िरझले ॥
मण य जंज ळी िाती रुतले ॥
झ ल घ बर ॥ पडे पस र ॥
लष्ट्ार वैद्य चे हलले ॥
ाैिी पडद्य मणधी ाेले ॥
न ड्य पह ती ॥ मण त्र योिजती ॥
औषध िामणितचे ििले ॥
पैसे ध ि
ं िलने ने ले ॥
व ता ऐाून ॥ आल ध वून ॥
पंख ा ग चे फडफडले ॥
सोंग भट्ट चे मणधी आलें ॥
िचत्त उड ल ॥ ड व मण िं डल ॥
भडभड पुर क व िचले ॥
ि नधमणास सुरु ाेले ॥
िु खके जड ॥ मणधी बडबड ॥
ऐात ा नठ ळ बसले ॥
रोगी ऐाेन बोले ॥
ि न मण गे ि न ॥ पशु गोि न ॥
अखेर जोडे घेतले ॥
तग िे यमण ि री बसले ॥ १ ॥
स्त्री गरगर ॥ घ र जसी िफरे ॥
अश्रुप त च
ं लोट च ले ॥

अनु क्रमणिका

हृियी ा ळीज होरपळे ॥
मण नल ख ई ॥ िभरिभर प ही ॥
पिताडे नीट न्य ह ळींले ॥
जसें ा आा श ाोसळले ॥
उठे लवल ही ॥ पोर ाडे ज ई ॥
उचलू न ाडे वर घेतले ॥
िु ग्ध घ ईने प िजले ॥
सोडी झटाून ॥ येई परतुन ॥
ब्र ह्मक मणधी आडवे पडले ॥
बोलके स्त्रीचें बंि ाेले ॥
जीव तडफडे ॥ रोख पिताडे ॥
ख ली हनविटल धरले ॥
मणुाे वोट ल ह ळू च ििले ॥
ि न ारू द्य ॥ स्वस्थ मणरुं द्य ॥
क्ले श संस र पुरे झ ले ॥
आमणंत्रक िे व चे आले ॥
पुरे ार आत ं ॥ खोटी मणमणत ॥
फुसफुस पुर क ल िवलें ॥
व्यथम हें जन्मण िविडलें ॥
िद्वज हयगई ॥ ारत ं सोई न हीं ॥
ाैा प ह आधोगती गे ले ॥
तग िे यमण ि रीं बसले ॥ २ ॥
अती व्य िपल ॥ प्र क त्य िगल ॥
वेटुळे मणमणते चे पडले ॥
भट्ट ल मणधीच ाोंिडले ॥
हळू च िनघ ल ॥ घरी पोहचल ॥
भोजन यथ स ग
ं ाेले ॥
ा रटे स्मणश नी बनले ॥
मणनी योजून ॥ ग्रह धुंडून ॥
ित्रप ि शोधू न ा ढले ॥

अनु क्रमणिका

मणन भौत चे खचिवले ॥
िवधी सुरू ाेले ॥ मणंत्र बोिलले ॥
िपठ चे पुतळे ारिवले ॥
िर्भ तीथाचे स्थ िपले ॥
द्रव्य घेवून ॥ अग्नी िे ऊन ॥
न डू न घरी परत गे ले ॥
डोमण ा ग ने अंती िपडले ॥
आह उरले ॥ स्वस्थ बसले ॥
ब ईल समणज ऊ ल गले ॥
मणुल नें पोट सी धिरलें ॥
ांवटी फुटली ॥ सवम उठलीं ॥
ांबर ब ईची खचली ॥
घरीं िमणत्र न
ं ीं पोहचवली ॥
ा रट येई ॥ हळू च सुचवी ॥
बेत िविधचे ठरिवले ॥
तग िे यमण ि रीं बसले ॥ ३ ॥
वडील पुत्र ल ॥ जीन घ तल ॥
गरुडपुर क न चिवले ॥
िवधी नऊ ििवस ारिवले ॥
ि ह व ििवस ॥ जमणवी सवांस ॥
भ त चे ऊंडे मण ड
ं ीवले ॥
ा वळ्य भोजन िे िववलें ॥
भड
ं ी ाुंडी ि न ॥ छत्री िनि न ॥
मणन ा ठीवर बसलें ॥
शेवटी जोड्य ने तृप्त झ ले ॥
धू तम अट्टल ॥ ाेल सट्टल ॥
भट्ट नें शु द्र ठािवलें ॥
ज्ञ न सवांचे ासें खुंटलें ॥
ाजमब ज री ॥ झ ल बहु परी ॥

अनु क्रमणिका

धमणम थ िपनें िाती लु टले ॥
त्र क ते र व्य न हीं उरलें ॥
भट्ट धनाो ॥ शु द्र ऋकाो ॥
ाजम शेत वर ा िढलें ॥
भोजन ज तील ििलें ॥
थोड्य ििवस त
ं ॥ व्य ज मणुिल त
ं ॥
गह कखत चोख नवें ाेलें ॥
िमणर शी भट्ट व रस झ ले ॥
िनमणाहर मणी ॥ मणोठ गुल मणी ॥
च ारी यजमण न ठे वलें ॥
तग िे यमण ि रीं बसलें ॥ ४ ॥
गवत ा िढती ॥ मणित ािरती ॥
ब ईचे सुखसोहळे गे ले ॥
वेळेल तुाड न िमणळे ॥
िवत्त उड लें ॥ ि त
ं पडले ॥
ाोरडी भ ार न िगळे ॥
मणुल ाडे प हू न तळमणळे ॥
पोट ने गे ली ॥ मणरुं घ तली ॥
भट्ट भेिटल बोिलवले ॥
अती गरीबी म्हकोन त्य िजले ॥
ब ई व रली ॥ शेतीं पुरली ॥
गरुडपुर क ाोठें लपलें ॥
भट्ट ने तोंड ाेलें ा ळें ॥
र कीब ई ॥ लक्ष िे ई ॥
िु ुःख हें रडू न ग ईलें ॥
िद्वज न
ं ी शु द्र ग िं जलें ॥
िशिाव शु द्र ल ॥ पंगु बंधुल ॥
ि स ब्रह्मम्य नें ॥ मणुळीं ाेलें ॥
ज्ञ न िे ण्य चे बंि ठे वलें ॥
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िाती ऐाून ॥ आलों ध वून ॥
जग मणधीं ि स सोडिवले ॥
धडे त्व ं ाैा ल ििले ॥
र व जोितचे ॥ मण र फुल च
ं े॥
ओळखून शत्रू झोिडले ॥
तग िे यमण ि रीं बसले ॥ ५ ॥
८
िाह्मण शुद्रास प्ररतवषी भाद्रपदमासीं पक्षांत व वषातील साधािण सणवािांत व सूयवचद्र
ं ाच्या ग्रहणकाळीं
कशा भुलथापी दे ऊन बुडरवतो यारवषयीं
॥ अभंग ॥
शेती ि स ाेल सोडीन शु द्र ल ॥
ार बसिवल वषासन ॥ १ ॥
वसुल च थ ट भ द्रपि मण सीं ॥
सोडीन पुत्र सीं जन्मणभर ॥ २ ॥
संक्र त
ं ी प डव भोाे सवम सकीं ॥
ल ज न ही मणनीं व टोळ्य च्य ॥ ३ ॥
तीथमय त्रेठ यीं बगळ्य चे परी ॥
द्रवहीन ारी भ िवा स ॥ ४ ॥
व्य ितप त पुत िरा मणक्य वेळीं ॥
िफरे आळोमण ळी भीामण ग्य ॥ ५ ॥
ग्रह आा शीचें सोंग उभे ाेलें ॥
लिळती आिकलें द्रवलोभे ॥ ६ ॥
ल थ बुक्य ब ाी [रशवाय] ि न सवम घेई ॥
बुडवूनी ज ई ाुकब्य स ॥ ७ ॥
तग द्य ची तुम्ही व ट प हू ं ना ॥
मण र बोंब ह ा जोश न वें ॥ ८ ॥
व्य जबटट् सुद्ध ं न टक्य ची ब ाी ॥
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फेड बीनचुाी रोख रोखी ॥ ९ ॥
आत ं तरी तुम्ही शु द्र भोंिु ना ॥
जोतीब च ठोा ऐाुिनय ॥ १० ॥
९
िाह्मणाचे साधािण गुण व कामें – यांचा अरत लोभ व तो तृप्त करून घेण्यासाठीं जी ठकबाजी करितो
यारवषयीं.

॥ अभंग ॥
उत्तमण ब्र ह्मक जन्मण कहिु स्थ नीं ॥
ििसे शु द्र व की अखंडीत ॥ १ ॥
िोर घ लु िनय शु द्र िद्वज ाेल ॥
न हीं प लटल जर ाोठे ॥ २ ॥
द्व ड खोडार स्वभ व िे ह च ॥
ज ईन सुळीच वज्रले प ॥ ३ ॥
स्न न संध्य िनत्य िटळ टोपीवर ॥
घेती मण ड
ं ीवर ज रीकीस ॥ ४ ॥
ने सुनी सोवळें िवट ळस

[रशवाय.]

झल ॥

िशवेन शु द्र ल शु द्ध ाैस ॥ ५ ॥
श्रवक वेि चें शु द्र बंि ाेलें ॥
मणुळीं िशावीलें इंस्ग्लश न
ं ॥६॥
भूिेव होवूनी प य ं पडिवती ॥
प यथीं पडती र ड
ं च्ं य हो ॥ ७ ॥
शु द्र ल भोजन िु रून व िढती ॥
मणद्यप न घेती श क्तिमणषें ॥ ८ ॥
प यधु ववकी शू द्र तीथम िे ती ॥
मणुखरस िपती यवनीच ॥ ९ ॥
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िवद्य हीन शू द्र लज्ज हीन झ ल ॥
जोड स भ
ं ळील ब्र ह्मक च ॥ १० ॥
हतत
ं ील जोडे मणधीं ट ा
ं ू ना ॥
शोध ार नीा जोती म्हके ॥ ११ ॥
–समण प्त–
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गुल मणिगरी
“गुलामरगिी” हे लहानसे पुस्तक आपण लोकरहताथव केले असल्याचे जोतीिाव फुल्यांनी त्यांच्या

प्रथमावृत्तीतील (१८७३) मुखपृष्ठावि नमूद केले होते . हे पुस्तक प्ररसद्ध केल्यानं ति त्यांनी २४ सप्टें बि
१८७३ िोजी “सत्यशोधक समाजाची” स्थापना केली. पुढे सत्यशोधक समाजाचा िंेंडा मोठ्या थाटाने पुणे
शहिातून रमिवून भटांच्या गुलामरगिीतून दीनांस मुक्त केल्याचे त्यांनी मोठ्या समािंभात जाहीि केले . या

रमिवणुकीत जोतीिावांचे पिमरमत्र आरण इमाितींच्या बांधकामाची कंत्राटे घेणािे मुंबईचे स्वामी िामय्या
व्यंकय्या अय्यावारू सहभागी िंाले होते .

१९११ साली िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी “श्री जोतीबासािख्या आपल्या प्रेमळ रमत्राचे अंशतः

उतिाई व्हावे व त्यांचे अल्पसे स्मािक किावे” म्हणून “गुलामरगिी” पुस्तकाची दु सिी आवृत्ती प्ररसद्ध केली.
या दु सऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत िामय्या अय्यावारूंनी म्हटले होते “िाह्मणी धमाच्या जडबेडीने
जखडले ल्या गुलामांमध्ये रवद्येचा प्रसाि कमी असल्याने या पुस्तकाचा परहल्या आवृत्तीचा खप व्हावा तसा

िंपायाने िंाला नाही. तथारप, छापले ल्या सवव प्रती संपून गेल्या. श्री. जोतीिाव व त्यांचे मागून त्याचे पुत्र

यशवंतिाव मिण पावल्याने दु सिी आवृत्ती छापण्याचे काम अंगावि घेण्यास कोणीच पुढे येईना.” आपण
प्रकारशत केले ल्या दु सऱ्या आवृत्तीबाबत िामय्या अय्यावारूंनी खुलासा केला होता, “यात पूवीचा सवव

मजकूि कायम ठे रवला आहे . त्यात कमीजास्त काही केले नाही. फक्त पूवीच्या भाषेतील दु बोधपणा,
दू िान्वय वगैिे काढू न शु द्धाशुद्ध पाहू न सवांस चांगल्या िीतीने समजेल अशी तजवीज केली आहे .” िामय्या
अय्यावारूंनी परिश्रमपूववक तयाि केले ली गुलामरगिीची ही दु सिी आवृत्ती रवश्वसनीय व प्रमाण समजणे
योग्य होईल असे वाटते .

िामय्या अय्यावारूंनी प्रकारशत केले ली दु सिी आवृत्ती अवघ्या दहा मरहन्यांतच संपली. मात्र, या

काळात त्यांचे रनधन िंाल्यामुळे त्यांच्या पत्नी श्रीमती ित्नम्माबाई यांनी “गुलामरगिी” पुस्तकाची
तृतीयावृत्ती १९१२ साली प्रकारशत केली. दु सऱ्या आवृत्तीस जोडले ल्या जोतीिावांच्या अल्पचरित्राचा कता
कोण याबद्दल नामरनदे श केले ला आढळत नाही. हे अल्पचरित्र बहु धा िामय्या अय्यावारूंनीच रलरहले

असावे. रतसऱ्या आवृत्तीस जोडले ले जोतीिावांचे चरित्र नािायणिाव नवल्यांनी पाठरवले ल्या चरित्राच्या
आधािे सुधािले असल्याचा स्पष्ट उल्लेख ित्नम्माबाई अय्यावारूंनी प्रस्तावनेत केले ला आढळतो.

परहल्या महायुद्धामुळे कागदाचे भाव वाढले व छपाईही महाग िंाली. तिीही “गुलामरगिी”

पुस्तकाची चौथी आवृत्ती िामय्या अय्यावारूंचे रचिंजीव केशवस्वामी यांनी १९२१ च्या सप्टें बिमध्ये प्रकारशत
केली. ही आवृत्ती दु र्षमळ िंाल्यामुळे “गुलामरगिी” पुस्तकाची पाचवी आवृत्ती सत्यशोधक समाजाचे
सिरचटणीस श्री लक्ष्मणिाव केशविाव रवचािे यांनी १९६१ साली प्ररसद्ध केली.

रवष्ट्णुशास्त्री रचपळू णकिांनी रनबंधमाले च्या ४४ व्या अंकात “सत्यशोधक समाजाचा रिपोटव ” या

मथळ्याखाली अरभप्राय दे ताना जोतीिाव फुल्यांनी रलरहले ल्या “गुलामरगिी” पुस्तकाची टि उडवली.
(पहा : रनबंधमाले ची १९१७ साली रचत्रशाळे ने काढले ली रतसिी आवृत्ती आवृत्ती, पृ. ४५७-४७३). त्यानंति
“दीनबंधू” या सत्यशोधक समाजाच्या मुखपत्राने जोतीिावांची कड घेऊन रनबंधमालाकत्यांवि टीका

केली. या टीकेस रनबंधमाले च्या चौथ्या वषाच्या अखेिच्या अंकात रवष्ट्णुशास्त्री रचपळू णकिांनी “दीनबंधु” या

मथळ्याखाली उत्ति रदले . (पहा : १९१७ साली रचत्रशाळे ने काढले ली रनबंधमाले ची रतसिी आवृत्ती, पृ.
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९२०-९२७). हे उत्ति दे ताना त्यांनी पुन्हा “गुलामरगिी” पुस्तकात जोतीिावांनी व्यक्त केले ल्या मतांचा
उपहास केले ला आढळतो. रवष्ट्णुशास्त्र्यांनी रलरहले होते , “आमच्या शु द्र धमवस्थापकांची ति कशी मौज आहे

! त्यांस पुिते व्याकिणाचे व शु द्ध रलरहण्याचेही ्ञतान नाही. रम. फुले यांस सूचना अशी की, जि त्यांस
आपल्या ्ञतारतबंधूची सुधािणा कतवव्य असेल ति ती “गुलामरगिी” सािखे ग्रंथ तयाि केल्याने व जे
आपणांहून सवव प्रकािे श्रेष्ठ त्यांस नु सत्या रशव्या रदल्याने ती होणाि आहे असे मुळीच नाही.”

⧠⧠
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SLAVERY.
(IN THIS CIVILISED BRITISH GOVERNMENT UNDER THE CLOAK OF BRAHMANISM)
EXPOSED BY
JOTIRAO GOVINDRAW FULE
(ब्र ह्मकी धमणाच्य आडपडद्य त
ं )
गुल मणिगरी.
(सुध रल्य इंस्ग्लश र ज्य त
ं .)
हें लह नसें पुस्ता
जोतीर व गोकविर व फुले
यन
ं ी
लोा िहत थम ाेलें
तें
पुकें येथें “पुन िसटी प्रेस” छ पख न्य त
ं छ पलें .
कामणत १२ आके
गरीब शू द्र िि अितशू द्र स
ं ६ आके

(All Rights Reserved.)
[१८७३ मणध्यें प्रा िशत झ ले ल्य प्रथमण वृत्तीतील मणुखपृष्ठ ची छ य प्रत]
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DEDICATED
TO
THE GOOD PEOPLE OF THE
UNITED STATES

AS A TOKEN OF ADMIRATION FOR THEIR
SUBLIME DISINTERESTED AND
SELFSACRIFICING DEVOTION

in the cause of Negro Slavery; and with an earnest desire, that my countrymen may take their

noble example as their guide in the emancipation of their Sudra Brethren from the trammels of
Brahmin thralldom.

THE AUTHOR
(प्रथमण वृत्तीतील अपम कपित्रा )
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युनैटेड स्टे स्स मणधील सि च री लोा न
ं ीं
गुल मण स
ं ि स्यत्व प सून मणुक्त ारण्य च्य
ा मण त
ं औि यम,
िनर पे क्षत व परोपा र
बुद्धी ि खिवली
य स्तव त्य च्ं य
सन्मण न थम
हें लह नसें पुस्ता
आंस परमण
प्रीितनें नजर
ािरतों, आिक मण झे िे श
बध
ं व त्य च
ं त्य स्तुत्य ाृत्य च
िात्त , आपले शू द्रब ध
ं वस
ं ब्र ह्मकलोा च्ं य
ि स्यत्व प सून मणुक्त ारण्य च्य
ा मण त
ं घेतील अशी अश ब ळगतो.
ग्रंथाता.
(प्रथमण वृत्तीतील अपम कपित्राेची छ य प्रत )
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PREFACE
“The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtue,”—

Homer.

“Our system of Government in India is not calculated to raise the character of those

subject to it, nor is the present system of education one to do more than over-educate the
few, leaving the mass of the people as ignorant as ever and still mere at the mercy of the few
learned; in fact, it is an extension of the demoralizing Brahminridden policy, which, perhaps,

has more retarded the progress of civilization and improvement in India generally than
anything else.”

Col. G. J. Hally—On Fisheriers in India.
“Many ages have elapsed since peculiar resources were afforded to the Brahmins;

but the most considerate cosmopolite would hesitate to enrol them amongst the benefactors

of the world. They boast of vast stores of ancient learning. They have amassed great riches,
and been invested with unbounded power, but to what good end ? They have cherished the

most degrading superstitions and practised the most shameless impostures. They have

arrogated to themselves the possession and enjoyment of the rarest gifts of fortune and
perpetuated the most revolting system known to the world. It is only from a diminution of their
abused power that we can hope to accomplish the great work of national regeneration.”

Mead’s Sepoy Revolt.
Recent researches have demonstrated beyond a shadow of doubt that the Brahmans

were not the aborigines of India. At some remote period of antiquity, probably more than 3000
years ago, the Aryan progenitors of the present Brahmin Race descended upon the plains of
Hindoostan from regions lying beyond the Indus, the Hindoo Koosh, and other adjoining

tracts. According to Dr. Pritchard, the Ethnologist, they were an off-shoot of the Great IndoEuropean race, from whom the Persians, Medes, and other Iranian nations in Asia and the
principal nations in Europe like-wise are descended. The affinity existing between the Zend,

the Persian and the Sanskrit languages, as also between all the European languages,

unmistakably points to a common source or origin. It appears also more than probable that

the original cradle of this race being an arid, sandy and mountainous region, and one ill
calculated to afford them the sustenance which their growing wants required, they branched

off into colonies, East and West. The extreme fertility of the soil in India, its rich productions,

the proverbial wealth of its people, and the other innumerable gifts which this favoured land
enjoys, and which have more recently tempted the cupidity of the Western nations, no doubt,
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attracted the Aryans, who came to India, not as simple emigrants with peaceful intentions of

colonization, but as conquerors. They appear to have been a race imbued with very high

notions of self, extremely cunning, arrogant and bigoted. Such self-gratulatory, prideflattering epithets as आयव भूदेव etc., with which they designated themselves, confirm us in our
opinion of their primitive character, which they have preserved up to the present time, with,

perhaps, little change for the better. The aboringies whom the Aryans subjugated, or
displaced, appear to have been a hardy and brave people from the determined front which

they offered to these interlopers. Such opprobrious terms, as (शूद्र) sudra ‘insignificant,’
महािी ‘the great foe’ अंत्यज, चांडाळ etc. with which they designated them, undoubtedly show
that originally they offered the greatest resistance in their power to their establishing
themselves in the country, and hence the great aversion and hatred in which they are held.
From many customs

[A most remarkable and striking corroboration of these views is to be found in the religious rites

observed on some of the grand festivals which have a reference to Bali Raja, the great king who appears to have reigned once in

the hearts and affections of the Sudras and whom the Brahmin rulers displaced. On the day of Dashara, the wife the sisters of a
Sudira, when he returns from his worship of the Shami Tree and after the distribution of its leaves, which are regarded on that

day as equivalent to gold, amongst his friends. relations and acquaintances, he is greeted, at home with a welcome इडा रपडा
जावो आरण बळींचें िाज्य येवो “Let all troubles and misery go, and the kingdom of Bali come.” Whereas the wife and sisters of a

Brahmin place on that day in the foreground of the house an image of Bali, made generally of wheaten or other flour and when

the Brahmin returns from his worship of the Shami Tree he takes the stalk of it, pokes with it the belly of the image and then
passes into the house. This contrariety, in the religious customs and usages obtaining amongst the Sudras and the Brahmins

and of which many more examples might be adduced, can be explained on no other supposition but that which I have tried to
confirm and elucidate in these pages.]

traditionally handed downto us, as well as from the mythological

legends contained in the sacred books of the Brahmins, it is evident that there had been a
hard struggle for ascendancy between the two races. The wars of Devas and Daityas or the

Rakshasas, about which so many fictions are found scattered over the sacred books of the

Brahmins, have certainly a reference to this primeval struggle. The original inhabitants with
whom these earthborn Gods, the Brahmins, fought, were not inappropriately termed
Rakshas, that is the protectors of the land. The incredible and foolish legends regarding their

form and shape are. no doubt mere chimeras, the fact being that these people were of
superior stature and hardy make. Under such leaders as Brahma, Purshram and others, the

Brahmins waged very protracted wars against the original inhabitants. They eventually
succeeded in establishing their supremacy and subjugating the aborigines to their entire
control. Accounts of these conquests, enveloped with a mass of incredible fiction, are found

in the books of the Brahmins. In some instances they were compelled to emigrate, and in
others wholesale extermination was resorted to. The cruelties which the European settlers
practised on the American Indians on their first settlement in the New World, had certainly

their parallel in India on the advent of the Aryans and their subjugation of the aborigines. The
cruelties and inhuman atrocities which Parshuram committed on the Kshetrias, the people of
this land, if we are to believe even one tenth of what the legends say regarding him, surpass

our belief and show that he was more a fiend than a God. Perhaps in the whole range of
history it is scarcely possible to meet with such another character as that of Purshram, so

selfish, infamous, cruel and in human. The deeds of Nero, Alaric of Machiavelli sink into
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insignificance before the ferocity of Parshuram. The myriads of men and defenceless children
whom he butchered, simply with a view to the establishment of his coreligionists on a secure

and permanent basis in this land, is a fact for which generations ought to execrate his name,
rather than deify it.

This, is short, is the history of Brahmin domination in India. They originally Settled on

the banks of the Ganges whence they gradually spread over the whole of India. In order,
however, to keep a better hold on the people they devised that weird system of mythology,

the ordination of caste, and the code of cruel and inhuman laws, to which we can find no

parallel amongst other nations. They founded a system of priestcraft so galling in its tendency

and operation, the like of which we can hardly find anywhere since the times of the Druids.
The institution of Caste, which has been the main object of their laws, had no existence

among them originally. That it was an after-creation of their deep cunning is evident from their
own writings. The highest rights, the highest privileges and gifts, and everything that would

make the life of a Brahmin easy, smoothgoing and happy-everything that would conserve or
flatter their self-pride,-were specially inculcated, and enjoined, whereas the Sudras and

Atisudras were regarded with supreme hatred and contempt, and the commonest rights of

humanity were denied them. Their touch, nay, even their shadow, is deemed a pollution.
They are considered as mere chattels, and their life of no more value than that of meanest

reptile; for it is enjoined that if a Brahmin, “kill a cat or an inchneumon, the bird Chasha, or a

frog or a dog, a lizard, an owl, a crow or a Sudra” he is absolved of his sin by performing the

चांद्रयण प्रायरित, a fasting penance, perhaps for a few hours or a day and requiring not much
labour or trouble. While for a Sudra to kill a Brahmin is considered the most heinous offence
he could commit, and the forfeiture of his life is the only punishment his crime is considered to

merit. Happily for our Sudra brethren of the present day our enlightened British Rulers have
not recognized these preposterous, inhuman and unjust penal enactments of the Brahmin

legislators. They no doubt regard them more as ridiculous fooleries than as equitable laws.
Indeed, no man possessing even a grain of common sense would regard them as otherwise.
Anyone, who feels disposed to look a little more into the laws and ordinances as embodied in

the Manava Dharma Shastra and other works of the same class, would undoubtedly be

impressed with the deep cunning underlying them all. It may not, perhaps, be out of place to

cite here a few more instances in which the superiority or excellence of the Brahmins is held
and enjoined on pain of Divine displeasure.

The Brahmin is styled the Lord of the Universe, even equal to the God himself. He is to

be worshipped, served and respected by all.
A Brahmin can do no wrong.
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Never shall the king slay a Brahmin, though he has committed all possible crimes.
To save the life of Brahmin any falsehood may be told. There is no sin in it. No one is

to take away anything belonging to a Brahmin.

A king, though dying with want, must not receive any tax from a Brahmin, nor suffer

him to be afflicted with hunger or the whole kingdom will be afflicted with famine.

The feet of Brahmin are holy. In his left foot reside all the तीथव (holy waters at places of

pilgrimage) and by dipping it into water he makes it as holy as the waters at the holiest of
shrines.

A Brahmin may compel a man of the servile class to perform servile duty, because

such a man was created by the almighty only for the purpose of serving Brahmins.

A Sudra, though emancipated by his master, is not released from state of servitued;

for being born in a state which is natural to him, by whom can he be divested of his natural
attributes?

Let a Brahmin not give temporal advice nor spiritual counsel to a Sudra.
No superfluous occumluation of wealth shall be made by a Sudra, even though he has

the power to make it, since a servile man who has amassed riches becomes proud, and by
his insolence or neglect he gives pain even to Brahmins.

If a Sudra cohabit with a Brahmanee adulteress, his life is to be taken. But if a

Brahmin goes even unto the lawful wife of a Sudra he is exempted from all corporal
punishment.

It would be needless to go on multiplying instances such as these. Hundreds of similar

ordinances including many more of a worse character than these can be found scattared over

their books. But what can have been the motives and objects of such cruel and inhuman
Laws? They are, I believe, apparent to all but to the infatuated, the blind and the

selfinterested. Anyone who runs may read them. Their main object in fabricating these
falsehoods was to dupe the minds of the ignorant and to rivet firmly on them the chains of

prepetual bondage and slavery which their selfishness and cunning had forged. The severity

of the laws as affecting then Sudras, and the intense hatred with which they were regarded by

the Brahmins can be explainded on no other supposition but that there was, originally
between the two, a deadly feud, arising as we have shown above, from the advent of the
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latter into this land. It is surprising to think what a mass of specious fiction these interlopers
invented with a view to hold the original occupiers of the soil fastin their clutches, and working

on their credulity, rule securely for ages yet to come. Anyone who will consider well the whole
history of Brahmin domination in India, and the tharldom under which it has retained the

people even upto the present day, will agree with us in thinking that no language could be too

harsh by which to characterise the selfish heartlessness and the consummate cunning of the
Brahmin tyranny by which India has been so long governed. How far the Brahmins have

succeeded in their endeavours to enslave the minds of the Surdras and Atisudras, those of
them who have come to know the true state of matters know well to their cost. For
generations past they have borne these chains of slavery and bondage. Innumerable Bhut
writers, with the selfsame objects as those of Manu and others of his class, added from time

to time to the existing mass of legends, the idle phantasies of their own brains and palmed

them off upon the ignorant masses as Divine inspiration, or as the acts of the Deity himself.
The most immoral, inhuman, unjust actions and deeds have been attributed to that Being

who is our Creator, Governor and Protector, and who is all Holiness himself. These
blasphemous writings, the products of the distempered brains of these interlopers were

received as gospel truths, for to doubts them was considered as the most unpardonable of

sins. This system of slavery, to which the Brahmins reduced the lower classes is in no
respects inferior to that which obtained a few years ago in America. In the days of rigid

Brahmin dominancy, so lately as that of the time of the Peshwa, my Sudra bretheren had
even greater hardships and oppression practised upon them than what even the slaves in
America had to suffer. To this system of selfish superstition and bigotry, we are to attribute

the stagnation and all the evils under which india has been groaning for many centuries past.
It will, indeed, be difficult to name a single advantage which accrued to the aborigines from

the advent of this intensely selfish and tyrannical sect. The Indian Ryot (the Sudra and

Atisudra) has been in fact a proverbial Milch Cow. He has passed from hand to hand. Those
who successively held sway over him cared only to fatten themselves on the sweat of his

brow, without caring for his welfare or condition. It was sufficient for their purpose that they

held him safe in their clutches for squeezing out of him as much as they possibly could. The

Brahmin had at last so contrived to entwine himself round the Sudra in every large or small
undertaking, in every domestic or public business, that the latter is by custom quite unable to
transact any concern of moment without his aid.

This is even true at the present time. While the Sudra on the other hand is so far

reconciled to the Brahmin yoke, that like the American slave he would resist any attempt that

may be made for his deliverance and fight even against his benefactor. Under the guise of
religion the Brahmin has his finger in everything, big or small, which the Sudra undertakes. Go

to his house, to his field or to the court to which business may invite him, the Brahmin is there
under some specious pertext or other, trying to squeeze out of him as much as his cunning

अनु क्रमणिका

and wily brain can manage. The Brahmin depoils the Sudra not only in his capacity of a priest,
but does so in a variety of other ways. Having by his superior education and cunning

monopolized all the higher places of emolument the ingenuity of his ways is past finding out

as the reader will find on an attentive perusal of this book, In the most insignificant village as in
the largest town, the Brahmin is the all in all; the be all the end all of the Ryot. He is the
master, the ruler. The Patil of a village, the headman, is in fact a nonentity. The Kulkarni, the

hereditary Brahmin village accountant, the notorious quarrle-monger, moulds the Patil

according to his wishes. He is the temporal and spiritual adviser of the ryots, the Soucar in his
necessities and the general referee in all matters. In most instances the plans active mischief

by advising opposite parties differently, so that he may feather his own nest well. If we go up
higher, to the Court of Mamlutdar, we find the same thing. The first anxiety of Mamlutdar is to

get round him, if not his own relatives, his castemen to fill the various offices under him.

These actively foment quarrles and are the media of all corrupt practices prevailing generally
about these Courts. If a Sudra or Atisudra repairs to his Court; the treatment which he
receives is askin to what the meanest reptile gets. Instead of his case receiving a patient and

careful hearing, a choice lot of abuse is showered on his devoted head, and his prayer is set
aside on some pretext or other. Whereas if one of his own castemen were to repair to the

Court on the self-same business, he is received with all courtesy and there is hardly any time

lost in getting the matter right. If we go up still higher to the Collector’s and Revenue
Commissioner’s Courts and to the other Department of the Public Services, the Engineering,

Educational etc. the same system is carried out on a smaller or greater scale. The higher
European officers generally view men and things through Brahmin spectacles, and hence the
deplorable ignorance they often exhabit informing a correct estimate of them. I have tried to
place before my readers in the concluding portions of this book what expedients are

employed by these Brahmin officials for fleecing the Kunbee in the various department to

which business or his necessities induce him to resort. Any one knowing intimately the

working of the different departments, and the secret springs which are in motion, will

unhesitatingly concur with me in saying that what I have described in the following pages is
not one hundredth part of the regueries that are generally practised on my poor, illiterate and

ignorant Sudra breathren. Though the Brahmin of the old Peshwa school is not quite the
same as the Brahmin of the present day, though the march of Westen idea and civilization is

undoubtedly telling on his superstition and biogotry, he has not as yet abandoned his timecherished notions of superiority or the dishonesty of his ways. The Beef, the Mutton, the
intoxicating beverages stronger and more fiery than the famed Somarasa, which their

ancestors once relished, as the veriest dainties are fast finding innunerable votaries among
them.

The Brahmin of the present time finds to some extent, like Othello, that his occupation

is gone. But knowing full well this state of affairs is the Brahmin inclined to makes atonement
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for his past selfishness ? Perhaps, it would have been useless to repine over what has been

suffered and what has passed away, had the present state been all that is desirable. We
know perfectly well that the Brahmin will not descend from his selfraised high pedestal and
meet his Kunbee and low castes brethren on an equal footing without a struggle. Even the

educated Brahmin who knows his exact position and how he has come by it, will not
condescend to acknowledge the errors of his forefathers and willingly forego the long
cherished false notions of his own superiority. At present not one has the moral courage to do
what only duly demands, and as long as this countinues, one sect distrusting and degrading

another sect, the condition of the Sudras will remain unaltered, and India will never advance
in greatness or prosperity.

Perhaps a part of the blame in brining matters to this crisis may be justly laid to the

credit of the Government. Whatever may have been their motives in providing ampler funds

and greater facilities for higher education and neglecting that of the masses, it will be
acknowledged by all that injustice to the latter this is not as it should be. It is an admitted fact

that the greater portions of the revenues of the Indian Empire are derived from the Ryot’s
labor-from the sweat of his brow. The higher and richer classess contribute little or nothing to
the State exchequer. A well informed English writer states that,-

“Our income is derived, not from surplus profits, but from capital; not from luxuries

but from the poorest necessaries. It is the products of sin and tears.”

That Government should expend profusely a large portion of revenue thus raised, on

the education of the higher classess, for it is these only who take advantage of it, it anything

but just or equitable. Their object in patronising this virtual high class education appears to be
to prepare scholars, “Who, it is thought would in time vend learning without money and

without price.” If we can inspire.” say they “the love of knowledge in the minds of the

superior classes, the result will be a higher standard of morals in the cases of the individuals,
a large amount of affection for the British Government, and an unconquerable desire to
spread among their own countrymen the intellectual blessings which they have received.”
Regarding these objects of Government the writer, above alluded to, states that:“We have never heard of philosophy more benevolent and more utopian. It is

prosposed by men who witness the wondrous changes brought about in the Western world,

purely by the agency of popular knowldege, to redress the defects of the two hundred

millions of India, by giving superior education on the superior classes and to them only,” * *
* “We ask the friends of Indian Universities to favour us with a single example of the truth of

their theory from the instance which have already fallen within the scope of their experience.
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They have educated many childeren of wealthy men, and have been the means of advancing

very materially the worldly prospects of some of their pupils. But what contribution have these

made to the great work of regenerating their fellow men ? How have they begun to act upon
the masses? Have any of them formed classes at their own homes or elsewhere, for the

instruction of their less fortunate or less wise countrymen ? Or have they kept their knowledge

to themselves, as a personal gift, not to be soiled by contact with the ignorant vulgar ? Have
they in any way shown themselves anxious to advance the general interests and repay
philanthropy with patriotism? Upon what ground is it asserted that the best way to advance

the moral and intellectual welfare of the people is to raise the standard of instruction among
the higher classes? A glorious argument this for aristocracy, were it only tenable. To show

the growth if the national happiness, it would only be necessary to refer to the number of
pupils at the colleges and the lists of academic degrees. Each wrangler would be accounted
a national benefactor; and the existence of Deans and Protors would be associated, like the
game laws and the tenpound frenchise, with the best interests of the Constitution.”

Perhaps the most glaring tendency of the Government system of high class education

has been the virtual monopoly of all the higher offices under them by the Brahmins. If the

welfare of the Ryot is at heart, if it is the duly of Government to check a host of abuses, it
behavoes them to narrow this monopoly, day by day, so as to allow a sprinkling of the other

castes to get into the public service. Perhaps some might be inclined to say that it is not
feasible in the present state of education. Our only reply is that if Government look a little less
after higher education and more towards the education of the masses, the former being able

to take care of itself, there would be no difficulty in training up a body of men every way
qualified and perhaps far better in morals and manners.

My object in writing the present volume is not only to tell my Sudra bretheren how they

have been duped by the Brahmins, but also to open the eyes of Government to the pernicious

system of high class education which has hitherto been so persistently followed and which
statemen like Sir George Campbell the present Lieutenant Governor of Bengal, with broad

and universal sympathies, are finding to be highly mischievous and pernicious to the interests
of Government. I sincerely hope that Government will ere long see the error of their ways,
trust less to writers or men who look through high class spectacles and take the glory into

their own hands of emancipating my Sudra brethren from the trammels of bondage which the
Brahmins have woven round them like the coils of a serpent. It is no less the duly of such of
my Sudra brethren as have received any education to place before Government the true state

of their fellowmen and endeavour to the best of their power to emancipate themselves from

Brahmin thraldom. Let there be school for the Sudras in every village; but away with all
Brahmin school-masters! The Sudras are the life and sinews of the country, and it is to them

alone and to the Brahmins that the Government must ever look to tide them over their
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difficulties, financial as well as political. If the hearts and minds of the Sudras are made happy
and contented the British Government need have no fear for their loyalty in the future.

Joteerao Phooley
1st June, 1873.
⧠⧠
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प्रस्त वन
या ग्रंथाचा मुख्य उद्देश असा आहे कीं, आज शेंकडों वषे शूद्रारद अरतशूद्र, िाह्मण लोकांचे िाज्य

िंाल्यापासून सतत दु ःखें सोशीत आहे त व नानाप्रकािच्या यातनेंत आरण संकटांत रदवस काढीत आहे त,
ति या गोष्टीकडे स त्या सवांचे लक्ष लागून त्यांनीं रतजरवषयीं नीट रवचाि किणें व येथून पुढें भटिाह्मण
लोकांचें अन्यायी जुलमापासून आपली सुटका कशी करून घेणें हाच काय तो आहे . या दे शांत भट लोकांचें

िाज्य होऊन सुमािें तीन हजाि वषांपासून अरधक काळ लोटू न गेला असावा, असें अनु मान होतें. ते लोक
पिकीय दे शांतून येऊन या दे शांतील मूळचे िाहणािे लोकांस झजकून त्या सवांस त्यांनी आपले दास केले व

त्यांस अनेक तऱ्हे चीं िूि शासनें रदलीं. पुढे कांहीं काळानंति त्या लोकांस या गोष्टीचें रवस्मिण िंाले सें

पाहू न भट लोकांनी पिकीय दे शांतून येऊन या दे शांतील मूळचे लोकांस झजकून त्यांस दास केल्याचें मुळींच
छपवून ठे रवलें . त्या लोकांनी आपली वजनदािी ह्या लोकांचे मनावि बसवावी याजकरितां जेणेकरून

आपलें मात्र रहत होईल असे नानाप्रकािचे उपाय योजले व ते सवव रसद्धीस जात गेले ; कािण त्या वेळेस ते

लोक सत्तेच्या संबध
ं ानें पूवी पिाधीन िंाले ले च होते व पुढें त्यांस भट लोकांनीं ्ञतानहीन करून टारकलें ,
याजमुळें भट लोकांचे पांचपेंच त्यांचे लक्षांत मुळींच आले नाहींत. त्यांनीं त्यांच्यावि वचवस्व रमळवून त्यांस

अक्षय आपले ताब्यांत ठे वण्याकरितां केवळ स्वरहतास अनु लक्षुन पुष्ट्कळ बनावट ग्रंथ करून ते आपणा
सवांस ईश्विापासून प्राप्त िंाले , असें त्या वेळचे अ्ञतानी लोकांस सांगन
ू त्यांचें मन सववस्वी वळरवलें . त्या

ग्रंथांत त्यांनी असें रलरहलें कीं, शूद्रांस ईश्विाचा उत्पन्न किण्याचा हे तु इतकाच आहे कीं, त्यांनीं सदासववदा
भट लोकांच्या सेवेंत तत्पि असावें व जेणेंकरून त्यांची मजी खु ष िाहील असें किावें; म्हणजे ते ईश्विाला
पावन होऊन त्यांचे दे हाचें व जन्मास येण्याचें साथवक िंालें . आतां कोणी या ग्रंथांरवषयीं थोडासा रवचाि

केला असतां ते रकतपत खिे आहे त व ते ईश्विापासून आले असावे झकवा कसें , हें लागलीच कळू न येईल.
अशा ग्रंथांपासून सववशस्क्तमान, सवव जगाचा व त्यांतील सवव वस्तूंचा उत्पन्नकता जो पिमे श्वि त्याच्या
समसृष्टीला मोठें गौणत्व आणलें , असें आमचे जे हल्लीचे शहाणे भट बंधु, ज्यांस बंधु म्हणण्यास मोठी लज्जा
प्राप्त होती; कािण त्यांनीं एके वेळीं शु द्रारद अरतशूद्रांस फाि दु ःखें रदली व हल्लींही ते धमाच्या योगानें

त्यापासून दु ःखें सोशीत आहे त आरण एकमे कांस दु ःख दे णें हा बंधुधमव नव्हे , तथारप त्यांस आम्हा सवांचे

उत्पन्नकत्याच्या संबध
ं ानें बंधु म्हं णणें भाग पडतें; ति ते दे खील उघड िीतीनें असें म्हणण्यास सोडणाि
नाहींत, मात्र त्यांनीं स्वरहताकडे स लक्ष न दे तां केवळ न्यायास अनुसरून रवचाि केला पारहजे. असें जि

आहे , ति ते ग्रंथ आमचे शहाणे इंग्रज, फ्रेंच, जमवन, अमे रिकन व दु सिे रविान लोक पाहू न (ते ) शुद्ध
मतलबी आहे त, ज्यांत सवव प्रकािें िाह्मणांचें महत्त्व सांगन
ू त्यांस त्यांची लोकाचें मनावि वजनदािी बसावी

याजकरितां ईश्विापेक्षांदेखील श्रेष्ठ मारनले आहे त, असें संमत रदल्यावांचन
ू िाहणाि नाहींत. त्यांतून वि

सांरगतले ले लोकांपक
ै ीं इंग्रज लोकांनी ति पुष्ट्कळ रठकाणीं इरतहास वगैिे ग्रंथांत भट लोकांनी स्वरहतास्तव
इति लोक, म्हणजे, शूद्रारद अरतशुद्र लोक ह्यांस आपले गुलाम करून टारकलें आहे , असें संमत रदले लें च
आहे . अशा ग्रंथांपासून ईश्विाच्या वैभवाला केवढा नीचपणा भट लोकांनीं आरणला आहे बिें ? ज्या ईश्विानें

शूद्रारद अरतशूद्रांस व इति लोकांस आपण रनमाण केले ल्या सवव सृष्टींतील वस्तूंचा सारिखे िीतीनें उपभोग

घेण्याची मोकळीक रदली असून, भट लोकांनी त्याचे नांवचे खोटे ग्रंथ बनवून त्यांजमध्यें सवांचे हक् िद्द
करून आपणच अग्रगण्य होऊन बसले . याजवि आमचे कोणी भट बंधु अशी शंका घेतील कीं, हे ग्रंथ जि

खोटे आहे त ति त्याजवि शूद्रारद अरतशूद्र यांचे पूववजांनी कसा भिंवसा ठे रवला व हल्लींही त्यांपैकी पुष्ट्कळ
कसा भिंवसा ठे रवतात ? ति त्याचे उत्ति असें आहे कीं, आतांच्या या सुधािले ल्या काळांत कोणावि कांहीं
जु लूम नसून सवांस आपल्या मनांतील रवचाि स्पष्ट िीतीनें रलरहण्याची अथवा बोलण्याची पिवानगी असून

एखाद्या शहाण्या गृहस्थाकडे कोणी लबाडानें एखाद्या मोठ्या गृहस्थाच्या नांवाचें खोटें पत्र जिी आणलें ,
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तथारप त्यास कांहीं वेळपयंत त्याजवि भिंवसा ठे वावा लागतो व समयानु साि तोरह फसला जातो. अशी जि

गोष्ट आहे , ति शु द्रारद अरतशूद्र एके वेळीं भट लोकांचे जु लूमाचे तडाक्यांत सांपडल्यामुळें व त्यांस त्यांनी
सववस्वी अ्ञतानी करून सोरडल्यामुळें आपले रहताकरितां समथाचे नांवाचे खोटे ग्रंथ करून त्यांजकडे स
त्यांचें मन वळवून त्यांस फसरवलें व अद्यापही त्यांपैकीं रकत्येकांस भट लोक हल्लीं फसरवताहे त. हें शु द्ध वि

सांरगतले ल्या प्रकािाप्रमाणें आहे . भट लोक आपलें पोट भिण्याकरितां आपले स्वाथी ग्रंथांतून वािंवाि

जागोजागीं अ्ञतानी शूद्र लोकांस उपदे श करितात, त्याजमुळें त्यांच्या मनामध्यें त्याजरवषयीं पूज्यबुरद्ध

उत्पन्न होऊन त्यांस त्यांनी (भट लोकांनी) ईश्विालाच मात्र जो योग्य सन्मान तो आपणास दे वरवण्यास
लारवलें आहे , हा कांहीं लहानसहान अन्याय नव्हे . याजबद्दल भट लोकांस ईश्विाजवळ जबाब द्यावा

लागेल. त्यांच्या उपदे शांचा ठसा बहु तेक अ्ञतानी शूद्र लोकांचे मनावि इतका दृढ िंाला कीं, तें

अमे रिकेंतील गुलामांसारिखें आपणास, ज्या दु ष्ट लोकांनीं दास केलें त्यांपासून सोडवून स्वतंत्रता दे णाऱ्या

लोकांरवरुद्ध उलया कंबिा बांधून लढण्यास तयाि िंाले . ही एक मोठी आियाची गोष्टं आहे कीं,
आपणावि जो कोणी उपकाि किीत असतील, त्यांस आम्हांवि उपकाि करूं नका, आमची जी हल्लींची

स्स्थती आहे तीच बिी आहे , असें केवळ म्हणून तृप्त न होतां त्यांजबिोबि तंटा किण्यास प्रवृत्त होतात. बिें ,
आपणास दास्यत्वापासून मुक्त किणािे जे लोक, त्यांचे आपणास सोडरवल्यापासून कांही हीत होतें हें ही
कांही नाही, उलटें त्यांस आपले लोकांपक
ै ी शेंकडो लोकांचे बळी द्यावे लागतात व मोठमोठीं साहसकमे

पत्करून आपले जीव धोक्यांत घालावे लागतात. आतां असें पिोपकािांचें कृत्य किण्याचा त्यांचा हे तु तिी

काय असावा, याजरवषयीं आपण थोडासा रवचाि केला असतां लागलीच आपणास कळू न येईल की,
मनु ष्ट्याला स्वतंत्रता असणें ही एक मोठी जरूिीची गोष्ट आहे . जेव्हां मनु ष्ट्य स्वतंत्र असतो तेंव्हा त्यास

आपले मनांत उदभवले ले रवचाि स्पष्ट िीतींने इति लोकांस बोलू न अथवा रलहू न दाखरवता येतात. ते च

रवचाि त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळे मोठे महत्त्वाचे असून लोकांना रहतावह कां असेनात, तथारप ते त्यास
दु सिे कोणास कळरवतां येत नाहींत; आरण असें िंालें म्हणजे कांही काळानें ते सवव रवचाि लयास जातात.
त्याचप्रमाणे मनु ष्ट्य स्वतंत्र असल्यापासून तो आपले , सवव मनु ष्ट्यमात्रांस जे सववसाधािण हक्, सवव जगाचा
जो रनयंता व सववसाक्षी पिमे श्विाने त्यानें रदले ले असून केवळ स्वरहताकडे च ज्यांचे लक्ष्य, असे कृरत्रमी
लोकांनी लपवून ठे रवले , ति त्यांपासून मागून घेण्यास कधी मागें सिणाि नाही व त्यांचे हक् त्यास रमळाले

असतां त्यास सुख होतें. ज्याची त्यांस स्वतंत्रता दे ऊन त्यास जु लमी लोकांचे अन्यायी जुलमांपासून

सोडवून सुखी किणें हाच काय तो, त्यांचे असें रजवाविचे व धोक्याचे काम किण्याचा हे तु होय. अहाहा !! हें

रकतीतिी पिोपकािांचे स्तुत्य काि्य होय ! असा त्यांचा चांगला उद्देश असल्यामुळें ईश्वि त्यांस, जेथें तें
जातील ते थें बहु तकरून जयच दे त गेला ते थून पुढेही त्यांस असे चांगले कृत्यामध्यें त्यांचे प्रयत्न सफळ

होऊन त्यांस जयच रमळो, अशी आम्ही ईश्विाजवळ प्राथवना करितों. अमे रिका व आरफ्रका या दोन पृथ्वीच्या
मोठे भागांमध्ये शेंकडों वषापासून दु सिे दे शांतून मनु ष्ट्यें धरून आणून त्यांस गुलाम किण्याची वहीवाट चालू

होती, रतजमुळे एकंदि सवव युिोपखंडातील व दु सिे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील सुधािले ले िाष्ट्रांस मोठी लज्जा

प्राप्त िंाली होती, ती दू ि किण्याकरिता इंग्लीश, अमे रिकन वगैिे उदाि लोकांनी मोठमोठाल्या लढाया
करून आपले नु कसानीची ति काय, पण आपले रजवाचीदे खील पिवा न कितां ती फाि रदवसांपासून
चालत आले ली दु ष्ट चाल तळाबुडारनशी नाहींशी करून पुष्ट्कळ गुलामांस त्यांचे पिम आवडते

आईबापांपासून, बरहणभावंडांपासून, मुलांबाळांपासून व स्नेहीमंडळीपासून दु ष्ट लोकांनी एकाएकी
ताडातोडी करून उभयपक्षांस पिम दु ःख िंाल्यामुळें ते रदवसानु रदवस िंुिणीस लागून मिण्याच्या बेतांत
आहे त तोंच त्यांस एकमोकांस भेटरवलें . अहाहा !! अमे रिकन वगैिे सदाचािी लोकांनी रकतीतिी चांगलें

काम केलें बिें ! आज त्यांस त्या गिीब अनाथ गुलामांची दु दवशा पाहू न दया आली नसती ति ते गिीब, रबचािे

आपल्या रप्रयकि मंडळीस भेटण्याची इच्छा तशीच मनामध्यें ठे वन
ू मिण पावले असते . बिें , त्यांस धरून
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आणणािे दु ष्ट लोक त्यांस चांगले िीतीनें तिी ठे वीत असत काय ? नाहीं, नाहीं. त्यांस ते लोक जे जे जाच
किीत, ते ऐरकले असतां पाषाणहृदयाच्या मनु ष्ट्याचादे खील कंठ दाटू न येऊन त्यास िडें आल्यावांचन
ू

िाहणाि नाहीं. ते त्यांस पशूवत समजून त्यांजबिोबि नेहमीं लाथाबुक्यांशी काम ठे वीत. कधीं कधीं ते त्यास
भि उन्हामध्ये नांगिाला जुंपून त्यांजपासून आपली शेतें नांगरून घेत असत व त्यांनी कांही कमजास्त केलें

असतां त्यांचे अंगावि बैलाप्रमाणे कोिड्याचे वळचे वळ उठवीत. बिें, इतकेंही असून ते त्यांचे पोटापाण्याची

तिी नीट व्यवस्था िाखीत काय ? मुळींच बोलायला नको, एक वेळ रमळालें एक वेळ नाही व जे अन्न रमळे तें
अगदी करनष्ठ प्रतींचे असून फािच थोडें असे, यामुळें त्यांस नेहमी अपूतेच पोटाने उठणे भाग पडे .
त्यांच्याकडू न रदवसात छाती फुटू न िक्त ओकत तोपयंत काम घेऊन त्यांस अपिात्री गुिांचा गोठा वगैिे

घाणिडे जाग्यांत रनजायास सोडीत. ते थें थकून आल्यानंति ते गिीब रबचािे त्या खिबिीत जरमनीवि
मृतप्राय होऊन पडत; पिंतु डोळ्यास पुिती रनद्रा म्हणून ठाऊक नाही, रबचाऱ्यांस रनद्रा येणाि ती कोठची ?
एक ति परहली त्यांस धनीसाहे ब केव्हा पुकाितील याची जबि धास्ती, दु सिे पोटामध्ये पुितें अन्न

नसल्यामुळे जीव हल्लक होऊन पिम क्ले श होतात, रतसिें अंगावि चाबुकाचें फटके बसल्यामुळें सवव शिीि
िक्ताळू न जाऊन त्याचे वेदनेनें तळमळ किीत या कुशीचे त्या कुशीवि होत आहे त, चवथें घिचे मनु ष्ट्यास
आपल्यामुळे रकती दु ःख होत असेल, याचा रवचाि मनांत येऊन अंतःकिणांत दु ःखाचा डोंब पािंिल्यामुळे

टपटप नेत्रांवाटे आश्रूंच्या धािा चालत आरण ईश्विास प्रथवना किीत कीं, भगवन्न, आतां आमची कांही तिी
करुणा तुला येऊं दे ! आम्हांला या दु ःखापासून मुक्त कि, आमच्यानें हें दु ःख सहन होत नाहीं, आतां आमचे

प्राण जातील ति बिें होईल, अशा संकटात व अशा रवचािांत सवव िात्र उजडू न जात असे. त्यांस जीं जीं
दु ःखें िंालीं ती सवव पूणवपणे वणवन करूं गेल्यास भाषेंतील शोकिससंबधीं शब्द पुितील, की नाहीं याचा
संशय आहे . तात्पयव,- अमे रिकन लोकांनी आज शेकडों वषांपासून चालत आले ली ती दु ष्ट चाल बंद करून
गिीब अनाथ लोकांस त्या अरत िूि लोकांच्या जुलुमांपासून मुक्त करून त्यांस सववस्वी सुखी केलें . या

गोष्टीचा शूद्रारद अरतशूद्रांस, इति लोकांपेक्षा अरधक संतोष वाटत असेल, कािण गुलामाच्या स्स्थतींत
असता मनु ष्ट्यमात्रास रकती दु ःखें सोसावी लागतात, याचा प्रत्यक्ष अनु भव त्यांवांचून अथवा वि सांरगतले ले

गुलामांवांचून इति लोकांस थोडाच असेल. आता त्यांच्यामध्ये व विच्या गुलामांमध्यें इतकेंच अंति आहे

कीं, परहल्यांस भट लोकांनी झजकून गुलाम केलें व दु सऱ्यांस दु ष्ट लोकांनी एकाएकी जु लमानें धरून गुलाम

केलें ; बाकी सवव अंशी ते त्यांच्याशी रमळतात. त्यांच्या स्स्थतीमध्यें व गुलामांचे स्स्थतीमध्यें रतलप्राय भेद
नाहीं. त्यांनी जीं जीं संकटें सोसली तीं सवव शूद्रारद्र अरतशूद्रांस भट लोकांपासून सोसावीं लागलीं, झकबहु ना
त्यांपेक्षा अरधकदे खील म्हटलें असतां कांहीं झचता नाहीं. त्यांस जीं दु ःखें प्राप्त िंालीं तीं ऐकूनच मात्र

पाषाणहृदयी मनु ष्ट्याचें अंतःकिण ति काय, पिंतु प्रत्यक्ष मूर्षतमंत काहािाचा पाषणही कलकल उकलू न
आंतून दु ःखाश्रूचे लोटचे लोट चालू न त्याजमुळे पृथ्वीवि इतकें जळ होईल कीं, ज्यांचे पूववजांनी शूद्रादी

अरतशूद्रांस गुलाम केलें त्यांचे जे वंशज हल्लींचे भटबंधु त्यापैकीं जे आपले पूवज
व ांसािखे कठोि हृदयाचे
नसून कोमल अंतःकिणाचे आहे त, त्यास असें वाटे ल कीं, हा एक जलप्रलयच आहे . आमचे दयाळू इंग्रज
सिकािास शूद्रारद अरतशूद्रांस भट लोकांपासून काय काय जुलूम सहन किावे लागले व हल्लीरह सहन

किीत आहे त याजरवषयींची मुळीच मारहती नाहीं. ते जि याजरवषयी चौकशी करून आपणास मारहती
करून घेतील ति त्यांस असें कळे ल की, आम्ही जे जे झहदु स्थानचे इरतहास रलरहले त्यांतील हा एक मोठा
अरत महत्त्वाचा भाग गाळला. त्यांस त्यांचे दु ःखाची मारहती एकदां िंाली म्हणजे फाि वाईट वाटू न आपल्या

ग्रंथात, जेथें अरत रनकृष्ट दशेस येऊन पोंहचले ले व दु ष्ट लोकांनीं गांजले ले . ज्यांच्या दु ःखास पािावाि नाहीं

अशा लोकांचे स्स्थतीची उपमा दे णे िंाल्यास, शूद्रारद अरतशूद्रांच्याच स्स्थतीची उपमा योग्य साजेल असे
वाटे ल. त्यांतून कवीस पुष्ट्कळ अंशी खेद वाटू न कांहीसें बिें वाटे ल कीं आजपयंत करवतेंत त्यास

शोकिसाची पूणवपणे तसबीि श्रोत्यांचे मनामध्ये ठसरवण्याकरितां महाप्रयत्नांने काल्परनक उदाहिणें िचावीं
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लागत. ति त्यांचे ते सवव श्रम असें ढळढळीत साकाि उदाहिण सांपडल्यामुळें नाहींसे केले . असें जि आहे

ति हल्लींचे शूद्रारद अरतशूद्र यांची अंतःकिणें आपण ज्यांचे वंशात उत्पन्न िंालों व ज्यांचे व आपले िक्तमांस
एकच आहे , हा जेंव्हा रवचाि त्यांचे मनामध्यें येतो, ते व्हा त्यांची दु ःखें एकूण पिम दु ःखीत होत असतील यांत
मोठें आियव आहे असें कांही नाहीं. एके वेळीं भट िाज्यांत त्यांच्यावि जे कांही प्रसंग गुदिले होते त्यांची

आठवण िंाली असतां आमचीं मने भयभीत होऊन आमचे अंगावि िोमांच उभे िाहतात व मनांमध्यें

लागलीच असे रवचाि येतात कीं, ज्या प्रसंगाची आठवण आम्हास जि इतकी दु ःखदायक होती, ति ज्यांनी

ते प्रसंग सोरशले असतील त्यांची मनाची काय स्स्थती िंाली असेल, हें त्यांचें त्यांना ठाऊक. याजरवषयी
चांगलें स्पष्ट उदाहिण आमचे भटबंधूच्याच ग्रंथामध्ये सांपडतें. तें असें कीं, या दे शातील मूळचे िरहवासी
क्षरत्रय लोक यांजबिोबि भट लोकांचा मुख्यारधकािी पिशु िाम या नामें गृहस्थानें रकती िुिता दाखरवली, हें

या ग्रंथात जाणरवलें च आहे . तथारप त्याचे िुिते रवषयी इतकें समजलें आहे कीं, त्यानें पुष्ट्कळ क्षरत्रय
लोकांचे प्राण घेऊन त्यांचे अनाथ िंाले ल्या रस्त्रयांपासून त्यांची लहान लहान चाि चाि, पांच पांच मरहन्यांची
गिीब रबचािी रनदोषी बालकें रहसकावून घेऊन अंतःकिणांत कांही द्रव न पावतां, त्यांचे प्राण कीं हो मोठे

दु ष्ट िीतीनें हिण केले . तो दु ष्ट इतकेंच करून िारहला असें नाहीं ति त्यानें रकत्येक , आपले पतींच्या
मृत्युमुळें दीन िंाले ल्या रस्त्रया, आपलें पोटांत संभवले ल्या गभाच्या संिक्षणाथव िानोमाळ मोठ्या क्ले शाने

पळत असतां त्यांचा पािध्याप्रमाणे पाठलाग करून त्यांस पकडू न आणून त्यांचे प्रसूतकाळी त्यांस पुत्र िंाला

असें ऐरकलें मात्र पुिे कीं, लागलीच येऊन त्यांचे प्राण घ्यावे. येणेंप्रमाणे हकीगत भट लोकांचे ग्रंथात
आढळते व ज्या अथी भट लोक त्यांचेरवरूद्ध पक्षाचे होते , त्या अथी त्यांजपासून त्या वेळची सवव वास्तरवक
हकीगत समजेल, असें आम्हास स्वप्नांतदे खील आणावयाला नको. भट लोकांनी रतचा पुष्ट्कळ भाग

गाळला असावा, याच्यांत कांही संशय नाही. कािण कोणी आपले तोंडाने आपण केले लें वाईट कमव सांगत
नाहीं. आतां वि सांरगतले ली हकीगत त्यांनी आपले ग्रंथात रलहू न ठे रवली हें एक मोठें आियव आहे . आमचे
रवचािास असें येतें कीं, पिशु िामानें एकवीस वेळा क्षरत्रय लोकांचा मोड करून त्यांची वाताहात केली व

त्यांचे हतभागी रस्त्रयांचे लहान लहान मुलांस मारिलें , याच्यांत मोठा पुरुषाथव केला व तो इति जनांस माहीत
व्हावयाकरितां भट लोकांनी आपले ग्रंथात रलहू न ठे रवला. अथवा जगांत प्ररसद्ध म्हण आहे की, “तळहाताने

सूयव िंांरकला जात नाहीं.” त्याप्रमाणे ही हकीकत जिी त्यांस मोठी लज्जास्पद होती, तथारप रतचा मोठा

गवगवा िंाल्यामुळें त्यांच्याच्यानें रजतकी िंांकवेल रततकी त्यांनी िंांकून, जेथें उपायच नाहीं ते थें रलहू न

ठे वणें त्यांस जरूि पडलें , बिें , भट लोकांनी रजतकी हकीकत रलरहली रततक्याचरवषयीं थोडासा रवचाि
केला असतां मोठे दु ःख होते , कािण पिशु िामानें जेव्हा त्या गिभाि रस्त्रयांचा पाठलाग केला ते व्हा त्यांस

रकती दु ःख िंालें असेल बिें ? रस्त्रजातीस बहु त करून पळण्याची मािामाि, त्यांतून त्यापैकी रकत्येक
मोठ्यांच्या व कुलीन रस्त्रया असल्यामुळें घिाचा ऊंबिादे खील ज्यांस ठाऊक नाहीं, जें कांही त्यांस लागेल तें

सवव गडीमाणसें आणून दे त; सािांश ज्यांनीं पतींचे श्रेय झचतून त्यांचे रजवावि सुखांत रदवस कारढले , ति
त्यांजवि पोटांतील गभाचें ओिंें घेऊन सूयाच्या प्रखि उन्हात आडमागाने पळण्याचा प्रसंग गुदिणें म्हणजे
त्यांच महासंकटकाळच ओढवला असें म्हटले पारहजे. त्यांस पळण्याची सवय मुळींच नसल्यामुळे पायांत

पाय गुंतून धडाधडा ठें चा लागून कधी खडकांवि, कधी डोंगिांचे कपािीवि पडत असतील आरण तेणेंकरून
कांहींच्या कपाळांस, काहींच्या कोंपिास, कांहींच्या गुडघ्यांस व काहींच्या घोयाला लागून िक्तांच्या धािा

चालत असतील व पिशु िाम मागून येत आहें हें ऐकून तसेंच घाबिें पळत असतील मागांने जात असतां त्यांचे

कोमल पायांमध्यें कांटे टोंचून कांटेिी िंाडांनीं अंगाविचीं वस्त्रे फाटू न त्यांची शिीिें भोसकलीं असतील व
ते णेंकरून शिीिांतून िक्त वाहवलें असेल. त्यांचे उन्हामध्यें पळतां पळतां पाय चटचट पोळू न त्यांची
कमळाच्या दें ठासािखी सुकुमाि नीलवणव कांरत पिम आिक्तता पावली असेल व तोंडास फेंस येंऊन डोळे

पाण्यानें गच्च भरून आले असतील. तोंडाकडे स एक एक दोन दोन रदवस पाणीदे खील ने लें नाहीं, सबब
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कळमळू न पोटांतील गभव पोटांत गडबड रफित असतील, त्यांस असें वाटलें असेल कीं, आतां धिणी जि
फाटते ति फाि बिें होईल म्हणजे आंत आम्ही उडी टाकून या दु ष्टापासून मुक्त होऊं. त्यांनी डोळे भरून
आणून ईश्विाची प्राथवना केली नसेल काय ? कीं, हे प्रभो-आमच्यावि काय हा कहि गुदिरवलास. अिे !!
आम्ही स्वतः बलहीन म्हणून आम्हांस अबला म्हणतात व आम्हांस आमचे पतींचें जें कांहीं बल होतें ते ही या

दु ष्टानें हिण केलें , असें तुला माहीत असतां रनदव य होऊन आमचा रकती तिी अंत पहातोस. अिे , आमचे
पतींचे ज्यानें प्राण घेऊन आम्हां अबलांवि शस्त्र धरिलें व त्यांजमध्यें जो मोठा पुरुषाथव रमिरवतो अशा दु ष्टाचे

अपिाध पाहू न येवढा तूं समथव असतां तोंडांत बोट घालू न स्तब्ध बसलास काय ! याप्रमाणें त्या दीनमुख

होऊन ईश्विाचा धावा किीत आहे त तों इतक्यांत दु ष्ट पिशु िामाने येऊन त्यांस धरून चालरवलें नसेल काय

? मग त्यांच्या शोकाला काय रवचािावयांचे आहे ? त्यांपक
ै ी कांहीं रस्त्रयांनीं फाि आिोश करून आपले प्राण
त्यारगले नसतील काय ? व बाकीच्या रस्त्रयांनीं अरतशय लीन होऊन त्या दु ष्टाची रवनवणी केली नसेल काय
? कीं, अहो पिशु िाम, आमचें आपणाजवळ इतकेंच शेवटचें मागणें आहे कीं, आमचे पोटीं जन्म पावणािे

अनाथ बालकांचा प्राण घेऊं नका, आम्हीं सवव रमळू न तुम्हाजवळ पदि पसरितों, आम्हास येवढें दान द्या.
पारहजे असल्यास आमचे प्राण घ्या, पिंतु आमचे मुलांचे जीव वांचवा. आमचे आपण परत मािल्यामुळें

आम्हांस अकालीं वैधव्य प्राप्त होऊन आम्हीं सवव सुखांला मुकलों, आतां आम्हांस पुढें मुलेंबाळें होण्याची
मुळीं आशा िारहली नाहीं व आमचे सवव पंचप्राण आमच्यापासून जन्म पावणािे बालकांकडे स लागले ले

आहे त. आतां आम्हांस काय तें येवढें च दु ःखांत सुख व आमचें सुखाचें रनधान जीं आमचीं बालकें, त्यांचे प्राण

घेऊन आम्हा अनाथ रस्त्रयांस कां या सवव आयुष्ट्यभि शोकाणववांत टारकतां ! आम्हास येवढी रभक्षा घाला,

आम्हीं तुमच्या धमाच्या ले की आहोंत आमची कशीही करून आपणास दया येऊं द्या. इतके करुणापि शब्द
बोलल्यानें त्या दु ष्टाचें अंतःकिण कांहीतिी द्रवावें, पिंतु मुळींच नाहीं. त्यानें त्या प्रसूत िंाले ल्या पाहू न

त्यांजपासून त्यांची बालकें रहसकावून घेऊं लागला. ते व्हां त्या त्यांच्या संिक्षणाकरिता त्यांच्यावि पालथ्या

पडू न पुढें मान करून म्हणाल्या असतील कीं. अहो पिशुिाम, तुम्हाला जि या मुलांचे प्राणच घेणें आहे ति
प्रथम आमचें शीि उडवा, मग आमचे पाठीमागें त्यांचें काय किणें तें किा. आमचे समक्ष त्यांचे प्राण घेऊं
नका, पिंतु कांहीं हो त्यानें ऐरकलें नाहीं. हि ! हि ! त्यांच्याजवळू न जेव्हां त्यांचीं मुलें रहसकावून घेतलीं

असतील, ते व्हां त्यांस जे दु ःख िंालें असेल तें रलरहण्यास आमचे हातांतून ले खणी गळू न पडते . असो, त्या
चांडाळानें त्या मुलांचे प्राण त्यांचे आयांसमक्ष घेतले , ते व्हां कांहीं जणींनीं आपलें उि बडरवलें , केंस तोरडलें

व तोंडात माती घालू न घेऊन प्राण रदले असतील; कांहीं जणींनीं पुत्रशोक करून प्राण सोरडले असतील व
कांहीं जणींला वेड लागून, हा पुत्र ! हा पुत्र ! किीत भटकत रफरूं लागल्या असतील. ही सवव हरककत भट
लोकांपासून आम्हास समजेल अशी आम्हास मुळींच आशा बाळगायास नको. याप्रमाणे भट लोकांचा

मुख्यारधकािी जो पिशु िाम ज्याने शेंकडों क्षरत्रय लोक मारून त्यांचे बायकांमुलांची दु दवशा करून टारकली
व त्यास हल्लीं भट लोकांनी शूद्रांरदअरतशूद्र लोकांस सवव शस्क्तमान पिमे श्वि, सवव जगाचा उत्पन्न कता असें
म्हणरवण्यास लारवलें आहे , हें मोठे आियव आहे . पिशु िामाचे पाठीमागें भट लोकांनी त्यांस कमी छरळलें

असें नाहीं, ति त्यांनीं आपल्याकडू न रजतकें छळवेल रततकें त्यांस छरळलें . त्यांनीं त्या लोकांपैकीं बिे च
लोकांस त्वेषामुळें त्यांची दु दवशा करून रजवंतच इमाितीचे पायांत दडपीत, याजरवषयीं या ग्रंथांत रलरहलें च

आहे . त्यांनीं त्या लोकांस इतकें तुच्छ मानावें कीं, एकादे वेळेस कोणी शूद्र नदीकांठावि आपलीं वस्त्रें धूत

असतां त्या स्थळीं जि एकादा भट आला, ति त्या शूद्रांस आपलीं सवव वस्त्रें गोळा करून, बऱ्याच दू ि
अंतिावि, जेथून भटाच्या आंगावि पाण्याचा झशतोडा येण्याचा संभव नसेल, अशा स्थळीं जाऊन आपलीं
वस्त्रें धुवावीं लागत असत. तेथून जि भटाच्या आंगावि पाण्याचा झशतोडा आला, अथवा आला असा खोटा
भास िंाला, ति त्या भटानें अस्ग्नसािखें िागानें तप्त होऊन जवळचें भांडें त्याचें मस्तक िोखून मोठे त्वेषानें

मािावें. त्याजमुळें त्याचें मस्तक िक्तबोंबाळ होऊन मुस्च्छव त होत्साता जमीनीवि धाडकन पडावें, पुढें कांहीं
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वेळानें शु द्धीवि येऊन आपलीं िक्तानें भिले ली वस्त्रें घेऊन रनमूटपणे घिीं जावें, सिकािास जि कळवावें

ति सवव भटशाई पडली, उलटी त्यासच सजा दे णाि; हि ! हि ! पिमे श्विा केव्हढा हा अन्याय ! असो. एक
दु ःख आहे म्हणून सांगावें, अशीं व यापेक्षां अरधक दु सिीं पुष्ट्कळ दु ःखें शूद्रारद अरतशूद्रांस सोसावी लागत

असत. भटिाज्यांत त्यांस व्यापािाच्या अथवा दु सऱ्या गोष्टींच्या संबंधानें रफिणें िंाल्यास मोठी मािामाि
पडत असे. त्यांतून प्रातःकाळीं ति फािच अडचण पडें , कािण त्या वेळेंस सवव वस्तूंची छाया पडते आरण
अशा प्रसंगीं जि कदांरचत् कोणी शूद्र िस्त्यानें जात असतां समोिचे िस्त्याने भटसाहे बांची स्वािी येत आहे हें

पाहू न त्यांच्या आंगावि आपली छाया न पडावी या भीतीस्तव घडी दोन घडी आपला खोळं बा करून

िस्त्याचे एके बाजूस होऊन त्यास बसावें लागत असे. भटजी गेल्यानंति तो आपले कामास जाई, एखादे
वेळेस याची छाया भटाचे आंगावि चुकून पडली ति तो भट लागलीच त्यास मिे मिे तोंपयंत मािी आरण

ताबडतोब नदीवि जाऊन स्नान किी. त्यापैकीं रकत्येक लोकांस िस्त्यांत थुंकण्याची दे खील पंचाईत;
याजकरितां त्यांस भटवस्तींतून जाणें िंाल्यास आपल्याबिोंबि थुंकण्याकरितां एखादें भांडें ठे वावें लागत

असे. जि त्यांचा थुंका जरमनीवि पडू न भटसाहे बानें पारहलें म्हणजे त्या मनु ष्ट्यानें असें समजावें कीं, आतां
आपलें आयुष्ट्य पुिें भिलें . याप्रमाणें अनेक संकटें भोरगतां भोगतां ते फाि त्रासून गेले व केव्हां यापासून

सुटका होईल याची वाट, जसा एखादा फाि रदवस तुिंगांत टारकले ला कैदी आपले इष्टरमत्रांस,
मुलांबाळांस व भाऊबंदांस भेटण्यारवषयीं अथवा स्वतंत्रते नें इकडे रतकडे रफिण्यारवषयीं मोठे उत्सुकतेनें

सुटकेचे रदवसाची वाट पहातो, त्याप्रमाणें पहात आहे त, इतक्यांत दै ववशात ईश्विास त्यांची करुणा येऊन
या दे शांत इंग्रज लोकांचें िाज्य िंालें व त्यांच्याकडू न ते भट लोकांचे कायीक दास्यत्वापासून मुक्त िंाले . ते

इंग्रज सिकािचे त्याजबद्दल फाि फाि आभाि मारनतात व सवंस्वी त्यांचे ते ऋणी आहे त . त्यांचे उपकाि ते

कधीं रवसिणाि नाहींत. त्यांनीं त्यांस आज शेंकडों वषांचे भट लोकांचे कैदखान्यांतून मुक्त करून त्यांचे

मुलांबाळांस सुखाचे रदवस दाखरवले . ते नसते ति भट लोकांनीं त्यांस केव्हांच धुळीस रमळरवलें असतें.
याजवि कोणी अशी शंका घेतील कीं, आज भट लोकांपेक्षां शूद्रांरद अरतशुद्र लोकांचा भिणा सुमािें दसपट
अरधक असून भट लोकांनी शूद्रांरद अरतशूद्र लोकांस कसें धुळीस रमळरवलें असतें ? याचें उत्ति असें आहे

कीं, एक शहाणा मनु ष्ट्य दहा अ्ञतानी मनु ष्ट्यांचें आपणाकडे स मन वळऊन त्यांस तो आपले ताब्यांत ठे ऊं

शकतो. आणखी दु सिें असें कीं, तीं दहा अ्ञतानी मनु ष्ट्यें जि एकाच मताचीं असतीं ति त्यांनीं त्या शहाण्या
मनु ष्ट्याचें कांहीं चालू रदलें नसतें; पिंतु ते दहाजण रनिरनिाळे दहा मतांचे असल्यामुळें शहाण्या मनु ष्ट्यास
त्यांस फसरवण्यास कांहींच अडचण पडत नाहीं. त्याप्रमाणें शूद्रारद अरतशूद्रांचीं मतें एकमे कांस रमळूं नये

म्हणोन पूवी भट लोकांनीं एक मोठा धूतव कावेबाज रवचाि शोधून कारढला. त्या लोकांचा समाज जसा जसा
वाढत चालला त्याप्रमाणें भट लोकांस रभती वाटू ं लागली आरण त्यांनीं त्याच्यामध्ये पिस्पि वाकडे पणा

िाहील अशी कांहीं तजवीज योजली, तिच आपला येथें िाहाण्याचा रटकाव लागून सदासववदां ते लोक

वंशपिंपिें आपले व आपले वंशजांचे गुलामरगिींत िाहू न आपणास कांहीं श्रम न करितां त्यांचे रनढळाचे

घामानें रमळरवले ले उत्पन्नांवि रबनधास्त मौजा मारितां येतील, हा त्यांचा रवचाि रसद्धीस जाण्याकरितां
जारतभेदाचें थोतांड उपस्स्थत करून, त्यांजवि अनेक स्वरहतसाधक ग्रंथ केले व ते त्या अ्ञतानी लोकांचे
मनांत भिरवले . त्यांपैकीं जें लोक भट लोकांबिोबि मोठें रनकिानें लढले त्यांचा त्यांनीं एक वगवच वेगळा

केला. त्यांचा पूतेपणीं सूड उगरवण्याकरितां त्यांस व त्यांची जी पुढें संतती होईल रतजला त्यांच्यांतीलच

लोकांनीं म्हणजे हल्लीं ज्यांस माळी, कुणबी वगैिे म्हणतात, ति त्यांनीं त्यांचा स्पशवदेखील करूं नये असें भट

लोकांनी त्यांचें मनांत भिरवलें . असें जेव्हां िंालें ते व्हां अथातच त्यांचा व्यापाि वगैिे बंद होऊन अन्नास
मोताद िंाले , त्याजमुळें त्यांस मे ल्या गुिांचें मांस खाणें भाग पडलें . तें त्यांचें कृत्य पाहू न हल्लींचे शूद्र जे

आपणांस मोठ्या अहं पणानें माळी, कुणबी, सोनाि, झशपी, लोहाि, सुताि इत्यारद मोठमोठ्या सं्ञता केवळ
तो तो धंदा केल्याचे योगानें म्हणवून घेतात ति ते च लोक आपले पूववज एकाच घिाण्यांतील असतां त्यांचे
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पूववज स्वदे शासाठीं भट लोकांशीं मोठ्या रनकिानें लढले , सबब भट लोकांनीं त्यांची अशी दु दवशा करून
त्यांस अन्नअन्न किावयास लारवलें , हें आंतील गुह्य त्यांच्या लक्षांत न येतां ते त्यांचा भट लोकांचे

सांगण्यावरून िे ष किावयास रशकले . हि! हि! रकती तिी ते ईश्विाचे अपिाधी आहे त कीं, त्या सवांचा
इतका रनकट संबंध असून एकाद्या सणावािाला ते त्यांचे दािीं दु रून अन्न वगैिे मागण्यास आले असतां ते

त्यांस रिंडकारून दे तात व केव्हां केव्हां काठीसुद्धां घेऊन त्यांचे आंगावि मािण्यास जातात. असो,
त्याप्रमाणें भट लोकांनीं आपल्याशीं इति लोकांनीं जसजशी वतवणूक केली त्या त्याप्रमाणें त्यांच्या जारत
बांधून त्यांस सजा अथवा विकांरतचा आश्रय दे ऊन सववस्वी आपलें अंरकत करून ठे रवलें . जेव्हांपासून
शूद्रारद अरतशूद्रांमध्यें भट लोकांनीं जारतभेद उत्पन्न केला ते व्हांपासून त्या सवांचीं मतें रभन्न रभन्न िंालीं. मग
अथातच त्यास त्यांची पारहजे तशी व्यवस्था किण्यास सवड सांपडली. यारवषयीं एक जगप्ररसद्ध म्हण

आहे , ती अशी की, “दोघांचें भांडण आरण रतसऱ्याचा लाभ” म्हणजे भट लोकांनीं शूद्रारद अरतशूद्रांमध्यें
आपआपसांत वैमनस्य आणून आपण त्यांचे रजवावि ऐषआिाम भोगीत आहे त.

सािांश वि सांरगतलें च आहे की, या दे शांत इंग्रज सिकाि आल्यामुळें शूद्रारद अरतशूद्र, भटाच्या

कारयक दास्यत्वापासून मुक्त िंाले खिे , पिंतु आम्हांस सांगण्यास मोठें दु ःख वाटतें कीं, अद्यारप आमचे

दयाळू सिकािचे शूद्रारद अरतशूद्रांस रवद्या दे ण्यारवषयीं दु लवक्ष असल्यामुळें ते अ्ञतानी िाहू न भट लोकांचे
बनावट ग्रंथांच्या संबंधानें त्यांचे मानरसक दास िंाले ले आहे त व त्यांस सिकािजवळ दाद मागण्याचें त्राण

िारहलें नाहीं. भट लोक त्या सवांस प्रापंरचक सिकािी कामांत रकती लु टू न खातात, याजकडे स आमचे
सिकािचें मुळींच लक्ष पोंहचलें नाहीं, ति त्यांनीं दयाळू होऊन या गोष्टीकडे स नीट िीतीनें लक्ष पुिवावें व

त्यांस भट लोकांचे मानरसक दास्यत्वापासून मुक्त किावें अशी आम्हीं आपले जगरज्जयंत्याजवळ शेवटली
प्राथवना करितों.

हे पुस्तक किते वळ
े ी मािंे रमत्र िा. िा. रवनायकिाव बापूजी भंडािकि व िा. िा. सा. िाजन्ना झलगू

यांनीं मला उत्तेजन रदलें सबब मी त्यांचे फाि फाि आभाि मारनतों.
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िह्मा, उत्परत्त, सिस्वरत आरण इिाणी अथवा आयव लोक यांरवषयीं.
भग२
मत्स्य आरण शंखासूि यांरवषयीं.
भग३
कच्छ, भूदेव अथवा भूपरत, क्षरत्रय, रिज आरण कश्यप िाजा यांरवषयी.
भग४
विाह आरण रहिण्याक्ष यांरवषयीं.
भग५
नािझसह, रहिण्यकश्यपु, प्रल्हाद, रवप्र, रविोधन इत्यारदकांरवषयीं.
भग६
बळीिाजा, जोतीबा, मिाठे , खंडोबा, महासुभा, नऊ खंडांचा न्यायी, भैिोबा, सात अश्रय, तळी भिणें,
आरदतवािास परवत्र मानणें, वामन, पक्ष घालणें, झवध्यावली, घट बसरवणें, बळीिाजाचें मिण, सती जाणें,
आिाधी लोक, रशलं गण, तांदुळाचा बळी, दु सिा बळीिाजा येण्यारवषयीं भरवष्ट्य, बाणासूि, कुजागिी,
वामनाचा मृत्यु, उपाध्ये, होळी, वीि काढणें, बळीप्ररतपदा, भाऊबीज इत्यारदकांरवषयीं.
भग७
िह्मा, ताडपत्रांवि रलरहण्याची चाल, जादू मंत्र, संस्कृताचें मूळ, अटक नदीचे पलीकडे स जाण्याची बंदी,
पूवी घोडीं वगैिे िाह्मण लोक खात होते , भट, िाक्षस, य्ञत, बाणासुिाचें मिण, पिवािी, सुताचे पारष्टचें

रचन्ह, बीजमंत्र, माहाि, शु द्र, कुळकणी, कुळबी, कुळबीण, शूद्रांचा िे ष, सोवळें , धमवशास्त्र, मनु , भट,
पंतोजीचें रशक्षण, मोठा भयंकि परिणाम, प्रजापतीचें मिण, िाह्मण इत्यारदकांरवषयीं.
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भग८
पिशु िाम, मातृवध, एकवीस स्वाऱ्या, दै त्य, खंडेिावानें िावणाचा आश्रय केला, नऊ खंडची जाणाई, साती
आसिा, माहािाचे गळ्यांतील काळा दोिा, अरतशूद्र, अत्यंज, मांग, चांडाळ, महािांस रजवंतच पायांमध्ये

दडपणें, िाह्मणांत पाट लावण्याची बंदी, क्षरत्रय अभवकांचा वध, पिभु, िामोशी, रजनगि वगैिे लोक,
पिशु िामाचा पिाभव िंाल्यामुळें त्यानें आपला जीव रदला आरण रचिंजीव पिशु िाम यांस आमंत्रण
इत्यारदकांरवषयीं.

भग९
वेदमंत्र, जादूचें वजन, मूठ मािणें, दे व्हािे घुमरवणें, जप, चाि वेद, िह्मघोळ, नािदशाई, नवीन ग्रंथ, शूद्रास
्ञतान दे ण्याची बंदी, भागवत व मनु संरहता यांचा असंगतपणा इत्यारदकांरवषयीं.
भ ग १०
दु सिे बळी, िाह्मण धमाची फरजती, शंकिाचायाचें कृरत्रम, नास्स्तक मत, रनदव यपणा, प्राकृत ग्रंथकाि, कमव
आरण ्ञतानमागव, बाजीिाव, मुसलमानांचा िे ष आरण अमेरिकन व स्कॉच उपदे शकांनी िाह्मणांचा कृरत्रमरूपी
कोट फाडला इत्यारदकांरवषयीं.

भ ग ११
पुिाण सांगणें, बंडें वगैिे परिणाम, शूद्र संस्थारनक, कुळकणी, सिस्वतीची प्राथवना, जप, अनु ष्ठानें,
दे वस्थानें, दरक्षणा, मोठ्या आडनांवांच्या सभा इत्यारदकांरवषयीं.
भ ग १२
वतनदाि भट कुळकणी, युिोरपयन लोकांचें वसाहतीची जरूिी, रवद्याखात्याच्या तोंडावि काळोखाचा डाग,
युिोरपयन कामगािांची अक्ल गुंग कशी होते इत्यारदकांरवषयीं.
भ ग १३
मामले दाि, कले क्टि, िे स्व्हन्यु, जज्ज आरण इंरजरनयि खात्यांतील भट कामगाि इत्यारदकांरवषयीं.
भ ग १४
युिोरपयन कामगािांचा रनरुपाय, खोतांचें, वचवस्व, पेनशन घेऊन रनवेध िंाले ल्या युिोरपयन कामगािांनी
सहकािांत गांवोगांवच्या हरकगती कळरवण्याची जरूिी, धमव आरण जात्यारभमान इत्यारद.
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भ ग १५
सिकािी शाळाखातें, म्युरनरसपारलटी, दक्षणाप्राइज करमटी व भट वतवमानपत्रकते यांची जूट आरण शूद्रांरद
अरतशूद्रांच्या मुलांनी रवद्या रशकंू नये म्हणून भट लोकांचा कट इत्यारद.
भ ग १६
िह्मिाक्षसांच्या पीडे चा रधःकाि
पवाडा
अभंग
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जोतीर व आिक धोंडीब
यच
ं संव ि
भग१ल
ब्रह्म, उत्पित्त, सरस्वती आिक इर की अथव आयम लोा य िं वषयीं.
धों॰ –– युिोपखंडातील इंग्रज, फ्रेंच वगैिे दयाळू सिकािांनी एकत्र होऊन दास किण्यांची बंदी केली,
याजवरून त्यांनी िह्मदे वाच्या रनयमांस हिताळ लारवला; कािण मनु सरं हतेंत रलरहलें आहे कीं, िह्मदे वानें
आपल्या मुखापासून िाह्मणांस उत्पन्न केलें ; आरण त्या िाह्मणांती फक्त सेवाचाकिी किण्याकरितां त्यानें
आपल्या पायांपासून शूद्रांस उत्पन्न केलें .

जो॰ –– इंग्रज वगैिे सिकािांनीं दास किण्याची बंदी केली, याजवरून त्यांनीं िह्मम्याच्या आ्ञतेस हिताळ
लारवला म्हणून तुिंें म्हणणें आहे . ति या भूमंडळावि इंग्रज वगैिे अनेक नानाप्रकािचे लोक आहे त, त्यांस
िह्मम्यानें आपल्या कोणत्या अवयवापासून उत्पन्न केलें यारवषयीं मनुसंरहतेंत कसा काय ले ख आहे ?

धों॰ –– याजरवषयीं सवव िाह्मण म्हणजे रवदवान व अरवदवान असें उत्ति दे तात कीं, इंग्रज वगैिे लोक
अधम, दु िाचािी असल्यामुळें मनु संरहतेंत त्या लोकांरवषयीं मुळींच ले ख नाहीं.

जो॰ –– यावरून तुझ्या मतें िाह्मणांमध्यें अधम, दु िाचािी मुळींच नाहींत कीं काय ?
धों॰ –– शोधाअंती इति लोकांपेक्षां िाह्मणांमध्यें अरधक अधम न अरधक दु िाचािी आहे त असें आढळतें.
जो॰ –– ति मग अशा अधम व दु िाचािी िाह्मणांरवषयीं मनु संझहतेंत कसा ले ख आहे ?
धों॰ –– यावरून असें रसद्ध होतें कीं, मनूनें जी उत्परत्त रलरहली आहे ती अगदीं खोटी आहे ; कािण ती सवव
मनु ष्ट्यांस लागू पडत नाही.

जो॰ –– म्हणूनच इंस्ग्लश वगैिे लोकांतील ्ञतात्यांनी िाह्मणांतील पुस्तककत्यांच्या लबाड्या जाणून दास

किण्याची बंदी केली. िह्मा हा सवव मनु ष्ट्यमात्रांच्या उत्पत्तीस खिोखि कािण असता ति त्यांनीं दास
किण्याची बंदीच केली नसती. मनूनें चाि वणांची उत्परत्त रलरहली आहे , ती एकंदि सवव सृरष्टिमांशीं ताडू न
पारहली म्हणजे सवव खोटी आहे असें आपणास कळू न येतें.
धों॰ –– म्हणजे ती कशी ?
जो॰ –– िाह्मण िम्ह्याच्या मुखापासून िंाले ; पिंतु एकंदि सवव िाह्मणांची मूळ माता िाह्मणी ही िम्ह्याच्या
कोणत्या अवयवापासून िंाली यारवषयी मनूनें कांहीच रलहू न ठे रवलें नाहीं, हें कसें ?
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धों॰ –– कािण, ती त्या रविान िाह्मणांच्या म्हणण्याप्रमाणें अधम आरण दु िाचािी असेल. यास्तव तूतव
रतजला म्लें छांच्या पंक्तीस बसवा.

जो॰ –– आम्ही भूदेव, आम्ही सवव वगांमध्यें श्रेष्ठ, असें मोठ्या गवांनें नेहमी बोलणािे अशांस जन्म दे णािी

मूळमाता िाह्मणी ना ? आरण तूं रतजला म्लें छांचे पंक्तीस कसें बसरवतोस ? रतला ते थील दारू व
गोमांसाचा घमघमाट कसा आवडे ल ? हें तूं मोठें अनुरचत् बोलतोस बाबा !

धों॰ –– तुम्हीच रकत्ताक वेळां भि सभेंत बोललां कीं, िाह्मणांचे मूळ पूववज जे ऋरषवयव, ते श्राद्धाचे
रनरमत्तानें गाई मारून त्यांच्या मांसाचीं नानातऱ्हे चीं पक्वान्नें करून खात होते आरण आतां मात्र त्यांच्या मूळ

माते स घाण येईल म्हणून म्हणतां हें कसें ! तुम्ही इंग्रजी िाज्यास हयाती झचतून थोडे रदवस थांबा, म्हणजे

हल्लींचे बहु तेक सोंवळें िाह्मण, िे रसडें ट, गव्हनवि वगैिे कामदािांची आपल्यावि जास्ती मे हेिबानी व्हावी,
याकरितां त्यांच्या टे बलाविचे उिले ले मांसाचे तुकडे बुटले िाच्या वांटणीसदे खील येऊ दे णाि नाहींत असें
तुम्हांस रदसेल. आतांशा बहु तेक महाि बुटले ि िाह्मणांच्या नावाने आंतल्या आंत कुिकुिण्यास लागले

आहे त हें तुम्हांला ठाऊक नाहीं ? मनूनेंच िाह्मणीच्या उत्पत्तीरवषयीं रलहू न ठे रवलें नाहीं. सबब या दोषांचें

खापि त्याच्याच बोडक्यावि फोडा. त्यारवषयीं तूं अनुरचत् बोलतोस म्हणून तुम्हीं मला कां दोष दे तां ? पुढें
चालूं द्या ––

जो॰ –– बिें तुिंी मजी, तसें कां होईना. आतां िाह्मणास जन्म दे णािें जें िम्ह्याचें मुख तें दिमहाचे दिमहा
दू िसें िंाल्यामुळें तो चाि रदवस सोंवळा होऊन बसला होता झकवा झलगाइरतणीसािखा िाख लावून पाक
होऊन घिांतील कामकाज किीत होता यारवषयीं मनूचा कांहीं ले ख आहे काय ?

धों॰ –– नाहीं. पिंतु िाह्मणांच्या उत्पत्तीस िह्मा हा मूळ कािण आहे आरण त्यास झलगाइरतणीचा उपदे श
कसा आवडला असेल बिें ? कािण, हल्लींचे िाह्मण, झलगाईत रवटाळ पाळीत नाहींत म्हणून त्यांचा वीट
मारनतात.

जो॰ –– ति यावरून तूंच रवचाि करून पाहा कीं, िह्मम्याचें मुख, बाहू , जंघा आरण पाय, या चाि
रठकाणच्या योनी दू िशा िंाल्यामुळे त्यास एकंदि सोळा रदवस सोंवळें होऊन बसावें लागलें असेल, असें
जि म्हणावें ति त्यांचें घिांतील खटाटोप कोण किीत असे ? यारवषयीं तिी मनूचा कांहीं ले ख आहे काय ?
धों॰ –– नाहीं.
जो॰ –– बिें , तो गभव िम्ह्याच्या मुखांत संभवल्या रदवसापासून नऊ मरहन्यांचा होईतोंपावेतों कोणत्या
रठकाणीं िाहू न वाढला यारवषयीं कांहीं मनूनें म्हटलें आहे काय ?
धों॰ –– नाहीं.
जो॰ –– बिें , पुढें त्या जन्मले ल्या िाह्मण बालकास िम्ह्यानें आपल्या स्तनाचें दू ध पारजलें अथवा वि दू ध
लावून त्यास लहानांचे मोठे केलें , याजरवषयीं तिी कांहीं ले ख आहे काय ?

अनु क्रमणिका

धों॰ –– नाहीं.
जो॰ –– सारवत्री ही िम्ह्याची पत्नी असतांरह त्यानें त्या मुलाचें ओिंें मुखात नऊ मरहने वागवून त्यास
जन्म दे ण्याचें व त्यांचे पालन पोषण किण्याचें लचांड आपल्या माथ्यावि कां घेतलें ? हे मोठे आियव होय.

धों॰ –– त्याची बाकीची तीन डोकीं ति या लचांडापासून दू ि होतीं कीं नाहीं ? काय ? त्या िांड्या
िाघोबाला असा पोिींतला घिकुंडी खेळ आवडला ?

जो॰ –– आता त्यास िांड्या िाघोबा म्हणावें ति, त्यानें सिस्वती नांवाच्या कन्येशीं व्यरभचाि केला व

त्यामुळे त्याचें आडनांव बेटीचोद पडलें . याच झनद्य कमावरून त्याचा कोणी आदिसत्काि (म्हणजे पूजा)
किीत नाहींत.

धों॰ –– िह्मास जि खिोखि चाि तोंडे होतीं, ति त्याचप्रमाणानें त्यास आठ स्तनें, चाि बेंब्या, चाि
मूत्रिािें आरण चाि मलिािें असलीं पारहजेत; पण त्यारवषयी खात्री होण्याजोगा ले ख कोठें च आढळत
नाहीं. पुढें त्याचप्रमाणे शेषशाईस लक्ष्मी पत्नी असतां, त्यानें आपल्या बेंबीपासून हें चाि तोंडाचें मूल कसें
रनर्षमलें यारवषयीं रवचाि करूं लागल्यास शेषशाईचीसुद्धा िह्मासािखी दशा होईल.

जो॰ –– वास्तरवक रवचािअंती असें ठितें कीं िाह्मण लोक हे समुद्राचे पलीकडे स जो इिाण दे श आहे त्या

दे शांतील मूळचे िाहणािे होत. पूवी त्यास इिाणी झकवा आयव लोक म्हणत असत, असें रकत्येक इंस्ग्लश
ग्रंथकािांनीं त्यांच्याच ग्रंथावरून रसद्ध केलें आहे . प्रथम त्या आयव लोकांनी मोठमोठ्या टोळ्या करून या

दे शांत येऊन अनेक स्वाऱ्या केल्या व येथील बहु तेक िाजांच्या मुलुखात वािंवाि हल्लें करून मोठा झधगाणा
केला. पुढें वामनाचे मागून आयव लोकांचा िह्मा या नावाचा मुख्य अरधकािी िंाला. त्याचा स्वभाव फाि हट्टी

होता. त्यानें आपल्या कािकीदीत येथील आमच्या मूळ पूववजांस िणांगणी झजकून आपले दास केले ; व त्यानें
आपले लोक आरण हे दास या उभयांतामध्ये हमेशा भेद िहावा म्हणून अनेक तऱ्हे चे नेम बांरधले . ह्या सवव

कृत्यांवरून िह्मा मे ल्यानंति आयव लोकांच्या मूळच्या नांवाचा आपोआप लोप होऊन त्यांचे नांव िाह्मण

पडलें , नंति मागाहू न मनूसािखे अरधकािी िंाले . त्यांनी बांरधले ल्या नेमांचा रधक्ाि मागें पुढे कोणी करू

नये, या भयास्तव त्यांनी िह्मारवषयीं अनेक तऱ्हतऱ्हे च्या नवीन कस्ल्पत गोष्टी िरचल्या व त्या गोष्टी
ईश्विच्छे नेंच िंाल्या आहे त असा त्या दासांच्या मनावि ठसा उमटावा म्हणून त्यांनी शेषशाईचें दु सिे आंधळे

गारूड िरचले आरण संरध पाहू न कांही काळाने त्या सवव ले खांचे ग्रंथ बनरवले . त्या ग्रंथारवषयी शूद्र दासांस

नािदासारिख्या पटाईत बायकांतील भाऊजींचे टाळ्या रपटू न उपदे श केल्यामुळे िह्माचे महत्व सहजच
वाढलें . आतां आपण ह्या िम्हासािखी शेषशाईरवषयी चौकशी करूं लागलों ति त्यापासून आपल्याला

काडीमात्र फायदा न होतां आपला उभयतांचा वेळ मात्र व्यथव जाणाि नाही; कािण त्यांनी मुळींच त्या
रबचाऱ्यांस उताणें पाहू न त्यांच्या बेंबीपासून हें चाि तोंडाचें मूल रनमाण केलें आरण अशा मुळीच चीत
िंाले ल्या दीनावि खंब ठोकणें यामध्ये मोठा पुरूषाथव होईल असें मला वाटत नाहीं.

अनु क्रमणिका

भग२र
मणत्स्य आिक शंख सूर य िं वषयीं.
धों॰ –– वामनापूवी इिाणांतून या दे शात आयव लोकांच्या एकंदि रकती टोळ्या आल्या असाव्या ?
जो॰ –– या दे शात आयव लोकांच्या टोळ्या जलमागानें अनेक आल्या.
धों॰ –– त्यांपैकी परहली टोळी जलमागानें लढाऊ गलबतांवरून आली झकवा कसे ?
जो॰ –– लढाऊ गलबते त्याकाळी नव्हती, सबब ती टोळी लहान लहान मचव्यांतून आली व ते मचवे
माशासारिखे त्विे नें पाण्यावरून चालत असत, म्हणून त्या टोळीच्या अरधकाऱ्यांचे टोपणनांव मत्स्य पडलें
असावें.

धों॰ –– ति मग िाह्मण इरतहासकत्यांनी भागवत वगैिे ग्रंथात तो टोळीचा अरधकािी मत्स्यापासून जन्मला
म्हणून रलरहलें आहे , हे कसें ?

जो॰ –– त्यारवषयी तूंच रवचाि करून पाहा की, मनु ष्ट्य आरण मासा यांच्या अवयवांत, आहािात, रनद्रें त,
मैथुनांत आरण उत्पत्तींत रकती अंति आहे ? आरण त्याचप्रमाणे त्यांच्या मगजांत, काळजात, फुफ्फुसात,
आंतड्यात, गभव वाढण्याच्या जागांत आरण प्रसूत होण्याच्या मागांत रकती चमत्कािीक अंति आहे ! मनु ष्ट्य

हा जरमनीवि गुजािा करून िाहणािा प्राणी होय. तो पाण्यांत पडल्याबिोबि गटांगळ्या खाऊन आपल्या
प्राणास मुकतो. मासा हा सवव काळ पाण्यांत िाहू न आपला गुजािा किणािा प्राणी होय व त्यास पाण्याबाहे ि

कारढल्याबिोबि तो तिफडू न मितो. रस्त्रया बहु तकरून एकाच मुलास जन्म दे तात; पिंतु मस्त्यीण प्रथम
पुष्ट्कळ अंडी घालू न कांही काळानंति त्या सवांस फोडू न त्यांतून आपली सवव बच्चीं बाहे ि कारढते . आतां ज्या

अंड्यामध्ये हें मस्त्यबाळ होतें, मात्र रतनें पाण्याबाहे ि आणून फोरडलें आरण त्यांतून रतनें तें मत्स्यबाळ बाहे ि
कारढलें असेल असें म्हणावें ति, रतचा प्राण पाण्याबाहे ि कसा वांचला असेल ? कदारचत रतनें पाण्यांतच तें

अंडे फोडू न मत्स्यास बाहे ि कारढलें असेल असें म्हणावे, ति त्या मत्स्य मानवासािख्या बालकाचा प्राण
पाण्यांत कसा वांचला असावा ? कोणी अशी शंका घेतली की, मनु ष्ट्यांतील एखाद्या सिाईत पाणबुड्याने

पाण्यांत तळीं बुडी मारून मत्स्य बालक ज्या अंड्यामध्ये होतें तें अंडे मात्र ओळखून जरमनीवि घेऊन आला
असेल. असो, तसें कां होईना, पण पुढे त्या मत्स्यीणीचें अंडे कोणत्या चतुि मदानें फोडू न त्यांतून मत्स्यबाळ
बाहे ि कारढलें असावे बिें ? कािण, जिी आतां युिोप व अमे रिका खंडात पुष्ट्कळ सुधािणा होऊन मोठमोठे

नामांरकत रविान वैद्यशास्त्रात रनपूण िंाले आहे त, तथारप त्यापैकी एकाच्यानेंरह छातीला हात लावून मी

मत्स्यीणींचे अंडे फोडू न त्यांतून रजवंत मत्स्याचें बच्चें काढीन, असें म्हणवणाि नाही. असो, बिें , ते अंडे
पाण्यांत आहे , म्हणून तो मोठ्या महत्त्वाचा रनिोप कोणत्या अमि मत्स्यानें पाण्याबाहे ि येऊन त्या

पाणबुड्यास कळरवला असेल व त्या जळचि रनिोप्याची भाषा मानव पाणबुड्यास कशी समजली असेल,
अशा नानाप्रकािच्या शकांचें त्या इरतहासांतल्या ले खावरून यथास्स्थत समाधान करून घेतां येत नाही.

यास्तव त्यारवषयी असें अनुमान रसद्ध होतें की, मागाहू न कांही लबाड लोकांनी संधी पाहू न एकंदि प्राचीन
ग्रंथात ही दं तकथा कोंबली असावी.

अनु क्रमणिका

धों॰ –– बिें , तो टोळीचा मत्स्य अरधकािी आपल्या लोकांसरहत कोणत्या रठकाणी येऊन उतिला ?
जो॰ –– परिम समुद्रांतून येऊन तो एका बंदिावि उतिला.
धों॰ –– मत्स्याने बंदिावि उतिल्यावि काय केले ?
जो॰ –– मत्स्याने शंकासूि या नांवाच्या क्षेत्रपतीस मारून त्याचें िाज्य घेतलें . पुढें तें शंकासुिाचें िाज्य आयव
लोकांच्या ताब्यात मत्स्याच्या मिणकाळपावेतों रबनधोक िारहलें . मत्स्य मितांच शंकासुिाच्या लोकांनी
आपलें िाज्य पित घ्यावें या इिाद्यानें मत्स्याचे टोळीवि मोठ्या रनकिानें हल्ला केला.
धों॰ –– पुढें त्या हल्ल्यामध्यें काय परिणाम िंाला ?
जो॰ –– त्या हल्ल्यामध्ये मत्स्याचे टोळीचा पिाभव िंाल्यामुळें रतनें िणभूमी सोडू न पळ कारढला. नंति
शंकासुिाच्या लोकांनी रतचा पाठलाग केल्यामुळे ती अखेिीस एका डोंगिावि जाऊन िंाडींत लपून

िारहली. इतक्यांत इिाणांतून आयव लोकांची दु सिी एक मोठी टोळी कचव्यामधून बंदिात येऊन उतिली व
ते कचवे मचव्यांपेक्षा कांहीसे मोठे असल्यामुळे पाण्यावि कासवांसारिखें सावकाश चालत असत, या
कािणामुळें त्या टोळीच्या अरधकाऱ्याचें टोपण नांव कच्छ पडलें .
भग३र
ाच्छ, भूिेव अथव भूपती, क्षित्रय, िद्वज आिक ाश्यपर ज य िं वषयी.
धों॰ –– मासा आरण कांसव यामध्ये एकंदि सवव गोष्टी ताडू न पहातां त्यामध्ये थोडें थोडें अंति रदसून येते ;
पिंतु इति कांही गोष्टींत म्हणजे जलांत िहाणें, अंडी घालणें व त्यांस फोडणें इत्यादींनी ते एकमे कांशी
साम्यता पावतात. यास्तव कच्छ हा कासंवापासून जन्मला म्हणून भागवत वगैिे इरतहासकत्यांनी ग्रंथात

रलहू न ठे रवलें आहे . त्यारवषयी रवचाि करू गेल्यांस त्याचा परिणाम मत्स्यासारिखा होईल व ते णेकरून

आपला वेळ फुकट जाईल, अशी खात्री िंाल्यावि मी आपणास पुढे रवचारितों, कीं कच्छाने बंदिावि
उतिल्याबिोबि काय केले ?

जो॰ –– त्याने प्रथम त्या बंदिापासून ज्या पववतावि मत्स्याची टोळी घेऱ्यामध्यें सांपडली होती, त्या
पववताचे अलीकडील बाजूपासून बहु तेक ते थील मूळच्या क्षेत्रवासी लोकांस घेिा घालणाऱ्या लोकांसरहत

एकंदि रपटाळू न नंति तो आपल्या लोकांस सोडवून एकंदि सवव त्या क्षेत्रांचा भूदेव म्हणजे भूपती होऊन
डु िक्या फोडीत बसला.

धों॰ –– बिें , ते कच्छानें क्षेत्रांतून रपटाळू न लारवले ले क्षरत्रय कोणीकडे स गेले !
जो॰ –– समुद्रावरून दु जी इिाणी अथवा आयव लोकांची टोळी आली असें म्हणण्याबद्दल, घाबिल्यामुळें,
रिज आलें , रिज आलें , असा शब्द किीत त्या पववताचे पलीकडे स जाऊन कश्यप या नांवाच्या क्षेत्रपतीच्या
पाठोपाठ रनघालें , यावरून कच्छ आपल्या बिोबि कांही फौज घेऊन त्या पववताचे पलीकडील बाजूनें खाली

अनु क्रमणिका

उतिला आरण त्यानें तो पववत आपल्या पाठीवि घेऊन म्हणजे पाठीशी घालू न अथवा पाठीमागें टाकून
कश्यपाच्या िाज्यांतील क्षरत्रयांस जसजशी इिाणांतून मदत येत गेली तसतशी पीडा दे ऊ लागला. पुढें

कश्यपानें जिी तो पववत कच्छापासून माघािी घ्यावा म्हणून मोठे प्रयास केले ; तथारप कच्छानें आपल्या
मिणापावेतों तो पाठीत घातले ला पववत त्या क्षेत्रपतीच्या हाती रदला नाही व आपली िणभूमी सोडू न एक
पाऊलसुद्धां मागें हटला नाहीं.

भग४थ
वर ह आिक िहरण्य क्ष य िं वषयी
धों॰ –– कच्छ मे ल्यामागें रिजांचा कोण अरधकािी िंाला ?
जों॰ –– विाह.
धों॰ –– विाह हा डु किापासून जन्मला असें भागवत वगैिे इरतहासकत्यांनी रलहू न ठे रवलें आहे , यारवषयीं
आपलें मत कसें काय आहे ?

जों॰ –– वास्तारवक रवचािाअंतीं असें ठितें कीं, मनु ष्ट्य आरण डु कि या उभयतांमध्ये एकंदि सवव गोष्टी

ताडू न पाहतां चमत्कारिक अंति रदसून येतें व त्यारवषयीं तुिंी पक्ी खात्री व्हावी म्हणून येथें

उदाहिणाकरितां फक्त ते आपल्या बच्चास जन्म रदल्यानंति कसकशी वतवणूक करितात, यारवषयीं आपण
थोडासा रवचाि करुन पाहू ं म्हणजे िंालें . मनु ष्ट्य स्त्री आपल्या मुलास जन्म रदल्याबिोबि त्यास काडीमात्र

इजा न दे तां त्यांचें पालन पोषण करुं लागते ; पिंतु डु किीण कुत्रींसािखी प्रथम आपल्या जन्म रदले ल्या
बच्चास एकदम खाऊन नंति बाकीच्या दु सऱ्या बच्चांस जन्म दे ते. यावरून विाहाच्या डु किीण माते नें प्रथम

आपल्या डु कि जातीच्या बच्चास खाऊन नंति या मानव डु किास व्याली असावी, असें रसद्ध होतें. पिंतु

भागवत वगैिे ग्रंथकत्यांचे मताप्रमाणे विाह हा आरदनािायणाचा अवताि असल्यामुळें त्याच्या
सववसाक्षीपणाला व त्या समदृष्टीला बट्टा लागला कीं नाहीं ? कािण विाह हा आरदनािायणाचा अवताि
असल्यामुळें त्याच्या जननीने आपल्या वडील डु कि भावंडास मारून खाऊ नये म्हणून त्यारवषयीं त्यानें पूवी
कांहीच बंदोबस्त करुं नये काय ? अिे िे !! पदमा डु किीण ही विाह आरदनािायणाची आई ना ! आरण रतनें

ती बालहत्या कशी केली ! आतां “बालहत्या” या शब्दाचा अथव फक्त बाळाचा वध किणें असा होतो, मग तें
बाल कोणाचें कां असेना; पण रहनें ति आपलें पोटचें बाळ स्वतः मारून खाल्लें. ति अशा अन्यायाचा चांगला

बोध होण्यासािखा कोशांत शब्दच सांपडत नाही, कदारचत् रहजला डांरखण म्हणावे ति “डांरखण सुद्धा
आपल्या मुलास खात नाहीं,” अशी एक जु नाट म्हण आहे . पुढें त्या विाहाच्या पदमा आईनें असें अघोि कमव

केल्यामुळें रतची निकयातनेतून सुटका व्हावी म्हणून रतनें कांही प्रायरित्त घेतलें असें कोठें च सांपडत नाहीं.
यास्तव मोठी हळहळ वाटते .

धों॰ –– विाहाचे डु किीण आईचें नांव जि पद्मा होतें, ति यावरून असें रसद्ध होतें की, रतच्या डु कि
पतीचें कांही तिी दु सिें नाव असलें पारहजें कीं नकों ?
जो॰ –– पद्मा डु करिणीचे पतीचें नांव िह्मा होतें.
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धों॰ –– यावरून पूवीचीं जनाविें मनु ष्ट्यासारिखीं आपआपल्यामध्यें िह्मा, नािद आरण मनु अशी नावें दे त
होतीं व त्यांची नांवें या गप्पाड्या ग्रंथकािांस कशीं समजली असावी ? दु सिें असें की, पद्मा डु करिणीनें

विाहास त्याचें लहानपणीं आपल्या स्तनाचें दू ध पारजलें असेल यांत कांही संशय नाही; पिंतु पुढें कांहीसा
मोठा िंाल्याबिोबि आपल्या िह्मापतीसरहत विाहास बिोबि घेऊन गावांतील झखडािांतील अती सुकुमाि
फुलिंाडांचा चािा चिण्याची त्यास संवय लावून मोकळी िंाली असेल झकवा कसें हें तो विाह

अरदनािायणच जाणे, अशा नानाप्रकािाच्या मुद्यांच्या गोष्टीरवषयी त्यांच्या ग्रंथात पुिावे सापडत नाहींत,
यास्तव मला असें वाटते की, विाह डु किीपासून जन्मला म्हणून ग्रंथात ले ख आहे त ते सवव खोटे आहे त
काय ? अशा रवपरित गोष्टी ग्रंथात रलहते वळ
े ीं त्या ग्रंथकािास लाज कशी वाटली नाही ?

जो॰ –– वाहवा ! आरण तुम्हीखारिखेच तसल्या ग्रंथावरून त्यांच्या मुलाबाळांचे पाय धु ऊन रपतात.
यावरून तुम्हाला लाज नाही म्हणावी, झकवा त्यांना ?

धों॰ –– असो तुमच्या मतें त्या अरधकाऱ्यांचे नाव विाह तिी कसें पडलें असावें बिे ?
जो॰ –– कािण त्याचा स्वभाव व आचिण मोठें घाणेिडे असावें व तो रजकडे जाई रतकडे

िानडु किासारिखी मुसंडी मारून जयच रमळावी. यावरून महाप्रतापी जे रहिण्याक्ष आरण रहिण्यकश्यपु या

उभयतांच्या मुलखांतील क्षरत्रयांनीं त्याचे नांव रधक्ािानें डु क्ि (विाह) पारडलें . त्यामुळे तो फाि रचडला

असावा आरण त्याने या गोष्टींचा मनात दांत धरून त्याच्या मुलखात वािंवाि हल्ले करून ते थील सवव
क्षेत्रवासी लोकांस पीडा दे ऊन अखेिीस त्यानें एका लढाईत रहिण्याक्षास मारिलें . यावरून सवव पृथ्वी

(झहदु स्थान) भि बाकीच्या सवव क्षेत्रपतींस दिािा पोंहचून ते कांहीस गडबडल्यासारिखे िंाले ; इतक्यात
विाह मिण पावला.

भग५व
न रकसह, िहरण्याश्यपु, प्रल्ह ि, िवप्र, िवरोचन इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– विाह मे ल्यावि रिज लोकांचा कोण अरधकािी िंाला ?
जों॰ –– नृझसह.
धों॰ –– नृझसह स्वभावानें कसा होता ?
जों॰ –– नृझसहाचा स्वभाव लोभी, कृरत्रमी, रफतुिी, कपटी, घातकी, रनदव य आरण िुि होता. तो शिीिाने
सुदृढ असून अरतशय बलवान होता.
धों॰ –– त्यानें काय काय केलें ?
जों॰ –– प्रथम त्याने रहिण्यकश्यपूच्या वधारवषयी रवचाि चालरवला व आपणास त्याला मारिल्यारशवाय

त्याचें िाज्य रमळायचें नाही असें त्याचे मनांत पक्ेपणीं समजलें . हा त्याचा दु ष्ट हे तु रसद्धीस जाण्याकरितां
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त्याने गुप्त िीतीनें बहु त रदवस प्रयत्न करुन, एका आपल्या रिज पंतोजीकडू न रहिण्यकश्यपुच्या प्रल्हाद या
नांवाच्या मुलाच्या कोंवळ्या मनावि आपल्या धमाची मुलतत्त्वें ठसरवल्यावरुन प्रल्हादानें आपल्या हिहि या

नांवाच्या कुळस्वामीची पूजा किण्याची वजव केली. नंति रहिण्यकश्यपूनें प्रल्हादाचें भ्ष्ट िंाले लें मन पुनः

आपल्या कुळस्वामीची पूजा किण्याकडे स वळवावें म्हणून नानातऱ्हे चे उपाय केले ; तथारप नृझसह हा

प्रल्हादास आंतून मदत किीत असल्यामुळें रहिण्यकश्यपूचें सवव प्रयत्न व्यथव गेले. शेवटी नृझसहानें त्या
अ्ञतानी मुलास अनेक थापा दे ऊन त्याचें मन इतकें भ्ष्ट केलें कीं, त्यानें आपल्या रपत्याचा वध किावा म्हणून

त्याचें मन वळरवलें खिें , पिंतु तें अघोि कमव किण्यास त्या मुलाची छाती होईना; सबब नृझसहानें संधी पाहू न
ताबुतांतील वाघांच्या सोंगासािखे आपल्या सवव आंगास िंग दे ऊन तोंडात मोठमोठाले खोटे दांत धरून लांब
लांब केसांची दाढी लारवली आरण तो एक तऱ्हे चा भयंकि झसह बनला. हे सवव कृरत्रम छपरवण्याकरितां
नृझसहानें भिजिींचें एक ऊंची लु गडें नेसून गितीसारिखा आपल्या तोंडावि लांबलचक पदि घेऊन मोठ्या

थाटानें चमकत ठमकत त्या मुलाच्या मदतीनें एक रदवशी त्याचे रपत्याच्या रवशाल मंरदिांत खांबाची गदी
होती त्यांत जाऊन लपून उभा िारहला. इतक्यांत रहिण्यकश्युप सवव रदवसभि िाज्यकािभाि करून

थकल्यामुळें संध्याकाळ िंाल्याबिोबि आपल्या मंरदिात एकांती येऊन रनभवयपणानें स्वस्थ रवसांवा
घेण्याच्या इिाद्याने पलं गावि लोळत पडला न पडला, तोंच नृझसहानें जलदी करून डोईविचा लु गड्याचा
पदि कंबिे स गुंडाळू न त्या लपले ल्या खांबांतून रनघून रहिण्यकश्यपूच्या आंगावि एकदम जाऊन पडला

आरण त्यानें आपल्या हातांतील वाघनखांनीं रहिण्यकश्यपूचें पोट फाडू न त्याचा वध केल्याबिोबि नृझसहानें
ते थील सवव रिजांसरहत िात्रीचा रदवस करून आपल्या मुलखांत पळू न गेला. इकडें स नृझसहानें प्रल्हादास

फसवून असें अघोि कमव केले लें उघडकीस आल्यावरुन क्षरत्रयांनीं आयव लोकांस मुळींच रिवज म्हणण्यें

सोडू न त्यांस रवरप्रय म्हणूं लागले व पुढें त्या रवरप्रय शब्दापासून त्यांचें नांव रवप्र पडलें असावें. पुढें क्षरत्रयांनीं
नृझसहास नािझसह म्हणजे झसहाची बायको असे झनद्य नांव रदलें . शेवटी रहिण्यकश्यपूच्या पुत्रांतून

रकत्येकांनी ति नािझसहास धरून आणून त्यास यथास्स्थत शासन किावें म्हणून दीघव प्रयत्न केला. पिंतु
नािझसहानें रहिण्यकश्यपूचें िाज्य घेण्याची मुळींच आशा सोडू न केवळ मुलुखास आरण रजवास संभाळू न पुढें
कांही दु सिी गडबड केल्यारशवाय मिण पावला.

धों॰ –– ति मग नािझसहाच्या अशा अघोि कमावरून त्याच्या नांवाने मागें पुढें कोणी त्याची छीः थू करुं नये

ह्या भयास्तव रवप्र इरतहासकत्यांनी कांहीं काळ लोटल्यानंति संधी पाहू न नािझसहारवषयीं तो खांबापासून
जन्मला वगैिे नानातऱ्हे च्या लबाड्या कल्पून इरतहासांत दाखल केल्या असाव्या, असें रसद्ध होतें.

जों॰ –– यांत कांहीं संशय नाहीं. कािण तो जि खांबापासून जन्मला असेल असें म्हणावें , ति त्याची कोणी
तिी दु सऱ्यानें नाळ कापून त्याच्या तोंडांत दु धाचा बोळा रदल्यारशवाय तो कसा वांचला असेल. नंति त्यास

कोणी तिी दु सऱ्यानें दाईचें अथवा वि दू ध पाजल्यारशवाय तो लहानाचा मोठा कसा िंाला असेल !

कदारचत तसेंरह घडू न आलें असेल म्हणावें, ति ते णेंकरून एकंदि जो सृरष्टिम चालत आला आहे , त्यास
बाध येतो. या गप्पाड्या रवप्र ग्रंथकािांनीं नािझसहास एकदम लांकडाच्या खांबांतून बाहे ि कारढल्याबिोबि

त्यास दु सिी कोणाची मदत न दे तां आपल्या आपण इतका शस्क्तमान दाढी रमशांचा ठोंब्या केला कीं, ज्यानें
लागलीच रहिण्यकश्यपूस मांडीवि घेऊन त्याचें पोट नखानें फाडू न त्याचा वध केला. अिे िे !! जो रपता

आपल्या समजु तीप्रमाणें रपतृधमं मनीं आणून केवळ शु द्ध ममते नें आपल्या स्वपुत्राचें मन खऱ्या धमाकडे स
वळवावें म्हणून खटपट किीत होता, त्यास त्या सववसाक्ष आरदनािायणाच्या अवतािानें असें दे हान्त शासन

किावें काय ! असें शासन अ्ञतानी मनु ष्ट्याचा अवतािसुद्धां किणाि नाहीं. तो आरदनािायणाचा अवताि

असल्यामुळें त्यानें त्या रहिण्यकश्यपूस दशवन दे तांच मी आरदनािायण आहें अशी त्याची खात्री करुन, रपता
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व पुत्र या उभयतांमध्यें सलोखा करून दे ण्याचें एकीकडे स टाकून त्याचा असा रनदव यपणानें वध केला, हें
मोठें आियव होय. त्याच्यानें जि त्या रहिण्यकश्यपूची उपदे श करून खात्री किवली नाही तिी तो सवांचे

बुद्धीचा दाता कशाचा ? यावरून असें रसद्ध होतें कीं, नािझसहामध्यें या आपल्या पुण्यांतील एका शेणपुज्
ं या

िांडेइतकी अक्ल नव्हती; कािण कीं रजनें, पहा, येथील एका प्ररतबृहस्पती म्हणरवणाऱ्या एका रवदवानास
केवळ आपल्या गोड बोलण्याचा लळा लावून त्यास आपला गुलाम करून टारकलें आहे . हल्लीं झहदु स्तानांत

अमे रिकन आरण युिोरपयन रमशनिींनीं आपल्यांतील रकत्येक तरुणांस रिस्ती धमानुसािी केलें आहे ; पिंतु
त्यांनीं त्यांतून एकारह तरुणाच्या रपत्याचा वध केला नाहीं, हें मोठें आियव होय !

धों॰ –– नािझसहाची अशी फरजती िंाल्यावि रवप्रांनीं प्रल्हादाचे िाज्य घेण्यारवषयीं कांहीं प्रयत्न केले
झकवा नाहीं ?

जो॰ –– रवप्रांनी प्रल्हादाचें िाज्य घ्यावें या इिाद्यानें अनेक तऱ्हे चे चोरून उपाय केले ; पिंतु ते सवव व्यथव
गेले. कािण, प्रल्हादाचे पुढें डोळे उघडू न त्याच्या मनांत रवप्रांचें कपट रदसून आलें . यावरून प्रल्हादानें

रवप्रांचा काडीमात्र रवश्वास न धितां सवांशीं विकांती स्नेह ठे वन
ू , आपल्या िाज्याची नीट व्यवस्था करून

मिण पावला. नंति त्याचप्रमाणें प्रल्हादाचा पुत्र रविोचन यानें आपलें िाज्य संभाळू न त्यास बळकटी आणून
मिण पावला. रविोचनाचा पुत्र बळी हा मोठा पिािमी रनघाला. त्यानें प्रथम आपल्या आश्रयानें िहाणाऱ्या

लहान लहान क्षेत्रपतींस दु ष्ट दं गेखोिांच्या त्रासापासून सोडवून त्यांजवि आपलें वचवस्व बसरवलें . नंति
त्यानें आपलें िाज्य उत्तिोत्ति वाढरवण्याचा िम चालरवला. त्या वेळीं रवप्रांचा मुख्य अरधकािी वामन होता.
त्यास तें सहन होईना. सबब बळीचें िाज्य एकदम लढू न घ्यावें म्हणून चोरून मोठी फौज तयाि करून
एकाएकीं बळीच्या सिहद्दीवि येऊन ठे पला. वामन अरतशय लोभी, धाडसी आरण हे केखोि होता.
भग६व
बळीर ज , जोतीब , मणऱ्ह ठे , खंडोब , मणह सुभ , नऊ खंड च
ं
न्य यी, भैरोब , भर डी, स त
आश्रयीत, तळी भरकें , आिितव र स पिवत्र मण नकें , व मणन, पक्ष घ लकें , कवघ्य वली, घट बसिवकें ,
बळीर ज चें मणरक, सती ज कें , आर धी लोा, िशलं गक, त ि
ं ुळ च
ं बळी, िु सर बळीर ज येण्य िवषयीं
भिवष्ट्य, ब क सुर, ाुज गरी, व मणन च मणृत्यु, उप ध्ये, होळी, वीर ा ढकें , बळी-प्रितपि , भ ऊबीज,
इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– यावरून बळीिाजानें काय केलें ?
जो॰ –– बळीिाजानें आपल्या िाज्यांतील एकंदि सवव सिदािांकडे व त्याच्या आश्रयानें िाहणाऱ्या
क्षेत्रपतींकडे ताबडतोब सांडणीस्वाि पाठरवले , आरण त्या सवांनीं दु सिी कांहीं सबब न सांगतां आपल्या सवव
फौजा घेऊन त्याचे मदतीस यावें म्हणून सक्त ताकीद रफिरवली.
धों॰ –– या दे शांत बळीच्या ताब्यांत रकती मोठें क्षेत्र होतें ?
जो॰ –– या दे शांत बळीिाजाच्या ताब्यांत अनेक रठकाणीं अनेक क्षेत्रें होतीं; रशवाय त्याच्या ताब्यांत

झसव्हलिीपाचे आसपास रकत्येक बेटें होतीं; असा तकव रनघतो. कािण, ते थें बळी या नावांचें एक बेट सुद्धां
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आहे . या दे शांत दरक्षणेंत कोल्हापुिाचे परिमे स बळीच्या ताब्यांत कोंकण व मावळांतील कांहीं क्षेत्रें होतीं;
त्यावि जोतीबा या नांवाचा अरधकािी होता. त्याचें िाहण्याचें मुख्य रठकाण कोल्हापूिच्या उत्तिे स ित्नारगिी
म्हणून एक पववत आहे त्यावि होतें. त्याचप्रमाणें दरक्षणेंत दु सिें क्षेत्र बळीच्या ताब्यांत होतें त्यास महािाष्ट्र

म्हणत असत व त्यांतील सवव क्षेत्रवासी लोकांस महािाष्ट्री म्हणत असत, त्याचा अपभ्ंश मिाठे हा होय. तें

महािाष्ट्र क्षेत्र अरतशय मोठें असल्यामुळें बळीिाजानें त्याचीं नऊ खंडे केलीं होतीं. यावरून त्या प्रत्येक
खंडाच्या अरधकाऱ्याचें नाव खंडोबा पडलें होतें, असें सांपडतें व त्याच्या योग्यते प्रमाणें त्याच्या हाताखालीं

एक अथवा दोनही प्रधान असत. त्याचप्रमाणें दि एक खंडोबाचे हाताखालीं बहु त मल्ल असत, म्हणून त्यास
मलू खान म्हणतात. त्यांपैकी जेजोिीचा खंडोबा हा होता. तो आपल्या आसपासच्या क्षेत्रपतींच्या ताब्यांतील

मल्लांच्या खोडी मोडू न त्यांस ताळ्यावि आणीत असे; यास्तव त्याचें नांव मल्लअिी पडलें आहे . त्याचाच
अपभ्ंश मल्हािी हा होय. तो धमवन्यायाने लढण्यामध्यें इतका अहंकाि बाळगीत असे कीं, त्यानें कधीं
आपल्यास पाठ दाखरवले ले शत्रूंवि वाि केला नाहीं, म्हणून त्याचें नांव माितोंड पडलें होतें त्याचा अपभ्ंश

मातंड हा आहे . तसाच तो दीनांचा कैवािी असे. तो गाण्याचा मोठा षोकी असे; कािण त्यानें स्थारपले ला
एक प्ररसद्ध मल्हाि िाग आहे . तो इतका उत्तम आहे कीं, त्याच्या आश्रयानें रमय्या म्हणून जो मुसलमान
लोकांमध्यें प्ररसद्ध गायक होऊन गेला त्यानेंसुद्धां दु सिा एक मल्हाि केला आहे . याखेिीज बळीिाजानें

महािाष्ट्रात महासुभा आरण नऊ खंडांचा न्यायी असे दोन मुख्य अरधकािी वसूल व न्याय किण्याचे कामांत

नेमले होते . त्यांचे हाताखाली दु सिे अनेक कामगाि असत, असें आढळतें. हल्लीं त्या महासु्याचा अपभ्ंश

म्हसोबा िंाला आहे . तो सवव पीकपाण्याची यथ ा ळी तपासणी करून त्याप्रमाणें सूट तूट घालू न सवांस
आनंदात ठे वीत असे. त्यामुळें हल्लीं मऱ्हाठ्यांत एक कूळ असें सांपडणाि नाहीं कीं, ज्यांत ते आपल्या
रशवािांतील भलत्या एखाद्या दगडास महासु्याचे नांवानें शेंदुिाचें मांजण करून त्यास ऊद दाखवून त्याचें

नांव घेतल्यारशवाय चाड्यावि मूठ ठे वणाि नाहींत, शेतांत रवळा घलणाि नाहींत व खळ्यांतील िाशीला
अधोली लावणाि नाहींत. तो बळीिाजाचा सुभे करून वसूल किण्याचा रकत्ता यवन लोकांनी घेतला

असावा. असा तकव रनघतो. कािण त्या काळीं यवन ति काय, पण रमसि दे शांतले अनेक रवदवान येथे
येऊन ्ञतान रशकून जात असत, असे पुिावे सांपडतात. रतसिें असें कीं, अयोध्येजवळ काशीक्षेत्राचे आसपास
कांहीं बळी िाजाचे ताब्यांत क्षेत्रें होती, त्यास दहावें खंड म्हणत असत. ते थील अरधकाऱ्याचें नांव काळभैिी
होतें म्हणून सांपडतें. त्याचप्रमाणे तो अरधकािी पूवी कांहीं रदवस काशी शहिाचा कोतवाल होता असेंही

आढळते तो गायनामध्यें इतका रनपूण होता कीं, त्यानें एक िाग स्वतंत्र उत्पन्न केला आहे . त्या भैिव िागास
तानसेनासारिखे महा प्रख्यात गवयीसुद्धां नमूनच िारहले व त्यानें आपले कल्पनेनें एक डौि नांवाचें वाद्य

उत्पन्न केलें . या डौि वाद्याची िचना इतकी रवलक्षण आहे कीं, त्याची तालसुिामध्यें मृदंग, तबला वगैिे वाद्यें
बिोबिी मुळींच करूं शकत नाहींत. मात्र त्याजकडे स दु लव्य केल्यामुळें जसे तें प्ररसद्धीस यावें तसें आलें

नाहीं. त्याचे सेवकास भैिवाडी म्हणत असत, ज्याचा अपभ्ंश भिाडी होय. यावरून बळीिाजांचे िाज्य या

दे शांत अजप ल म्हणजे दशिथाचा बाप यासािख्या ति सवव क्षेत्रपतींपेक्षा फाि मोठे होतें, म्हणूनच एकंदि
सवव क्षेत्रपती त्याच्या धोिणानें वागत असत; इतकेंच नव्हे , पिंतु त्यांपैकी सात क्षेत्रपती ति बळीस किभाि

दे ऊन त्याचे आश्रयानें वागत असत. यावरून त्याचें नांव सात आश्रयीत पडलें होतें; म्हणून सांपडतें.
सािांश, वि रलरहले ल्या सवव कािणांवरुन बळीिाजांचें िाज्य फाि मोठें होतें; व तो अरतशय बलवान होता

म्हणून त्यारवषयीं एक जुनाट म्हणसुद्धा सांपडते . ती अशी कीं, “बळी तो कान रपळी.” बळीिाजा जेव्हां
कांहीं महत्त्वाचें काम आपल्या सिदािांस सोंपीत असे ते व्हां आपला दिबाि भिवून ते थें तो एका तबकांत

भंडाि व नािळ यांसरहत पानाचा रवडा मांडून म्हणत असें कीं, ज्यास हें काम किण्याची रहम्मत असेल
त्यानें हा रवडा उचलावा. यावरून तें काम शेवटास नेण्याची ज्यास झहमत असे तो हिहि

[हिहि या शब्दाचा

अपभ्ंश हु िाहु िा होय, असा तकव रनघतो. कािण इंस्ग्लश लोकांत एक अरत जुनाट वरहवाट सांपडते ती अशी की, ते हु िा हु िा म्हटल्यारशवाय
आनंदाची टाळी रपटीतच नाहींत व त्याचे सेनापती आपल्या फौजेस हु िा हु िा म्हटल्यारशवाय शत्रूंवि तुटून पडण्याला हु कूम दे त नाहींत, असें कोठें
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कोठें त्यांच्या इरतहासांत सांपडतें. “Hurrah Boys ! loose the saddle or win the horse !”]

महावीिाची शपथ घेऊन त्यांतील

भंडाि कपाळीं लावून नािळासरहत तो पानाचा रवडा उचलू न आपल्या माथ्यावि ठे वन
ू पदिांत घेई. त्या
वीिास बळीिाजा तें काम सोंपीत असे. नंति तो वीि बळीिाजाची आ्ञता घेवन
ू आपल्या फौजेसरहत तळ
उचलू न शत्रूवि चालू न जात असे. यावरून त्या संस्कािाचें नांव तळ उचलणें हें पडलें असावें. त्याचा

अपभ्ंश “तळी उचलणे” हा होय. पिंतु बळीच्या सवव महावीिांपैकी भैिोबा व जोतीबा व नऊ खंडोबा हे ति

ियते च्या सुखाकरिता िंटण्याची शथव किीत असत. याजकरिता एकंदि सवव मऱ्हाठ्यांनी हिएक शु भकायव

सुरु किण्याचे पूवी तळी उचलण्याचा संस्काि किण्याचें सोडलें नाहीं. त्यांनीं त्या संस्कािांत बरहिोबास,

जोतीबास व खंडोबास दे ववत मानून त्यांची नावें सामील करून तळी उचलू लागले . ती येणेप्रमाणे – “हि

हि महादे व”; बरहिोबाचा अथवा जोतीबाचा चांग भला; सदानंदाचा उदय आरण मल्लुखान अहंकाि, इतकेंच
नाहीं, पिंतु बळीिाजा आपल्या सवव प्रजेसरहत हिहि महादे वाच्या नांवानें आरदतवािास परवत्र पाळीत असे.

यावरून हल्लींचे मऱ्हाठे म्हणजे मांग, महाि, कुणबी आरण माळी इत्यादी लोक दि आरदतवािीं आपल्या
घिांतील त्या कुळस्वामींच्या प्ररतमे वि पाणी घालू न त्यास कोिड्या ओल्या भाकिीचा नैवद्य
े
दाखरवल्यारशवाय ते आपल्या रजभेवि पाण्याचा थेंबसुद्धा ठे वीत नाहींत.

धों॰ –– वामनानें बळीिाजाच्या सिहद्दीवि येऊन ठे पल्यानंति काय केलें ?
जो॰ –– वामन आपल्या सवव फौजेसरहत बळीच्या िाज्यांत एकदम रशरून त्याचे ियते स पीडा दे त दे त

बळीच्या मुख्य िाजधानीजवळ येऊन रभडला. त्यावरून बळीनें आपल्या सवव दे शांविच्या फौजा हजि
होण्याच्यापूवी, लाचाि होऊन आपली खाजगी फौज मात्र बिोबि घेऊन वामनाबिोबि लढाया दे ण्याची
सुरुवात केली, ती येणेंप्रमाणें— बळी भाद्रपद वद्य प्ररतपदे पासून वद्य अमावस्येपावेतों दििोज वामनाशीं

लढू न संध्याकाळी पित आपले महालांत आिामास येत असे . यावरुन दोन्ही पक्षांतील जेवढे लोक त्या

पंधिवड्यांत एकमे कांशी लढतांना पडले , त्यांच्या मिणाच्या रतथी ध्यानांत िारहल्या. सबब दिवषी
भाद्रपदमाशीं त्या त्या रतथीस पक्ष घालण्याची वरहवाट पडली असावी, असा तकव रनघतो. नंति अरश्वन शु द्ध

प्ररतपदे पासून शुद्ध अष्टमीपावेतों बळीिाजा वामनाबिोबि लढाया लढण्यांत इतका गुंतला कीं, त्यास
दे हभान न िाहतां तो आपल्या महालांत आिामाससुद्धां आला नाहीं. इकडे स बळीिाजाचे झवध्यावली िाणीनें
आपल्या खोजे आिाधी सेवकांकडू न एक खड्डा खणवून त्यांत त्यांजकडू न जळाऊ लाकडे टाकवून त्या

खड्ड्ड्याजवळ ती आठ िात्री आरण आठ रदवस अन्न पाणी न घेतां पुढे एक पाण्याचा घट मात्र ठे वन
ू आपल्या

पतीस जय रमळू न वामनाची पीडा दू ि व्हावी म्हणून हिहि महावीिाची प्राथवना किीत घट्ट बसली होती.
इतक्यांत अरश्वन शुद्ध अष्टमीस िात्रीं बळीिाजा िणांत पडल्याची बातमी रतला येऊन पोंहचतांच रतनें त्या

खड्ड्ड्यातील लांकडांस आग लावून त्यामध्यें उडी घालू न ती मिण पावली. त्या रदवसापासून सती

जाण्याची वरहवाट पडली असावी असा तकव रनघतो. जेंव्हा ती झवध्यावली सती आपल्या पतीच्या रविहामुळें
अग्नींत उडी टाकून मिण पावली, ते व्हां रतच्या सेवेंतील रस्त्रया व खोजे आिाध्यांनीं आपल्या आंगाविचीं
वस्त्रें फाडू न जाळली; आरण त्यांनीं आपला ऊि बडवून टाळ्या रपटू न त्या खड्ड्ड्याचे भोवतीं िाणीच्या

गुणाचा आठव करून मोठा शोक केला. तो येणेंप्रमाणें “मािंे दयाळू िाणीबाई ॥ तुिंा डांगोिा गिजला ॥”
इत्यारद. ही दु ःखाची खपली उचकटू ं नये म्हणून रवप्रांतील रनदव य ग्रंथकािांनी मागाहू न संधी पाहू न त्या
खड्ड्ड्याचा होम बनवून त्यारवषयीं अनेक दु सऱ्या लबाड्या कल्पून ग्रंथांत रलहू न ठे रवल्या असाव्या. रतकडे

बळी िणांगणी पडल्यावि बाणासुिानें वामनाशीं एक रदवसभि हारलशीं हाल दे ऊन मोठ्या रनकिानें लढला.
नंति त्यांनें आरश्वन शुद्ध नवमीस िात्री आपली उिले ली फौज बिोबि घेऊन पळू न गेला. यामुळें वामन

इतका बदमस्त िंाला कीं, बळीिाजाच्या मुख्य िाजधानींत मुळींच कोणी पुरुष नाहीं, अशी संधी पाहू न,
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त्यानें आपल्याबिोबि सवव फौज घेऊन अरश्वन शुद्ध दशमीस प्रातःकाळी त्या शहिांत गेला; आरण त्यानें

ते थील एकंदि सवव आंगणाचें सोनें लु टलें . त्याचा अपभ्ंश “रशलं गणांचे सोनें लु रटलें ” हा होय. आरण

आपल्या घिीं ताबडतोब रनघून गेला. पुढें तो घिांत रशिते वेळीं त्याच्या स्त्रीनें पूवी एक कणकीचा बळी थट्टे नें
घिांत करून ठे रवला होता, त्यास रतनें आपल्या दािाच्या ऊंबऱ्यावि ठे वन
ू ती वामनास असें म्हणाली कीं,
हा पहा बळी पुनः तुमच्याबिोबि युद्ध किण्याकरितां आला आहे , यावरून वामन त्या कणकीच्या बळीस
लाथ मारून घिांत रशिला. त्या रदवसापासून आजतागायत रवप्रांच्या रकत्येक कुळांत दिवषी अरश्वनपाशीं

रवजयादशमीस त्यांच्या रस्त्रयांनी कणकीचा अथवा तांदुळाचा बळी दािाच्या ऊंबऱ्याबाहे ि करून ठे रवले ला

असतो, त्याचे उिावि डावा पाय दे ऊन ते आपयाच्या काडीनें त्याचें पोट फोरडतात; नंति त्यास उल्लंघून
घिांत रशितात, अशी वरहवाट सांपडते . त्याचप्रमाणे बाणासुिाचे लोक अरश्वन शुद्ध दशमीस िात्रीं आपल्या

घिोघि गेले, ते व्हां त्यांच्या रस्त्रयांनी पुढें दु सिा बळी येऊन दे वाचें िाज्य स्थापील, यारवषयीं भरवष्ट्य जाणून
त्यांनीं आपल्या उं बऱ्यांत उ्या िाहू न त्यांस ओंवाळू न अशा म्हणाल्या कीं, “इडा पीडा (रिजांचा अरधकाि)

जावो आरण बळीचें िाज्य येवो.” त्या रदवसापासून आजरदवसपयंत शेकडों वषांची वषे लोटली, तथारप
बळीच्या िाज्यांतील रकत्येक भागांमध्ये क्षत्रीय वंशांच्या रस्त्रयांनी दिवषी अरश्वन शु द्ध दशमीस संध्याकाळी
आपापल्या पतीस व पुत्रास ओवाळू न पुढें येणाऱ्या बळीचें िाज्य यावें म्हणून इस्च्छण्याचें अद्याप सोरडलें

नाहीं. यावरून तो येणािा बळी िाजा रकती उत्तम असेल ! धन्य तो बळी िाजा आरण धन्य ही िाजरनष्ठा !

नाहीं ति आतांचे सोंवळे झहदू लोक, इंस्ग्लश लोकांनी मे हेिबान होऊन आपल्यास मोठमोठे हु द्दे द्यावे म्हणून

ते िाणीच्या वाढरदवशीं भिसभेंत त्यांच्या बढतीरवषयीं मोठमोठालीं व्याख्यानें दे तात आरण त्यांचेरवरुद्ध
वतवणूक वतवमानपत्रांत अगि साहरजक बोलण्यांत दाखरवतात.

धों॰ –– बिें , ते बळीिाजानें बोलावले ले सिदाि मुळींच त्याचें मदतीस आले नाहींत काय ?
जो॰ –– मागाहू न ते रकत्येक लहानसहान क्षेत्रपतींसरहत आपापल्या फौजा घेऊन अरश्वन शुद्ध चतुदवशीस
बाणासुिास येऊन रमळतांच बळीच्या िाज्यांतील एकंदि सवव रवप्र आपले जीव घेऊन वामनाकडे पळू न गेले.

यावरून वामनास इतकी पांचांची धािण पडली कीं, त्यानें आपल्या एकंदि सवव रवप्रांस जमा करून पुढें
बाणासुिापासून आपला बचाव कसा करून घ्यावा म्हणून अरश्वन शुद्ध पोर्षणमे स
पौर्षणमा म्हणतात.]

[ज्यास कुजागिी अगि कोजागिी

सवव िात्रभि जागि करून आपल्या दे वांपुढें प्रसादरूप फांसे टाकीत बसला. नंति त्यानें

दु सिे रदवशीं आपल्या बायकामुलांसरहत सवव फौज बिोबि घेऊन आपल्या मुलुखाच्या हद्दीवि येऊन तो
बाणासुिाची वाट पहात बसला.

धों॰ –– नंति बाणासुिानें काय केलें ?
जो॰ –– नंति बाणासुिानें वामनावि एकदम हल्ला करून त्याचा अगदीं मोड करून त्याजवळचें सवव लु टून

घेतलें . नंति त्यास त्यांच्या सवव लोकांसरहत प्रथमतः त्यानें आपल्या मुलुखांतून जिति करून
रहमालयपववतावि हांकलू न रदलें . नंति त्यानें त्या पववताच्या पायथीं तळ दे ऊन वामनास दाण्यास इतका
महाग केला कीं, त्याचे बहु तेक लोक केवळ उपासानें मरूं लागले . यास्तव वामनाचा अवताि त्या काळजीनें
ते थेच संपला, म्हणजे वामन मिण पावला. त्यावरून बाणासुिाचे लोकांस मोठा आनंद होऊन ते असें

म्हणाले कीं, वामन ही रवप्रांपैकीं एक मोठी उपारध होती, ती नाहींशी िंाल्यानें आपली पीडा दू ि िंाली,
ते व्हांपासून रवप्रांस उपाध्ये म्हणण्याची वरहवाट पडली असावी, असा तकव रनघतो. पुढें त्या उपाध्यांनी

आपापल्या रबऱ्हाडीं एकंदि सवव आपल्या िणांत पडले ल्या आप्तांच्या नावांनें रचता (ज्यास हल्लीं होळी
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म्हणतात) पेटवून त्यांच्या उत्तिरिया केल्या, कािण त्यांच्यामध्यें पूवीपासून मेल्या मनु ष्ट्याचे धडास
जाळण्याची वरहवाट सांपडते . त्याचप्रमाणें ते थील सवव बाणासुिासरहत क्षरत्रयांनीं आपापल्या िणांत
पडले ल्या आप्तांच्या नांवानें फालगून वद्य प्ररतपदे स वीि बनून हातांत नागव्या तिवािी घेऊन मोठ्या
आनंदानें नाचून त्यांस मान रदला. कािण क्षरत्रय लोकांत मे ल्या मनु ष्ट्याचे धडास पुिण्याची बहु त

रदवसांपासून वरहवाट सांपडते . शेवटीं बाणासुिानें अखेिीस त्या उपाध्यांचे िक्षणाकरितां कांहीं लोक ते थें

ठे वन
ू बाकी सवव सिदािांस बिोबि घेऊन आपल्या मुख्य िाजधानींत येऊन जो काय आनं द केला, तो सवव
येथें वणूव गेल्यास ग्रंथरवस्ताि फाि होईल; या भयास्तव त्यांतील सािांश (मात्र दे तों.) त्यानें आपल्या सवव
धनाची मोजदाद करून अरश्वन वद्य त्रयोदशीस त्याची पूजा केली व त्यानें वद्य चतुदवशीस आरण वद्य
अमावस्येस आपल्या सवव सिदांिांस उत्तम प्रकािचें खाणें दे ऊन मौजा मािल्या. नंति कार्षतक शुद्ध
प्ररतपदे स आपल्या रकत्येक सिदािांस त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें दे णग्या दे ऊन त्यांस आपापल्या मुलुखीं

जाऊन कामावि हजि िाहण्याचा हु कूम रदला. यावरून येथील एकंदि सवव अबालवृद्ध रस्त्रयांस जो काय

आनंद िंाला कीं, त्यांनीं कार्षतक शुद्ध रिरतयेस आपापल्या बांधवांस यथाशस्क्त भोजन घालू न तृप्त

केल्यानंति त्यांनीं त्यांस ओंवाळू न “इडा रपडा जावो आरण बळीचें िाज्य येवो” अशी त्या येणाऱ्या बळीची
आठवण रदली. त्या वेळेपासून आजरदवसपावेतों दिवषी रदपवाळींत भाऊबीजेस क्षरत्रयांच्या कन्या

आपापल्या बांधवांस येणाऱ्या बळीच्या आठवणीरशवाय दु सिा आरशवाद दे त नाहींत; पिंतु उपाध्यांचे कुळांत
अशा तऱ्हे ची आठवण दे ण्याची वरहवाट मुळींच सांपडत नाहीं.

धों॰ –– ति मग आरदनािायणानें बळीस पाताळीं घालण्याकरितां वामनाचा अवताि घेतला. त्या वामनानें

रभकाऱ्याचें सोंग घेऊन बळीिाजास फसवून, त्यापासून तीन पाउलें पृथ्वी मागून घेतली. नंति त्यानें

रभकाऱ्याचें सोंग टाकून इतका मोठा अगडबंब मनु ष्ट्य बनला कीं, त्यानें एकंदि सवव पृथ्वी आरण आकाश

आपल्या दोन्ही पाउलांत आटवून बळीिाजास रवचािलें कीं आतां मीं रतसिें पाऊल कोठें ठे वावें ? नंति
बळीिाजानें लाचाि होऊन त्या अगडबंब्यास असें उत्ति रदलें कीं, तूं आतां आपलें रतसिें पाऊल माझ्या

मस्तकावि ठे व. असें म्हणतांच त्या बंब्यानें बळीिाजाच्या मस्तकावि आपलें रतसिें पाऊल ठे वन
ू बळीस
पाताळीं घालू न आपला किाि पुिा करून घेतला, असें त्याचे उपाध्यांनी भागवत वगैिे इरतहासांत रलहू न
ठे रवलें आहे , तें सवव तुमच्या या हकीकतीवरून खोटें आहे असें रसद्ध होतें. ति यारवषयीं तुमचा काय
अरभप्राय आहे तो कळूं द्या.

जो॰ –– आतां यावरून तूंच रवचाि करून पहा कीं, जेव्हां त्या बंब्याने आपल्या दोन पावलांत एकंदि सवव
पृथ्वी आरण आकाश आटरवलें , ते व्हां त्या बंब्याच्या परहल्या पावलाखालीं रकत्येक गावें चेंगरून लयास गेलीं

असतींल, नाहीं बिें ? दु सिें असें कीं, त्या बंब्यानें जेव्हां आपलें दु सिें पाऊल आकाशांत ठे रवते वळ
े ीं ते थें
अरतशय दाटी िंाल्यामुळे रकत्येक ताऱ्यांच्या एकमेकांवि आदळू न चुिाडा िंाला असेल कीं नाहीं बिें !
रतसिें असें कीं, त्या बंब्यानें आपल्या दु सऱ्या पावलांत जि सवव आकाश आटरवलें ति त्याचें कंबिे पासून

विचें धड कोठें िारहलें असावें ? कािण मनु ष्ट्याचें दु सिें पाऊल फाि िंालें ति त्याच्या बेंबटापयंत ऊंच

आकाशांत पोहचूं शकतें. यावरून त्या बंबाचे कंबिे पासून त्याच्या मस्तकापयंत आकाश उिलें असेल , त्यांत
अथवा त्या बंब्यानें आपल्याच माथ्यावि आपलें रतसिें पाऊल ठे वन
ू आपला किाि पुिा करून घेण्याचें

एरककडे स ठे वन
ू त्यानें केवळ दगेबाजी करून आपलें रतसिे पाऊल बळीिाजाच्या मस्तकावि ठे वन
ू त्याला
पाताळीं घातलें , हें कसें ?
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धों॰ –– काय तो बंब्या आरदनािायणाचा अवताि ना ? आरण त्याच्यानें अशी ढळढळीत दगलबाजी कशी

किवली ? अशा लबाडास आरदनािायणाचा अवताि म्हणणाऱ्या इरतहासकत्यांस रधक्ाि असो. कािण
त्यांच्याच ले खावरून वामन हा कपटी, घातकी आरण कृतघ्न होता; असें रसद्ध होतें, कीं ज्याने आपल्या
दात्यास कपटानें पाताळीं घातलें .

जो॰ –– चवथें असें कीं, त्या बंब्याचें डोकें जेव्हां आकाशापलीकडे स स्वगांत ऊंच गेलें असेल, ते व्हां त्यास

ते थून बळीस फािच मोठ्यानें ओिडू न रवचािावे लागलें असेल कीं, आतां माझ्या दोन पावलांतच एकंदि सवव
पृथ्वी आरण आकाश आटलें , यास्तव आतां मीं मािंें रतसिें पाऊल कोठें ठे वन
ू आपली कबुलायत पुिी करून

घ्यावी ? कािण आकाशांतील त्या बंब्याचें मुख आरण पृथ्वीविील बळीिाजा यांमध्यें अनंत कोसांचे अंति
पडलें असेल; आरण त्यापैकीं िरशयन, फ्रेंच, इंस्ग्लश आरण अमे रिकन वगैिे लोकांपैकीं एकारह मनु ष्ट्यास त्या

भाषणापैकीं एक शब्दसुद्धां ऐकंू गेला नाहीं, हें कसें ? व त्याचप्रमाणें पृथ्वीविील मानव बळीिाजानें त्या
बंब्यास उत्ति रदलें कीं, तूं आपलें रतसिें पाऊल माझ्या मस्तकावि ठे व हें तिी त्या बंब्यास कसें ऐकंू गेलें
असेल ? कािण, बळी कांहीं त्यासारिखा रवरचत्र प्राणी बनला नव्हता, पाचवें असें कीं, त्या बंब्याच्या भािानें
ही पृथ्वी िसातळास गेली नाहीं, हें मोठें आियव होय.

धों॰ –– नाहीं ति आपण हे रदवस कोठू न पारहले असते बिे ? त्या बंब्याने काय काय खाऊन आपला जीव

वांचरवला असेल ? अहो, तो बंब्या गेला असेल तेव्हां त्याच्या त्या अगडबंब मढ्यास स्मशानांत नेण्याकरितां
चौघे खांदेकिी तिी कोठू न रमळाले असतील ? कदारचत् त्यास जागच्या जागींच लाकडें िचून जाळले

असेल म्हणावे, ति त्यास जाळण्यापुिती लाकडें झकवा गोवऱ्या तिी कोठू न रमळाल्या असतील ? बिें

तसल्या मढ्यास जाळण्यापुितीं लांकडें रमळालीं नसतील म्हणावें ति त्याचा जागचे जागींच
कोल्ह्याकुत्र्यांनी खाऊन भंडािा केला असेल काय ? सािांश, भागवत वगैिे सवव ग्रंथांवरून जि सदिीं

रलरहले ल्या शंकांचें रनवािण होत नाहीं, ति उपाध्यांनीं मागाहू न संधीं पाहू न एकंदि सवव मूळच्या
दं तकथांवरून हे सवव ग्रंथ केले असावेत असे रसद्ध होतें.

जो॰ –– बाबा ! तूं तें भागवत एक वेळ वाचून पहा, म्हणजे तुला त्यापेक्षां इसापनीरत बिी वाटू ं लागेल.
भग७व
ब्रह्म , त डपत्र वर िलिहण्य ची च ल, ज िू मणंत्र, संस्ाृत चें मणूळ, अटा निीचे पलीाडे स
ज ण्य ची बंिी, पू वी घोडीं वगैरे जन वरें ब्र ह्मक लोा ख त होते , भट, र क्षस, यज्ञ, ब क सुर चें मणरक,
परव री, सुत चे प ष्टीचें िचन्ह, बीजमणंत्र, मणह र, शू द्र, ाुळाकी, ाुळं बी, ाुकबीक, शू द्र च
ं द्वे श सोंवळे
धमणमश स्त्र, मणनू, भट पंतोजीचें िशक्षक, मणोठ भयंार पिरक मण, प्रज पतीचें मणरक, ब्र ह्मक इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– वामन मे ल्यामागें उपाध्यांचा कोण अरधकािी िंाला ?
जो॰ –– याप्रसंगी थोि कुलीन अरधकािी नेमण्याची सवड िंाली नाहीं, सबब िम्हा या नांवाचा एक
पटाईत कािकून होता, तोच सवव िाज्यकािभाि चालवूं लागला. तो मोठा कल्पनेबाज व जशी वेळ पडे ल

तसें वागून आपला मतलब साधणािा होता. त्याच्या बोलण्याचा काडीमात्र रवश्वास नसे , म्हणून त्यास चाि
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तोंडांचा िह्मा म्हणण्याचा प्रचाि पडला असावा. सािांश तो अरतशय दक्ष, हट्टी, धूतव, धाडसी आरण रनदव य
होता.

धों॰ –– िह्मानें प्रथम काय काय केलें ?
जो॰ –– िह्मानें प्रथम ताडपत्रांवि रखळ्यानें उकरून रलरहण्याची युक्ती काढू न व त्यास जे कांही इिाणी
जादू मंत्र व ज्या कांही भाकड दं तकथा पाठ होत्या त्यांपक
ै ी रकत्येक गोष्टी त्यांत सामील करून त्या सवांचे

त्यानें त्यावेळच्या सववकृत (ज्याचा अपभ्ंश संस्कृत) चालू भाषेत, आतांच्या फािशी बयतीसारिखीं लहान
लहान कवनें करून त्या सवांचा साि ताडपत्रांवि रटपून ठे रवला. पुढे त्यांची फाि प्रशंसा वाढली आरण

तेंणेंकरून िम्ह्याच्या मुखापासून त्या कादं बऱ्यासरहत जादू मंत्र रवद्या (वेद) रनघाली म्हणून म्हणण्याची
वरहवाट पडली असावी. इतक्यांत उपाध्ये लोक उपासनें मरूं लागले , त्यामुळें ते इिाणांत पित माघािे

चोरुन छपून पळू न जाऊं लागले ; ते व्हा त्यानें अटक नदीस अथवा समुद्रास कोणी उल्लंघून पलीकडे स जाऊं
नये म्हणून तलाख घालू न बंदोबस्त केला.

धों॰ –– त्यांनी मग त्या िंाडींत काय काय खाऊन आपले जीव वांचरवले ?
जो॰ –– त्यांनी मग ते थील िंाडांची फळें , पानें, जरमनींतील कंदमुळें व जंगलांतील अनेक तऱ्हे चे पशु पक्षी
ति काय, पण रकत्येकांनी अखेिीस आपल्या बसत्या घोड्यांचा सुद्धां वध करून त्यांस भाजून खाऊन

आपले जीव वांचरवले . यामुळें त्यांजविचे िक्षक त्यांस भ्ष्ट म्हणूं लागले . पुढें िक्षक शब्दाचा अपभ्ंश िाक्षस

आरण भ्ष्ट या शब्दाचा अपभ्ंश भट िंाला. नंति त्या भटांनीं अशा अडचणींत पडल्यामुळें नानातऱ्हे च्या

प्राणीमात्रांचे मांस खाल्लें व त्याची त्यांस लाज वाटू ं लागल्यामुळें त्यांनी तें खाण्याची बंदी किण्याचे प्रयत्न
केले असतील खिे; पिंतु त्यांतून रकत्येक भटांस मांस खाण्याची रुची लागले ली संवय सुटेना. त्यांनी कांही
काळानंति संधी पाहू न त्या नीच कमाचा दोष छपरवण्याकरितां पशूच
ं ा वध करून त्याचें मांस खाण्यामध्यें

अगाध पुण्य आहे म्हणून त्या पशूच
ं े वधास पशूय्ञत, अश्वमे ध वगैिे प्ररतरष्ठत नांवें दे ऊन ती ग्रंथीं दाखल
केलीं.

धों॰ –– नंति िह्मानें काय केलें ?
जो॰ –– पुढें बळी िाजाचा पुत्र बाणासूि मितांच त्याच्या एकंदि सवव िाज्यांत कोणी मुख्य अरधकािी

नसल्यामुळें, रजकडे पहावें रतकडे बेबंद होऊन जो तो आपापल्या घिचा िाजा होऊन ऐषआिामांत गुंतला.

अशी संधी पाहू न ह्यांने आपल्याबिोबि त्या सवव बुभरु क्षत भट परिवािांस (ज्याचा अपभ्ंश हल्लीं “पिवािी”
होय) घेऊन त्यानें िाक्षसांवि (िक्षकांवि) एकाएकीं िात्री घाला घालू न त्यांचा अगदीं मोड केला. नंति

त्यानें बाणासुिाच्या िाज्यांत रशिण्याचे पूवी असा रवचाि केला कीं, पुढें कदारचत न जाणों आपल्यावि
एकादें संकट येऊन आपली सवांची दाणादाण िंाल्यास पुनः आपण आपल्या परिवािांतील एकामेकांनीं

एकमे कांस ओळखून कारढतां यावें, म्हणून िम्ह्याने एकंदि सवव आपल्या परिवािी लोकांच्या गळ्यांत एक
एक पांढऱ्या सुताच्या पाष्टीचें जातीसूचक रचन्ह, म्हणजे ज्यास हल्लीं िम्हसुत्र म्हणतात, तें घालू न व त्या
प्रत्येकास एक जातीबोधक बीजमंत्र, म्हणजे ज्यास हल्ली गायत्री म्हणतात, ते रशकवून पुढें त्यांजवि कसाही
प्रसंग गुजिला, तथारप त्यांनीं तो मंत्र क्षरत्रयांस सांगू नये म्हणून तलाख मारून टारकली. यावरून भट
लोक अपापल्या परिवािांतील एकमेकांस एकमेक सहज ओळखून काढू ं लागले .
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धों॰ –– यानंति िह्मम्याने काय केलें ?
जो॰ –– नंति िह्मम्या त्या आपल्या सवव पिवािी भटांस बिोबि घेऊन बाणासुिाच्या िाज्यांत रशिला आरण

त्यानें त्यांतील रकत्येंक लहानमोठ्या सिदािांचा मोड करून बहु तेक क्षेत्र आपल्या हस्तगत करून घेतांत

त्यांपैकी िणांगणी कंबिा बांधून लढणाऱ्या महाअिी (हल्लींचा ज्याचा अपभ्ंश महाि होय) क्षरत्रयांरशवाय जे
लोक त्याच्या तांवडींत सांपडले होते ते वढ्यांचें मात्र त्यानें सवव हिण करून त्या सवांस केवळ सत्तेच्या
मदानें क्षूद्र लोक (ज्याचा अपभ्ंश शूद्र होय) मानून आपले दास केले . त्यांतून रकत्येकांस आपल्या

लोकांच्या घिोघि सेवाचाकऱ्या किण्याकरितां वांटून रदलें . बाकी िारहले ल्या शूद्रांची गांवोगांव एकेक

भटकामगाि पाठवून कुळे वािी करून त्यांजपासून शेतांतील काम करून घेऊन, त्यांचे पोटापुिते अन्न
दे ण्याची वरहवाट घातली. यावरून त्या कामगािांचे नांव कुळे किणी पडलें . (त्याचा अपभ्ंश कुळकणी
होय.) त्याचप्रमाणे त्या शूद्र कुळांची नांवे कुळवाडी अशी पडली. (त्याचा अपभ्ंश कुळं बी अथवा कुणबी

होय) व त्या दास कुणब्यांच्या रस्त्रयांस नेहमी शेतींपुिते काम नसल्यामुळें कधीं कधीं कािणपित्वें भटांच्या

घिी सेवाचाकऱ्या किावयास जावें लागत असे; यास्तव कुणबीण आरण दासी या दोन शब्दांमध्ये रतळमात्र
भेद रदसून येत नाही. वि रलरहले ल्या मूळ आधािावरून पुढें एकंदि सवव भट उत्तिोत्ति मदांध होत जाऊन
शूद्रांस रकती नीच मानूं लागले की, त्यारवषयी सवव हरकगत रलहू ं गेल्यास त्याचा एक स्वतंत्र ग्रंथ होईल. या

भयास्तव त्यापैकी कांही कांही सांप्रत मुद्दे आढळतात. ते थोडक्यांत येथे रलरहतों. ते येणेप्रमाणें :- हल्लींचे
भटं (मग िंाडणाऱ्या मांगा-महािासारिखे अक्षिशून्य का असेनात) उपाशीं मरू लागल्यामुळे जीं नाहीं तीं
नीच कमे आचरून पापपुण्याचा रवधीरनषेध न मारनतां अ्ञतानी शूद्रांस फसरवण्यास काडीमात्र मागेपढ
ु ें

पाहात नाहींत. शेवटीं त्यांचा कोठें उपाय चाले नासा िंाला म्हणजे ते शूद्रांचे दािोदाि धमाच्या रमषाने दोम
दोम करून आपली कशीं तिी पोटें जाळतात; पिंतु शूद्राचे चाकि होऊन त्यांच्या शेतांत गुिें सांभाळू न

त्यांच्या गोठ्यांतील शेण वाहू न शेणखईत नेऊन टाकण्यास, नांगि, कुळव, मोटा आरण गाड्या हांकण्यास,
खांदणी, खु िपणी आरण कोळपणी किण्यास, सोनखताच्या पाया डोईवि वाहू न िंाडांस खतरवण्यास,
कडब्यांच्या आळाशा वाहू न गंजी िचण्यास, िात्री हातांत काठ्या घेऊन शेतांची िाखण किण्यास व त्यांचे
शेतांतील धान्याची व भाजीपाल्याचीं ओिंी वाहू न त्यांच्या घिीं नेऊन टाकण्यास लाजतात. ते शूद्रांच्या घिीं

चाकिीस िाहू न त्यांचीं घोडीं खाजवून त्यांच्या घोड्यांपढ
ु े धावण्यांस, त्यांचे जोडे बगलें त मारून

सांभाळण्यास, त्यांच्या घिांतील िंाडलोट करून त्याची उष्टीं काढू न खिकटीं भांडी घासण्यास, त्यांच्या

घिांतील समया घांसून रदवे लावण्यास व त्यांच्या घिीं रचखलमाती वाहू न रबगाऱ्यांचे काम किण्यास
लाजतात. त्याचप्रमाणे भटणी शूद्रांच्या चाकरिणी होऊन त्यांच्या रस्त्रयांस उटणी लावून त्यांस नाहू ं घालू न

त्यांचे केंस झवचिण्यास, त्यांच्या घिांतील िंाडलोट करून त्यांच्या रस्त्रयांचे रबछाने करून त्याचे पाय

चेपण्यास व त्याच्या रस्त्रयांचीं लु गडीं धुऊन त्यांचे जोडे सांभाळण्यास लाजतात. पुढें जेव्हां ते महाआिी

आपल्या शूद्र बांधवांस भटांच्या हातांतून सोडवावें म्हणून भटांवि हमे शा हल्ले करूं लागलें , ते व्हां एकंदि सवव

भट, शूद्रांचा इतका िे ष करू लागले कीं ते शूद्राने रशवले ले अन्नसुद्धा खाईनासे िंाले व त्याच िे षावरून
हल्लींचे भट शूद्र रशवले लें अन्न ति काय; पण ते शूद्र रशवले ले पाणीसुद्धा पीत नाहीत. त्यांनी आपणांस कोणी

शूद्रांनी रशवू नये याजकरिता सोवळें होण्याची चाल पाडली. पुढें रकत्येक शूद्रद्रोही भट ग्रंथकािांनी, जनांची
ति नाही, पण मनाची सुद्धा काडीमात्र लाज न धरितां संधी साधून त्या सोवळ्यांचे इतकें महत्त्व वाढरवलें

कीं, सोवळ्या भटास एकादे शूद्राचा स्पशव िंाला असतांसुद्धा तो वास्तरवक अपरवत्र होतो, म्हणून त्यांनी
धमवशास्त्रासािखीं अनेक अपरवत्र पुस्तकें करून ठे रवलीं आहे त; व काहीं काळानंति शूद्रांस आपल्या पूवीच्या

श्रेष्ठत्वाची आठवण िंाल्यास ते कधीं तिी आपल्या उिावि नाचण्यास कमी किणाि नाहींत, या भयास्तव
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शूद्रास मुळीच कोणी ्ञतान रशकवूं नये म्हणून भटांनी बंदी करून तृप्त िंाले , इतकेंच नाहीं पिंतु त्यांनी
त्यापैकीं कोणी पिमाथवसंबध
ं ी ग्रंथ वाचीत असल्यास त्यांतील एक शब्दसुद्धा शूद्रांचे कानी पडू नये असा
प्ररतबंध करून टारकला. यारवषयीं मनुसंरहतेंत दाखले ही सांपडतात. त्या आधािावरून हल्लींचे सोवळे भट

तसलें अपरवत्र पुस्तक शूद्रांचे समक्ष वाचीत नाहींत. आता जिी रिस्ती म्हणरवणाऱ्या इंग्रज सिकािच्या

धाकानें रवद्याखात्यांतील पोटाथी भटपंतोजीच्यानें शूद्रांस आम्ही रलरहणें रशकरवणाि नाही, असें उघड
तोंडानें म्हणवत नाही, तथारप त्यांच्यानें आपल्या पूववजांच्या लबाड्या उघडकीस आणून शूद्रांस त्यांरवषयी
खिा समज दे ऊन आपलें महत्त्व कमी करून घेववत नाहीं. सबब ते शूद्रांचे मुलांस केवळ कामापुितें

व्यावहारिक ्ञतानसुद्धां न रशकरवतां ते त्यांच्या मनांत अनेक तऱ्हे ची अपुिती दे शारभमानाचीं खोटी तत्वे मात्र
भिवून त्यांस पक्े इंस्ग्लश िाज्यभक्त, करून अखेिीस त्यांस रशवाजीसारिख्या धमवभोळ्या, अ्ञतानी, शूद्र
िाजानें आपला दे श म्लें च्छापासून सोडवून गाई-िाह्मणांचें कसें पालन केले , त्यारवषयीं अनेक हु लथापा
दे ऊन त्यांस पोकळ स्वधमारभमानी करून सोरडतात. यामुळे शूद्र समाजाचे मानाप्रमाणें तें मोठालीं

जोखमीचीं कामें किण्यास लायक रविान होत नाहींत. एकंदि सवव खात्यांत भटांची गदी होऊन ते शूद्रांवि
इतक्या सफाईनें जुलुम करितात कीं, त्यारवषयीं यथासांग हकीगत रलहू ं गेल्यास, कलकत्त्यातील नीळ
रपकरवणाऱ्या इंग्लीश लोकांचे जुलूम ‘खंडीत नवाटकेंसुद्धा भिणाि नाहींत.’ आता चहु ं कडे भटांच्या हातांत

(नावांला मात्र टोपीवाले ) सत्ता असल्यामुळे तें गिीब व अ्ञतानी शूद्र ियते चें ति काय, पण ते सिकािचेंसुद्धा
अरनवायव नु कसान किीत आले आहे त व ते यापुढेंही सिकािचें नुकसान किणाि नाहींत असें कोणाच्यानें

म्हणवणाि नाहीं. यारवषयी आमच्या शहाण्या सिकािास मारहती असून ते , आंधळ्याचें सोंग घेऊन केवळ
भटांच्या खांद्यावि हात ठे वन
ू त्यांच्या धोिणानें वागतें. यास्तव ह्यापासून अखेिीस मोठा भयंकि परिणाम
होईल यांत रतळमात्र संशय नाहीं. सािांश, िह्मम्यानें येथील मूळच्या क्षेत्रवासी लोकांस दास केल्यानंति तो

गवाने इतका फुगला होता कीं, महाअिींनीं त्याचे नाव थट्टे ने “प्रजापती” पारडलें होतें असा तकव रनघतो.
पिंतु िह्मम्या मे ल्यावि आयव लोकांच्या मूळच्या भट नांवाचा लोप होत जाऊन त्यांचें नावं िाह्मण पडलें .
भग८व
परशु र मण, मण तृवध, एावीस स्व ऱ्य , िै त्य, खंडेर व नें र वक च आश्रय ाेल , नऊखंड ची
ज क ई. स त आसर , मणह र च्ं य गळ्य त
ं ील ा ळ िोर , अितशू द्र अंत्यज, मण ग
ं , चड
ं ळ, मणह र स
िजवंतच प य मण
ं ध्यें िडपकें , ब्र ह्मक त
ं प ट ल वण्य ची बंिी, क्षित्रय अभमा च
ं वध, परभु, र मणोशी, िजनगर
वगैरे लोा परशु र मण च पर भव झ ल्य मणुळें त्य नें आपल जीव ििल आिक िचरं जीव परशु र मण य स
आमणंत्रक इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– प्रजापती मे ल्यावि िाह्मणांचा अरधकािी कोण िंाला ?
जो॰ –– पिशु िाम.
धों॰ –– पिशु िाम स्वभावानें कसा होता ?
जो॰ –– पिशु िाम स्वभावानें पुंड, साहसी, नष्ट, रनदव य, मूखव आरण अधम होता. तो आपल्या जन्म दे णाऱ्या
िे णुकेचें शीि उडरवण्यास काडीमात्र ्याला नाही. तो शरििानें फाि बळकट असून मोठा रतिंदाज असे.
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धों॰ –– त्याच्या अमलांत काय िंाले ?
जो॰ –– प्रजापती मितांच बाकीच्या उिले ल्या महाअिींनीं िाह्मण्यांच्या हातीं सांपडले ल्या आपल्या

बांधवांस िाह्मणांच्या दास्यत्वापासून सोडरवण्यापासून पिशु िामाशीं एकवीस वेळां इतके रनकिानें लढाया

केल्या कीं, त्यांचे अखेिीस िै ती म्हणून नांव पडलें व त्या शब्दाचा पुढें अपभ्ंश ‘दै त्य’ िंाला. जेव्हा

पिशु िामानें एकंदि सवव महाअिींचा मोड केला, ते व्हां त्यातून रकत्येक महारविांनीं रनिाश होऊन, आपल्या
स्नेह्यांच्या मुलखांत जाऊन आपले शेवटचे रदवस कारढले . म्हणजे जेजुिीच्या खंडेिावानें जसा िावणाचा
आश्रय केला, त्याचप्रमाणें नऊ खंडाचे न्यायी व सात आश्रय या सवांनी तळकोकणांत जाऊन ते थे छपून
आपले शेवटचे रदवस कारढले . त्यावरून िाह्मणांनी केवळ रधक्ािानें नऊ खंडांचा जो न्यायी त्याचें

स्त्रीवाचक झनद्य नांव नऊ खणची जाणाई व सात आश्रयांचे नांव सातीअसिा पारडलें . बाकी जेवढे महाअिी

पिशु िामानें िणांगणीं कैदी केले ते वढ्यांपासून पिशु िामानें , त्यांनी कधी पुनःिाह्मणांवि कंबिा बांधू नयेत
म्हणून रियाभाक घेऊन, एकंदि सवांच्या गळ्यांत एक एक काळ्या सुताचे दोऱ्याचें रचन्ह [त्याचप्रमाणे भिाड्याचे
पुंगीस व वाघ्याचे भंडािीस काळा दोिा आहे तो पहा.]

घालू न, त्यांचा, त्यांचे शूद्र बांधवांनी सुद्धा त्यांना स्पशव करू नये

म्हणून प्ररतबंध केला. नंति पिशु िामानें त्या महाअिी क्षरत्रयांस, अरतशूद्र, महाि, अत्यंज, मांग आरण
चांडाळ म्हणण्याचा प्रचाि घालू न, त्यांस इतकी पीडा दे ण्याची वरहवाट घातली कीं, रतला या जगांत दु सिी
तोडच सांपडणें नाही. उदाहिण : या रनदव यानें महाि, मांग लोंकांचा सूड उगरवण्याच्या हे तुनें आपल्या

लोकांचें मोठमोठे इमाितीच्या पायामध्यें रकत्येक मांगास त्यांचे रस्त्रयांसह उभे करून, त्यांचे केरवलवाणी
ओिडण्याची कोणास दया येईल याजकरितां त्यांचे तोंडांत ते ल व शेंदूि ओतून त्यांस रजवंतच त्या
पायामध्यें दडपण्याची वरहवाट घातली व ती अरत िुि चाल मुसलमानांचें जसजसे प्राबल्य होत चाललें

तसतशी आपोआप बंद िंाली. पिंतु इकडे महाअिींशीं लढतां लढतां पिशु िामाचे इतके लोक मािले गेले
की, िाह्मणापेक्षा िाह्मण रवधवांचा भिणा अरधक वाढला व त्यांची नीट िीतीनें कशी व्यवस्था ठे वावी याची

मोठी पंचाईत येऊन पडली. शेवटी िाह्मण रस्त्रयांचा पुनर्षववाह अगदीच बंद केला, ते व्हां थोडे सें लागीं
लागल्यासािखें िंाले . पिशु िाम आपले िाह्मण लोकांच्या वधामुळें इतका रपसाळला कीं, त्यानें

बाणासुिाच्या एकंदि सवव िाज्यांतील क्षरत्रयांच्या बीजाचा समूळच नाश किावा, म्हणून शेवटीं त्या महाअिी
क्षरत्रयांच्या रनिारश्रत गिोदि रवधवा रस्त्रया, ज्या इति अनेक भूमीच्या ठायी आपले जीव घेऊन लपून
िारहल्या होत्या, त्यांच्या पोटीं पुढे जन्मणाऱ्या अभवकांचा जन्म िंाल्याबिोबि वध किावा म्हणून पिशु िामानें
त्यास पकडू न आणण्याचा िंपाटा चालरवला. त्या िंपायातून मोठ्या दै वयोगाने वांचले ल्या अभवकापासून

उत्पन्न िंाले ली कांही कुळे हल्ली पिभू लोकांचे समाजात सांपडतात. त्याचप्रमाणे पिशु िामाच्या धुमाळींत
िामोशी, रजनगि, तुंबडीवाले व कुंभाि वगैिे जातीचे लोक असावेत. कािण रकत्येक िीतीभातींमध्ये त्यांचा
शूद्रांशी मे ळ रमळतो. सािांश, रहिण्याक्षापासून बळी िाजाच्या पुत्राचा
नांवाच्या मुलास रदली होती.]

[बाणासुिाची कन्या उषा ही कृष्ट्णाच्या प्रद्युम्न

रनवंश होईतोपयंत एकंदि सवव त्या कुळाचा नीि काढू न त्याच्या लोकांची अशी

िाखिांगोळी करून त्यांस धुळीस रमळरवलें . यावरून िाह्मण लोक जादूरवद्येंत मोठे प्रवीण आहे त म्हणून

बाकी सवव अ्ञतानी क्षेत्रपतींच्या मनावि वजन बसून, ते िाह्मणांच्या मंत्रांस अरतशय रभऊं लागले खिे ; पिंतु
इतडे पिशु िामाच्या मूखवपणामुळे त्यांच्या धुमाळींत िाह्मणांचा फाि क्षय िंाला. यामुळें एकंदि सवव िाह्मण

लोक त्याच्या नांवानें हाकल्या मािावयास कोंठें लागले , कोठे नाहीं तों इतक्यांत येथील एका क्षेत्रपतीच्या

िामचंद्र या नावांच्या मुलानें पिशु िामाचें धनु ष्ट्य जनक िाजाचे घिीं भिसभेंत भंग केल्यामुळें पिशु िामानें ती
चुिस मनांत धरून, िामचंद्र आपल्या घिी जानकीस घेऊन जात आहे अशी संधी साधून िामचंद्रास िस्त्यांत
गांठून त्याजबिोबि युद्ध केलें . त्यामध्यें पिशु िामाचा मोड िंाल्यामुळें तो इतका खजील िंाला की, त्यानें
आपल्या सवव िाज्याचा त्याग करून आपल्या कुटु ं बासहवतवमान थोडे से लोक बिोबि घेऊन तळकोंकणांत

अनु क्रमणिका

जाऊन िारहला. ते थें अखेिीस त्यास त्याच्या पूवी केले ल्या एकंदि सवव दु ष्ट कमाचा पिाताप िंाल्यामुळे
त्यानें आपला जीव कोठें व कधीं व कसा रदला, याचा कोणास शोध लागू रदला नाही.

धों॰ –– पिशु िाम हा आरदनािायणाचा अवताि आहे , तो झचिजीव आहे , त्याला मिणच नाहीं, असें सवव
िाह्मण आपल्या ग्रंथांच्या आधािावरून बोलतात आरण आपण ति म्हणतां पिशु िामानें जीव रदला, हें कसें ?

जो॰ –– दोन वषांपूवी मी रशवाजीच्या पवाड्यांत परहल्या [अभंग - अरत महािथी क्षरत्रयांचा बाळा ॥

यवनाचा काळ त्रेतायुगी ॥ १ ॥ स्वभावें तो शूि िणीं रभडणाि ॥ लढे अरनवाि दे शासाठी ॥ २ ॥ पिशु िामाशी
िंोंबे महाबळी ॥ एकवीस वेळीं लागोपाठ ॥ ३ ॥ अशा महावीिा म्हणे महाअिी ॥ धाके थिथिी रिजसूत ॥ ४ ॥
बोधी, रशऊं नका मोड िंाल्यावि ॥ म्हणा महाआिी मांग त्यास ॥ ५ ॥ रभत्रा सूड घेई झजकल्या शत्रूचा ॥ पूत

कृतघ्नचा सपव जैसा ॥ ६ ॥ रचिंजीव आहे आण पाचारूरन ॥ पहा तपासून जोतीपुढें ॥ ७ ॥] अभंगांत “सवव
िाह्मणांनी आपल्या पिशु िामास पाचारून आणून त्याच्या साक्षीरनशीं माझ्यासमक्ष हल्लींच्या मांगमहािांचे

पूववज पिशु िामाशी एकवीस वेळा लढणािें महाआिी क्षरत्रय होते झकवा नाहीं म्हणून पदिांत माप घ्यावे”,
यारवषयी िाह्मणांस सूचना रदली; आतां त्यांनी पिशु िामास पाचारून आरणलें नाहीं. यावरून पिशु िाम हा
खिोखि आरदनािायणाचा अवताि असून रचिंजीव असता ति िाह्मणांनी कधींच त्यास धुंडून आणून मािंी

ति काय, पण एकंदि सवव जगातील रिस्ती व महमदी लोकांचीही खात्री करून त्यांचे समजु तीप्रमाणें सवव
म्लें छ लोकांचे बंड आपल्या मंत्ररवद्येच्या सामथ्यांने मोडण्यास कधीं मागे पुढें पारहलें नसतें.

धों॰ –– माझ्या मतें आपण स्वतः पुन: एकदां पिशु िामास बोलावून पहा. तो खिोखिी रजवंत असल्यास

तुमच्या बोलवण्यानें खरचत येईल. कािण हल्लींचे िाम्हण जिी आपल्यास रकतीही ‘रवरवध्ञतानी’ िंालों
आहोंत असे म्हणवोत, तथारप ते पिशु िामाच्या मतें भ्ष्टच म्हटले पारहजेत. याजरवषयीं प्रमाण,- आतांशा
रकत्येकांनीं शास्त्ररवरधपूवक
व कािली खाण्याचा रधक्ाि करून शास्त्ररनरषद्ध माळ्यांची गाजिें खाण्याचा
िंपाटा चोरून चालरवला आहे .
जो॰ –– बिें , तसें कां होईना.
झचिजीव पिशु िामा उफव आरदनािायणाचा अवताि यास मुक्ाम सववत्र ठायी,
अिे दादा पिशु िामा, तूं िाह्मणांच्या ग्रंथावरून झचिजीव आहे स. तूं कडू का होईना, पिंतु रवधीपूववक कािली

खाण्याचा रधक्ाि केली नाहीस. तुला पारहल्यासारिखें कोळ्यांच्या मढ्यापासून दु सिे नवीन िाह्मण उत्पन्न
किावे लागणाि नाहीत. कािण हल्लीं येथें तूं जे मढ्यापासून उत्पन्न केले ले िाह्मण त्यांपक
ै ी रकत्येक िाह्मण
‘रवरवध्ञतानी’ बनून बसले आहे त, त्यांना कांही अरधक ्ञतानसुद्धा दे ण्याची तुला जरूिी पडणाि नाही. फक्त
तूं येथे ये आरण त्यांनी शूद्रांची गाजिें

[अथवा पानशेंगां.]

खाल्ल्याबद्दल त्यांस चांद्रायण प्रायरित दे ऊन

त्यांच्याकडू न तुझ्या वेदमंत्र जादू च्या सामथ्यांनें पारहल्यासािखे कांही चमत्काि इंस्ग्लश, फ्रेंच वगैिे लोकांस
करून दाखीव म्हणजे िंाले . तू असा तोंड चुकवून पळत रफरू नको. तूं या नोटीशीच्या तािखेपासून सहा

मरहन्यांचे आत येऊन हजि िंाल्यास, मी ति काय; पण एकंदि सवव जगांतील लोक तुला तूं सववसाक्ष
आरदनािायणाचा अवताि खास आहे स म्हणून मान दे तील व तूं तसें न केल्यास येथील महािमांग आमच्या

अनु क्रमणिका

म्हसोबाच्या पाठीत लपून बसले ल्या तुझ्या रवरवध्ञतानी म्हणरवणाऱ्या िाह्मण बच्चांस ओढू ण आणून त्यांची

फटफजीती किण्यास कधीं कमी किणाि नाहींत. आरण ते णेंकरून त्यांच्या तुणतुण्याची ताि तुटून त्यांच्या

िंोळीत दगड पडल्यानें त्यांस रवश्वरमत्रासारिखें उपाशीं मरूं लागल्यामुळें कुत्र्याचें फिें खाण्याचा प्रसंग
आणू नको.

तािीख १ ली, माहे ऑगस्ट
सन १८७२ इसवी पुणें.

आपला खिे पणा पाहणािा

जु ना गंज, घि नं. ५२७.

जोतीिाव गोझवदिाव फुले .
भग९व

वेिमणंत्र, ज िू चें वजन, मणूठ मण रके , िे व्ह रे घुमणिवकें , जप, च र वेि, ब्रह्मघोळ, न रिश ई, नवीन
ग्रंथ, शू द्र स
ं ज्ञ न िे ण्य ची बंिी, भ गवत व मणनु संिहत य ंच असंगतपक इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– तुम्हीं खुंटीस नांगि बिाच लावला बिें ! तुमच्या म्हणण्याप्रमाणें पिशु िाम मे ला व त्याची मातीस
माती रमळाली, असें कां होईना. पिंतु बाकीच्या सवव क्षेत्रपतींच्या मनावि िाह्मणांच्या मंत्राचें वजन कसें
बसलें ? हें कळू द्या.

जो॰ –– कािण त्या काळी युद्धामध्यें िाह्मण लोक हि एक शस्त्रांवि मंत्ररवधी करून त्यास अस्त्रांची योग्यता
आरणल्यारशवाय शत्रूंवि त्यांचा उपयोग किीत नसत. त्यांनी जेव्हा अशा नानातऱ्हे च्या चेष्टा करून

बाणासुिास ियते सरहत त्याच्या िाज्याची व कुळाची अशी िाखिांगोळी केली; ते व्हा सहजच बाकी सवव
दे वभोळ्या क्षेत्रपतींच्या मनावि िाह्मणांच्या रवद्येची धास्ती बसली. यास उदाहिण - भृगु नामक ऋषीने
जेव्हां रवष्ट्णूच्या छातीवि लाथ मािली, ते व्हा रवष्ट्णु (त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आरदनािायण) ऋषीच्या पायांस

श्रम िंाले असतील याजकरितां चोळूं लागला. आतां यांतील भावाथव शु द्ध आपमतलबी आहे . तो असा कीं.

ज्या अथी साक्षात् आरदनािायण जो रवष्ट्णु त्यानें िाह्मणाचे लाथेस सहन करून त्याचे पाय दारबले , त्या

अथी आम्ही जे शु द्र (त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे क्षूद्र प्राणी) त्यांनी आपले , िाह्मण लाथाबुक्क्या दे ऊन, प्राण
जिी घेऊ लागले , तिी हू ं की चू करू नये. असे आमच्या मनांत ठसावे हाच या लबाडीचा उद्देश आहे .

धों॰ –– ति मग आतांच्या हलकट लोकांजवळ जी कांही जादू मंत्र रवद्या आहे ती तिी त्यांनी कोठू न घेतली
असावी ?

जो॰ –– हल्लींच्या लोकांजवळ जी कांही मूठ मािण्याची, मोरहनी घालण्याची बंगाली जादू मंत्ररवद्या आहे ,

ती केवळ वेदांतील जादू मंत्ररवद्येपासून त्यांनी घेतली नसावी असें कोणाच्याने म्हणवणाि नाही. कािण,
आतां तिी रतच्यामध्यें अरतशय फेिफाि होऊन बिाच अपभ्ंश िंाला आहे , तथारप रतच्यांतील बहु तेक मंत्रात
आरण यंत्रांत ॐनमो, ओं नमः, ओं ऱ्ही नः वगैिे वेदमंत्रातील वाक्याचा बिाच भिणा सांपडतो. यावरून
िाह्मणांच्या मूळ पूववजांनी या दे शांत येऊन बंगाल्यात प्रथम वस्ती केल्यानंति त्यांची जादू मंत्ररवद्या ते थून

चहू ं कडे पसिली गेल्यामुळें रतचें नांव बंगाली रवद्या पडलें असावें. इतकेंच नव्हें , ति आयांचे पूवज
व आतांच्या
आडाणी लोकांसारिखे दे व्हािा घुमरवणािे सुद्धा होते . कािण पूवी त्यांजमध्ये दे व्हािा घुमरवणाऱ्या लोकांस

िाह्मण म्हणत असत व ते सोमिस या नांवाची दारू रपऊन रतच्या तािे मध्यें बडबड करून आम्हांबिोबि दे व

अनु क्रमणिका

बोलतो म्हणून इति अ्ञतानी लोकांस फसरवत होते , असें त्यांच्याच

[रकत्येक युिोरपयन ग्रंथकािांची मतें आहे त.]

वेदावरून रसद्ध होतें व त्याच आधािावरून हल्लीं अशा सुधािले ल्या काळात आतांचे िाह्मण भट आपली पोटें

जाळण्याकरितां जप, अनु ष्ठानें, जादू मंत्ररवधी करून अ्ञतानी माळ्यां कुणब्यास गंडे घालू न फसरवतात.

तथारप त्या बापुड्या दु दैवी हतभाग्यांस त्या ढोंगी गारुड्यांचे कपट शोधून काढण्यास फुिसतच होत नाही.
कािण, सवव रदवसभि आपल्या शेतीत खपून आपल्या मुलाबाळांचे पोषण करून सिकािची पट्टी पुिी करितां
करितां त्यांच्या नाकास नऊ येतात.

धों॰ –– ति मग िम्हाच्या मुखापासून चाि वेद स्वयंभू रनघाले म्हणून रकत्येक िाह्मण मोठी शेखी करून
बोलतात, याला बाध येतो.

जो॰ –– हें सवव खोटे आहे . कािण त्यांचे बोलणे जि खिें मानावे ति िह्मा मे ल्यानंति िाह्मणातील रकत्येक

िह्मऋषींनी अथवा दे वऋषींनी केले ली सुक्ते िह्माच्या तोंडातून रनघाले ल्या वेदात कशीं आढळतात ?
त्याचप्रमाणे चाि वेदांची िचना कत्यांने एकाच काळीं केली म्हणून रसद्ध गोहो नाही; असें रकत्येक युिोरपयन
पिोपकािी ग्रंथकािांनीं रसद्ध करून दाखरवलें आहे .
धों॰ –– भटांनी हा िह्मघोळ केला तिी केव्हा ?
जो॰ –– िह्मा मे ल्यानंति रकत्ये क िम्हऋषींनी िम्हाच्या ले खाचे तीन भेद म्हणजे वेद केले व पुढें त्या तीन

वेदांत िह्मऋषींनी अनेक तऱ्हे चे फेिफाि करून त्यांस ज्या कांही पूवीच्या भाकड दं तकथा मारहत होत्या,
त्यांची त्यांनी त्याच मासल्याचीं कवनें करून त्यांचा एक नवीन चवथा वेद केला. इतक्यांत पिशु िामानें

बाणासुिाच्या ियते स असें धुळीत रमळरवल्यामुळें सहजच िाह्मणांच्या वेदमंत्रजादू चें वजन इति सवव

क्षेत्रपतींच्या मनावि बसलें , ही संधी पाहू न नािदासािख्या बायकांतील पावली-कम-आठ भाऊजीनें िामचंद्र
आरण िावण, कृष्ट्ण कंस आरण कौिव आरण पांडव या सवव दे वभोळ्या क्षेत्रपतींच्या घिोघि िात्रंरदवस खेया
घालू न त्यांच्या बायकापोिांसमोि कधीं कधीं आपल्या रवण्याची तुणतुण ताि वाजवून व कधीं त्यांच्यापुढे

थयथय नाचतां टाळ्या रपटू न त्यांस विकांती ्ञतान उपदे श किण्याचा भाव दाखवून आंतून एकमे कांस
एकमे कांच्या लांडलबाड्या सांगून त्या सवांचे आपआपसांत तंटे लावून एकंदि सवव िाह्मण लोकांस रनवेध

केल्यामुळे िाह्मण ग्रंथकािांनी ते वढ्या काळात सवव लोकांची नजि चुकवून, आपली सवव वेदमंत्रजादू व

तत्संबध
ं ी भाकड दं तकथा होत्या ते वढ्याशी सिासिी मे ळ घालू न त्यांनी अनेक स्मृत्या, संरहता, शास्त्रे,
पुिाणें, वगैिे भािे चे भािे नवीन ग्रंथ घिांतल्या घिात बनवून त्या सवांत शूद्रांवि िाह्मण लोकांचे वचवस्व

स्थापून त्यांनी आपल्या वरडलोपार्षजत रशपाईरगिीच्या मागात कांटी ठोकून मोठा धार्षमकपणाचा डौल
घातला. हें सवव िम्हकपट पुढें कधी शूद्रांच्या ध्यानांत येऊं नये या भयावस्त अथवा त्या ग्रंथात पारहजेल तसे

फेिफाि करितां यावेत म्हणून त्यांनी शूद्र वगैिे पाताळीं घातले ल्या लोकांस मुळीच कोणी ्ञतान दे ऊं नये ,
असे मनु सरं हतेसारिख्या अपरवत्र ग्रंथात फािच मजबूत ले ख करून ठे रवले आहे त.
धों॰ –– भागवत त्याच वेळेस केलें असावे काय ?
जो॰ –– भागवत त्याच वेळेस केलें असतें ति सवांच्या मागून िंाले ल्या अजुवनाच्या जन्मेजय नांवाच्या
पणतूची हकीकत त्यामध्यें कधीच आली नसती.
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धों॰ –– तुमचें म्हणणें िास्त आहे . कािण त्याच भागवतामध्यें अनेक पुिातन मनःकस्ल्पत भाकड दं तकथा

अशा आढळतात कीं, त्यापेक्षां इसापरनरत हजाि वांयानें बिी म्हणवेल. रतच्यामध्यें मुलांचीं मनें भ्ष्ट
होण्याजोगी एकसुद्धां गोष्ट आढळत नाहीं.

जो॰ –– त्याचप्रमाणें मनु सरं हता ही भागवताचे मागून केली असावी म्हणून शाबीत कितां येतें.
धों॰ –– काय ? मनु संरहता भागवताचे मागून केली असावी ! असें कसें होईल ?
जो॰ –– कािण भागवतांतील वरशष्ठानें, मीं खून केला नाहीं, म्हणून सुदामन िाजासमोि शपथ घेतल्याची

उपमा मनूनें आपल्या ग्रंथाच्या ८ व्या अध्यायाच्या ११० श्लोकांत कशी घेतली ? त्याचप्रमाणें, रवश्वारमत्रानें

रवपरत्तकाळीं कुत्र्याचें फिें खाल्यारवषयीं त्याच ग्रंथाच्या १० व्या अध्यायामध्यें १०८ श्लोकांत कशी उपमा
घेतली ? याखेिीज त्याच पुस्तकांत अनेक रवरुद्ध गोष्टी सांपडतात.
भ ग १० व
िु सरे बळीर जे, ब्र ह्मकधमणाची फजीती, शंार च याचें ाृित्रमण, न स्स्ता मणत, िनिम यपक , प्र ाृत
ग्रंथा र, ामणम आिक ज्ञ नमण गम, ब जीर व, मणुसलमण न च
ं
द्वे ष आिक अमणे िरान व स्ाॉच उपिे शा न
ं ीं
ब्र ह्मक च
ं ाृित्रमणरूपी ाोट फोडल इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– आतां मात्र रशकस्त िंाली. कािण आपण रशवाजीच्या पवाड्याच्या प्रस्तावनेंत रलरहल्याप्रमाणें

साफ रसद्ध होतें कीं, चाि घिच्या चाि िाह्मण ग्रंथकाि पोिी रमळू न त्या, घिांतल्या घिकुंडांत बिाच
लटक्यामुटक्यांचा खेळ खेळल्या.

जो॰ –– पिंतु पुढें जेव्हां तो एक दीनांचा कैवािी, महापरवत्र, सत्य्ञतानी, सत्यवक्ता बळीिाजा या जगांत
उत्पन्न िंाला, ते व्हां त्यानें जो आपला सवांचा उत्पन्नकता व सवांचा महारपता, त्याने हे तु मनीं धरून त्यानें

आपला सवांस रदले ल्या सत्यमय परवत्र ्ञतानाचा व अरधकािाचा सवांस सािखा उपभोग घेतां यावा, यास्तव
त्यानें एकंदि सवव भटांसािख्या कृरत्रमी, दु ष्ट आरण मतलबी फांसेपािध्यांच्या दास्यत्वापासून आपल्या दीन
व दु बळ्या आरण गांजले ल्या बांधवांस सोडवून दे वाचें िाज्य स्थापन किण्याची सुिवात करून त्यानें आपल्या

वडील बायांचें कांहींसें भरवष्ट्य पूणव केलें सें वाटतें. अिे , जेथे रमस्टि टॉमस पेन्सासारिख्या मोठमोठ्या
रविनांच्या पूववजांनीं या बळीिाजाचे अंकीत होऊन आपल्या मागच्या सवव इडापीडा दूि करून सुखी िंाले .

पिंतु अखेिीस जेव्हा त्या बळीिाजास चाि दु ष्ट लोकांनीं सुळावि दे वरवलें ते व्हां एकंदि सवव युिोपखंडांत
मोठी ढवळाढवळ होऊन कोयावधी लोक त्याचे मतानु यायी िंाले व ते आपल्या उत्पन्नकत्याच्या नेमाप्रमाणें
या जगांत त्याचेंच रनवळ िाज्य स्थापावे म्हणून िात्रंरदवस िंटू ं लागले . अशा संधनांत एकंदि सवव या दे शात

थोडीशी स्वस्थता िंाल्याबिोबि येथील रकत्येक बुरद्धमान बळींनीं त्या घिकुंड्यांतील पोिीसोिींच्या
लटक्यामुटक्या खेळाची बिीच दाणादाण केली. म्हणजे सांख्यमुरनसािख्या रवचािी सत्पुरुषांनीं िाह्मणांच्या
वेदमंत्रजादूरवरधप्रमाणें दे व्हािा घुमवून गुिाढोिांचा वध करून ढविे व पाले जत्रांच्या रनरमत्ताने गोमांस

खाणाऱ्या, गर्षवष्ट, दांरभक, मतलबी, अनाचािी इत्यारद दु गुण
व ांनीं भिले ल्या अशा िाह्मणांनीं केले ल्या एकंदि
सवव चेटकांनीं भिले ल्या ग्रंथांच्या मुखावि ते ल काजळाचें माखण करून बहु तेक िाह्मणांस शुद्धीवि आणून

त्यांस आपले धमानु सािी केलें . पिंतु त्यांतून रकत्येक उिले ले कुतकी िाह्मण किनाटकांत पळू न गेल्यानंति
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त्या लोकांमध्यें शंकिाचायव नामें करून एक तऱ्हे ची तिकट रवद्या जाणणािा महापंरडत उत्पन्न िंाला. त्यानें

आपल्या िाह्मणजातीच्या दु ष्ट कमाची सवव रठकाणीं फरजती व झनदा होऊं लागली व बुद्धधमाचा प्रसाि होत
चालला, हें पाहू न त्यास सहन होईना. त्यानें आपल्या लोकांचा उदिरनवाहाचा िोजगाि ठीक चाले ना

म्हणून ज्या दु ष्ट कमावरून आपल्या वेदांसरहत सवव ग्रंथांचा बौदध लोकांनीं रधःक्ाि व पिाभव केला होता,
त्यांपैकी गोमांस खाणें व दारू रपणें मात्र बंद करून एकंदि आपल्या सवव ग्रंथांत फेिफाि करून त्या सवांस

मजबुती येण्याकरितां एक नवीन नास्स्तक मत उपस्स्थत केलें ; त्यास हल्लीं वेदांत अथवा ्ञतानमागव म्हणतात.

नंति त्यानें रशवझलगांची स्थापना करून या दे शांत जे तुकव येऊन िारहले त्यांस झहदु लोकांतील क्षरत्रय

लोकांत सिते करून घेऊन त्यांच्या मदतीनें, मुसलमान लोकांप्रमाणें तिवािीनें, बुद्ध लोकांचा पिाभव
करून पुनः त्यानें त्या आपल्या उिले ल्या जादू मंत्ररवद्येचें आरण भागवतांतील भाकड दं तकथेचें वजन
अ्ञतानी शूद्रांच्या मनांवि बसरवलें . या शंकिाचायाच्या धुमाळींत त्यांच्या लोकांनीं रकत्येक बुद्धधमी लोकांस

ते ल्याच्या घाण्यांत रपळू न मारिलें आरण त्यांचे बहु तेक उत्तम उत्तम ग्रंथ जाळू न टारकले . फक्त त्यापैकीं
अमिकोश मात्र त्यांनीं आपल्या उपयोगाकरितां ठे वन
ू घेतला. पुढें जेव्हां त्या शंकिाचायाचे रदवाभीत रशष्ट्य

आिाध्यासािखे रदवसा मशाली पेटवून पालखींत बसून चहू ं कडे रवठ्ठल सुवारसनीसारिखे सोंवळे चाव करून

नाचत रफरूं लागले , ते व्हां मुकुंदिाज, ्ञतानेश्वि वगैिे िामदासासारिखे अनेक ‘पावलीचे पंधिा आरण
अधोलीचे सोळा’ िाह्मण ग्रंथकाि होऊन व्यथव वायां गेले. पिंतु त्यांतून एकानेंही आपण शूद्रांच्या गळ्यांतील
दास्यत्वाच्या पट्ट्याला बोटसुद्धां लावून दाखरवलें नाहीं. कािण त्यांस त्यांच्या एकंदि सवव उिले ल्या दु ष्ट

कमांचा उघड िीतीनें त्याग किण्याचें धैयव होईना. सबब त्या सवव दु ष्ट कमास कमवमाि्ग आरण नास्स्तक
मतास ्ञतानमागव असे रनिरनिाळे दोन भेद करून त्यांरवषयी त्यांनीं अनेक भािे चे भािे पोकळ प्राकृत ग्रंथ
करून आपल्या मतलबी जातीस, अ्ञतानी शूद्रांस लु टू न खाऊं रदलें . पिंतु पुढें जेव्हां रनत्यशः िात्रीं जी नाहीं

तीं लाजीिवाणीं दु ष्टकमे आचरून लागलीच दु सिे रदवशी फक्त आपल्या उत्पन्नकत्यास मात्र भजणाऱ्या
मुसलमानाचें, सव्वा प्रहि रदवस येईपावेतों, तोंड न पहावे म्हणून सोवळें पाळणाऱ्या रवटाळशा िावबाजीच्या

मजलशीच्या अखेिीस आरदभैिव िागाच्या आिंभी एकंदि सवव िाह्मणांच्या तुणतुण्याची ताि तुटून, इंग्रज
बाहदिाचा बावटा चहू ं कडे फडकू लागला, ते व्हां बहु तेक त्या बळीिाजाचे मतानु यायी अमेरिकन व स्कॉच
उपदे शकांनीं त्या त्या सिकािची काडीमात्र पिवा न करितां या दे शांत येऊन त्यानें एकंदि जो सत्य उपदे श

केला होता, त्या सवांचा एकंदि सवव कृरत्ररम दु ष्ट िाह्मणांस आधाि दाखवून त्यांनीं रकत्येक शूद्रांस
िाह्मणांच्या कपटरूप दास्यापासून मुक्त करून शूद्रांच्या गळ्यांतील दास्तत्वाचा पट्टा तोडू न िाह्मणांच्या

ग्रंथांच्या तोंडावि फेंकून रदला. ते व्हां बहु तेक िाह्मण आपल्या मनांत खोंचून खास समजले कीं, आतां मात्र
हे उपदे शक आपला कुरत्रमी धनीपणा बाकीच्या शूद्रांवि रबलकूल िाहू ं दे णाि नाहींत. या भयावस्त
बळीिाजाचे मतानु यायी उपदे शकांची आरण अ्ञतानी शूद्र
ं ांची रनवळ गांठ पडू न त्या उभयतांच्या पुित्या

ओळखी होण्याच्या पूवी बहु तेक भटिाह्मणांनी बळीिाजाचे मतानुयायी उपदे शकांसरहत इंग्रज सिकािास

मुळींच या दे शांतून हांकून द्यावें म्हणून नानातऱ्हे च्या कल्पना काढू न रकत्येकांनी आपल्या रपरढजाद
ठकरवद्येच्या रहमायतीने अ्ञतानी शूद्रांस उपदे श करून त्यांच्या मनांत इंग्रज सिकािचा िे ष भिरवण्याचा
सपाटा चालरवला

[उमाजी िामोशी व नाना]

आरण बाकी उिले ल्या भटांतून कोणी कािकूनी, कोणा कांहीं, कोणी

कांहीं, असे नानाप्रकािचे धंदे पतकरून एकंदि सवव खात्यांत भट पडले नाहींत असें एकसुद्धां सिकािी
अथवा घिगुती खातें सांपडत नाहीं.

अनु क्रमणिका

भ ग ११ व
पुर क स ग
ं के , बंडें वगैरे पिरक मण, शू द्र संस्थ िना, ाुळाकी, सरस्वतीची प्र थमन , जप, अनु ष्ठ नें,
िे वस्थ नें , ििक्षक , मणोठ्य आडन व
ं च्ं य सभ इत्य ििा िं वषयी
धों॰ –– काय ? या अधम भटगारुड्यांच्या दं गेखोि मूळ पूववजांनी या दे शांत येऊन येथील आपल्या मूळ

पूववजांचा मोड करून त्यांस आपले दास केल्यानंति त्यांनीं आपल्या मनगटाचा प्रजापती करून आपला
दं गेखोिीचा धमव बिाच गाजरवला. त्यामध्यें त्यांनीं मोठा पुरुषाथव केले असें माझ्यानें म्हणवत नाहीं. पिंतु जि

कदारचत आपल्या पूववजांनी भटांच्या पूववजांचा मोड केला असता ति त्या आपल्या पूवज
व ांनीं आपल्या

मनगटाचें झलग करून भटांच्या पूववजांस आपले दास किण्यास कमी केलें असतें काय ? असो, पुढें जेव्हां
भटांनी त्या आपल्या पूववजांच्या दांडगाव्यास, संधी साधून मध्येंच, ईश्विदत्त धमाचें रूपक दे ऊन त्या कृरत्रमी
धमाच्या आडू न रकत्येक भटांनी एकंदि सवव अ्ञतानी शूद्रांच्या मनांत आमच्या दयाळू इंग्रज सिकािचा िे ष
भिरवण्याची कल्पना कारढली, ती कोणती ?

जो॰ –– रकत्येक भटांनी चव्हाठ्यांतील मारुतीसािख्या महावीिांच्या दे उळीं िात्रीं बसून मोठा
धार्षमकपणाचा डौल घालू न विकांती ्ञतान सांगण्याचा भाव दाखवून आंतून भागवतासािख्या ग्रंथांतील

खोयानाया गोष्टींचीं पुिाणें अ्ञतानी शूद्रांस सांगन
ू त्यांचीं मनें भ्ष्ट करून त्यांनीं त्या बळीच्या मतानुयायी

लोकांच्या वाऱ्यासदे खील उभे िाहू ं नये म्हणून उपदे श करून उगीच तिी बसले ? नाहीं. पण त्यांनीं संधी
साधल्याबिोबि त्याच ग्रंथांतील भाकड दं तकथा सांगन
ू एकंदि सवव अ्ञतानी लोकांच्या मनांत इंग्रजी
िाज्याच्या िे ष भिवून त्यांनीं या दे शांत मोठमोठालीं बंडे उपस्स्थत केलीं नाहींत काय ?

धों॰ –– होय, कािण आजपावेतों जीं जीं कांहीं मोठमोठालीं बंडे िंालीं, त्यामध्ये आंतून झकवा बाहे रून
मुख्य अग्रेसि भटजी नाहींत असें बंडच सांपडत नाहीं. पहा- उमाजी िामोशाच्या बंडांत काळ्या पाण्याची

रशक्षा िंाले ला धोंडोपंत सांपडतो- त्याचप्रमाणे कालच्या थोिल्या चपाती गूढ बंडांत पिदे शी भटपांडे,
कोंकण्या नाना, तात्या टोप्या वगैिे अनेक दे शस्थ भटजी सांपडतात.

जो॰ –– पिंतु त्याचप्रमाणें शूद्र संस्थारनक झशदे , होळकि हे नानाचे कांहीं अंशीं चाकिीच्या संबध
ं ानें
नाते वाईक असतां, त्यांनीं त्या बंडखोिांची काडीमात्र पवा न करितां तसल्या संकटकाळी आमच्या इंग्रज

सिकािास रकती मदत केली, हें ही पहा ! असो. तें भटांनी उपस्स्थत केले लें बंड मोडण्याकरितां आमच्या

सिकािास कजव िंालें असेल खिें व तें कजव आदा होण्याच्या भिीस प्रथम पववतासारिखीं रनिथवक संस्थानें न
घालतां आमच्या सिकािनें नवीन कि कोणावि बसरवला ? अपिाधी, रनिपिाधी ियते ची आवडरनवड न
करितां एकंदि सवव ियते वि बसरवला, हें बिें केलें ; पिंतु तो कि या बापुड्या अ्ञतानी शूद्रांवि मुकिि

किण्याचें काम अरत शहाण्या सिकािनें कोणाकडे सोरपलें ? भट संस्थारनकांनी आपल्या जातीच्या नानास

यथाकाळीं मदत केली नाहीं, सबब आंतल्या आंत तिफडू न त्यास रशमग्यांतील संस्काििरहत आरशवाद

दे णाऱ्या, रत्रकाळ स्नान करून शु द्ध होणाऱ्या, द्रव्य चुकलों, िह्मरनष्ट भटजी कुळकण्याकडे स सोंरपलें . अिे,
या कमवनष्ट ग्रामिाक्षसांकडे त्यामुळे िह्मिाक्षसानें सिकािी दप्तिाचें काम सोंपल्या रदवसापासून त्यांनीं

शूद्रांचा रपच्छाच सोडला नाहीं. तथारप मध्यें एकदां मुसलमान िाजांनीं सवव गांवच्या पशु पक्षांचे गळे सुिीनें

कापून त्यांस हलाल किण्याचें काम आपल्या जातीच्या मुलान्याकडे स सोंरपले , या पटाईत भटजींनीं
ले खणीनें शूद्रांचें गळे कापण्यांत मुलान्यास मागें हटरवलें . यास्तव सवव लोकांनी सिकािची वाट न पाहतां

अनु क्रमणिका

या ग्रामिाक्षसांस “कलमकसाई” अशी पदवी रदले ली अद्याप चालू असून आपलें शहाणें सिकाि, त्यांच्या
इति सवव कामगािांसािख्या बदल्या न कझिता त्यांच्या फक्त संमती घेऊन अ्ञतानी लोकांवि कि मुकिि
केल्याबद्दल नोरटशी तयाि करून पुढें त्याच कुळकण्यांस सवव लोकांच्या घिोघि जाऊन त्यांच्या भेटी घेऊन

नोरटशी वांटण्याचें काम सोंपतें. नंति त्या नोरटशी पोंहचवून भेट घेणाऱ्या कुळकण्यांच्या फक्त संमती घे ऊन
सिकाि त्यांपक
ै ीं रकत्येक नोरटशी िद्द करून अ्ञतानी लोकांचा कि बहाल कितें. याला म्हणावे तिी काय !
धों॰ –– असें किण्यापासून कुळकण्यास कांहीं फायदा होत असेल काय ?
धों॰ –– त्यापासून कुळकण्यास कांहीं फायदा होतो झकवा नाहीं हें त्यांचें मन जाणे ; पिंतु त्यांस जिी
एखाद्या आडदांड खपायापासून कांहीं फायदा होत नसेल; तथारप ते त्यास अशा नोरटशी दे ऊन त्यांची
रनदान आठ चाि रदवसांची खोटी करून त्याची हे लपायाखालीं चांगली खोड मोडू न त्याजवि आपला

चेक बसवून तसल्या कामांत कवडीिे वडीला हात न लावतां बाकीचीं सवव कामें त्यांनीं शु द्ध बगळ्याच्या पिी
लक्ष लावून इतक्या रनष्ठेनें केली कीं, एकंदि सवव अक्षिशून्य आबालवृद्धांनीं शंकिाचायासािखी लक्ष्मीची

अशी स्तुरत केली कीं, “हे आमच्या सिकािी सिस्वतीबाई, तुं आपल्या कायदयावरून, अडवून लांच

खाणािास व त्याचप्रमाणें लाचाि िंाल्यामुळे लांच दे णािास सािखी रशक्षा दे तेस यास्तव तूं धन्य आहे स.”
ते व्हां रतनें प्रसन्न होऊन कांहीं कुळकिण्यांच्या घिांवि मात्र सतत रकत्येक िांत्रीं सुती रुपयांची वृष्टी
पाडली, म्हणून लोकांत फाि गवगवा उठला होता. मग हें खिें असल्यास त्याचा तपास काढू न अशा

पुण्यशील कुळकण्यांस पालख्या न रमळाल्यास भलत्या एखाद्या वारूवि बसवून त्यास सस्तोिस्तीं
रमिरवण्याचें काम आपल्या सिकािचें होय.

धों॰ –– अहो, भटांनी रनमाण केले ल्या चेष्टा मागेच चाि बुरद्धमान गृहस्थांनी कैद करून त्या बळीिाजाच्या

सेनापतीच्या पाहाऱ्यांत रदल्या असून, त्या आतांशी त्या पहािे कऱ्यांच्या नजिा चुकवून अशा कलमकसायांस
प्रसन्न होऊं लागल्या. म्हणूनच आतांच्या रकत्येक भटांनी शूद्रांच्या श्रमरूप पट्टीद्रव्यापासून मोठमोठाले

रविान होऊन त्यारवषयी शूद्रांचें काडीमात्र उतिाई न होतां, त्यांनीं दोन रदवस पारहजेल तशा मनमौजा

मारून अखेिीस मोठा स्नानसंध्याशीलपणा डौल घालू न आपली वेदमंत्र-जादू रवद्या खिी आहे , असें एकंदि
सवव अ्ञतानी शूद्रांच्या मनावि वजन बसवून, त्यांनीं आपल्या नादीं लागावें म्हणून त्यांनीं शादावलाच्या

मागच्या अथवा पुढच्या झलगापुढें, आम्हीं आपसांत वगवण्या करून मजूि भटांकडू न जप, अनु ष्ठान
किरवल्यामुळें यंदा पाऊस फाि पडला व महामािीचा उपद्रव फाि कमी िंाला, असें त्यांनीं शेवटल्या रदवशीं

गाड्यावि भाताचे बळी काढू न सवव प्रकािच्या अ्ञतानी लोकांस लोणकढ्या थापा दे ऊन, मोठाल्या यात्रा
भिवून, त्यांमध्यें प्रथम आपल्या जातीच्या ऐदी भटांस मात्र यथासांग भोजनें दे ऊन त्यांतून उिले लें अन्न

बाकी सवव प्रकािच्या अ्ञतानी शूद्रांच्या पंक्ती पाडू न त्यांतून कोणास रनस्ता मुठभि भातच, कोणास रनस्तें

विणच आरण पुष्ट्कळांस रनसत्या रशमग्याच्या पोळ्याच वाढू न त्या सवांस तृप्त के ल्यानंति त्यांतून रकत्येक
भटांनी त्या अ्ञतानी लोकांच्या आपल्या वेदमंत्रजादू चें वजन बसावें, म्हणून उपदे श किण्याचे सपाटें
चालरवले आहे त खिे; पिंतु ते अशा प्रसंगी इंग्रज लोकांस प्रसाद घेण्याकरितां आमंत्रण कां किीत नाहींत ?

जो॰ –– अिे , अशा होल्याकोल्ह्यांनीं अशीं चाि भाताचीं रशतें टाकून यू-यू करून जमरवले ल्या भटांनी जिी
पल्लोगणती रुद्र करून भों-भों केलें ; तथारप त्यांच्यानें आपल्या इंग्रज बहादिास प्रसाद दे ववेल काय ?

अनु क्रमणिका

धों॰ –– पुिे किा, “तट्टकु टु मणी औि ते जीकू इशांिा बस है.” यांपेक्षा अरधक सूचना किण्याची गिज नाहीं
एकदां “दु धानें पोळले ली ताक फुंकून पीत असते ” या म्हणीप्रमाणें.

जो॰ –– बिें , तुिंी मजी, तसें कां होईना; पिंतु आतांचे सुधािले ले भट आपल्या जादू -मंत्ररवद्येस व
तत्संबध
ं ी जपअनु ष्ठानास पारहजेल रततकी कलई दे ऊन एकंदि सवव गल्लीकुचींनी कां भोंकत रफिे नात-त्यांत
कोणाचें कांहीं कमी होत नाहीं; पिंतु तसल्या लोकांतील आपल्या धन्याच्या कुळास सातािच्या गडावि कैद

करून ठे वणाऱ्या रनमकहिामी बाजीसािख्या पाऊणेआठ भटिाजांनीं, िात्रंरदवस शेतीं खपणाऱ्या अ्ञतानी

शूद्रांच्या श्रमाचा पैसा घेऊन ढमढे ऱ्यासािख्या परहल्या प्रतीच्या जाहामदव भटसिदािांस सिंजाम करून
रदले ल्या सन्दांतील कािणे पाहू न फस्टव सॉटव टिक्ांड-साहे बासािख्या परवत्र इनाम करमशनिच्या

आंगासदे खील आनंदाचे शहािे उभे िारहले , मग ते थे इतिांचा काय पाड ? त्यांनीं पववतीसािखी अनेक
संस्थानें स्थापून त्यांमध्यें इति सवव जातींच्या आंधळ्या, पांगळ्या, िांडामुंडांची व त्यांच्या पोिक्या अ्ञतानी
अभवकांची काडीमात्र पवा न करितां, फक्त आपल्या जातीच्या धष्टपुष्ट आळशी भटांस दििोज नानातऱ्हे चीं

रमष्टान्न भोजनें घालण्याची वरहवाट घातली. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मतलबी ग्रंथांचे अध्ययन किणाऱ्या भटां स
यथासांग वार्षषक दरक्षणा दे ण्याची वरहवाट घातली. हीं सवव त्यांनीं उपस्स्थत केले लीं कृरत्रमें हा काळपावेतों
आपल्या सिकािने तशींच कायम ठे रवलीं आहे त. हा त्यांनी आपल्या शहाणपणाला आरण िाजनीतीला मोठा

बट्टा लावून घेतला, म्हणून म्हणण्यास कांही हिकत आहे काय ? वि रलरहले ल्या पोकळ खचांपासून

भटांखेिीज बाकीच्या सवव लोकांस काडीमात्र फायदा न होतां, हे फुकटचें खाऊन माजले ले हे कृतघ्न पोळ,
उलटे आपल्या अ्ञतानी शूद्र दात्यांस चेटकी धमांच्या वापीनें आपले पाय धुवन
ू त्याचें पाणी मात्र त्यांस
पारजतात. अिे, या कमवरनष्ठ भटांच्या पूवज
व ांनीं त्यांच्या धमवशास्त्रांस आरण मनुसंरहतेंतील रकत्येक वाक्यांस

हिताळ लावून अशीं नष्ट कमें कशीं केलीं ? आतां तिी त्यांनी शुद्धीवि येऊन या कामीं आपल्या भोळ्या

सिकािचें कांहीं न ऐकतां, पववती वगैिे संस्थानांतील शूद्रांच्या घामाच्या पोळ्या कोणी भटांनी खाऊं नयेत,
म्हणून एक मोठी लठ्ठ साववजरनक भटसभा स्थापून रतच्या साह्यानें यारवषयी बंदोबस्त केल्याबिोबि त्यांच्या

ग्रंथांचें कांहीं ना काहीं तिी पुनर्षववाह उत्तेजकमंडळीवि वजन पडे ल; पिंतु त्यांनीं अशा मोठमोठ्या
आडनावांच्या सभा काढू न त्यांमध्यें आपल्या डोळ्यांतील मुसळ काढण्याचें काम एकीकडे स ठे वन
ू

सिकािच्या डोळ्यांतील कुसळ अ्ञतानी जनास दाखवून तें काढण्यारवषयीं त्यांस भिीस घालूं नये. “लं गडी
ती लं गडी आरण गांवखु िींही चिे ना” याला म्हणावे तिी काय ? त्यांनीं आतां आमच्या आ्ञतानाने गांजले ल्या
सवव शूद्रांस त्या बळीिाजाच्या परवत्र आधािावरून त्यांच्या कृरत्रमी खोया दास्यत्वापासून मुक्त किणाऱ्या

अमे रिकन, स्कॉच आरण इंस्ग्लश बांधवांस कडकडू न भेटतोपयंत मध्येंच कांहीं धांदल किण्याच्या भिीस पडू ं

नये. आतां पुिे िंाल्या त्यांच्या खटपटी; आतां रधक्ाि असो त्यांच्या चपातींतील आरण विणभातातील
गूढास.

भ ग १२ व
वतनि र भट ाुलाकी, युरोिपयन लोा च
ं े वस हतीची जरूरी, िवद्य ख त्य च्य तोंड वर
ा ळोख च ड ग, युरोिपयन ा मणग र च
ं ी अक्कल गुंग ाशी होते इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– असो, पिंतु आपण पूवी म्हणालां कीं, बाकी एकंदि सवव खात्यांत भट पडले नाहींत असें एकसुद्धां
सिकािी अथवा घिगुती खातें सांपडत नाहीं. ति या सवांमध्ये मुख्य भटजी कोण ?
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जो॰ –– वतनदाि भट कुलकणी होत. ह्यांच्या कपाटारवषयी बहु तेक दयाळू युिोरपयन कले क्टिांस
अ्ञतानी शूद्रांची दया येऊन त्यांनी सिकािास रिपोटामागें रिपोटव करून एकंदि सवव कायद्यांमध्यें

कुळकण्यास बंदोबंदीं रखळू न, त्यास नानाप्रकािचे कोलदांडे घालू न, त्यांच्या तोंडास मजबूत मुस्कीं घातलीं
आहे त. तथारप या कलमकसायांचें त्यांच्या मतलबी धमाच्या संबध
ं ाने अ्ञतानी शूद्रांवि वजन असल्यामु ळें हे
सैतानासारिखे आपल्या धमाच्या आडू न उघड चावडींतील भि कचेिींत बसून त्या बळीच्या मतांची झनदा

करून अ्ञतानी शूद्रांची मनें भ्ष्ट किीत नाहींत काय ? असें जि नाहीं म्हणावें, ति शूद्रांस मुळींच वाचतां
आरण रलरहतां येत नाहीं, ति मग ते कशावरून अथवा कोणापासून त्या मतांचा इतका िे ष किण्यास रशकले

? यारवषयी तुलां कांही दु सिीं कािणें ठाऊक असल्यास कळूं दे . इतकेंच नव्हें , पिंतु संधी पाहू न त्याच
चावडीत बसून सिकािी कायद्यांतील भलतें एखादें कलम घेऊन त्यावि नानातऱ्हे चे काडतुसी कुतकव

घेऊन शूद्रांनी सिकािचा िे ष किावा म्हणून त्यांस चोरून धडे दे त नसतील काय ? व त्यांपक
ै ी एक काना
अथवा मात्रा शूद्र आपल्या डोळस सिकािच्या कानांवि घालण्यास थिथिां कापत
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नसतील काय ? कािण एकंदि सवव विच्या कचेऱ्यांतील भटकामगाि त्यांचे जातवाले

पडलें . यास्तव आतां तिी आपल्या सिकािनें शु द्धीवि येऊन प्रथम हिएक खेड्यांनी रनदान एक एक तिी

इंस्ग्लश अथवा स्कॉच गृहस्थास, त्यांच्या रनवाहापुितीं गतकुळी शेतें इनाम दे ऊन, त्यावि उपदे शकांचें काम
सोंपून त्यांनीं फक्त त्या त्या गांवच्या एकंदि सवव कच्चा हकीकतीरवषयीं रनदान वषातून एकतिी रिपोटव

सिकािास किीत जावा, असा कायदा करून बंदोबस्त केल्यास पुढें एखाद्या काळीं नानासािख्या भटास

पुनः एखादे बंड उपस्स्थत किण्याची जरूिी पडल्यास त्यानें एखाद्या रपिाच्या पुढच्या झलगाची यात्रा जमवून

तींत सािभाताच्या ऐवजीं तयाि केले ल्या गूढ चपात्या एकंदि सवव गांवोगावीं नेमले ल्या वेळीं एकदम
पोंहचवून तो प्रसाद अ्ञतानी शूद्रांकडू न आपल्या सिकािास पासलें पाडू न त्यांच्या मुखांत घालण्याच्या

कामीं, हा वतनदाि कुळकण्याचा एकोपा रबलकूल उपयोगी पडणाि नाहीं. आरण तसें केल्यारशवाय एकंदि

सवव अ्ञतानीं शूद्रांचे पायी थािींच लागणाि नाहींत. इतकेंच नव्हें , पिंतु जेव्हा ते युिोरपयन उपदे शक एकंदि
सवव शूद्रास खिें ्ञतान सांगन
ू त्यांचे डोळे उघडतील, ते व्हां ते या ग्रामिाक्षसांच्या वाऱ्यासदे खील उभे

िाहाणाि नाहींत दु सिें असें की, सिकािनें पाटीलकीसहीत कुळकण्यांच्या कामाची पिीक्षा घेऊन, तें काम
एकाच जातीकडे सोपवू नये, म्हणजे पलटणीसािखा या कामीं कांही आयास न पडता एकदम बंदोबस्त
होऊन सवव लोकांस रवद्या रशकण्याची गोडी सहजासहज लागेल. पारहजे असल्यास आमच्या दयाळू

सिकािनें रवद्याखात्याकडील पोकळ खचव एकदम बंद करून तो कले क्टिखात्यांत जमा करून दि एक
युिोरपयन कले क्टिकडू न जॉिरवससाहे बासारिखा, पक्षपात न कितां सवव जातींच्या लोकांतील हु शाि

मुलांतून काही मुलें रनवडू न काढू न त्यांस फक्त जाडें भिडें अन्नवस्त्र पुिवून त्यांच्याकरितां दि एक
कले क्टिाच्या बंगल्याशेजािी शाळा घालू न त्यांची पाटील, कुलकणी आरण पंतोजीच्या कामात पिीक्षा

घेऊन त्यांस तीं कामें सोपूं लागल्याबिोबि एकंदि सवव कुळकिण्यांच्या जु टास, बदमाश नानासारिख्या
भटांच्या उपयोगी न पडतां, ते अ्ञतानी शूद्रांच्या वतनें फसवून घेत असल्यास व त्या लोकांत नाना तऱ्हे चे

तंटे उपस्स्थत किीत असल्यास त्यांस तसें किण्याची फुिसतचं सापडणाि नाही. आजपावेतों लक्षावधी
रुपये रवद्याखात्याकडे जिी खची पडले , तथारप त्यांपासून शूद्रांच्या समाजाच्या मानाप्रमाणे त्यांच्यांत

रविान लोकांचा भिणा वाढला नाहीं. इतकेच नव्हें ति, महाि, मांग आरण चांभाि यापैकी कोणई एक एक
रशकले ला कामगाि आढळत नाही. मग ते थें एम. ए. अथवा बी. ए. औषधास रमळण्याची मािामाि. अिे िे !

या आपल्या सिकािच्या येवढ्या थोिल्या रवद्याखात्याच्या गोऱ्या तोंडावि या काळ्या तोंडाच्या भटपंतोजींनी
हा केवढा काळोखाचा डाग लारवला ? अिे हीं, “कडु कािली” आमच्या सिकािनें इतकी तुपांत तळू न
साखिें त घोळू न मळली, तथारप त्यांनी आपला जारतस्वभाव न सोरडतां तीं अखेिीस कडू च िारहली.
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धों॰ –– बिें , हे कुळकणी अ्ञतानी शूद्रांची वतनें कशीं फसवून घेत असतील ?
जो॰ –– ज्या शूद्रांस मुळींच वारचतां आरण रलरहतां येत नाहीं, अशांच रकत्येक कुळकणी गाठू न त्यांचे
आपण सावकाि होऊन त्यांजपासून जेव्हा गहाणखतें वगैिे दस्तऐवज रलहू न घेतात, त्यावेळीं ते आपल्या
जातीचे ले खक रमलाफी करून त्यांत एक तऱ्हे च्या शती रलहू न आरण त्या अ्ञतानी शूद्रांस भलतेंच कांहीतिी

वाचून दाखवून त्यांचे हात ले खणीस लावून खतें पुिीं करून पुढें कांही रदवसांनी या कपटानें रलरहले ल्या
शती प्रमाणें त्यांची वतनें घशांत टाकून ढे कि दे त नसतील काय ?

धों॰ –– बिें , हे जात कलमकसाई, अ्ञतानी शूद्रांत कोणे प्रकािचे तंटे उपस्स्थत किीत असतील ?
जो॰ –– शेतें, बांध वगैिेसब
ं ंधी- पोळा आरण रशिाळशेट यांच्या डावीउजवीसंबध
ं ीं आरण होळीची पोळी

आधीं लावण्यासंबध
ं ी सवव तंटे अ्ञतानी शूद्रांस उपस्स्थत किण्याच्या आिंभी भट कु ळकणी नाहींत, असे कांही
तंटे तू दाखवूं शकशील काय ?

धों॰ –– बिें , असे तंटे उपस्स्थत किण्यापासून या कसायांच्या पदिांत काय पडत असेल ?
जो॰ –– अिें , रकत्येक घिंदाज अ्ञतानी शूद्रांची घिाणी ईषेस पेटून एकमे कांशी लढत असतां, आंतून या
कलमकसायांसरहत दु सऱ्या भटककामगािांचीं घिें शेंकाितां शेकाितां धुळीस रमळाले नसतील काय ?

अिे , या कसायांच्या नािदशाईमुळे मुलकी फौजदािी आरण रदवाणी खात्यांत अतोनात खचव फुगून त्यांतील
बहु तेक कािकून मामले दािांसरहत रचटरणसांनी आपल्या ऐन “तत्सिवतुवमरेण्यं भगोिे वस्य धीमणिह िधयो

योनुः प्रचोिय त” या अस्सल बीजमंत्रास हिताळ लावून त्याबद्दल त्यांनी “रचिी रमिी दे व, रचिी रमिी दे व”
या यवनी गायत्रीचा उपदे श त्या परवत्र भटमुल्लांपासून घेतल्यामुळें बटवकीलांची दलाली वाढू न ते

मोठमोठ्या चािटांत बसून पोळासारिखे डु िक्या फोडीत रफितात का नाही ? याखेिीज मुनसफ नबाबांचे

सिंजाम रकती वाढले आहे त, याची बेिीज दे . इतकाही बंदोबस्त असून गिीब लोकांस न्याय तिी स्वस्त
पडू न वेळेस तिी रमळतो काय ? यामुळें एकंदि सवव खेड्यापाड्यांनीसुद्धां एक जगप्ररसद्ध म्हण पडली आहे .

ती अशीं कीं, सवव खात्यात िाह्मण कामगािांच्या हातांवि अमुक तमुक केल्यारशवाय ते आपल्या गरिबांच्या
कामास हातच लावीत नाहीत. “त्यांच्या डोमल्यावि घालायला कांही तिी बिोबि घ्या, ते व्हां बाहे ि रनघा.”

धों॰ –– असें होत असल्यास खेड्यांतील शूद्रलोक युिोरपयन कले क्टिांच्या एकांती गांठी घेऊन त्यांस
आपलीं गाऱ्हाणीं कां सांगत नाहीत ?

जो॰ –– अिे , ज्यांस ओची गांड कशी फोडावी हें मुळींच ठाऊक नाहीं ति तसल्या भेकड भाउल्यांस अशा

थोि कामगािांसमोि उभे िाहू न त्यांस आपली गाऱ्हाणीं आरण तीं रशस्तावि सांगण्याची केवढी पंचाईत ?
तशांतून एखाद्या लं गोटी बहदिांनें छातीचा कोट करून एखाद्या बुटले िाच्या मदतीनें युिोरपयन कले क्टिास
एकांतीं गांठून त्याच्यासमोि उभे िाहू न “मािंी दाद लागत नाहीं.” इतके चाि शब्द बोलल्याची या
कलमकसायांस बातमी लागली कीं पुिे, मग त्या दु दैव्याचें नशीबच फुटलें म्हणून समजले पारहजे. कािण

ते कले क्टिाच्या कचेिींतील आपल्या जातीच्या भटरचटणीसांपासून तों िे स्व्हन्यूच्या अथवा जज्जच्या सवव

भटकामगािांपावेतों आंतल्या आंत त्या यवनी गायत्रीचीं वदी रफिवून लागलीच अधे कलमकसाई नाना
तऱ्हे च्या दाखल्यासरहत पुिावे घेऊन वादीचे साक्षीदाि आरण अधे कसाई वादीरवरुद्ध नाना तऱ्हे च्या

अनु क्रमणिका

दाखल्यांसरहत पुिावे दे ऊन प्ररतवादीचे साक्षीदाि होऊन, त्यांच्या तंयात इतका गोंधळ करून टारकतात
की, त्यांत सत्य काय आरण असत्य काय, हें रनवडू न काढण्याकरिता मोठमोठे रविान युिोरपयन कले क्टि
आरण जज्ज आपली सवव अक्ल खचव करितात, तथारप त्यांस त्यातील कधीं कधीं काडीमात्र गुह्य कळतां ते

उलटे त्या गाऱ्हाने केले ल्या लं गोयासच “तू मोठा तिकटी आहे स” असें अखेिीस सांगून त्याच्या हातात

नािळाची आई दे ऊन त्यांस रशमगा किण्याकरिता त्यांचे घिी पाठरवत नसतील काय ? शेवटी ह्या सवव

भटकामगािांच्या अशा कसबामुळें रकत्येक लं गोयांनी आपली या सिकािांत दादच लागत नाही, सबब
आपले प्राणघात करून घेतले नसतील काय ? रकत्येकांनी दिवडे खोिांचे धंदे करून आपल्या रजवांस
मुकले नसतील काय ? रकत्येकांनी आपल्या मनातील अरतशय संताप करून घेतल्यामुळे वेडे िंाले

नसतील काय ? आरण रकत्येकांनी आपल्या दाढ्या वाढवून अधववड्य
े ासािखे होऊन िस्त्यांत जो भेटेल
त्यास आपली गाऱ्हाणी सांगत रफित नसतील काय ?

भ ग १३ व
मण मणले ि र, ाले क्टर, रे स्व्हन्यू, जज्ज आिक इंिजिनयरख त्य त
ं ील भटा मणग र, इत्य ििा िं वषयी.
धों॰ –– यावरून भट मामले दाि असल्यामुळे ते कांही अ्ञतानी शूद्रांचे नु कसान करितात काय ?
जो॰ –– आजपयंत जे भट मामले दाि िंाले त्यांपैकी रकत्येक आपल्या वाईट आचिणामुळे सिकािचे
गुन्हे गाि ठरून सजेस प्राप्त िंाले . ते आपलें काम किीत असतां इतके कुनीतीनें वागत व गिीबगुिीब

लोकांवि जुलूम किीत कीं, त्याचा एक ग्रंथ होईल. अिे , या पुण्यासािख्या शहिांत भटमामले दाि,
कुळकण्यांपासून आणले ली लायकी दाखरवल्यारशवाय मोठमोठ्या सावकािांची दे खील हमी कबूल किीत

नाहीत; मग ते थें गिीबगुिीबांची दाद कोठू न लागणाि ! अिे , हे कुळकणी तें लायकी रतकीट दे तांना आपला

दे व्हािा घुमरवत नसतील काय ? त्याचप्रमाणें या शहिांची म्युरनरसपारलटी, कोणी एकाद्या घिवाल्यास
त्याच्या जु न्या शेतखान्याच्या जाग्यावि नवा शेतखाना, भट मामले दािांच्या िािें त्या पेठेस कुळकण्यांचा

अरभप्राय पारहल्यारशवाय बांधू दे त नाहीं. अिे, त्या कुलकण्याजवळ त्याच्या पेठेचा नकाशा असून, ज्यांत
एकंदि सवव नवी खिे दी किणािांची नांवे सामील करून दिसाल त्याची प्रत मामले दािाच्या दप्तिी
दाखल्याकरिता ठे वण्याची चाल नसून, कुळकण्याचा त्या जाग्यारवषयी अरभप्राय खिा तिी कशावरून

समजावा ? या सवव कािणांवरून असा संशय येतो की, भट मामले दािानें आपल्या जातीच्या कलमकसायांचे

कांही तिी त्यांत रहत व्हावे, म्हणून ही वरहवाट चालू ठे रवली असावी. यावरून तूंच रवचाि करून पहा कीं,
अशा युिोरपयन लोकांच्या वस्स्तशेजािच्या पुणे शहिांत भटमामले दाि जि अशी िंोझटगबादशाई करून

आपल्या जातीच्या कलमकसायांची पोळी रपकरवतात, ति खेड्यापाड्यात त्यांचा काय जुलूम असेल बिें ?
असे जि नाहीं म्हणावे ति आपण बहु तेक खेड्यापाड्यांतील अ्ञतानी शूद्रांच्या िंुंडी बगलें त दप्तिें मारून

भटकामगािांच्या नांवाने हाका मारून भटकत रफिताना पहातो, त्या सववच खोया असतील काय ?
त्यांतून कोणी म्हणतो, भट कुळकण्याच्या खटपटीमुळें भटमामले दािानें मािंी अि्जी वेळेस घेतलीच नाहीं,

सबब प्ररतवादीनें मािंे सवव साक्षीदाि फोडू न उलटा मजजवळू नच फैल जामीन घेवरवला. कोणी म्हणतो,
भटमामले दािानें मािंी अजी घेऊन हा काळापावेतों दाबून ठे वन
ू प्ररतवादीची मात्र अजी दु सिे रदवशीं

घेऊन, त्याच्याकडू न माझ्या चालत्या वरहवाटीस खो घालू न मला असें रभकािी केलें . कोणी म्हणतो,
भटमामले दािानें मी बोलल्याप्रमाणें मािंी जबानी रलरहलीच नाहीं आरण पुढें त्याच जबानींवरून माझ्या सवव

तंयाचा असा गोंधळ करून टारकला कीं, आतां मला वेड लागण्याची वेळ आली आहे . कोणी म्हणतो,

अनु क्रमणिका

माझ्या प्ररतवादीनें भटमामले दािाच्या सूत्रानें माझ्या चालत्या वरहवाटीस लाथ मारून त्यानें मािंे शेतांत

आपल्या पाभािी घातल्याबिोबि मी त्या भटमामले दािाकडे जाऊन त्यास मोठ्या नम्रते नें जरमनीस हात
लावून मुजिा केला व त्याच्याशीं एक चकाि शब्द न बोलता फक्त त्याच्या हातांत मािंी अजी दे ऊन मी
तसाच चाि पांच पाउलें हटू न आपले दोन्ही हात जोडू न त्याच्यासमोि दीन वदन करून थिथिां कांपत उभा

िारहलों, इतक्यांत त्या यमानें माझ्याकडे खालवि पाहू न लागलीच ती अजी माझ्या आंगावि फेंकून दे ऊन
मी कोडताची बेअदबी केली अशा कािणांवरून उलटा त्यानें मलाच दं ड केला. तो दं ड मला दे ण्याची ऐपत
नसल्यामुळें मला कांहीं रदवस कैदें त िहावे लागलें . इकडे स प्ररतवादीनें मािंें नांगरून डोंगरून वजीवले लें

शेत पेरून आपल्या ताब्यांत घेतल्यामुळें म्यां कले क्टसाहे बास दोनतीन अज्या केल्या; पिंतु त्या सवव अज्या

ते थील भटरचटणीसानें कोणीकडे स दाबून टारकल्या आहे त त्यांचा थांगच लागत नाहीं, याला किावें तिी
काय ? कोणी म्हणतो, भटरचटरणसानें मािंा अजव कले क्टिास वाचून दाखरवते वळ
े ी त्यांतील मुख्य मािक

कलम गाळू न त्याजकडू न भटमामले दािानें केले ला रनकाल कायम किरवला. कोणी म्हणतो, माझ्या
अजावरून कले क्टिानें आपल्या मुख जबानीनें रलरहण्यास सांरगतले ल्या हु कुमारवरुद्ध ते थील

भटरचटणीसानें मजकूि रलहू न, वाचतांना मात्र कले क्टिास त्याच्या सांगण्याप्रमाणें अक्षिशः वाचून दाखवून
रनकालावि त्याची सही घेऊन, तो रनकाल जेव्हां मला मामले दािाच्यामाफवत रमळाला, ते व्हां मी आपल्या
कपाळावि हात मारून म्हणालों कीं, हे िाह्मणकामगाि आपला पण रसद्धीस नेल्यारशवाय उगीच बसत

नाहींत. कोणी म्हणतो, मािंी जेव्हा कले क्टिसाहे बांजवळ दाद लागेनां, ते व्हा म्यां िेस्व्हन्युसाहे बाकडे दोन
तीन अजव पाठरवले ; पिंतु ते सवव मािंें अजव ते थील भटकामगािांनीं खटपट करून त्या साहे बाकडू न पुनः

कले क्टिाच्याच अरभप्रायाकरितां पित पाठरवले . नंति कले क्टिाचे भटकामगािांनीं मािंे सवव कागद
उलटे पालटे करून कले क्टिसाहे बास वाचून दाखवून, मी मोठा तकिािी आहे म्हणून माझ्या अजाच्या

पाठीवि त्याजकडू न अरभप्राय दे ववून िे स्व्हन्युसाहे बाची समजूत काढली. आतां येथे किणािानें किावे तिी
काय ! कोणी म्हणतो, जज्जसाहे बानें मात्र मािंा खटला सुरू होतांच, त्याच्या रशिस्तेदािानें मध्यें कोठें तोंड

घातल्याबिोबि तो साहे ब म्हणाला, “चूप, मध्यें बोलूं नको.” नंति त्यानें मािंे कागद स्वतः वाचून पारहले ;
पिंतु त्या कागदाला तो काय किील बापुडा ! कािण पूवीच्या एकंदि सवव कले क्टि कचेिींतील भटांनीं,
कुळकण्याच्या सूचनेप्रमाणें माझ्या सवव खटल्याचें स्वरूपच बदलू न टारकलें होतें. कोणी म्हणतो,

आजपावेतों एकंदि सवव भटकामागािांच्या दे वपुजेच्या खोलींतील ठिावाप्रमाणें त्यांचीं घिें भरितां भरितां
मािंीं घिें गेलीं, दािें गेलीं, शेतें गेलीं, पोतीं गेलीं आरण माझ्या घिांतील सवव चीजवस्तु जाऊन बायकोच्या

आगांवि फुटका मणीसुद्धां िारहला नाहीं. शेवटी आम्ही सवव तडाडा उपाशीं मरूं लागलों, ते व्हां माझ्या

धाकया भावंडांनीं रबगाऱ्याचा धंदा पत्करून ते सडकेच्या कामावि टोपलीं वाहण्यास जाऊं लागले . ते थेही

सवव भटजीसाहे ब काडीच्या कामाला हात न लारवतां, फक्त दििोज सकाळीं व संध्याकाळीं एकदां फैलावि
जाऊन हरजिी घेतल्याबिोबि भलत्या एखाद्या मऱ्हाठी वतवमानपत्रांतील इंग्रज सिकािची अथवा त्यांच्या
धमाची झनदा केली असेल, त्याचा गोषवािा जातां जातां रबगाऱ्यास सांगन
ू रबऱ्हाडीं पित जातात व त्याबद्दल
सिकािही त्या रबगाऱ्यापेक्षां ज्यास्ती दु पटीच्यावि पगाि दे त असून एकाद्या रबगाऱ्यानें पगाि िंाल्याबिोबि

त्याची मुठ गाि केली नाहीं, कीं लागलीच ते दु सऱ्या रदवसापासून आपल्या विच्या साहे बास त्या

रबगाऱ्यारवषयी नानातऱ्हे च्या चाहड्या सांगून त्याचे खाडें मांडतात. इतकेंच नव्हें , पिंतु कोणी भटजी त्यास
म्हणतो, अिे , तूं सिकािी काम संभाळू न पत्रावळीकरितां वडाचीं पानें व थोडे सें भेंडे संध्याकाळीं घिीं येतांना

माझ्या रबऱ्हाडी आणून टाक. कोणी म्हणतो, त्या आंब्याची फांदी तोडू न िात्रीं माझ्या रबऱ्हाडी आणून टाक.

कोणी म्हणतो, रतिगुळाची नजि चुकवून मला थोडीशीं पानें आणून दे . कोणी म्हणतो, आज िात्रीं गांवांत मी
त्या दे वघेव किणाऱ्या बोडकीच्या घिीं फिाळास जाणाि आहें , यास्तव तूं आपली भाकि खाल्ल्याबिोबि

मािंे रबऱ्हाडीं येऊन माझ्या कुटु ं बास सवव िात्र सोबत दे ऊन ते थेंच रनजून िहा, पिंतु दु सिे रदवशीं फैलावि
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हजि िहाण्यास चुकंू नको, कािण उद्यां संध्याकाळींच थोिले इंरजरनयिसाहे ब आपलें काम पहाण्याकरितां
येथें येणाि आहे त म्हणून िावसाहे बांनीं रलहू न पाठरवलें आहे . असे नानातऱ्हे चे भटांचे आंतले
पुस्तकाचे शेवटीं इंरजरनयिखात्यावि जो पवाडा रलरहला तो पहा.]

[याजरवषयीं या

त्रास मला मािंे भाऊ घिीं गेल्याबिोबि सांगन
ू खळाखळां

डोळ्यांतून पाणी गाळतात. काय करूं हो दादा, हे सवव भटजी अठिा वणांचे गुरू पडले , यांनीं कसेही
आचिण केलें , तथारप शूद्रानें त्याचा तोंडानें उच्चाि करूं नये, असें आपलीं शास्त्रें बोंबलतात. मािंा उपाय
खुंटला. नाहीं ति म्या कधींच इंग्रजी बोलायवास रशकून एकंदि सवव िाह्मणांच्या ठकबाज साहे बलोकांस
सांगून त्यांच्याकडू न या गुलामांच्या खोडी मोडल्या असत्या. याखेिीज एकंदि सवव इंरजरनयिखात्यांतील

भटकामगािांच्या लु च्चेरगऱ्या कंत्राटदाि लोक इतक्या सांगतात कीं, त्यांचा एक स्वतंत्र ग्रंथच होईल,
यास्तव तूतव त्यारवषयी पुिें करितों. सािांश वि रलरहले ल्या गाऱ्हाण्यांपैकीं कांहीं खिें असल्यास त्याजरवषयीं
बािीक शोध ठे वन
ू त्याचा बंदोबस्त किणें हा आमच्या सिकािचा धमव होय.
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हाीगती ाळिवण्य ची जरूरी, धमणम आिक ज त्य िभमण न

इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– असे जि अनथव एकंदि सवव खात्यात भटकामगािांचा भिणा असल्यामुळे घडू न येत असतील, ति
युिोरपयन कले क्टि काय करून असतात ? ते या सवव िाह्मणांच्या लु च्चेरगऱ्यांरवषयीं सिकािास रिपोटव कां
किीत नाहींत ?

जो॰ –– अिे , या भटकामगािांच्या कसबामुळें त्यांच्या टे बलावि इतकें काम सांचलें असतें कीं, त्यापैकीं
रकत्येक जरूिीच्या कामाचा रनकाल करून फक्त मिाठी कागदांवि सह्या करितां करितां त्याच्या नाकास

नऊ येतात. त्या रबचाऱ्यांनीं या सवव अनथांचा पक्ा शोध काढू न त्यारवषयीं सिकािास रिपोटव तिी केव्हां
किावे ? इतकेंही असून मी असें ऐकतों की, कोंकणातील बहु तेक दयाळू युिोरपयन कले क्टिांनीं अ्ञतानी
शूद्रांविचे भट-खोतांचे जुलूम नाहींसे किावेत, म्हणून त्यांनीं अ्ञतानी शूद्रांबद्दल स्वतः खोतभटजीचे

प्ररतवादी होऊन ते सिकािांत त्यारवषयी खटपट सुरू किीत आहे त; इतक्यांत एकंदि सवव भट-खोतांनी
अमे रिकन स्ले व्ह होल्डिचा रकत्ता घेऊन आपल्या मतलबी धमांच्या साह्यानें अ्ञतानी शूद्रांस सिकािच्या

उलट उपदे श केल्यामुळें, बहु तेक अ्ञतानी शूद्रांनी, उलया युिोरपयन कले क्टिांवि कंबिा बांधून
सिकािास असें म्हणाले कीं, आम्हांवि जो खोतभटजींचा अरधकाि आहे तो तसाच िाहू द्यावा, येथें मात्र
खोतभटजींनीं सैतानासारिखें अ्ञतानी शूद्रांस हातांत घेऊन आपल्या भोळ्या सिकािास अ्ञतानी शूद्रांच्या

मतरूप शहास गुंतवून त्या पिोपकािी युिोरपयन कले क्टिावि कशी प्यादे मात किण्याची वेळ आणली आहे ,
ती पहा.

धों॰ –– असें जि अ्ञतानी शूद्र, भटांच्या उपदे शावरून आपलें चहू ं कडू न नुकसान करून घेतात, ति
यावरून पुढें एकाद्या काळीं त्यांनीं भटांचें ऐकूण सिकािच्या टोपीवि धप्पा मािण्याकरितां आपले हात

उचलल्याबिोबि त्यांचे केव्हढें नु कसान होणाि आहे ? कािण शूद्रांस भटांच्या दास्यत्वापासून मुक्त

होण्याची अशी संधी पुनः येणें फािच कठीण. यास्तव शु द्रांच्या हातून असे अनथव घडू न येऊं नयेत, म्हणून
तुम्हांस कांहीं उपाय सुचत असल्यास, अ्ञतानी शूद्रांस सांगून ति फळच नाहीं, पिंतु आपल्या दयाळू

अनु क्रमणिका

सिकािास एकदां तिी कळवून पहा. याउपि शूद्रांच्या कंबख्तीनें डे िेच रदले असल्यास त्याला तुम्ही तिी
काय किाल ?

जो॰ –– याला उपाय, आपल्या दयाळू सिकािनें प्रथम भट समाजांच्या संख्याप्रमाणानें एकंदि सवव
खात्यांत भटकामगाि नेमू नयेत, असे मािंें मत नाहीं. पिंतु त्याच प्रमाणानें बाकी सवव जातीचे कामगाि नच

रमळाल्यास सिकािनें त्याऐवजीं फक्त युिोरपयन कामगाि नेमावेत. म्हणजे एकंदि सवव भटकामगािांस

सिकािसरहत अ्ञतानी शूद्रांचें इतकें नु कसान कितां येणाि नाहीं. दु सिें असें कीं, सिकािनें फक्त ज्या ज्या
युिोरपयन कले क्टिांस महािाष्ट्र भाषा स्वच्छ बोलतां येत असेल, त्या सवांस हयातभि पेनशनी दे ऊन त्यांस

येथेंच सवव खेड्यापाड्यांतून अ्ञतानी भेकट बाहू ल्या शूद्रांत रमसळू न िहाते करून, त्यांजकडू न एकंदि सवव
भटकुळकणी वगैिे कामगािांच्या कसबांवि चांगली बािीक नजि ठे ववावी आरण त्यांच्याकडू न हमे शा ते थील

एकंदि सवव कच्चा हकीगतीवि रिपोटव मागवूं लागल्याबिोबि, त्यापासून एकंदि सिकािी शाळाखात्यांतील
भटांच्या गुलाबी लबाड्या उघडकीस येऊन थोड्याच रदवसांत एकंदि सवव शाळा खात्यांतील जी कांहीं

अव्यवस्था िंाली आहे , रतचा बंदोबस्त होऊन एकंदि सवव अ्ञतानी गांजले ल्या शूद्रांस खिें ्ञतान
िंाल्याबिोबि ते या भटांच्या कुतकी अरधकािाचा रधःकाि करून आपल्या िाणीसिकािचे उपकाि कधीं

कधीं रवसिणाि नाहींत अशी मािंी प्ररत्ञता आहे . कािण आम्हां शूद्रांच्या गळ्यांतील दास्यत्वाच्या पट्ट्याचा
घट्टा जलदी कोणाच्यानें घांसून काढवणाि नाहीं.

धों॰ –– ति मग तुम्हीं लहानपणीं दांडपट्ट्याची आरण गोळी रनशाण मािण्याची कसित कशाकरितां
किीत होतां ?

जो॰ –– आपल्या दयाळू इंग्रज सिकािास पालथे घालण्याकरितां.
धों॰ –– पिंतु तुम्हीं असली दु ष्ट मसलत कोठू न रशकलां ?
जो॰ –– चाि सुधािल्या भट रविानांपासून. ते यांचें कािण (पिंतु घिांत चुलीजवळ) असें दे तात कीं,
आपल्यांतील बहु तेक जातीचे लोक आपल्या अनारदरसद्ध धमारवषयीं अ्ञतानीं असल्यामुळें, आपलें सवव
लोकांतील एकी नाहींशी िंाली व त्याच्या योगानें आपल्यामध्यें असे नानाप्रकािचे जारतभेद होऊन आपली
अशी फुटाफुट िंाल्यामुळें इंग्रजांच्या हाती आपलें िाज्य लागलें व ते आतां आपल्या अ्ञतानी धमवभोळ्या

लोकांतील बहु तेक लोकांचा दे शारभमान नाहींसा व्हावा म्हणून ते आपल्या मतलबी धमाचा आधाि त्यांस
दाखवून त्यास आपले गुरुंबंधु किीत आहे त. यास्तव आपण सवव जातीच्या लोकांची एकी िंाल्यारशवाय या
लोकांस आपल्या दे शांतून एकदम हाकून दे ण्याची आपल्यास ताकद येणाि नाहीं. आरण तसें केल्यारशवाय

आपण सवव लोकांस आपल्या अनारदरसद्ध धमांत थोडासा फेिफाि करून, आपली सवांची चांगली एकी

केल्यारशवाय आपल्यास अमेरिकन, फ्रेंच आरण िरशयन लोकांची बिोबिी करितां येणाि नाहीं, असें त्यांनीं
मला टॉम्स पेन्स वगैिे ग्रंथकािांच्या पुस्तकांतील रकत्येक वाक्यांच्या आधािानें रसद्ध करून दाखरवलें .

यावरून मी तसले वेडेचाि कांहीं रदवस माझ्या लहानपणीं किीत होतों; पिंतु पुढें मी जेव्हां त्याच ग्रंथांवरून
बािीक वाि करून पाहू ं लागलों, ते व्हां या सुधािल्या भटांच्या मतलबी मसलतींचा खिा अथव माझ्या ध्यानांत

आला. तो असा कीं, आम्ही सवव शूद्र इंग्रज लोकांचे गुरुबंधु िंाल्याबिोबि त्यांच्या एकंदि पूववजांच्या कृरत्रमी
ग्रंथाचा रधक्ाि करूं आरण ते णेंकरून त्यांच्या जात्यारभमानाच्या तोंडांत माती पडू न त्यांच्यातील तूतव

प्रत्येकी ऐदी लोकांस आम्हां शूद्रांच्या श्रमाच्या पोळ्या पोत्या खावयास रमळणाि नाहींत. व िम्ह्याच्या
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बापाच्यानेंसुद्धा असें म्हणवणाि नाहीं कीं, शु द्रापेक्षां भट उं च. अिे, ज्या लोकांच्या मूळ पूववजासच
दे शारभमान हा शब्द मुळींच ठाऊक नव्हता, मग त्या लोकांनीं त्या शब्दाचा असा अथव केला म्हणोन त्याचें

फािसें आियव मानूं नये. कािण इंग्रज लोकच मुळी तो बळीिाजा येण्यापूवी दे शारभमान ग्रीक लोकांच्या

शाळें त रशकले ; पिंतु पुढें जेव्हां ते त्या बळीचे मतानुयायी िंाले , ते व्हां त्यांच्यामध्यें तो सदगुण इतका
वाढला कीं, त्यांची बिोबि दु सऱ्या कोणत्याही धमांतील स्वदे शारभमान्याच्यानें किवत नाहीं. पारहजे
असल्यास त्यांनी आपल्यांतून अमे रिकेंतील बळीचे मतानु यायी जॉजव वॉस्स्टं ग्टनची जोड द्यावी. कदारचत्
त्यांच्यानें अशा महापुरुषांची जोड दे ववतच नसल्यास त्यांनीं फ्रान्सांतील बळीचे मतानु यायी लफेटे ची तिी

जोड द्यावी म्हणजे त्यांस कोणी कुतकी म्हणणाि नाहींत. अिे , या सुधािल्या रविानांच्या पूवज
व ांस

स्वदे शारभमान जि खिोखि ठाऊक असता, ति त्यांनीं आपल्या पुस्तकांत आपल्या दे शबंधु शूद्रांस पशूपेक्षां
नीच मानण्याजोगे ले ख करून ठे रवले च नसते . ते रवष्ठा खाणाऱ्या पशु च
ं े मूत्र रपऊन परवत्र होतात; पिंतु ते

शूद्राचे हातचें स्वच्छ कािंजाचे पाणी रपण्यास अपरवत्र मारनतात. बिें, या सुधािल्या रविानांच्या पूववजांनी
रग्ररशयन लोकांच्या परवत्र दे शारभमानारवरुद्ध उपस्स्थत केले ला अपरवत्र दे शारभमान आपल्यास कोणाच्या

प्रतापानें समजला ? इंग्रज लोकांच्या आरण तसल्या पिोपकािी लोकांस म्हणजे आपल्यास भटांच्या

दास्यत्वापासून मुक्त किणाऱ्या लोकांस, आपल्या दे शांतून हांकून दे ण्यारवषयीं त्या रविानांची मसलत

कोणाच्यानें घेववेल ? असा कोण मूखव आहे कीं, ज्याच्यानें आपल्या तािणाऱ्यावि आपला हात उगािवेल ?
पिंतु मी तुला सांगतों कीं, इंग्रज लोक आज आहे त, उद्या नाहींत. ते आपल्या जन्मास पुितील म्हणोन

कोणाच्यानें खास करून सांगवत नाहीं. यांस्तव त्या लोकांचें िाज्य या दे शांत आहे , तोंच आपण सवव शूद्रांनी
जलदी करून भटांच्या वरडलोपार्षजत दास्यत्वापासून मुक्त व्हावे, यामध्ये मोठा शहाणपणा आहे , दे वाजीनें

एकदां शूद्रांवि दया करून इंग्रज बाहादिच्या हातून भटनानाचें बंड मोडरवलें म्हणोन बिें िंालें . नाहीं ति
त्या शादावल्याच्या पुढल्या झलगापुढे रुद्र किणाऱ्या सुधािल्या भटांनी आजपावेतों रकत्येक महािास एकेिी
धोति नेसल्यामुळे अथवा कीतवनामध्यें संस्कृत श्लोकांचा उच्चाि केल्यामुळें काळें पाणी दाखरवलें असतें.
भ ग १५ व
सरा री श ळ ख त
ं ीं, म्युिनिसप िलटी, िक्षक प्र ईज ामणे टी व भट, वतममण न पत्रात्यांची जूट
आिक शू द्र िं ि अितशू द्र च्ं य मणुल न
ं ीं िवद्य िशाू नये व म्हकून भट लोा च
ं ाट इत्य ििा िं वषयीं.
धों॰ –– सिकािी शाळा खात्यातील भटकामगाि गुलाबी लबाड्या कितात त्या कोणत्या ?
जो॰ –– हल्लीं ज्या पुस्तकाच्या पडोशावरून एकंदि सवव भटांच्या ग्रंथांतील लबाड्या उघडकीस येऊन

त्यांच्या पूववजांची मोठी फरजती होणाि, या भयास्तव त्यांनी आपल्या भोळ्या सिकािास कधीं कधीं एकांती

भेटून व कधीं कधीं वतवमानापत्रािािें नाना तऱ्हे च्या गुलाबी मसलती दे ऊन त्यांजकडू न एकंदि सवव सिकािी

शाळाखात्यांतून तें बळीचे पुस्तकच हद्दपाि किरवलें , अिे , जि अशा सुधािल्या काळांत त्या रशष्ट्य
म्हणरवणाऱ्या सिकािने चाि मतलबी सुधािल्या भटांच्या गुलाबी मसलती ऐकून एकंदि सवव सिकािी

शाळाखात्यांतून तसल्या ग्रंथास हद्दपाि केलें , ति पूवींच्या अ्ञतानी अरधकाऱ्यांनीं चाि धमवभ्ष्ट ढोंग्यांच्या
आग्रहामुळें त्या उपदे शाच्या मालकास (बळीस) सुळावि रदलें म्हणून आम्हास तिी कां नवल वाटावे ?
धों॰ –– ति यामध्ये सिकािचा दोष काय आहे ?

अनु क्रमणिका

जो॰ –– सिकािचा जि यामध्यें दोष नाहीं म्हणावा ति, सिकािनें ज्या सुधािल्या भटांच्या मसलतीवरून
तसल्या परवत्र पुस्तकांत हद्दपाि केलें , ति त्या पुस्तकाच्या रविोधी लोकांनी केले ली पुस्तकें सिकािी

शाळाखात्यांतून चालू करून त्या लोकांसच शूद्रांचे शाळांत रशक्षक नेमावेत काय ? कािण यारवषयीं रवचाि
करून पारहलें असतां असें रसद्ध होतें कीं, जो काळपावेतों तें पुस्तक ज्या प्ररतवाद्यांनी सिकािी
शाळाखात्यांतून हद्दपाि किरवलें , त्या सवांनी नवीन पुस्तकें केले लीं एकंदि सवव सिकािी शाळा खात्यांतून

हद्दपाि न किरवतां, सिकाि त्यांस उलटें मोठमोठ्या बक्षीसा दे ऊन त्या लोकांसच सिकािी सवव शाळांमध्ये

रशक्षक नेमून त्यांस त्या परवत्र पुस्तकाच्या रवरुद्ध शूद्रांस तोंडानें उपदे श किण्याची सवड तिी कां दे तें ?
यास्तव आमच्या भोळ्या सिकािच्यानें त्या परवत्र पुस्तकासािखें , एकंदि सवव सिकािी शाळाखात्यांतून त्या

प्ररतवाद्यांस त्यांच्या पुस्तकांसरहत हद्दपाि किवत जि नाहीं; ति आमच्या सिकािनें कृपा करून एकदम

सवव शाळाखातीं बंद करून आपले घिीं स्वस्थ बसल्यास आम्हां शूद्रांविचा कांहींतिी कि कमी होईल.

कािण रवद्याखात्यांतील एका मुख्य भटकामगािाच्या रनदान दिमहा सहाशें सुती, म्हणजे दिवषी (७२००)
सात हजाि दोनशें रुपये, पदिीं आवळावे लागतात. आतां सुलतानीचा ति घोिच नाहीं; पिंतु असमानी
मे हि िंाल्यास येव्हढी िक्म तयाि किण्याकरितां शूद्रांच्या रकती कुटु ं बांस एक वषवभि िात्रंरदवस शेतीं

खपावे लागत असेल बिें ! रनदान एक हजाि कुटु ं बें तिी म्हटलीं पारहजेत कां नको ? बिें , या ऐवजाच्या
मानाप्रमाणें ह्या िृहस्पतीपासून शूद्रास कांहींतिी उपयोग होतो काय ! अिे , चाि आणे दििोज रमळणाऱ्या

शूद्र रबगाऱ्यांस उन्हामध्यें सूयव उगवल्यापासून तों, तो मावळे पयंत सडकेवि मातीचीं टोपलीं वाहवीं
लागतात. त्याला बाहे ि कोठे जाण्यास एक घटकेचीसुद्धां फुिसत होत नाहीं. आरण वीस रुपये दििोज
रमळणाऱ्या भटचाकिांस शाळें त हवाशीि जाग्यात खुची आसनावि बसून काम किीत असतां त्यांस

म्युरनरसपारलटीचा विाती होऊन, दििोज सकाळीं आरण संधाकाळीं थंडाई पडल्याबिोबि आपण सवव
लोकांच्या ओळखीस यावे म्हणून मोठ्या डौलानें घोड्याच्या गाडींत बसून शहिांतील िस्तोिस्तीं लोकांच्या
पडव्या, शेतखाने पाहू न रमिवण्यापुिती फुिसत कोठू न रमळते ? अिे , त्यानें शहिांतील आळोआळीनें

रवद्येपासून काय काय फायदे होतात, यारवषयीं अ्ञतानी लोकांस उपदे श किण्याचें एकीकडे स ठे वन
ू त्यास

असें रमिवत रफिण्याचें भूषण वाटतें, यावरून रमशनखात्यांतील दहा रुपये दिमहाचा उपदे शक त्यांच्यापेक्षां
हजाि वांयानें बिा कां नाहीं बिें ! कािण ज्या शहिांत तो उपदे शक िाहतो त्या शहिांतील सवव

अबालवृद्धांस तो उपदे शक आहे म्हणून ठाऊक असतो; पिंतु हा नबाब त्याच्या खालच्या मजल्यातील

रबऱ्हाडकरूस, हा कोण गोमाजी म्हणून माहीत नसतो. अिे , हा आपल्या विच्या युिोरपयन कामगािाजवळ
दििोज इकडच्या रतकडच्या चाि गप्पा ठोकून मन मानेल तेंव्हा तास दोन तास शाळें त रशकवून वषातून

त्यांस दोन-चाि ले खी रिपोटव करितो, म्हणजे ह्यांचें काम िंालें . आरण यालाच चाि आजववी लोक इमानी
चाकि व दे शारभमानी म्हणतात. अिे , या इमानी भट चाकिांनीं आजपावेतों शाळाखात्यांकडील लाखों रुपये
घशांत टारकले . तथारप यांच्या हातून अरतशूद्रांस रवद्या दे ऊन त्यांपैंकी एकास म्युरनरसपारलटींत सभासद

किवलें नाहीं. यावरून तूचं रवचाि करून पहा कीं, हे शाळाखात्याकडील एकंदि सवव इमानी चाकि
आपल्या दे शांतील अ्ञतानी अरतशूद्रांचा रकती कळवळा करितात ! इतकेंच नव्हें , पिंतु हे दे शारभमानी,
म्युरनरसपारलटींत मुख्य अरधकािी असतां, यांच्यानें गेले सालाच्या पाण्याच्या खिपडात अरतशूद्रांस

सिकािी हौदावि रपण्यापुितें पाणी भरू दे ण्याची मदत किवली नाहीं. यास्तव करमटींत अरतशूद्रांपैकीं
सभासद घेण्याची रकती जरूिी आहे !

धों॰ –– तुमचें म्हणणें िास्त आहे ; पिंतु मी ऐकतों कीं, करमटींत हल्ली शूद्रांपक
ै ीं रकत्येक सभासद इतके
रविान आहे त कीं, ते आपली मतें दे तेवळ
े ीं, अिे गोझवदा म्हणणाऱ्या यंत्रासािखे

[नंदी.]

आपल्या माना

हालवून, होय झकवा नाहीं याचा प्रसाद दे तात. कािण, ज्यास मुळींच आपल्या सह्या किण्याची मोटी

अनु क्रमणिका

मािामाि, मग ते थें बाकी सवव आंवळ्यायेवढें पूज्य उिलें असतें अशा शूद्र सभासदांसािखे करमटींत
खु चीआसनावि बसून आपल्या माना हालवून सह्या किण्याजोगे कांहीं अरतशूद्रांत लोक सांपडतील काय ?

जो॰ –– अशा शूद्र सभासदांपेक्षां हजाि वायानें चांगले रलरहतां व वारचतां येतें असे पुष्ट्कळ अरतशूद्र

सांपडतील. पिंतु भटांच्या मतलबी ग्रंथांच्या आधािावरून एकंदि सवव अरतशूद्रांस स्पशव किण्याची बंदी

असल्यामुळे सहजच त्या रबचाऱ्यांस शूद्र सभासदांसारिखे सवव लोकांत रमसळू न श्रीमंत होण्याची सवड
नसल्यामुळें त्यांस अद्याप गाढवें हांकून आपलीं पोटें भिावीं लागतात.

धों॰ –– एकंदि सवव जातींचे रनिरनिाळे संख्याप्रमाण पाहू ं जातां, करमटींत रवशेषेंकरून कोणत्या जातीचे
सभासदांचा भिणा सांपडतो ?
जो॰ –– भट जातीचा.
धों॰ –– म्हणूनच या करमटींतील रबगािी आरण भंगीखेिीजकरून भट कामगािांचा भिणा फाि आढळतो.
त्यांपैकी पूवी नळवाले भट कामगाि असल्यामुळें काळ्या उन्हाळ्यात एकंदि सवव आपल्या जातीच्या

भटांच्या वाड्यांतील हौंदास इतकें पाणी मनमुिाद सोडीत होते कीं, ते थील आसपासच्या सवव भट

शेजाऱ्यांचीं धोत्रेंपात्रें धुण्याची चंगळ होऊन फाि पाणी व्यथव वायां जात असे ; पिंतु ज्या ज्या पेठेंत गिीब
शूद्रांची वस्ती आहे , त्या सवव पेठांतील हौदांत दोन प्रहिानंति वाटसिास तहान भागरवण्यापुितें पाणी रमळत
नसतें. मग धुण्याधाण्याची िेलचेल कोठू न ! याखेिीज भटांच्या वस्तींत नवे हौद रकती केले आहे त आरण

जु नागंज पेठ वगैिे पेठेंतील लोकांनीं आज रकती वषे हौद हौद करून करमटीच्या नांवानें हाका मांिल्या.
पिंतु ते थें भट सभासदांचा फाि भिणा असल्यामुळें त्या गरिबांची रकत्येक वषे दादच लागली नाहीं. पिंतु

अखेिीस म्हणजे गतसाली जेव्हां पाण्याची फािच तूट पडली, ते व्हा रमठगंजांतील मांगामहािांनीं काळ्या
हौदास रशवून पाणी भिण्यास लागले , ते व्हां आतांशी करमटीनें शु द्धीवि येऊन त्या लोकांची दाद घेतली. या

करमटीनें इतका बेलगामी खचव त्या कामीं केला कीं, तो रतच्यांतील मुख्य सभानायकाच्या शहाणपणाला
आरण वैभवाला शोभा दे त नाहीं. असो, करमटींत इतकी अंदाधुंदी असतां त्यारवषयीं मऱ्हाठी वतवमानपत्र कते
कां सिकािास जागे किीत नाहींत ?

जो॰ –– अिे , एकंदि सवव मऱ्हाठी वतवमानपत्रांचे कते भट असल्यामुळें त्यांच्यानें आपल्या जातीच्या

लोकांच्यारवरुद्ध रलरहण्यास हातच उचलवत नाहीं. जेव्हां युिोरपयन सभानायक होता, ते व्हां तो एकंदि

सवव भटांचे कांहीं कसब चालूं दे त नसे. ते व्हा मात्र ते एकत्र होऊन, त्यानें असें केल्यामुळे आम्हां सवव ियतेचें
असें नु कसान िंालें , त्यानें तसे केल्यामुळे आम्हां सवव ियते चें तसें नु कसान िंालें , अशा नानाप्रकािच्या

त्याच्यारवषयीं ते कुतकी कंड्या उठवून त्यास इतका त्रास इतका त्रास दे त असत कीं, तो आपल्या मुख्य
सभानायकाच्या जाग्याचा िाजीनामा दे ऊन पुढें या करमटीनें नांवसुद्धा घेईनासा िंाला. बिें , आपलें दयाळू

सिकािही त्या सवव मतलबी वतवमानपत्रांच्या म्हणण्यास खिें मानून त्या रलरहण्यांत एकंदि सवव शूद्रांचें व
अरतशूद्रांचें मत आलें आहे म्हणोन समजते . असे समजण्यामध्यें आमच्या भोळ्या सिकािची मोठी चूक आहे ,
त्यांस इतकें ठाऊक नाहीं कीं, एकंदि सवव भट वतवमानपत्रकत्यांची आरण शूद्र व अरत शूद्रांची जन्मातून

एकदासुद्धा अशा कामी गाठ पडत नाहीं. त्यातून बहु तेक अरतशूद्रांस ति वतवमानपत्र म्हणजे काय, कोल्हा
का कुत्रा, का माकड, हे काहीच समजत नाही. ति मग अशा अनओळखी अरतशूद्रांची मते ह्या सवव सोंवळ्या

वतवमानपत्रांस कोठू न व कशी कळतात ? त्यांनी सिकािची थट्टा करून अ्ञतानी जनाचीं मनें रििंवून आपलीं

अनु क्रमणिका

पोटें जाळण्याकरिता हा सुधािले ला रततंबा योजून काढला आहे . तसें जि नाहीं म्हणावे ति एकंदि सवव

खात्यांत त्यांच्या जातीच्या कामगािांचा भिणा असल्यामुळें एकंदि सवव शूद्रांसरहत अरतशूद्रांचे नु कसान होत

आहे , यारवषयीं त्यास शोध काढण्यास फुिसत जि होत नाहीं म्हणावे, ति समुद्राच्या परलकडील लं दन

शहिांतील िाणी सिकािच्या मुख्य प्रधानाने आपल्या स्वप्नांत झहदु स्थानारवषयीं काय काय बिळला,
यारवषयीं रबत्तम बातमी काढण्यास ति त्यास कोठू न फुिसत होती ? असो, तथारप एखाद्या मऱ्हाठी रिस्ती

वतवमानपत्रकत्यानें करमटींत गिीबांची दाद लागत नाहीं, म्हणोन रलरहल्यास पुढें एकंदि सवव मिाठी

वतवमानपत्रांतील रवषयांचे इंग्रजींत गोषवािे काढू न सिकािास दाखरवण्याचें काम करमटींतीलच एका भट
सभासदाकडे आहे , ति अशा रिपोटव िाच्यानें करमटींत आपल्या शेजािीं मांडीशीं मांडी दे ऊन बसणाऱ्या
जातभावांची भीड न धरितां त्यांच्या (आपल्या) रवरुद्ध मजकूि सिकािपुढें कसे ठे ववतील ?

धों॰ –– असा जि चहू ं कडे भट सभासदांचा भिणा असल्यामुळें बाकी सवव जातींचे नुकसान होत आहे , ति
तुम्ही यारवषयीं एक लहानशी चोपडी करून दक्षणा-प्राईज करमटीस आपवण किा; म्हणजे ते णेंकरून तिी
सिकािचे डोळे उघडतील !

जो॰ –– भटजोशी आपल्या मतलबी धमाच्या थापा दे ऊन अ्ञतानी शूद्रांस कसकसें फसवून खातात व
रिस्ती उपदे शक रनःपक्षपाती धमाच्या आधािानें अ्ञतानी शूद्रांस खिें ्ञतान सांगून त्यांस कसकसें सत्य

मागांवि आरणतात, या सवव गोष्टीरवषयीं मी एक लहानसें नाटक करून सन १८५५ सालांत दक्षणा प्राईज
करमटीस अपवण केलें . पिंतु ते थेंही असल्या रभडस्थ भट सभासदांच्या आग्रहामुळें युिोरपयन सभासदांचे

कांही चाले ना, ते व्हां त्या करमटीनें मािंी चोपडी नापसंत केली. अिे , ही दक्षणा प्राईज करमटी
म्युरनरसपारलटीचीच धाकटी बहीण म्हणण्यास कांही हिकत नाहीं; कािण रतनें या कामीं शूद्रांस उत्तेजन

येण्याकरितां रकती रठकाणीं शूद्रांत रदवा लावून उजेड पारहला आहे तो दाखीव. अखेिीस मी तें पुस्तक
एकीकडे स टाकून कांही वषे लोटल्यानंति दु सिी लहानसी िाह्मणांच्या कसबांरवषयी नवीन चोपडी तयाि
करून आपल्या स्वताच्या खचानें छापून प्ररसद्ध केली. ते व्हां एका माझ्या पुणेकि स्नेह्यानें आग्रह करून त्या

चोपडीच्या कांहीं प्रती एकंदि सवव शाळाखात्यांकडील मुख्य अरधकाऱ्यांनी रवकत घ्याव्यात, म्हणून त्यानें
मजकडू न त्या सवव अरधकाऱ्यांस सूचनापत्रें पाठरवलीं, पिंतु त्यांतून एकाही अरधकाऱ्यानें भटांच्या भयास्तव
एकसुद्धां चोपडी खिे दी करून आपल्या नांवास बट्टा लावून घेतला नाहीं.

धों॰ — तात्यासाहे ब, तुम्हांला सवव लोकांच्या पुढें पुढें कितां येत नाहीं, सबब तुमच्या चोपड्या खपत
नाहींत.

जो॰ — अिे बाबा, चांगलें काम शेवटास नेण्याकरितां वाईट उपाय योजूं नयेत, नाहीं ति त्या कामाच्या
चांगुलपणाला बट्टा लागतो. त्यांनी एक मािंी चोपडी रवकत घेतली नाहीं, म्हणून मािंें कांहीं दे वाजीनें कमी

पारडलें आहे काय? नाहीं. पिंतु पुढें मी तसल्या लोकांचे आजवव किण्याचें रधक्ारून आपल्या उत्पन्नकत्या
रपत्यावि कसा भाि घालावा हें रशकलों, यास्तव मी त्याचे रत्रवाि आभाि मारनतों.

धों॰ — नंति आपण जेव्हां भट वगैिे जातीच्या मुलींकरितां शाळा स्थारपल्या होत्या, ते व्हां सिकािनें

मे हिबान होऊन आपल्यास मोठ्या सत्कािनें एक शालजोडी बक्षीस रदली. नंति त्याचप्रमाणें आपण दु सऱ्या
पृथक् अरतशूद्रांकरितां शाळा स्थापून त्यामध्यें अनेक भट मदतीला घेऊन, त्या सवव एकंदि शाळांमध्ये
रशकरवण्याचा भिभिाट चालूं करून आपण मधींच तें काम एकाएकी एकीकडे स टाकून बाजूला िंालां. पुढें
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आपण कांहीं वषे लोटल्यानंति एकंदि सवव युिोरपयन लोकांचे घिीं जाणें बंद केले , यांचीं कािणें काय
असावींत?

जो॰ — भट वगैिे जातींच्या मुलींच्या शाळा घातल्यामुळें सिकािास आनंद वाटू न त्यांनी मला एक

शालजोडी बक्षीस रदली खिी; पिंतु जेव्हां मला अरतशूद्रांच्या मुलांमुलींकरितां शाळा असण्याची फाि जरुिी
रदसल्यावरून, मी त्या कामीं अनेक भट सभासद करून त्या सवव शाळा त्यांच्या स्वाधीन करून,
अरतशूद्रांच्या मुलामुलींकरितां शाळा काढल्या, ते व्हां एकंदि सवव युिोरपयन गृहस्थांनीं मला फाि द्रव्यिािें

मदत केली. त्या उदाि गृहस्थांपैकीं िे स्व्हन्यु करमशनि िीव्हज्साहे ब यांनीं जी मदत केली ती मीं कधीं
रवसिणाि नाहीं. त्या उदाि गृहस्थांनी फक्त द्रव्यिािें मदत केली इतकेंच नाहीं, पिंतु त्यांनीं त्या
अरतशुद्रांच्या शाळांत आपला महत्त्वाचा धंदा संभाळू न विचेवि येऊन मुलांची गरत रवद्येमध्यें रकती िंाली,

यारवषयींची चौकशी तो वािंवाि किीत असे व मुलांस रवद्या रशकण्यारवषयीं उत्तेजन यावे, म्हणून तो फाि
िंटत असे. त्याचे उपकाि अरतशूद्रांच्या मुलांच्या हाडांमध्ये रखळले आहे त. त्याजबद्दल त्यांनीं आपल्या
शिीिाचे चमी जोडे करून त्याच्या पायांत घातले , तथारप ते त्याचे उतिाई होणाि नाहींत. त्याचप्रमाणें दु सिें

कांहीं युिोरपयन गृहस्थांनी मला या कामीं फाि मदत केली, याबद्दल मी त्यांचे फाि आभाि मारनतों. त्या
वेळेस त्याही कामीं मला भट सबासद घेण्याची जरुिी पडली. यांचीं आंतली कािणें पुढें एखादे प्रसंगी

कळवीन; पिंतु पुढें जेव्हां मी त्या शाळांत भटांच्या पूववजांच्या कृरत्रमी पुस्तकांतील लबाड्या उघड्या करून
मुलांस दाखवू लागलों, ते व्हां त्यांचा मािंा आंतल्या आंत बोलण्या-चालण्यामध्यें बेबनाव होऊं लागला.
त्यांचे म्हणण्याचा कल असा रदसून आला कीं, या अरतशूद्रांच्या मुलांस रवद्या मुळीच दे ऊं नये. जि
कदारचत् त्यांस रशकरवणेंच भाग पडलें , ति त्यांची साधािण अक्षिओळख मात्र करून द्यावी. मािंें म्हणणें
असें होतें कीं, त्यांना चांगले प्रतीची रवद्या दे ऊन रतजपासून त्यांस आपलें बिें वाईट समजण्याची शस्क्त

यावी. आता त्यांचा अरतशूद्रांस रवद्या न द्यावी याचा हे तु कां, ते लोक रविान होऊन आपणास ज्या
सिकािच्या योगानें रवद्या रमळाली व ते णेकरून खिें कोणते व खोटें कोणतें हें समजूं लागलें , त्या सिकािचे
पिमरनष्ठ सेवक होऊन आपले पूववजांनी त्यांच्यावि केले ल्या जु लूमांची आठवण होऊन आपला सववस्वी
रधःकाि कितील झकवा कसा, हें बिोबि सांगतां येत नाहीं. असा जेव्हां मािंे व त्यांचे मतांमध्ये भेद पडू ं

लागला, ते व्हां मी त्यांचें सवव कृरत्रम समजून त्या दोन्हीही खात्यांतून एका बाजूला िंालों, त्यास काही वषे

लोटली इतक्यात भटपांड्यांचे बंड उपस्स्थत िंाले ते व्हापासून एकंदि सवव युिोरपयन स्य गृहस्थ माझ्याशी
परहल्यासािखे नीट मन उगाळू न न बोलतां ते मला पारहल्याबिोबि आपल्या कपाळास आठ्या घालूं
लागले . ते व्हां मी त्यांच्या घिीं जाणेंयेणे अगदीं बंद केलें .

धों॰ — भटपांड्यांच्या बदमस्तीमुळें त्यांनीं आपला रनिपिाध्यांचा आव्हे ि करून ते आपल्यास
पारहल्याबिोबि कपाळास अशा आठ्या घालू लागले , हें त्यांच्या शहाणपणाला शोभा दे त नाहीं. आरण

यावरून आपण भट रवध्वा रस्त्रयांनी गभवपात वगैिे अघोि कि्मे करूं नयेत, म्हणोन त्यांस गुप्तपणें बाळं त
होण्याकरितां आपल्या घिीं सोय केली आहे . त्या कामीं आपण आपल्या सिकािजवळ कोणत्याही प्रकािची

मदत न मागता व त्याचप्रमाणें त्या कामांत नांवालासुद्धां भट सभासद न घेतां, ते काम आपण आपल्या
खि्चानें चालरवलें आहे .

जो॰ — आपलें सिकाि जि म्हणावे ति रजकडे घुगऱ्या रतकडे उदय उदय म्हणणािें आहे . कािण

अरतशूद्रांस स्पशव किण्याची बंदी असल्यामुळें त्यांस सहजच सवव िोजगािधंदाचें िाि बंद िंालें व त्याजमुळें

त्यांजवि पोटांच्या आगीमुळें चोऱ्यामाऱ्या किण्याचा प्रसंग गुजितो व त्यांनी चोऱ्यामाऱ्या करू नये, म्हणोन
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आमच्या सिकािनें त्यांच्या हजेऱ्या घेण्याची वरहवाट घातलीं, हे बिें केलें . पिंतु भटांच्या रनिाश्रीत अनाथ
रवध्वा रस्त्रयांस पाट लावण्याची बंदी असल्यामुळें त्या व्यरभचाि करून गि्भपात व बाळहत्या कितात, हें
आमचें न्यायी सिकाि उघड डोळ्यानें पहात असून त्यांजवि मात्र मांगिामोशांसािखी चौकशी ठे वीत नाहीं हें

मोठे आियव होय; काय ? आमच्या सिकािास गभवपात व बाळहत्या किणाऱ्या बायांपेक्षा दिोडे खाि
मांगमहाि जास्स्त दोषी आहे त असें वाटतें काय ? दु सिें असें कीं, भटाचें “खाणें थोडें पिंतु मचमच फाि”.
अिे , ज्यांच्यानें एकरचत्त होऊन आपल्या बाळ बरहणींच्या हजामती किणाऱ्या नारपकांच्या हातून वस्तिा
रछनाऊन घेववत जि नाहीं, ति तसल्या लोकांस अशा कामीं सभासद करून काय फळ होणाि आहे ?

धों॰ — बिें असो, पिंतु आपण पूवी म्हणालांत कीं एकंदि सवव शाळाखात्यांत ज्या कांहीं अव्यवस्था िंाल्या
आहे त, त्या कोणत्या ?

जो॰ — त्या सवव अव्यवस्था रलहू ं गेल्या असतां त्याचा एक स्वतंत्र लहानसा ग्रंथच होईल, त्या भयास्तव
त्यांपैकी एकदोन गोष्टी उदाहिणाथव येथें घेतों. परहली गोष्ट अशी कीं शूद्र व अरतशूद्र यांच्या मुलांच्या
शाळांकरितां रशक्षक तयाि किण्याची अनावस्था.

धों॰ — असें कसें म्हणतां ? सिकािनें सवव जातींचीं मुलें रशकण्याकरितां पंतोजी तयाि किण्याकरितां एक
स्वतंत्र रनिाळी शाळा केली आहे . सिकािच्या मनांत आवडरनवड नाहीं.

जो॰ — ति मग आजपावेतों त्या तयाि केले ल्या पंतोजींनीं अरतशूद्रांचीं मुलें तयाि रकती केलीं तीं दाखीव.
–आता खालीं कां पहातोस ? मला उत्ति दे .

धों॰ — एकंदि सवव भटपंतोजी लोक असें म्हणतात कीं, अरतशूद्रांची मुलें शाळें त घेतल्याबिोबि
झहदु स्थानांत मोठा झधगाणा होईल, म्हणोन सिकाि रभतें.

जो॰ — बिें , ति सिकाि पलटणींत सवव जातींचें लोक भितात, म्हणोन झहदु स्थानांतील लोक कां झधगाणा

किीत नाहींत ? ही सवव सिकािची हयगय, कािण पलटणीची भिती किते वळ
े ीं आपण तें काम स्वतः
कितात आरण पंतोजी तयाि किण्याचें काम भलत्या एखाद्या शाल रबसनी गौत्यागोमाजीकडे नेरमतात.

त्याला कांहीं या कामाची मारहती नसते . त्याला जि या कामाची मारहती असती, ति त्यानें प्रथम
अरतशूद्रांची मुलें पंतोजी तयाि किण्याचे कामीं हयगय न कितां, त्या शाळे त फक्त भटांच्या मुलांची इतकी
खोगीिभिती न कितां.

धों॰ — ति मग सिकािनें याला काय तोड किावी ?
जो॰ — याला तोड इतकीच आहे की, सिकािने कृपाळू होऊन हें काम एकंदि सवव युिोरपयन
कले क्टिांच्या हातीं रदल्यारशवाय रसरद्धस जाणाि नाहीं. कािण या लोकांचा शूद्र व अरतशूद्रांशी रनकट
संबंध असल्यामुळे त्यांनी भट कामगािांवि भिंवसा न ठे रवता दि गांवोगांवी एक एक वेळीं जाऊन, त्यांनी
कुळकण्याचा हु जूि न धरितां सवव गांवातील अबालवृद्धांस रवद्येपासून काय काय लाभ होतात हें

सांरगतल्याबिोबि ते आपली हु शाि हु शाि मुलें रनवडू न कले क्टिसाहे बांच्या स्वाधीन, पंतोजी
किण्याकरितां, मोठ्या आनंदाने कितील, कािण जसें युिोरपयन कले क्टिांच्या बोलानें हें काम तडीस
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जाईल, तसें असल्या गैिमाहीत कामगािांच्यानें तडीस गेलें नाही व पुढेंही जाईल, झकवा न जाईल याचा

संशय वाटतो. यारवषयीं एक म्हण अशी आहे कीं, ‘जेनो काम तेनो थाय रबजा किे तो गोता खाय.’ यावरून

तूंच रवचाि करून पहा कीं, शूद्र व अरतशूद्र जातीचे पंतोजी तयाि किण्याची रकती जरुिी आहे ! कािण
जेव्हां त्या त्या जातीचे पंतोजी तयाि होतील; ते व्हां ते आपआपल्या जातीचा अरभमान मनीं धरून ते आपल्या
जातीच्या मुलांस, हातांत काठी घेऊन गुिांची वळती करू लागण्याच्या पूवी, इतकी रशकण्याची गोडी

लावतील की, पुढें ती मुले मोठी िंाल्याबिोबि, तीं आपल्यांतील एका मुलास बािीबािीनें माळावि गुिांच्या

वळत्या किावयास ठे वन
ू बाकी सवव मुलें अखिावि सुिपािंब्या न खेळतां गावांत येऊन आपल्या

पंतोजीजवळ रशकण्यास कधीं कमी किणाि नाहींत, पिंतु अशा सुधािल्या काळांत जगामध्ये अरत
सुधािले ल्या अमे रिकन लोकांपैकी अध्या लोकांनी आपल्या खासगत दे शबांधवांबिोबि तीन वषे सतत जंग
केल्यारशवाय आपल्या हातांतून दासांस सोडलें नाहीं. ति असल्या गांवठी भटपंतोजीच्यानें शाळे मध्यें
शूद्रारद अरतशूद्रांस खिें ्ञतान रशकवून त्यांस आपल्या दास्यत्वापासून मुक्त होऊं दे ण्याची बुरद्ध कशी दे ववेल

! अिे, ज्या एका भट प्रोफेसिाच्या पगािांत सहा शूद्र अथवा नऊ अरतशूद्र प्रोफेसि स्वस्ते रमळण्याची खात्री

असतां, आपलें सिकाि या कामी भटांच्या नादीं लागून आपल्या अ्ञतानी बांधवांच्या कमाईचे पैसे असे

बेलगामी खचवतात, जि आपण जि त्यारवषयी आपल्या सिकािास जागे केले नाही; ति त्याचा दोष आपल्या
माथ्यावि येणाि आहे , त्याचप्रमाणे चौधऱ्याचे वाड्यातील खाणावळींत अरतशूद्रांची मुलें रकती आहे त बिे ?

धों॰ — आहो, जेथे शूद्रांच्या मुलांची रनभावणी लागण्याची मािामाि, ते थें अरतशूद्रांचे मुलांचे नांव कशाला
काढतां ?

जो॰ — कां बिे ? तूंच म्हणतोस ना, सिकाि आवडरनवडी किीत नाहीं, ति मग याचे कािण काय ?
धों॰ — याचें कािण ते थें सवव भट कामगाि असल्यामुळें असें घडू न येते, म्हणून आपण मला एके रदवशी

प्रत्यक्ष प्रमाण दाखरवलें होतें. तें असे की, जो भट गृहस्थ पूवी जेव्हा आपल्याजवळ चाकिीस होता, ते व्हा तो
दोन वेळा अरतशूद्रांच्या शाळें त येऊन कांहीं रवटाळाचा रवरधरनषेध न पाळतां सवव जातींच्या मुलांस रशकरवत
असे. आरण तोच भटजीबाबा जेव्हां खाणावळींत चाकि िंाला, ते व्हां तो इतका सोंवळा बनला कीं. त्यानें

एका गिीब सोनािास चाव्हडीवि ओढू न आणलें ; कािण, त्यानें उन्हाळ्यांत त्या शाळें तील हौदाला रशऊन
आपली तहान भागरवली.

जो॰ — अिे , ज्या भटरशिोमणीनें केले ली गीतें एकंदि सवव नवीन समाजामध्यें गाण्याचा रकत्ता घेतला आहे ,
तथारप त्यानें आपल्या मतलबी धमाप्रमाणे दगडी पूजण्याचें न सोरडतां, आपल्या वाड्यांतील भटांच्या

हौदाला शूद्राने रशऊं नये, म्हणून पडदी घालू न तो अखेिीस काशीस जाऊन काशीकि होण्याच्या बेतांत
आहे . तथारप आमच्या रनःपक्षपाती म्युरनरसपारलटींत भटसभासदांचा भिणा, असल्यामुळें रतनें ती पडदी

तशीच कायम ठे ऊन, शु िवािांतील झशप्यांच्या हौदाची पडदी मात्र एकदम पारडली; तथारप ते थील रकत्येक

भटजींनी फक्त आपल्या उपयोगाकरितां त्या हौदाच्या उसवासानजीक एक लहानसा चोि हौद बांधून
त्यातील पाणी, आपले सोंवळे चाव करून नाहाण्याधुण्यामध्यें बेलगामी नारशतात.- आतां िाह्मणजन्मास
येऊन असें कसब लढरवलें नाही, ति तो जन्म कशाचा !
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भ ग १६ व
धों ॰ — या सवव आपल्या संवादांवरून असें रसद्ध होतें, एकंदि सवव भटांनी आपल्या कृरत्रमी धमाच्या अडू न
आपल्या भोळ्या सिकािच्या डोळ्यांत माती टाकून आपण सवव शूद्रारत अरतशूद्रांस अमे रिकेंतील दासांपेक्षा

जास्ती पीडा दे त आहे त. यास्तव आपण या भटांच्या कृरत्रमी धमाचा रधक्ाि करून आपल्या अ्ञतानी
बांधवांस जागे कां किीत नाही ?

जो ॰ — मी कालच संध्याकाळीं यारवषयीं एक पत्र तयाि करून एका माझ्या स्नेह्याच्या स्वाधीन करून
त्यास अशी रवनंती केली की, त्याने त्या पत्रातील ऱ्हस्वदीघादी सवव चुका नीट करून, त्याची एक एक प्रत
करून सवव भट व रिस्ती वतवमानपत्रकि्त्यांच्या अरभप्रायाकरितां पाठवावी. त्या पत्राची नक्ल येणेप्रमाणे –
शू द्र न
ं ीं ब्रह्मर क्षस च्ं य ि स्यत्व प सून असें मणुक्त व्ह वें.
मूळ भटांच्या (इिाणी) पूववजांनी या दे शांत मोठा बंडावा करून, येथील आमच्या मूळच्या क्षेत्रवासी

पूववजांस युद्धप्रसंगी झजरकल्यामुळें, त्यांस आपले दास केलें . पुढें जसजसी संधी सांपडत गेली, तसतसी

भटांनीं आपल्या सत्तेच्या मदानें अनेक तऱ्हेतऱ्हे चे मतलबी ग्रंथ करून त्या सि्वांचा एक मजबूत कोट बांधून
त्यामध्यें त्या सवव दासांस वंशपिंपिें अटकावून ते थें त्यांस नानाततऱ्हे च्या पीडा दे ऊन हा काळपावेतों मोठ्या
मौजा मािीत आहे त. इतक्यांत जेव्हां इंग्रज बाहदिाचें िाज्य या दे शांत आलें ते व्हांपासून बहु तेक कनवाळू

युिोरपयन व अमे रिकन सत्पुरुषांस आमचे दु ःख पाहवेना; ते व्हा त्यांनी आमच्या बंरदखान्यांत हमेशा येऊन
आम्हांस असा उपदे श केला कीं, “अहो बाबांनों, तुम्ही आम्हांसािखे मनु ष्ट्य आहांत, तुमचा व आमचा उत्पन्न

व पालन व पोषणकता एकच आहे . आरण तुम्ही पण आम्हांसािखे सवव अरधकािांस पात्र असतां, या भटांच्या
कृरत्रमी अरधकािांस कां मारनतां? वगैिे अशा नानाप्रकािच्या परवत्र सूचनांवरून रवचािांतीं मला मािंे
वास्तरवक अरधकाि समजल्याबिोबि मी त्या कैदखान्याच्या कृरत्रमी कोटाच्या मुख्य िह्मकपटदिवाज्यांला
लाथ मारून बाहे ि पडू न आपल्या उत्पन्नकि्त्याचा आभाि मानला.

आतां मी त्या पिोपकािी युिोरपयन उपदे शकांच्या आंगणांत तंबू ठोकून थोडासा रवसावा घेण्याच्या

पूवी प्रथम अशी प्ररत्ञता करितों कीं, —

भटांच्या ज्या मुख्य ग्रंथांच्या आधािावरून आम्हीं भटांचे दास आहोंत, म्हणून त्यांच्या दु सऱ्या

रकत्येक ग्रंथांत ले ख आढळतात, त्या सवव ग्रंथांचा व त्यांच्या ज्या ज्या ग्रंथांशी संबध
ं असेल, त्या सवव ग्रंथांचा

रधक्ाि करून ज्या ग्रंथांवरून (मग तो कोणत्यारह दे शांतील अथवा धमांतील रवचािी पुरुषानें केले ला कां
असेना) सवांस सािखा उपभोग घेतां येतो, तशा ग्रंथकत्याला मी आपल्या उत्पन्नकत्याच्या संबध
ं ानें धाकटा
भाऊ समजून, त्याप्रमाणें तशा ग्रंथकत्याला मी आपल्या उत्पन्नकि्त्याच्या संबंधानें धाकटा भाऊ समजून,
त्याप्रमाणें वतवन किणाि.

दु सिें असें कीं, जे लोक आपल्या एकतफी मतारभमानाच्या दांडगाव्यानें कोणासही नीच

मानण्याजोंगें आचिण करूं लागतात, त्या उभयतांस तसें आचिण किण्याची सवड दे ऊन मी आपल्या
उत्पन्नकत्यानें रनमाण केले ल्या परवत्र अरधकािाच्या रनयमास बट्टा लावणाि नाहीं.
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रतसिें असें कीं, जे दास (क्षूद्र) फक्त आपल्या उत्पन्नकि्त्यास मानून रनतीस अनु सरून स्वच्छ

उद्योग किण्याचा रनिय करून त्याप्रमाणें आचिण किीत आहे त, अशी त्यांजरवषयीं मािंी खात्री

िंाल्याबिोबि, मी त्यांस केवळ आपल्या कुटु ं बांतील बांधवांप्रमाणे समजून त्यांजबिोबि अन्नव्यवहाि किीन,
मग तो कोणत्यारह दे शांतील असो.

पुढें एखाद्या काळीं माझ्या अ्ञतानांनी गांजले ल्या शूद्र बांधवांतून एखाद्यास भटांच्या दास्यत्वापासून

मुक्त होण्याची इच्छा िंाल्याबिोबि, त्यानें मला एक वेळ तिी कृपा करून आपले नांव पत्रिािें रलहू न
कळरवल्यास मला या कामीं मोठी रहम्मत येऊन, मी त्याचा फाि आभािी होईन.

[सिहूम पत्र िवषयीं जे जे

वतममण नपत्रार्त्य च
ं े अिभप्र य िमणळ ले त्य ंची योग्यत समणजण्य ािरत ते आम्हीं आपले व चक र ा
ं िरत ं येथें घेतों :-]

ता. ५ रडसेंबि सन १८७२ इ.
पुणें, जु ना गंज नं. ५२७.

}

जोतीर व गोकविर व फुले .

धों॰ — आपण वि रदले ल्या जारहिातींतील एकदं ि सवव कलमें मला पसंत पडलीं; व मी त्याचप्रमाणें वतवन
किणाि. आज हजािों वषांच्या भटांच्या कृरत्रमी व त्रासरूप कैदखान्यांतून मी सुटल्यामुळें पिमानंद पावलों,

यास्तव मी आपला ऋणी आहें . सािांश, तुमच्या सवव सांगण्यावरून झहदु धमाच्या कृरत्रमीपणारवषयीं ति
मािंी खात्री होऊन चुकली, पिंतु ज्या एक पिमे श्विास आपण मानतों व सवव ्ञतानी लोक मानतात त्या
पिमे श्विास, ते सववसाक्ष व सवव्ञत असतां, आम्हां शूद्रारद अरतशूद्रांचे हाल अजून रदसले च नसतीह काय?
जो॰ — त्यारवषयीं पुढें एकाद्या प्रसंगीं तुला सवव खुलासा करून सांगेन म्हणजे तुिंी खात्री होईल.
समण प्त

लोााल्य के च्छु
पुकें, शनीवाि, तािीख ४ जानेवािी १८७३.
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आमचे प्ररसद्ध महा्ञतानी, महारवषािी व महाशोधक तत्ववेते अजम जोतीिाव गोझवदिाव फुले यांणीं एका

मोठ्या गृहस्थांच्या रशफािसीनें एक अप्रयोजक अशा प्रकािचें आत्मश्लाघेचें व िाह्मणांच्या झनदे चें पत्र
आम्हाकडे पाठरवलें आहे , त्या आमच्या पत्रांत जागा रमळण्याचा संभव नाहीं. याबद्दल सदहू व अजम फुले
आम्हास माफी किोत.

शु भवतममण निशमा व चचमसंबंधीं न न िवधसंग्रह.
कोल्हापूि - ता. १ फेिुआिी सन १८७३.
पत्रव्यवह र.
पुण्यांतील नेरटव वतवमानपत्रकते खालचा मजकुिास आपल्या पत्रांत जागा दे त नाहींत म्हणून हा आम्हाकडे

पाठरवला आहे . हा मजकूि चहू ं कडे प्ररसद्ध किावा अशी रम. जोती गोझवदिाव फुले यांची इच्छा असल्यामुळें

आम्ही त्यास या अंकांत जागा दे तों. जिी आमच्या झहदु रमत्रांस हा मजकूि कांहीं अंशीं झनदापि वाटे ल तिी
ह्यामध्यें जो अरभप्राय दाखरवला आहे , तो स्तुत्य असें आम्हांस वाटतें. कािण वास्तरवक पारहल्यास
िाह्मणांनी मारनल्याप्रमाणें जातीभेंद नाहीं असें रम. जोतीच्या लक्षांत पक्ें आल्यावरून मी कोणा पारहजे
त्यांशीं अन्नव्यवहाि किीन असें त्याने धैयानें सांरगतले . असे छातीचे पुरूष या दे शांत पुष्ट्कळ लवकि होवोत.
---------------भटा मणग र इंिजिनयरख त्य त
ं ाशी पेंढ रगिी ािरत त, य िवषयीं
पव ड
पे शव ई ििक्षक रमणक इंिजिनयर ख तीं ।
भिरती होळारी पोतीं ॥ ध्रु ॰ ॥
भीा मण गंत ल ज न व टे घरोघर िफरती । आळसी धमणाआड लपती ॥ िबग ऱ्य च
ं धंि मणतलबी
नीच मण िनती । खु श मणत ािरती िाती ॥ ब्र ह्मक चें ासब िलिहकें ा राुन्य ािरती । ाुकब्य ििवस
न िडती ॥ ह जरी पुस्ता ह तीं घेऊन फैल व
ं र ज ती । ह जे ऱ्य मणौजेनें घेती ॥ िबन फीचे मणजूर प हू न
ह ालू न िे ती । न हीं तो िोष ल िवती ॥ च ल ॥ मणे िस्त्रल धमणक्य िे ऊन ॥ ा न वर पगडी चढवून ॥ सोंग
िबग ऱ्य ि वून ॥ उभ र ही िू र ज ऊन ॥ प ढ
ं रे डोळे ारून ॥ बोले ि त
ं ख ऊन ॥ च ल ॥ िू र सोडू न
फैल स ॥ मणे स्त्री ने ती ब जूस ॥ शु रूं ा नगोष्टीस ॥ च ल ॥ फ िजल हजऱ्य भरल्य न व
ं े व चून ि िवती ॥
आढ व वरचे वर प हती ॥ िबग ऱ्य ची घोंगडी, ि ि आसन वर बसती ॥ भिरती होळारी पोतीं ॥ १ ॥
प ड्य
ं
ििवस ब र स ऱ्य मणिहन्य मणधीं भरती । ब ाी अठर आपल्य ह तीं ॥ आठ ििवस खंड्य चे
ब ाीचे स त सोबती । िशल्ला बेवीस भरती ॥ तुझ्य घरचीं सवम मण कसें पग र पुरतीं ॥ प वली िर त्य च्ं य
ह तीं ॥ सवम ब या पोरीवज सव्वीस ििन असती ॥ उरली िशल्ला मणोिजती ॥ र ण्य , न न्य , पोरें नव्हती
िो ििवस ं वरती । भरती आग ऊ फी पुरतीं । रोजी बैल ििवस ि ह न हीं मणिहन्य ल ामणती । तीच रे
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िभस्त्य ची गित ॥ च ल ॥ आम्ही ज तीचे ब्र ह्मक ॥ अित ल च री घेऊन न तें धमणाचे ि ऊन ॥ मणोिहती
हळू च स ग
ं ून ॥ नजर सरा री चुावून ॥ ार वें आमणचें प ळक ॥ च ल ॥ ब ध
ं ू न धोतर ांबरे स ॥ झटती
ासे च ारीस ॥ टळे न िनत्यने मण स ॥ च ल ॥ आठ व जल्य वेळ झ ल घोड्य वरी बसती । घरच रस्त
धिरती ॥ परतुन येत ं िनत्य मणळ्य व
ं र ध ड घ िलती ॥ भिरती होळारी पोतीं ॥ २ ॥
मणे िस्त्रच्य िजवलग गडण्य धुंडून ा िढती । त्य च्ं य हजे ऱ्य मण िं डती । घोड्य पुरत गडी िे ऊन
त्य स िरझिवती । भुत ल सहज आळिवती ॥ पोाळ मणे िस्त्र म्हकत ं म्हकत ं न ग्य फुगिवती ॥ चढिवती
वेळं ू च्य वरती ॥ मणधींच ाधीं भोजन िे ऊन कमणध ािरती । ासी प ह संिध स िधती ॥ जेऊं घ लत ं स्त्री
सूचवी सरपक ची ामणती । पतील सोडू न ाळिवती ॥ भ जीप ल्य आग ल गली खेड्य ची वस्ती । कलबे
लोकच्य पुरतीं ॥ च ल ॥ व िढती फ र िु रून ॥ सोंवळे च व ारून ॥ गोिवती गोड बोलू न ॥ भोजनी न िीं
ल वून ॥ स िधती ासें भोंिू न ॥ घेित ज ग स रवून ॥ च ल ॥ ड िगतों प हू न वमणास सोड ह्य नीच ामणास
॥ आग ल गो य धमणास ॥ च ल ॥ संाट पडत हळू च मणे िस्त्र तोंड शीं िे ती । िनर ळे ब जूल होती ॥
मणे िस्त्रल लळ ल वून गळ ा िपती ॥ भिरती होळारी पोतीं ॥ ३ ॥
गवत ािरत ं िनत्य िबग री घोड्य ची भरती ॥ प िळनें घोडे ख जिवती ॥ फैल मणधून शू द्र ब या
भड
ं ी घ िं सती । िबग री िबछ ने ािरती ॥ वेडसरस ाुकबी प हू न प य ि िबवती । मणजेनें झोंप मण िरती ॥
स्वज तीचे िभक्षू ा ब्र ह्मक फैल वर ने ती ॥ िभक्ष ग ठू न िे िववती ॥ िमणळातीचे व ट
ं े हु जूर सोबत्य न
ं िे ती
॥ समणजूत वरच्य वर ािरती ॥ िप्तरि र हप्ते ब ध
ं ू न भेटील ज ती ॥ िशप य ं िवड्य स बोल िवती ॥ च ल
॥ ठे पलें गोरें येऊन ॥ ाचे री तंबू घेऊन ॥ थाले िशा र खेळून ॥ ा गिीं सह्य ारून ॥ भट वर ब ाी
सोंपू न ॥ िवस व ग्ल स घेऊन ॥ च ल ॥ शोभती ख से ाोच स ॥ व िचती न्युजपे पर स ॥ मण न प ह मणधीं
डु ालीस ॥ च ल ॥ िबग ऱ्य च्ं य ाोंबड्य वगैरे स मण न ची भरती ॥ पैस मणधींच ाीं ख ती ॥ बुटले र च्य
ह तून गोऱ्य जु ल ब ारिवती । भिरती होळारी पोतीं ॥ ४ ॥
नु ास नीच पैस मण ती भरीस घ िलती । ि खल िफगरे ठीं िलिहती ॥ लू ट धु मण ळी पैस आठवक
रमणण्य ची होती । रपोटीं मणे ळ िमणळिवती ॥ खिजन्य मणधीं पैस सरत ं ार योिजती । ह डे ाुकब्य च
ं ी
िपळीती ॥ ामणमिनष्ठ च ार बनले लक्ष धीपती । बुधली ाुकब्य ची वरती ॥ टोपीव ल्य गुह्म ाळत ं
र िजन मणे िे ती ॥ हवेल्य तीन मणजली ारती ॥ न्य यशील म्हकिवत ं आत तुम्ही आमणचे भूपती । िय न हीं
शू द्र च
ं ी िचत्तीं ॥ च ल ॥ अनु भव स्वत ं लक्षू न ॥ स ग
ं तो खरे िनक्षू न ॥ सवम ज ती िनवडू न ॥ घ्य व्य संख्य
प्रमण क ॥ द्य वी ा मणें ने मणून ॥ होईल सुख स धन ॥ च ल ॥ घ िलतों पिरीं चुाीस ॥ ने िमणत ं एा ज तीस ॥
प्रवेश न ही शू द्र स
ं ॥ च ल ॥ एा ज तीचे सवम िमणळू न िे श न िडती । ब ाीचे तोंड ाडे पह ती ॥ जोतीर व
बोधी ारूं नये एा ज त भरती ॥ भिरती होळारी पोती ॥ ५ ॥
मण रव डी, भट य च
ं े ासब िवषयी
॥ अ भं ग ॥
ा य पुरती लं गोटी । िफरती न ग
ं र चे प ठीं ॥ १ ॥ एा घोंगड्य व च
ं ूनी ॥ िस्त्रय ं नसे िु जे शयनीं
॥ २ ॥ ढोर मण गें सवमा ळ । पोरें िफरती र नोमण ळ ॥ ३ ॥ त ा ाण्य पोटभरी । धन्य म्हकें तो संस रीं ॥ ४
॥ असे वस्त्र च
ं ी ामणती । एामणे ा ं िचाटती ॥ ५ ॥ सरा री पट्टी ने ट । पडे तीन शेड्य ग ठ
ं ॥ ६ ॥
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ाजमरोखीं िलिहके आट । िनिम य मण रव डी ा ट ॥ ७ ॥ आज्ञ न्य ल समणजत न हीं । ाुळार्ण्य न
ं ें िलिहलें
ाह
ं ीं ॥ ८ ॥ वाील ची मण ह ग ई । न्य य िधश िय न हीं ॥ ९ ॥ प पपुण्य येथें न हीं । पैश पुरते ि ि भ ई
॥ १० ॥ िनत्य जमणती एा ठ यीं । शू द्र च
ं ी ि ि न हीं ॥ ११ ॥ र जे धमणमशील म्हकवती । आत ं ारे मण गे
घेती ॥ १२ ॥ िवद्य द्य वी पट्टीपुरती । िधुःा रूनी स ग
ं े जोती ॥ १३ ॥
भट च्ं य मणतलबी ग्रंथ चे ासब य िवषयीं
॥ अ भं ग ॥
ले प च्य उबीत आगमणोड िे ई ॥ झोंप येत न हीं ॥ आळश स ॥ १ ॥ िं व थबथबी शेतीं ब ध
ं वरी ॥ बैल स तो
च री ॥ शु क्रोियीं ॥ २ ॥ ऊन प की िनत्य सोंवळ्य च थ ट ॥ संध्येस ठीं प ट ॥ मणौन्य सूख ॥ ३ ॥ नीटने ट
ारी ग ड्य आऊत सीं ॥ तुटक्य िोर सी ॥ च र ग ठी ॥ ४ ॥ प यीं चमणी जोड िनऱ्य चें धोतर ॥ पगडीच
भ र ॥ िु जी वस्त्रे ॥ ५ ॥ उघड तो बंब लं गोट् ब हिर ॥ कचध्य डोईवर ॥ घोंगडीच्य ॥ ६ ॥ अन्नशु िद्धिमणषें
तुप भ त वर ॥ ारी चे ष्ट च र ॥ िचत्र हू ती ॥ ७ ॥ जोंधळ्य च्य ाण्य त ा पोटभरी ॥ सुख न हीं थोरी ॥
नग
ं ऱ्य च्य ॥ ८ ॥ टे ाुनी लोड शीं ा मण िलिहण्य चें ॥ बोल ििमण ख चे ॥ रे ड जैस ॥ ९ ॥ अनव की प य
मणूठ न ग
ं र स ॥ ह ाी बैल स ॥ गीत ग त ॥ १० ॥ त ट िपाि की ते ज ळ समणयी ॥ िद्वज झोंप घेई ॥
िबछ न्य त
ं ॥ ११ ॥ ाोरडी तंब खू चुन्य सवें ख ई ॥ गोड झोंप घेई ॥ घोंगडीत ॥ १२ ॥ अवयव बुिद्ध
िोघ स
ं स रखी ॥ ब्र ह्मक ा ं सुखी ॥ झ ल ऐस ॥ १३ ॥ सत्ते च्य मणि नें िवद्य बंि ाेली ॥ शू द्र ह
ं ी
मण िनली ॥ बंिी सि ॥ १४ ॥ मणनु तो जळ ल इंग्रजी ब झ ली ॥ ज्ञ न ची मण ऊली ॥ प न्ह प जी ॥ १५ ॥
आत ं तरी तुम्हीं मण गें घेऊं ना ॥ िधुःा रूनी ट ा ॥ मणनूमणत ं ॥ १६ ॥ िवद्य िशात च
ं प व ल ते सुख ॥
घ्य व मण झ ले ख ॥ जोती म्हके ॥ १७ ॥
भट चें ासब आिक शू द्र च
ं िे वभोळे पक य िवषयीं
॥ अ भं ग ॥
रडू ं ल गे शेज ऱ्य शीं ॥ आसूं न हीं डोळे पुसी ॥ १ ॥
मणोल घेई रडू ं ल गे ॥ बहु रूपी आिक सोंगें ॥ २ ॥
सवमस क्ष जगत्पती ॥ त्य ल नाो मणध्यस्ती ॥ ३ ॥
िवट ळस तोडी त ल ॥ ारी पुज घेई मणोल ॥ ४ ॥
मणुढ िे ऊिनय ं थ प ॥ प पी ािरतो ब जप ॥ ५ ॥
वाील ल च ड न हीं ॥ ाता आमणुच सवमन्य यी ॥ ६ ॥
त्र त सवाल स रख ॥ न हीं ाोक ल प रख ॥ ७ ॥
भोंिू भट शु द्र घ
ं रीं ॥ िे ई थ प ं पोटभरी ॥ ८ ॥
ऐा जोतीब च स र ॥ घ ल िे व जीवर भ र ॥ ९ ॥
— समण प्त —
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६
पुके सत्यशोधा समण ज च िरपोटम
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पुके सत्यशोधा समण ज च िरपोटम
ता. २४ सप्टें बि सन १८७३ पासून ता. २४ सप्टें बि सन १८७५ पावेतो
िोन वषांच िरपोटम
ता. २४ सप्टें बि सन १८७५ पासून ता. २४ सप्टें बि १८७६ पावेतो
एा वषाच िरपोटम
सत्यशोधा समण ज ाडील मणॅनेकजग ािमणटीच्य हु ाूमण वरून
्ञतानप्रकाश छापखान्यात छापले .
ता. २० माचव सन १८७७ इ.

सत्यशोधा समण ज
समाजाची दोन वषांची म्हणजे समाज स्थापन िंाल्या रदवसापासून आजतागायत िंाले ल्या सवव

प्रकािच्या वृत्तांतारवषयी हकीगत.

१. िाह्मण, भट, जोशी, उपाध्ये इत्यारदक लोकांच्या दास्यत्वापासून शूद्र लोकांस मुक्त

किण्याकरिता व आपल्या मतलबी ग्रंथांच्या आधािे आज हजािो वषे ते शूद्र लोकांस नीच मानून गफलतीने
लु टीत आले आहे त, यास्तव सदु पदे श व रवद्यािािे त्यांस त्यांचे वास्तरवक अरधकाि समजून दे ण्याकरिता
म्हणजे धमव व व्यवहािासंबध
ं ी िाह्मणांचे बनावट व कायवसाधक ग्रंथांपासून त्यांस मुक्त किण्याकरिता काही

सु्ञत शूद्र मंडळींनी हा समाज तािीख २४ माहे सप्टें बि सन १८७३ इसवी िोजी स्थापन केला. या समाजात
िाजकीय रवषयांवि बोलणे अरजबात वज्यव आहे .

२. िाजमान्य कृष्ट्णिाव भाले कि व िावजी रशिोळे वगैिे भांबुडेकि मंडळींनी समाजाचे सत्य आरण

स्तुत्य उपदे श ऐकून सभासद िंाले . इतकेच नाही, पण त्यांनी मौजे भांबुडें, तालु का हवेली, रजल्हा पुणे येथे
समाजाची शाखा स्थापून लोकांना करवता म्हणजे अभंग व झदड्या यािािे उपदे श करून रकत्येक गृहस्थांस
सभासद केले आरण हल्ली रदवसानुरदवस त्यांचा िम उत्तम प्रकािे चालू असून उत्तिोत्ति उत्कषव पावत
आहे .

३. मौजे हडपसि येथेही सभासद बिे च असून उपदे शाचा िम साधािण प्रकािे चांगला चालू

आहे .तसेच मौजे पववती येथील पोलीस पाटील वगैिे मंडळी समाजाचे स्तुत्य हे तू पाहू न या कामी मनःपूवक
व
िंटत आहे त.
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४. िाजमान्य िाजश्री िामय्या व्यंकया अय्यावारू, निझसगिाव सायबू वडनाळा, जाया यल्लाप्पा झलगू

आरण व्यंकू बाळोजी काले वाि वगैिे मंडळींनी शहि मुंबई येथे समाज स्थापून लोकांना उपदे श करून बिीच
सुधािणा चालरवली आहे . या पिोपकािी आरण उदाि सदगृस्थांरवषयी पुढे मजकूि येईल.

५. िाजमान्य िाजश्री गोझवदिाव बापूजी रभलािे , मौजे रभलाि, तालु का जावळी, रजल्हा सातािा

यांनी आपले गावी समाजाची शाखा स्थापून गावातील एकंदि िरहवासीलोकांस उपदे श केल्यावरून

गावकिी आरण आसपासचे गावचे लोक सभासद िंाले . यारशवाय नेमले ले रदवशी ईश्विाची प्राथवना किणे व
दु सऱ्या काही सुधािणा किण्यारवषयी अंतःकिणपूववक िंटत आहे त याचा उल्लेख पुढे येईल.
६. समाजाचे हातून जी जी कृत्ये घडू न आली ती येणेप्रमाणे :–
लग्ने
लग्न किते समयी िाह्मण, भट, रभक्षुक इत्यारदक शूद्र लोकांची लग्ने यथासांग न लारवता केवळ

आपले रहताकडे स लक्ष दे वन
ू शूद्र लोकांस साधािणपणे खोटे खोटे हक् सांगून मांडवखंडणी, लज्जाहोम,
साडे आरण कंकण सोडणे वगैिेबद्दल शक्ती नसतानाही केवळ जुलूम करून गिीब शूद्रांचे द्रव्य हिण
करितात आरण ते जि दे ण्यास त्यास सामथ्यव नसेल, ति लग्ने लावायची तशीच ठे रवतात. अशा प्रकािच्या
पुष्ट्कळ गोष्टी रवरदत आहे तच. याजकरिता आरण यथासांग लग्नरवधी होण्याकरिता व लग्नात ज्या वाईट

चाली आहे त, त्या बंद किण्याकरिता आरण िाह्मणांचे सदिील जुलमापासून मुक्तता व्हावी; या उद्देशाने
िाह्मणास न बोलारवता व रकत्येक लग्नासंबध
ं ी ज्या वाईट चाली होत्या त्या बंद करून समाजाचे मतांप्रमाणे
जी लग्ने लागली ती येणेप्रमाणे –
पिहले लग्न
वर–रसतािाम जबाजी आल्हाट, िाहणाि पुणे, पेठ जु ना गंज.
वधू –िाधाबाई, बाप ग्यानोबा झनबणकि, िाहणाि सदि, या उभयतांनी आपले लग्न िाह्मणांच्या

साह्यारशवाय या समाजाचे मताप्रमाणे ता. २५ माहे रडसेंबि सन १८७३ इसवी िोजी केले . या स्तुत्य कृत्यास
ज्या सद्गृहस्थांनी आरण स्य रस्त्रयांनी उभय पक्षांची गिीब स्स्थती पाहू न उदाि आश्रय रदल्यावरून ज्यांस
त्रास सोसावा लागला, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे–

१. सौभाग्यवती सारवत्रीबाई भ्ताि जीतीिाव फुले .
२. सौभाग्यवती बजूबाई भ्ताि ग्यानोबा झनबणकि.
रशवाय दु सिे चाि-पाच गृहस्थांनी उदाि आश्रय दे ऊन संकटे व त्रास सहन करून कायवरसद्धी

केली, पिंतु सदिील रस्त्रयांपक
ै ी सौभाग्यवती बजूबाई भ्ताि ग्यानोबा झनबणकि ह्या अद्यापपावेतो मतलबी
कायवसाधू यांचे उपदे शावरून आपले भ्तािापासून त्रास सोशीत आहे त.
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िु सरे लग्न
वर–ग्यानोबा कृष्ट्णाजी ससाने, िाहणाि मौजे हडपसि, तालु का हवेली, रजल्हा पुणे.

पुणे.

वधू –काशीबाई, बाप नािायणिाव रवटोजी झशदे , िाहणाि मौजे पववती, तालु का हवेली, रजल्हा

हे लग्न रसद्धीस जाण्याकरिता काही स्य सद्गृहस्थांनी उत्तम प्रकािे मदत करून कायवरसद्धी

तािीख ७ माहे मे सन १८७४ इसवी िोजी जगरन्नयंत्या पिमे श्विाच्या कृपेने केली.

हे लग्न रसद्धीस न जावे म्हणून भवानी पेठेतील एका दु िाग्रही अडत्याने मौजे हडपसि येथे जाऊन

विाचे आप्तवगास सांगून त्यांची मने इतकी भिरवली की, अखेिीस हे लग्न हडपसि येथे न किता पुणे
मुक्ामी किणे भाग पडले . अशा समयी पुणे मुक्ामीही लग्न रसद्धीस जाऊ नये म्हणून मतलबी लोकांच्या
सांगण्याप्रमाणे वागणािे मारुती सटवाजी फुले व तुकािाम खंडोजी फुले या उभयंतानी सदिील लग्न होते
समयी मुद्दाम आपल्या अशक्त मुलांची लग्ने

[सहिहू लोकांचे बुरद्धपिस्पि अरवचािामुळे जी लग्ने िंाली त्यापैकी एक नविी मुलगी

वयाने दोन वषांची असून लग्न िंाल्यानंति थोडकेच रदवसांनी वािली. या अरवचािाबद्दल िा. तुकािाम सोनाजी भुजबळ यास रनदान सुमािे ४००
रुपयांचे नुकसान करून घ्यावे लागले .]

काढू न रजतकी म्हणून रवघ्ने होतील रततकी केली. त्या नीच कमाचा उच्चाि

येथे किणे प्रशस्त नाही म्हणून त्याजरवषयी तपरशलवाि हकीकत रदली नाही. ह्या प्रसंगी फािच त्रास
िंाला आरण या दोघांच्या व स्वरहत साधणाऱ्या साधु लोकांच्या सांगण्यावरून दु सिे अ्ञतानी लोकांच्या

रवघ्नामुळे हे लग्न िाहावयाचेच. पिंतु अशा प्रसंगी िाजमान्य िाजश्री बाबाजी िाणोजी फुले ह्या गृहस्थानी
अजमासे २५० मनु ष्ट्ये आपले आप्त वगापैकी आणून सदिी रलरहले ली रदवशी कायवरसद्धी पिमे श्वि कृपेने
केली. याचप्रमाणे बंदोबस्ताचे बाबतीत िा. िा. पो. िाजन्ना झलगू व गंगािाम भाऊ म्हस्के या उभयतांनी

प्रयत्न करून स्वतः िंटू न पोरलसांची मदत दे वरवली. या वेळेस रमठगंज पेठेतील मांग, महाि लोकांनी व
यारशवाय येथील िरहवासी मोमीन लोकांनी योग्य मदत िंटू न केली. ती अशी की, ज्या ज्या वेळेस सववथैव
स्वरहत साधू लोकांनी सदिील कृत्याबद्दल समाज मोडावा म्हणून रवघ्ने केली ते समयी त्या लोकांची मदत

दे ण्याचे कामी कमाल िंाली. हे लोक या समाजाचे सभासद नसतानाही केवळ समाजाचा आदे श ऐकून
त्यांनीं या कामी अरनवाि मदत केली. याकरिता आम्हांस त्यांचे आभाि मानल्यारशवाय िाहवत नाहीं. ही

दोन लग्ने कशाप्रकािे िंाली आरण तत्संबंधी कोणत्या वाईट चाली बंद केल्या याजबद्दलची एकंदि हकीगत
समाजातील पुस्तकांत रलरहली आहे .

िा. िा. गोझवदिाव बापूजी रभलािे पाटील, मौजे रभलाि, ता. जावळी, रज. सातािा यांजरवषयी

विील कलमात हकीगत कळवू असे रलरहले ती ही की, गृहस्थ समाजाचे सभासद आहे त. या गृहस्थांनी

येथील समाजाचे सभासदांची रतळप्राय मदत न घेता परहल्या वषी िाह्मणाचे सहाय्यावाचून ६ लग्ने केली
आरण दु सिे वषी ५ किरवली व यापैकी एक दोन लग्ने ति स्वतःचे द्रव्ये खचव करून केली.

(७) िा. ग्यानू मल्हािजी िंगडे यांनी समाजाची बाल्यावस्था पाहू न मे स्त्रीच्या कामावि

असल्याकािणाने यांनी अदमासे पन्नास मनु ष्ट्यास समाजाचे खिे हे तू सांरगतल्याकािणाने रकत्येक सभासद
िंाले . या कािणाकरिता त्यांच्याविील िाह्मण अरधकािी यांनी फािच त्रास रदल्यामुळे अखेिीस त्यास
नोकिी सोडणे भाग पडले . यांचे उपदे शामुळे िंाले ले सभासदांनी व यांनी पैशाची बिीच मदत केली. रशवाय

अनु क्रमणिका

थोडे रदवसांपूवी मौजे घोिपडी येथे एक पुनर्षववाह िाह्मणारशवाय केला व ते रदवसानुरदवस समाजाचा
उत्कषव ज्या योगाने होईल ते उपाय किीत आहे त.

(८) िा. िा. रभकोबा बाळाजी साळी या गृहस्थांनी समाजातील मुलीस रवद्या्यास किण्याची गोडी

लागून उत्तेजन यावे एतदशव चोळीचे खण बक्षीस रदले . रशवाय या गृहस्थांनी दु सिे मंडळीस सत्याचा उपदे श

करून काही लोकांस कुमागापासून सोडवून सुमागास लारवले . ज्याप्रमाणे मुलींस झवद्येची गोडी लागलीं
म्हणून बक्षीस रदले त्याप्रमाणेच सभासदांनी मुलास ऑईल क्लॉथ म्हणजे मे न कापडाची डगली करून
रदली.

(९) या समाजातील काही सभासदांनी व त्यांचे कुटु ं बांनी काही धमवभोळ्या चाली बंद केल्या. त्या

ह्या की, हितारलकेचे घेणे, उपोषण, भाद्रपद शु . ४ म्हणजे गणेश चतुथीप्रीत्यथव उत्साह, ऋषी पंचमी,
भाद्रपद वद्य पक्षामध्ये तीरप्रत्यथव िाह्मणास रशधा दे ऊन, पादपूजन करून अंगुलाचे तीथव उद्धाि
होण्याकरिता घेणे आरण फाल्गुन शु . १५ स हु ताशनीचा उत्सव करून शंखध्वनी किणे.

िा. गणपतिाव िाजािाम फुले , सभासद, यांनी आपले मातोश्रीचे दशझपड िाह्मणारशवाय केले .

याप्रमाणे िा. गणपत तुकािाम आल्हाट हे ही सभासद असून त्यांनी आपल्या आजीचे झपडदान िाह्मणारशवाय

केले . या उभयतांनी धैयाने आरण पूणव समजु तीने स्तुत्य कृत्ये केली हे पाहू न समाजातील रकत्येक लोकांनी
अशा चांगल्या कृत्यास उत्तेजन द्यावे हे रकती महत्त्वाचे आहे हे सांगावयास नको.

याचप्रमाणे िा. िा. नािायणिाव तुकािाम नगिकि, समाजाचे रचटणीस, यांचे वडील बंधूंनी

आपल्या भावजयीचे एकंदि उत्तिकायव िाह्मणारशवाथ स्वतः केले . या शहिात हे गृहस्थ बिे च लोकांस

माहीत असून या समाजाचे सभासद नसता हे स्तुत्य कायव त्यांनी आपले स्वतःचे शोधावरून केले . अशाच
प्रकािच्या ज्या दु सऱ्या काही दू षणास्पद असणाऱ्या धमवभोळ्या बनावट चाली अरजबात नाहीशा केल्या.

(१०) सदिील धमवभोळ्या चाली बंद होतात न होतात इतक्यात िाह्मण, भट, रभक्षुके इत्यारदकांस

असे वाटले की, जे काही आजतागायत आपले गुह्य होते व जो मोठे पणा होता आरण ज्यांचे योगाने आपला
उदिरनवाह होत आहे , तो आता हा समाज जि िाहील ति बंद होऊन आपले वचवस्वही िाहणाि नाही. या
कािणावरून ज्या युक्ती-प्रयुक्तीने हा समाज नाशाप्रत पावेल ते किणे अवश्य आहे असे मनात आणून
रकत्येक अ्ञतानी मुख्य मुख्य शूद्र लोकांस खोया मसलती दे ऊन त्यांची मने इतकी भ्ष्ट केली की जे
सभासद आहे त त्याजवि बरहष्ट्काि ठे वावा आरण दु सिे त्यास रजतका त्रास दे ववेल रततका द्यावा अशा

प्रकािचा िम चालू असतानाच इतक्यात िा. िा. बापूजी हरि झशदे , हे ड अकौंटें ट, रजल्हा बुलढाणा यांनी

समाजाचे खिे व स्तुत्य हे तु पाहू न सभासद िंाले आरण मुंबई येथील कामाठीपुऱ्यातील अठिा श्रीमान

गृहस्थांनी समाजाचे खिे हे तू पाहू न समासद िंाले . या योगाने समाजाचा उत्कषव होऊन दु ष्ट लोकांचे प्रयत्न
व्यथव केले . सदिील सभासदांपैकी िा. िा. िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू व व्यंकू बाळाजी काले वाि या

उभयतांनी समाजाचे हे तू आरण गिीब, अ्ञतानी शूद्र लोकांची संकटे व भट-रभक्षूक आरण सिकािी िाह्मण
कामगाि यांजपासून त्यास जे त्रास सोसावे लागतात ते आमच्या दयाळू इंग्रज सिकािास जाहीि
किण्याकरिता बािाशे रुपयांचा छापखाना रदला.
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िा. िा. व्यंकू बाळाजी काले वाि हे समाजाचे सभासद होण्यापूवी भाद्रपद मासी गणेश चतुथीचे

उत्सवाचे वेळी हजािो िाह्मणांस पक्वान्न भोजन व दक्षणा दे त असत. ती गणपती प्रीत्यथव उत्सवाचा खचव ते

समाजाचे सभासद िंाल्यापासून बंद करून सवव जातीचे पंगू, अंध, थोटे व लु ळे अशा हजािो लोकांस पक्वान्न

भोजन दे ण्याकडे स व रस्त्रयांस प्रत्येकी लु गडी व चोळी आरण प्रत्येक पुरुषास दु हेिी धोति, बंडी आरण टोपी

अशा स्तुत्व कामांकडे स खचव करून त्यांनी पंगु लोकांस संतुष्ट किण्याची सुरुवात केली. याचप्रमाणे जाया
यल्लप्पा झलगु हे प्ररतवषी रदपवाळीस िाह्मण भोजन व दक्षणा दे त असत, तो खचव सभासद िंाल्यापासून
कमी करून दिवषी पंचवीस रुपयांचे वषासन समाजातील मंडळींची जी मुले मॅररक्युलेशन परिक्षेस पास

होतील, त्यापैकी परहल्यास सोन्याचे पदक दे ण्यास्तव रदले आहे . मुंबईकि सभासदांनी िा. िा. जोतीिाव
फुले यांस गतवषी मुंबईस बोलावून नेले आरण ते थे त्यांच्याकडू न काही व्याख्याने सत्यारवषयी दे वरवली.

त्या समयी िा. िा. व्यंकू बाळू जी काले वाि आरण कािाडी झलगू या उभयतांनी समाजाचे सन्मानाथव
मे जवान्याप्रीत्यथव पुष्ट्कळ खचव केला. िा. िा. निझसगिाव सायबू वडनाला यांनी त्यास पोषाख रदला.
मुंबईकि सद्गृहस्थानी या स्तुत्य कृत्यास उदाि आश्रय रदला. हे समाज रवरुद्ध असणाऱ्या धूतव लोकांस
समजताच पुन्हा सभासदास आरण त्यांचे कुटु ं बातील मनु ष्ट्यास त्रास दे ऊ लागले तो असा की, िात्री

चौयवकमव किणाऱ्या लोकांप्रमाणे दगड मािणे, घालू न पाडू न बोलणें यारशवाय दु सिी इतकी नीच वतववणूक

दाखरवली की ती या रिपोटात घेणे प्रशस्त नाही. हा प्रकाि सुरू असता िा. िा. रवश्राम िामजी घोले .
अरसस्टं ट सजवन व िा. िा. लक्ष्मणिाव हरि झशदे , चीफ कॉ. हे समाजाचे सभासद होताच या दु ष्ट लोकांचे

बंडाचा रबमोड होऊन त्रास अगदी बंद िंाला. या गृहस्थांपैकी िा. िा. रवश्राम िामजी घोले हे अ्ञतानी, शूद्र
लोकास आपण या जगात कोणते िीतीनें वागावे, आपणास जगात हक् पिमे श्विाने कोणते रदले आहे त
याजबद्दल समाजाचे स्तुत्य हे तु कळरवण्याचे काम अंतःकिणपूववक किीत आहे त.

िा. िा. नािायणिाव गोझवद कडलक व नािायणिाव तुकािाम नगिकि हे किावयास लागले तो

आजपावेतो ते मनःपूववक काम किीत आहे त.

(११) या समाजाचे खिे हे तू जाणून सत्यदीरपका म्हणजे केवळ सत्याचा दीपकच या पत्राने समाज

सुरू िंाल्या रदवसापासून आजतागायत जी जी मदत अवश्य आरण सत्यास अनु सरून द्यावयाची ती रदली

व ज्या ज्या सभासदांनी सत्यास स्मरून जी जी स्तुत्य कृत्ये केली ती छापून प्ररसद्ध केली. याचकरिता

समाज या पत्रकत्याचे फािच आभाि मानून सवव शस्क्तमान जगाचा उत्पन्नकता त्यांस अशी प्राथवना करितो
की, ते पत्र रचिकाल चालू न असाच सत्याचा प्रकाश जगभि होवो. सुबोध परत्रका म्हणजे सदु पदे श किणािे

पत्र. ह्याचे आरण समाजाचे हे तु काही अंशी सािखेच आहे त. यामुळे बंधुवगात जशी एकमे कास मदत करितो

त्याप्रमाणे ह्या पत्रकत्याने रकत्येक वेळी केली. याचबद्दल समाज त्यांचा आभािी आहे . त्याचप्रमाणे ‘प्रमोद
झसधू’ आरण ‘इंदु प्रकाश’ या दोन पत्रकत्यांनी समाजाचे स्तुत्य हे तू प्रदर्षशत केले . याजमुळे समाज त्यांचे
फाि उपकाि मानीत आहे .

(१२) समाज स्थापन किण्याचे कामात िा. िा. रवनायक बापूजी भांडािकि व रवनायक बापूजी

डें गळे आरण सीतािाम सखािाम दाताि यांनी उत्तम प्रकािे मदत केली. त्याचप्रमाणे िा. िा. िामशेठ बापूशठ
े
उिवणे यांनी बिे च शूद्र लोकांस समाजाचे स्तुत्य व सत्य हे तू कळवून त्यांस समाजाचे सभासद केले व नंति

आपणही सभासद िंाले . िा. धोंडीिाम नामदे व व पंढिीनाथ आबाजी चव्हाण या उभयतांनी धूतव लोक,
अ्ञतानी शूद्र जनांस कसे लु टतात याजवि आपले शक्त्यनुसाि उपदे श केले . पैकी परहले गृहस्थानी

करवतािािे आरण दु सिे गृहस्थानी रनबंधािािे अ्ञतानी जनास उपदे श किीत आहे त. त्याचप्रमाणे िा.
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कृष्ट्णिाव पांडुिंग भाले कि व नािायणिाव िामजी पांढिे वगैिे भांबुिडे कि मंडळींचाही असाच िम चालू
आहे .

िा. िा. रवठ्ठल नामदे व गुठाळ यांनी िा. महादे व केशविाव सुयववश
ं ी यास उपदे श केल्यावरून त्यांनी

आपले घिाची वास्तुशांती िाह्मणाच्या साह्यारशवाय केली या कािणामुळे गुठाळ यांची सकवत िाह्मण

लोकांचे सांगण्यावरून त्यांचे भागीदाि यांनी काढली. हे इतकेच करून स्वस्थ बसले असे नाही; पिंतु
रकत्येक व्यापािासंबध
ं ी त्यास त्रास दे ऊन ज्या योगाने त्यांचे नु कसान होईल ते उपाय त्यांनी केले . यामुळे
गुठाळ यांना थोडे रदवस वाईट स्स्थतीत िाहावे लागले . अखेिीस त्यांस इतकी रवपत्ती प्राप्त िंाली की

आपल्या मुलाचा रवद्या्यास चालू ठे वण्याचे सामथ्यव त्यांना िारहले नाही. हा मजकूि िा. िा. गंगािाम भाऊ
म्हस्के यास समजला. ह्या सद्गृहस्थांनी त्या मुलास दिमहा तीन रुपये स्कॉलिरशप १ वषवपयंत दे ण्याचे

कबूल केले . ही स्कॉलिरशप गुठाळ यांनी पाच मरहने घेतली, कािण पुढे त्यांचा व्यापाि चालू होताच यांनी
होऊन असे कळरवले की, आता पिमे श्विकृपेने बिे चालले आरण जी काही मदत केली याजबद्दल मी
आभािी आहे असे िा. गंगािाम भाऊस कळवून स्कॉलिरशप घेण्याचे बंद केले . हे गृहस्थ समाजाचे सभासद
नसून यांनी अशाप्रसंगी मदत केली याजमुळे आम्ही त्यांचे आभािी आहोत.

रवद्याथी घनशाम रकिाड ह्याचा अ्यास मॅरीक्युलेशन परिक्षेपयंत होऊन यांचे घिच्या गिीबीमुळे

त्याचा अ्यास बंद पडण्याचे वेळी िा. िा. हरि िावजी रचपळू णकि यांनी मे हेिबानी होऊन दिमहा ५
रुपयेप्रमाणे स्कॉलिरशप नऊ मरहनेपयंत दे ण्याचे कबूल केले . अशा अडचणीच्या वेळी ह्या समाजातील
गिीब रवद्याथ्यास योग्य कािणास्तव साह्य रदले म्हणून समाज त्यांचा फाि आभािी आहे . आरण आम्ही अशी

आशा कितो की, हे सद्गृहस्थ समाजातील कोणासही जि असे प्रसंग येतील ति पुढेही मदत किण्यास
मागे पाऊल घेणाि नाहीत, अशी आमची पूणव खात्री आहे . ह्यांचा उदाि आश्रय असल्यामुळे समाजात हे
एकूण हे एक भूषण मानले पारहजे.

समाजाकडू न ज्या रवद्याथ्यांस स्कॉलिरशप रमळतात त्या रवद्याथ्यांची रवद्येमध्ये रकतपत प्रगती

िंाली हे समाजास समजावे म्हणून त्या रवद्याथ्यांची पिीक्षा घेण्याचे काम िा. िा. पो. िाजन्ना झलगू स्प्लडि
यांनी मे हेिबानी करून पत्किले , सबब समाज त्यांचे फाि आभाि मानीत आहे .
(१३) या समाजात आज तािखेपयंत २३२ सभासद िंाले आहे त.
(१४) समाज स्थापन िंाले रदवसापासून तािीख २३ माहे सप्टें बि १८७५ इसवीपयंत समाजामाफवत

जमा आरण खचव िंाला तो येणेप्रमाणे :–
जमा तपशील

िक्म
रु. आ. पै.

िा. िा. हरि िावजी रचपळू णकि

..

..

३७-८-०

िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले

..

..

३४-६-०

िा. िा. जाया मलाया झलगू

..

..

२५-०-०

सौ. बजु बाई झनबणकिीण (लग्नझप्रत्यथव)

..

..

२०-०-०
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सौ. सारवत्रीबाई फुले (सदि)

..

..

१५-०-०

िा. िा. गंगािाम भाऊ म्हस्के

..

..

१५-०-०

जमा तपशील

िक्म
रु. आ. पै.

िा. िा. ग्यानोबा िंगडे

..

..

१३-३-०

िा. िा. माधविाव मळोजी िंगडे (लग्नरप्रत्यथव)

..

..

७-०-०

िा. िा. ग्यानू कृष्ट्णाजी ससाणे

..

..

५-७-०

िा. िा. दावबा बापू झशदे (लग्नरप्रत्यथव)

..

..

५-०-०

िा. िा. रभकोबा बाळाजी सुकळे साळी

..

..

४-०-०

िा. िा. ग्यानोबा लोंढे

..

..

३-२-०

िा. िा. तुकािाम तात्या मुंबईकि

..

..

२-१०-०

सभासदाकडू न दोन रुपयांच्या आतील आले ल्या िकमा रमळू न

३४-१२-०
२२२-०-०

खचाचा तपशील

िक्म
रु. आ. पै

स्कॉलिरशप खचव

..

..

५२-८-०

लग्नासंबंधी बरक्षसािािे मदत

..

..

४७-०-०

रकिकोळ खचव

..

..

४१-१३-३

छापखान्यासंबध
ं ी खचव

..

..

४१-०-६

समाजाच्या शाखांस पुस्तके

..

..

९-४-०

बक्षीसे रदले त्याचबद्दल िा. रवठ्ठल महादे व गुठाळ यास मदत

२५-०-०

मुलास कपडे बरक्षस रदल्याबद्दल

..

..

४-१३-०

आज तािखेस रशल्लक

..

..

०-९-३
२२२-०-०

जोतीर व गोकविर व फुले ,
स. शो. स. खरजनदाि.
ह्या प्रसंगी आम्हाला रलरहण्यास आनंद वाटतो की, आपल्या हल्लीच्या पिमदयाळू सिकािने

झहदु स्थानात आगमन केल्यामुळे सवव जातींच्या लोकांस रवद्येचा सािखा लाभ व्हावा, या हे तूने गावोगावी
रवद्यालये स्थारपली. याच्या रनःपक्षपाती व पिोपकािी सवव लहानथोि जातीच्या लोकांस रवद्यालाभ करून
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घेण्याची संधी रमळाली व जिी या समयी लोकांचे अ्ञतान अवस्थेमुळे व धमाच्या वेड्या समजु तीमुळे शूद्र
वगात रवद्येची वृद्धी लोकसंख्येच्या मानाने फािच कमी आहे , यास्तव आपले लोकांत सुधािणा

किण्याकरिता हे रदवस फाि उत्तम आहे त. म्हणून अशी उमे द धिली पारहजी की, आमच्या पैकी रविान
सद्गृहस्थांनी आपले लोकांची आरण दे शाची सुधािणा किणे आहे , तिी कृरत्रमी लोकांची भीती न धरिता
मनाचा दृढरनिय करून सत्यास अनु सरून वतवन किण्यास मागे घेऊ नये. जि घेतील ति आमचे शूद्र
बांधवांची मानरसक दास्यत्वाचे कैदखान्यातून कधीही मुक्तता व्हावयाची नाही. ते पुन्हा अंधािरूप सागिात

बुडाल्याप्रमाणे होणाि आहे . याजकडे स लक्ष दे ऊन जे किणे ते किावे. ह्या सत्कृत्यास आम्ही प्रथम
पिमे श्विाची आिाधना करून आिंभ केला. नंति हे सत्कृत्य त्या जगरन्नयंत्या पिमे श्विाच्या कृपेने हा

काळपोवेतो रदवसानुरदवस उत्तम प्रकािे उर्षजत स्स्थतीत येत आहे . पुढे जगाचा रनमाणकता ते उत्तम
स्स्थतीत आणील अशाबद्दल आम्ही त्याची अंतःकिणपूवक
व नम्रते ने प्राथवना करितो.

समाजाचे सभासद : िा. िा. िामे शट बापूशट
े उिवणे , िा. रवनायक बाबाजी डें गळे , िा. िा. ग्यानु

मल्हािजी िंगडे , िा. कृष्ट्णिाव पांडुिंग भाले कि, िा. िा. जोतीिाव गोंरवदिाव फुले .

न र यक तुा र मण नगरार,
सत्यशोधक समाजाचे रचटणीस.
(डॉ. आर. एमण. प टील, पुके य च
ं े संग्रह तून)
—समण प्त—

अनु क्रमणिका

७
सत्यशोधा समण ज ची ितसऱ्य
व र्णषा समण रं भ ची हिागत

अनु क्रमणिका

पुके त रीख २४ मण हे सप्टें बर सन १८७६ इ.
सत्यशोधा समण ज ची ितसऱ्य
व र्णषा समण रं भ ची हिागत
अध्यक्ष
िा. िा. रवश्राम िामजी घोल, डाक्ति.
उप ध्यक्ष
िा. िा. लक्ष्मणिाव हिी झशदे .
िचटकीस
िा. िा. नािायण तुकािाम नगिकि.
खिजनि र
िा. िा. िामे शट बापूशट
े उिवणे.
व्यवस्थ पा मणंडळी
अध्यक्ष
िा. िा. पोलसानी िाजन्ना झलगू, वकील.
सभ सि
१.

िा. िा. िामचंद्रिाव हिी झशदे

१.

िा. िा गणपत भास्किजी कोटकि

१.

अज्जम इलायजा शालीमन

१.

िा. िा. नािायण गोझवदिाव कडलक

१.

िा. िा. िामझशग पुिणझशग

१.

िा. िा. रदनानाथ नािायणिाव

१.

िा. िा. रवठ्ठल तुळशीिाम रहिवे

१.

िा. िा. आनंदिाव िामचंद्र कोठावळे

१.

िा. िा. बाळोजी खंडेिाव आढाव

१.

िा. िा. हणमंतिाव बापूजी साहाणे

१.

िा. िा. रवनायक बाबाजी ढें गळे

१.

िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले

अनु क्रमणिका

स धु ाी ज त मणत पुिछयो, पुछो उना ग्य न ॥
तलव र ाी कामणत िाजीये, पड रहने िो म्य न ॥

------------
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१. गेले वषी या समाजाचे वाढरदवशी जे रनयम सवव सभासदांनीं पसंत केले त्या रनयमाप्रमाणें

आपआपल्या शक्त्यनु साि वागण्यास सवव सभासदांनी प्रािंभ किावा, म्हणून डाक्ति रवश्राम िावजी घोले

यांनीं सूचना केली, ती सवव सभासदांनीं मान्य केली. त्याप्रमाणें दि आरदतवािीं संध्याकाळीं ईश्विोपासना
आरण पंधिा रदवसांनी शरनवािीं उपयुक्त रवषयांवि व्याख्यान दे ण्याची सुरुवात िंाली.

२. तािीख १३ माहे नोव्हें बि सन १८७५ इ. िोजीं रप्रन्स आफ वेल्स यांची स्वािी या शहिीं आली,

त्या रदवसीं सवव सभासदांनी मोठ्या आनंदाने जमून त्यांचे आगमनप्रीत्यथव ईश्विाची प्राथवना केली. िा.

कृष्ट्णिावांनी युविाजांरवषयीं रनबंध वाचला. नंति िा. धोंडीिाम नामदे व आरण कृष्ट्णिाव भाले कि या
उभयतांनी युविाजांचे झहदु स्थानदे शीं आगमन िंालें , यारवषयीं कांहीं नवीन पदें केलीं, तीं सवव जमले ल्या
सभासदांपढ
ु ें गाऊन दाखरवली.

३. अहमदाबादे स गेले सप्टेंबि मरहन्यांत जलप्रलय होऊन हजािों लोकांवि अत्यंत मोठें संकट

गुदिलें . त्यांची घिें दािें , अन्नवस्त्रें अगदींच नाहींशी िंालीं. अशा समयीं दु ःखपीरडत बांधवांस सहाय्य किावें

म्हणून डाक्टि रवश्राम िामजी घोले यांनीं सूचना केली कीं, वगवणीची यादी तयाि करून समाजाचे

सभासदांकडे आरण समाजाचे रहते च्छु लोकांकडे पाठऊन वगवणी जमवावी. या सूचनेस िा. िा. िामचंद्रिाव
हरि झशदे आरण दु सिे सभासदांनी अनु मोदन रदले . सवांनी मोठे आनंदाने आपल्या शक्त्यनुसाि वगवणी

रदली. एकंदि वगवणी १९५ रु. जमली, ती अमदाबादे च्या कले क्टिसाहे बांच्या माफवत रिलीफ फंडाचे

अरधकाऱ्यांस दे ण्याकरितां तसेंच इकडू न सूचना केल्यावरून मुंबईतील सत्यशोधक समाजाचे सभासद व
रमत्रमंडळी यांचकडू न १३० रु. वगवणी जमा करून ती पिस्पि अमदाबादे स पाठरवली.

४. िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले यांनीं केले ल्या गुलामरगिी आरण िाह्मणांचे कसब या

पुस्तकांच्या प्रत्येकी ५० पन्नास ५० पन्नास प्रती समाजास बक्षीस रदल्या. हीं पुस्तकें आरण समाजाचे रनयम
हीं श्रीमंत आरण िाजे लोक यांजकडे पाठवावीं असें ठिले .

५. िा. िा. िाघवेंद्रिाव िामचंद्रिाव, रान्सले टि, हायकोटव यांस समाजानें िाह्मणारशवाय लारवले ले

रववाह कायदे शीि आहे त कीं काय, असे पत्रिािें समाजाचे अध्यक्ष यांनीं रवचािल्यावरून त्यांनीं कृपा करून
असे रववाह कायदे शीि आहे त, यारवषयीं कायद्यांतील अनेक प्रमाणे दे ऊन कळरवलें , त्यांज बद्दल समाज
त्यांचा फाि आभािीं आहे .

६. समाजाचे रनयमांच्या एक हजाि प्रती छापवून सवव सभासद आरण रमत्रमंडळीकडे पाठरवल्या.
७. समाजांतील एका गिीब समासदाचे मुलाचे लग्नाकरितां फंडांतून ३० रुपये बक्षीस दे ण्याचें

समाजानें कबूल केलें आहे आरण त्यारशवाय समाजाचेमाफवत सभासद व रमत्रमंडळीकडू नही वगवणी जमली
आहे .

८. रवलायतेंतील व झहदु स्थानांतील शेतकीमध्यें अंति कोणकोणतें व झहदु स्थानांतील शेतकी उत्तम

स्स्थतीस येण्यास कोणकोणते उपाय योरजले पारहजेत, या रवषयावि जे कोणी शूद्र लोकांपैकी पुस्तकें
तयाि कितील, त्यांस डाक्टि रवश्राम िा. घोले आरण िा. िा. िामशेट बापूशट
े उिवणे या उभयतांनी
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प्रत्येकीं पंचवीस पंचवीस रुपये बक्षीस दे ण्याचें कबूल केले आहे . ह्यासंबंधी वतवमानपत्रांत जारहिात
लवकिच दे ण्यांत येईल.

९. ज्या लोकांस रदवसा अ्यास किण्याची सवड नाहीं अशा लोकांकरितां िा. कृ. पां. भाले कि

यांनीं सूचना केल्यावरून मौजे भांबुिडे येथें नाइट स्कूल म्हणजे िात्रीची शाळा कशी काय चालते हें

पाहण्याकरितां फक्त तीन मरहने समाजामाफवत िा. कृष्ट्णिाव यांनी स्थापन किावी असें ठिलें होतें, पिंतु
जरुिीच्या कामाकरितां त्यांस दु सिे गांवी जाणें भाग पडलें याजकरितां ते पित आल्यावि शाळा सुरू
कितील.

१०. शूद्र लोकांत रवद्येची अरभरुची नाहीं व त्यामध्यें ती उत्पन्न व्हावी याजकरितां त्यांची मुलें वाईट

मुलांची संगत धरून िस्त्यांत तमाशा वगैिे पाहण्यांत व खेळण्यांत वेळ घालरवतात, त्यांस तशी संवय न
लागावी म्हणून तीं मुलें दििोज शाळें त वेळचे वेळेस नेण्याकरितां व घिीं पित पोहचरवण्याकरितां समाजानें
एक पट्टे वाला पांच रुपये दिमहाचा ता. १७ माहे जानेवािीपासून ११ मे पयंत ठे रवला होता.

११. मुलांस व मुलींस रवद्या्यास किण्याचे उत्तेजन यावें म्हणून कापडगंजांतील सिकािी मुलींची

शाळा नं. ६ आरण वेताळपेठेंतील मुलींची शाळा नं ३ या दोन शाळे मधील शूद्रांचे मुलाची पिीक्षा घेण्याकरितां
खालीं रलरहले ले पांच सभासदांची नेमणूक केली होती.
िा. िा. जोतीिाव फुले

िा. िा. बाळाजी आढाव

िा. िा. गणपतिाव कोटकि

िा. िा. रवठ्ठलिाव रहिवे

िा. िा. रवनायकिाव ढें गळे .

सदिहू सभासदांनी शाळा नं. ६ तील शूद्रांचे मुलांची पिीक्षा घेऊन त्यांच्या योग्यचेनुसाि बरक्षसें

दे ण्याचें ठिरवलें . मुलांस खाऊ आरण बरक्षसें डाक्ति रव. िा. घोले , समाजाचे अध्यक्ष, यांनी मोठे आनंदाने

वाटलीं. बरक्षसें वाटण्याच्या पूवी िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले यांनीं पंतोजींना मुलांस अरधक
रशकरवण्याचें उत्तेजन यावें म्हणून सुिसभाषण केलें . मुलींच्या शाळे स कांहीं कािणामुळें बरक्षसें दे ण्यांत
आलीं नाहींत, तीं लवकिच रदली जातील.

१२. इंरजरनयझिग कॉले ज्यांत जीं शूद्रांची मुलें जातात त्यापैकी गरिबांचीं मुलें फुकट घेण्याकरितां

ते थील रप्रस्न्सपालास समाजामाफवत अजव केल्यावरून मे हेिबान कूकसाहे ब, इंरजरनयझिग कॉले जाचे
रप्रस्न्सपाल, यांनी दोनतीन गरिबांची मुलें फुकट घेतलीं, त्याबद्दल समाज त्यांचा फाि आभािी आहे .

१३. आपले लोकांस नीट भाषण कितां यावें म्हणून या वषी समाजाचा वक्तृत्व समािंभ ता. २२ माहे

मे सन १८७६ पासून सुरू होऊन दु सिे रदवशी समाप्त िंाला. त्या वेळेस उमे दवािांनी झहदु स्थानात
जारतभेदापासून व्यवहारिक नफे झकवा तोटे आरण मूर्षतपुजेपासून नफे झकवा तोटे या दोन रवषयांवि भाषणें

केली. परहल्या रवषयात िा. िािकानाथ झत्रबक सोनाि यांस समाजाचे फंडांतून दहा रुपयांचें आरण िा.

गणपत तुकािाम कुऱ्हाडे यांस डाक्टि रव. िा. घोले यांनीं रदले लें पांच रुपयांचे, अशीं दोन बरक्षसें रदलीं.
दु सऱ्या रवषयांत िा. दामोदि पापूजी झशपी यांस समाजाचे फंडांतून दहा रुपयांचें आरण िा. आनंदिाव
िणछोडजी यांस िा. िा. िामशेट बापूशट
े उिवणे यांनी रदले लें पांच रुपयांचें अशी दोन बरक्षसें रदली. बाकी
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िारहले ला उमे दवाि िा. गोपाळ रवश्राम घोले यांना उत्तेजन दे ण्याकरितां िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुलें
यांनीं स्वतः तीन रुपये बरक्षस रदले .

१४. रवद्येचा लाभ सवव लोकांस सािखा व्हावा म्हणून आपल्यापैकी गिीबगुिीब मुलांचे आईबापास

फी दे ण्याचें सामथ्यव नसल्यामुळें मुलांस शाळें त पाटवीत नाहींत. याजकरितां त्या कामीं दिमहा पांच रुपये
खचव किावे, असा समाजानें ठिाव केला आहे .

१५. िा. रनळोबा िामजी किाडे यांची अरतशय गिीबी असल्यामुळें त्यांच्या मुलांचा रवद्या्यास

होण्याकरितां दिमहा एक रुपया समाजाचे फंडांतून दे ण्याचें ठिरवलें आहे आरण त्या मुलानें आपले

पंतोजीपासून मरहन्याचे मरहन्यास वतवणक
ु ीसह अ्यासाचा दाखला आणला पारहजे, असें समाजाचे
म्यानेझजग करमटीनें ठिरवलें .

१६. खेडेगांवच्या मुलांस रवद्या प्राप्त व्हावी म्हणून मौजे हाडपसि येथें समाजमाफवत शाळा स्थापन

केली होती. या शाळे चा खचव चालरवण्यात समाजाचे फंडातून दिमहा ४ रुपये आरण गांवकिी लोकांनीं
आपणांस वगवणी करून दिमहा सहा रुपये जमा किावे, त्या दहा रुपये खचाने शाळा चालवावी असा ठिाव
केला होता. पिंतु गांवकिी लोकांकडू न वगवणी जमा िंाली नाहीं आरण ती तूतव समाजाचा सवव खचव
किण्याचें सामथ्यव नाही, म्हणून ती शाळा बंद ठे वणें जरूि पडले .

१७. आपले गिीब लोकांची मुलें शेंकडा पांच फुकट घेण्याचा हू कूम मे हेिबान च्याटफील्डसाहे ब,

डायिे क्टि ऑफ पस्ब्लक इन्स्रक्शन, यांनीं सवव शाळाखात्यांतील अरधकाऱ्यांस रदला, त्याबद्दल िा. िा.
निझशगिाव सायबु वडनाला, समाजांतील सभासद, याचें सूचनेवरून समाज त्यांचा फाि आभाि मानीत
आहे .

िंाले .

१८. या समाजांत आजपयंत एकंदि ३१६ सभासद िंाले . त्यांपैकी ह्या वषी ८४ नवीन सभासद

१९. या समाजाचे खिे व स्तुत्य हे तु जाणून सत्यरदपीका, सुबोधपरत्रका आरण ्ञतानप्रकाश ह्या

पत्रकत्यांनी जी जी योग्य वेळी मदत अवश्य आरण सत्यास अनु सरून द्यावयाची ती रदली, याजकरितां
समाज ह्या वतवमानकत्यांचा फाि आभाि मानून सवव शस्क्तमान जगताचा उत्पन्नकता ह्यास प्राथवना कितों
की, हीं वतवमानपत्रें रचिकाल चालू न तीं असाच सत्याचा प्रकाश जगभि पाडोत.

२०. िा. िा. हिी िावजी रचपळू णकि हे सद्गृहस्थ या समाजाचे सभासद नसतां, यांनी अनाथ

शूद्रांचे मुलांस स्कॉलिरशप दे ण्याकरितां एक साल रु. ६० दे ण्याचें मोठे उल्हासाने कबूल केलें आहे .

त्याचप्रमाणे हे गृहस्थ तुकािाम रवठू जी चव्हाण, कुळवाडी व पांडुिंग रकसन पाडवे, कुंभाि या उभयतांस
दिमहाचे दिमहा ५ रुपये गेले जानेवािीपासून समाजमाफवत दे त आहे त. पूवीपासून हे उदाि गृहस्थ
रवद्यावृद्धीचे कामीं समाजास मदत दे त आले आहे त. यास्तव समाजास याप्रसंगी त्यांचे आभाि
मानल्यारशवाय िाहवत नाहीं. अशा गृहस्थासािखी उदाि बुरद्ध आपल्यापैकीं शूद्र िाजेिजवाडे व सधन
लोकांस ईश्वि दे वो.
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२१. िा. िा. िामचंद्र मनसािाम ढवािे नाईक, प्ररसद्ध कंराक्टि, या सद्गृहस्थांची पेठ वेताळ येथें

मोठी दोन मजली हवेली आहे . ती हवेली दु सिे मािवाडी हु ं डीवाले लोक सोळा रुपये दिमहा दे ऊन

भाड्याने मागत आहे त, इतक्यांत समाजाचे अध्यक्ष रवश्राम िामजी घोले डाक्टि यांनीं त्विा करून सदिीं

रलरहले ल्या गृहस्थांस समाजास जागेची अरतशय अडचण आहे यारवषयीं कच्ची हकीकत कळरवल्याबिोबि
त्यांनी आपले स्वतःचे सहा रुपये दिमहाचें नु कसान करून ती हवेली समाजाचे उपयोगाकरितां फक्त दहा

रुपये दिमहा भाड्याने समाजास रदली. इतकें करून ते सदगृहस्थ स्वस्थ बसले असें नाहीं. पिंतु ते

समाजाचे सभासद नसतां त्यांनीं चालू सालाकरितां समाजास वीस रुपये वगवणी दे ऊन विचेवि उदाि
गृहस्थ समाजास उत्तेजन दे त आहे त. अशा तऱ्हे चे लोक या दे शांत रनवडल्यारशवाय या दे शाची बढती होणें

कठीण. त्याचप्रमाणें िा. िा. गंगािाम भाऊ म्हस्के, बाजािमास्तिचे रशिस्ते दाि, यांनी समाजास या सालीं
रकत्येक सत्कृत्यांकरिता २२ रुपये वगवणी रदली, त्याबद्दल समाज त्यांचे आभाि मानीत आहे .

२२. श्री. िा. िा. हिी गणेश पटवधवन उफव अण्णासाहे ब सांगलीकि हे स्य गृहस्थ िाह्मण

लोकांपक
ै ी बडे लोक असून, समाजाचे सभासद नसतां, समाजाचे मुख्य सभानायकाकडू न समाजाचा स्तुत्य
हे तु त्यांस समजतांच त्यांना शूद्र लोकांचा खिा कळकळा आल्यामुळें, त्यांनी चालू सालाकरितां पस्तीस

रुपये वगवणी रदली, यास्तव समाज त्यांचा फाि आभािी आहे . याचेंच नां व सत्यरभमान आरण यांचेंच नांव
मनु ष्ट्यमात्राचा कळवळा !

२३. िा. िा जाया कािाडी झलगु यांनीं दिसाल २५ रुपये शूद्रांचे अनाथ मुलास रवद्येचा लाभ व्हावा

म्हणून स्कॉलिरशप दे ण्याचें कबूल केलें आहे . त्याबद्दल समाज त्यांचा फाि आभािी आहे . त्या िक्मेंतून िा.
सखािाम सटवाजी भोंगळे समाजाचे सभासदांपैकी असून थोडे रदवसांपूवी मिण पावले , त्यांचे मागें त्यांची

स्त्री अधववट अंधळी असून रतजला लहान दोन मुलें आहे त आरण गरिबी फाि आहे , असें समाजानें पाहू न त्या

मुलांचा अ्यास व्हावा म्हणून, ती बाई त्या मुलांस जोंपयंत शाळें त पाठवील व तीं मुलें लक्ष लावून अ्यास
कितील तोंपयंत, दिमहा दोन रुपये ता. १ माहे माचव सन १८७६ इसवीपासून समाज दे त आहे .

२४. िा. िा. तुकािाम तात्या मुंबईकि यांजकडू न गिीब शूद्रांचे मुलांनी रवद्या्यास किावा म्हणून

साह्य दे ण्याकरितां आले ले रुपये १२ आरण समाजाचे फंडांतून रुपये ४, एकूण रुपये १६, रवद्याथी सखािाम

मचाले यास दिमहा रुपये प्रमाणें मे मरहन्यापासून रडसेंबि सन १८७६ अखेिपयंत समाजाने दे ण्याचें कबूल
केलें आहे . हा रवद्याथी येत्या मॅररक्युलेशन पिीक्षेस जाणाि आहे आरण त्याबद्दल समाजानें दहा रुपये प्रवेश
फी त्यास रदली आहे .

२५. िा. िा. कैलासवासी जाया एल्लाप्पा झलगु यांनी म्याररक्युलेशन पिीक्षेमध्ये शूद्र लोकांचीं जीं

मुलें पसाि होतील त्यांपैकी उत्तमास सोन्याचें पदक दे ण्याकरितां दिसाल पंचवीस रुपये दे ण्याचें कबूल
करून एक सालचे रुपये ही रदले आहे त. हें पदक अद्याप दे ण्यांत आलें नाही.

२६. िा. िा. कैलासवासी एल्लापा झलगु, सत्यशोधक समाजाचे सभासद; यांस अल्प वयांत दे वा्ञता

िंाल्याचें दु ःखकािक वतवमान समाजास कळल्यावरून त्यांचे धाकटे बंधु िा. िा. जाया कािाडी झलगु आरण

कुटु ं ब यांचे दु ःखशमनाथव समाजमाफवत पत्र पाठरवले . आरण हे गृहस्थ दयाळू आरण समाजाची वृरद्ध व्हावी

म्हणून अंतःकिणपूवक
व िंटत होते. अशा सद्गुणी मनु ष्ट्याची समाजांत रचिकाळ आठवण िहावी म्हणून
समाजाचे व्यवस्थापक मंडळीने असें ठिरवलें आहे की, दोन वगवणीच्या यादी तयाि करून एक पुण्यांतील
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सभासद आरण त्यांचे रमत्रमंडळीमध्यें रफिवावी व दु सिी यादी मुंबईस वगवणी जमा किण्याकरितां पाठवावी
आरण जी िक्म जमा होईल ती सिकािी झकवा सावकािी ब्यांकेमध्यें ठे वन
ू त्यापासून जें व्याज रमळे ल

त्यामधून समाजाचे वार्षषक वक्तृत्वसमािंभाच्या वेळीं या गृहस्थांच्या नावांनें एक बक्षीस समाजांतील उत्तम
भाषण किणाऱ्या उमे दवािांस रदलें जावें.

२७. समाजामाफवत बोडींगगृह म्हणजे बाहे िगांवचे शूद्र रवद्याथी मुलांचे जेवणाची, िाहण्याची आरण

नीट रवद्या्यास किण्याची सोय व्हावी, असें गृह स्थापन किावें म्हणून त्यारवषयीं रवचाि करून समाजास
रिपोटव कािावा, याजकरितां खालीं रलरहले लें पांच गृहस्थांची सबकरमटी नेमली आहे .

िा. िा. गंगािाम भाऊ म्हस्के, िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले , िा. िा. पो. िाजन्ना झलगू वकील,

िा. िा. लक्षुमणिाव हिी झशदे , िा. िा. रवनायकिाव भांडािकि.

२८. िा. िा. व्यंकु बाळोजी काळे वाि आरण िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू, यांनीं प्रथम मे हेिबान

होऊन समाजास छापखाना रदला आहे . त्यारवषयी सुमािें एक वषव मालकीच्या हक्ाचे संबंधाने येथील आरण
मुंबईतील सभासदांमध्ये पत्रव्यवहाि होऊन रदले ला छापखाना ते पित नेणाि आहे त.
२९. समाजाचे उत्पन्नाचा आरण खचाचा गोषवािा येणेंप्रमाणे :—
जमण
०-९-३

रशल्लक सालगुदस्त.

२३२-४-०

पुण्यांतील सभासदांकडू न आले ली वार्षषक वगवणी.

२६-०-०

बाहे िगांवी िाहणािे सभासदांकडू न आले ली वगवणी.

१३४०-१४-०

पुण्यांतील समाजाचे रमत्रमंडळींकडू न समाजास उत्तेजन येण्याकरितां साहाय्य.

१२-०-०

मुंबईतील रमत्रमंडळींकडू न सहाय्य.

११९-०-०

पुण्यांतील सभासदांकडू न अमदाबाद रिलीफ फंडाकरितां आले ली वगवणी.

६८-०-०

मुंबईतील सभासदांकडू न अमदाबाद रिलीफ फंडाकडे गेलेली मदत.

६६-०-०

पुण्यांतील समाजाच्या रमत्रमंडळींकडू न अमदाबाद रिलीफ फंडाकरितां जमले ली

७२-०-०

मुंबईतील समाजाच्या रमत्रमंडळीकडू न अमदाबाद रिलीफ फंडाकडे गेलेली

१३-०-०

पुण्यांतील सभासदांकडू न शूद्र लोकांत वक्तृत्वास उत्तेजन येण्याकरितां वगवणी.

१८-०-०

पुण्यांतील सभासद व रमत्रमंडळींकडू न िा. कुशाबा यांच्या मुलाच्या लग्नाकरितां

५-१-६

समाजगृहाचा कांही भाग भाड्याने रदला त्याचे भाडें आलें तें.

७६६-१२-९

एकूण

वगवणी.
मदत.

रदले ली वगवणी.
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खचम
११-०-३
३२५-०-०

रप्रन्स आफ वेल्स यांच्या सन्मानाथव.
अमदाबाद येथील दु ःखपीडीत लोकांस मदत

७-१३-६

पुण्यांतील गिीब शूद्र लोकांच्या मुलांकरिता सिकािी शाळें तील फी.

७२-८-०

पुण्यांतील गिीब शूद्र लोकांच्या मुलांस स्कॉलिरशपीबद्दल

४३-३-६

शूद्र लोकांस उत्तेजन घेण्याकरितां वक्तृत्वसमािंभ

५६-०-०

शूद्ध लोकांतील गिीब लोकांस पुस्तके दे ण्याकरिता खरिदी.

९-११-०

सिकािी शाळें तील गिीब शूद्र लोकांच्या मुलांस उतेजन येण्याकरितां कपडे व खाऊ.

११-१-३

िा. िा. व्यंकु बाळोजी काळे वाि आरण िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांच्या

१९-१२-०

छापखान्याबद्दल खचव

पट्टे वाल्याकरितां बकलासुद्धा पट्टे तयाि किणावळ.

२९-१-६

समाजाच्या उपयोगाकरिता सामानखिे दी.

३६-०-०

समाजगृहाच्या भाड्याबद्दल.

२०-१२-०

रनयम व नोरटसा वगैिे छापणावळ.

६-१४-६

प्राथवनासमयीं सािमंडळ वगैिे वाद्याकरितां खचव.

५-१५-३

िोषनाईकरितां खोबिेल आरण गोडें तेल.

९-१४-६

रकिकोळ खचव.

७८-०-९

समाजकडील नोकि लोकांचा पगाि.

२४-०-९

िोख रशल्लक.

७६६-१२-९

एकूण
र मणचंद्र ब पू शेट उरवके ,
स.शो.स. खरजनदाि.

३०. गेले वषी समाजाचे जनिल सभेने जे रनयम पसंत केलें होते त्या रनयमांपैकी ९व्या रनयमाचा

पोटनेम म्हणजे दु सऱ्या पोटरनयमाप्रमाणे आपले बहु तेक लोकांस सांप्रत वागण्यास सुलभ नाहीं, म्हणून तो
रनयम या वषी तूतव काढले ला आहे आरण त्याच रनयमाच्या चौथ्या पोटरनयमाचा २३ व्या रनयमाच्या रतसऱ्या
पोटरनयमात समावेश होतो म्हणून तोरह कारढला आहे आरण कांही सभासदांच्या अनु भवावपरून दु सिे

रनयमांतही थोडासा व्यवस्थापक मंडळींनें फेिफाि केला आहे आरण ते रनयम आतां जनिल सभेच्या
पसंतीकरितां वाचून दाखरवले जातील.
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३१. विील हकीगतीवरून समाजानें आपले शक्त्यनु साि आजपयंत जीं कामें केलीं तीं सवव

लोकांच्या लक्षांत आलींच असतील. हा समाज कायम िाहू न त्याचें काम योग्य िीतीने चालल्यास याचा

आपले सवव लोकांस रकती उपयोग आहे हें सांगावयास नको. पिंतु तसें होण्यास रविान, शहाणे, द्रव्यवान व
िंटू न काम किणािे गृहस्थांची मोठी जरुिी आहे आरण जोपयंत असे लोकांची संख्या समाजांत अरधक
वाढत नाही झकवा जे सभासद आहे त ते रनयमानें समाजांत येत नाहींत, तोपयंत ह्या समाजाचा जसा उर्षजत
काळ व्हावा तसा होणाि नाहीं, हे पक्ें प्रत्येक सभासदानें समजावें. समाजानें जीं मोठीं महत्त्वाची कामी

हातीं धिलीं आहे त, तीं रजतकीं लवकि व्हावीं असें आपण इस्च्छतो तशीं होत नाहींत, ति आतां
आमच्यापैकी रविान आरण शहाणे लोकांस अशी रवनंती आहे कीं, आपल्यात अशी म्हण आहे कीं, “गेलेली
वेळ पुनः पित येत नाही” ति ह्या म्हणींप्रमाणे आपण जि आपले लोकांत सुधािणा किण्याची जी सवड
दयाळू इंग्रज सिकािच्या िाज्यांत आपणास रमळाली आहे , ती घालरवली असतां आपण आपले पुढें होणािे

संततीचें फाि अनरहत करू. ति अशी उत्तम वेळ न दवरडतां सवव लोकांनी समाजास रजतकी मदत दे ववेल
रततकी रदली असतां आपले लोकांचें कल्याण होणाि आहे .

न र यक तुा र मण नगरार,
स.शो.स. रचटणीस.
पुणें सत्यशोधक समाजाचे सभासद व रमत्रमंडळी यांजकडू न आले ली वार्षषक वगवणी व सत्कायाथव

बरक्षसें, ता. २४ माहे सप्तंबि सन १८७५ तागाईत ता. २४ माहे सप्तंबि सन १८७६.
नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

सभासद

रु.आ.पै.

सभासद

रु.आ.पै.

िक्म

िक्म

अव्वल िोख रशल्लक

०-९-३

िा. िा. पो. िाजन्ना झलगू

िा. िा. रवश्राम िामजी घोले

६o-o-o

श्री. िा. िा. िामचंद्र २१-o-o

िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव ५१-०-०

िा. िा. िामय्या व्यंकया १७-०-०

डाक्ति
फुले

२१-०-०

रूपिाम चौधिी

आय्यावारू, मुंबई
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नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

सभासद

रु.आ.पै.

सभासद

रु.आ.पै.

िक्म

िक्म

िा. िा. िामशेठ बापूशठ
े उिवणे ,

५५-०-०

िा. िा. नागाप्पा िामस्वामी

१५-०-०

िा. िा. िामचंद्र हरि झशदे

१५-०-०

िा. िा. पोचेटी पोचय्या

५-०-०

िा. िा. तुकािाम हणमंतिाव

१३-८-०

िा. िा. इिाप्पा मस्नाजी

५-०-०

िा. िा. बाळाजी खंडेिाव आढाव

१२-०-०

िा.

४-८-०

िा. िा. जाया कािाडी झलगू,

११-०-०

िा. िा. िामझसग सुणवझसग

४-०-०

श्री. िा. िा. जयझसगिाव आंग्रे

१०-०-०

िा. िा. धिमशेठ रवठोबा

४-०-०

िा. ब. बाळकृष्ट्ण दे विाव डे प्युटी

१०-०-०

िा. िा. मुिािजी रवठोबा

४-०-०

िा. ब. मारुतिाव भुजंगिाव ने.

१०-०-०

िा. िा. लक्ष्मण हिी झशदे

४-०-०

िा. िा. व्यंकु बाळु जी काळे वाि,

१०-०-०

िा. िा. िामभाऊ दे वजी

४-०-०

िा. िा. जाया नागू पिभाजी,

१०-०-०

िा. िा. िामचंद्र रवठोबा

४-०-०

आडती

झपजन

मुंबई

कले क्टि

आ. पो. सु.
मुंबई
मुंबई

डाक्ति

झनगाल, मुंबई
पत्ती, मुंबई

िा.

नािायणिाव

हे ड िायटि, खडकी
हे ड िायटि, मुंबई
पो. इ.
पोळ

धामणसकि,
सातािा

िा.

िा.

हे डक्लाकव,

यल्लाप्पा

७-०-०

रम.

इलाइजाशालीमन,

३-८-०

िा. िा. नािायणिाव तुकािाम

६-०-०

िा. िा. रशव्वाप्पा िाजन्ना

३-०-०

िा.

५-८-०

िा.

गणपतिाव

२-८-०

िा. िा. नािायण गोझवदिाव

२-८-०

कंट्र्याक्टि

दे वजी

रदनानाथजी

नगिकि

िा.

साहाने

हणमंतिाव

बापूजी

िायटि
डाक्ति

िा.

भास्किजी कोटकि
कडलक
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नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

सभासद

रु.आ.पै.

सभासद

रु.आ.पै.

िक्म

िक्म

िा. िा. हरि गोंरवदिाव

१-८-०

िा. िा. िामजी संताजी

०-८-०

िा.

१-८-०

घिभाडे जमा

५-१-०

कडलक

िा.

बाबाजी ढें गळे

रवनायकिाव

झशदे , नगिकि

िमणत्र
िा.

िा.

िावजी

५२-८-०

िा. िा. सुपा निसाप्पा

२५-०-०

िा. िा. हरि गणेश पटवधवन

३५-०-०

िा. िा. िामभाऊ मनसािाम

२०-०-०

िा. िा. सीतािाम सखािाम

२०-०-०

सौ.

भ्ताि

२-०-०

िा.

भाऊ

२०-०-०

िा. िा. मोनाजी निसू,

२-०-०

िा. िा. सखािाम बाळकृष्ट्ण

१५-०-०

िा. िा. व्यंकू निसू, मुंबई

२-०-०

िा. िा. तुकािाम तात्या

१२-०-०

िा. िा. नागू निसू, मुंबई

२-०-०

िा. िा. नािायणशेट तात्या

१०-०-०

िा.

१-०-०

िा.

सयाजी

१०-०-०

िा. िा. लक्षुमणशेट गुळवे

१-०-०

िा. िा. धमाजी निसू, मुंबई

१०-०-०

िा. िा. तात्या भिमाप्पा

१-०-०

िा. िा. िाजन्ना जळू

१०-०-०

िा. िा. अण्णा भिमाप्पा

१-०-०

िा.

कृष्ट्णाजी

५-०-०

िा. िा. दामूचद
ं पाडळीकि

१-०-०

िा. िा. रशविाम सायन्ना

५-०-०

िा. िा. मोतीिाम मुिाि

१-०-०

िा. िा. सदोबा तोडकिी,

१-०-०

िा. िा. बाबाजी तोडकिी

१-०-०

िा. िा. पुनाल कािाडी,

१-०-०

रचपळू णकि

हरि

दाताि

िा.

गंगािाम

म्हस्के

पेन्शनि स्कूल मास्ति
व्यापािी, मुंबई
शेट, वाळे कि
िा.

नागू

कंराक्टि, मुंबई

िा.

जेथजीशेट मािवाडी
ओविरसयि

कंराक्टि

ढवािे नाईक

सारवत्रीबाई

जोतीिाव फुले
मुंबई

िा.

लक्ष्मणिाव

तुकािाम नगिकि, आडती

गुजि

तािाळे

मुंबई

अनु क्रमणिका

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

रमत्र

रु.आ.पै.

रमत्र

रु.आ.पै.

िक्म

िक्म

िा. िा. िाजन्ना सायबू,

५-०-०

िा. िा. रजलकि िाजन्ना,

१-०-०

िा.

रवनायकिाव

५-०-०

िा. िा. आनंदिाव, मुंबई

१-०-०

िा. िा. बाबाजी रशदापाशेट

३-०-०

िा.

०-६-०

िा.

३-०-०

एकूण

मुंबई

िा.

बापूजी भांडािकि, हे . आ.

िा.

गंगाजी

निसू

डाक्ति, मुंबई

मुंबई

िा.

हणमंतिाव

जगदाळे

सातशें

सहासष्ट

रुपये बािा आणे नऊ पैसे

७६६-१२-९

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

नांव

वगवणीची व बरक्षसाची

सभासद

रु.आ.पै.

सभासद

रु.आ.पै.

िक्म

िक्म

िा. िा. जयझसगिाव सायबू

५-०-०

िा. िा. रदनकििाव मुऱ्हाि

२-८-०

िा.

िा.

बापूजी

इिापा

५-०-०

िा. िा. ग्यानु मल्हािजी

२-८-०

िा.

िा.

िाजू

बाबाजी

५-०-०

िा.

नािायणिाव

२-०-०

िा.

िा.

िा. िा. बाळकृष्ट्ण नािायण

१-०-०

वडनाला, मुंबई
कोिबा, मुंबई
वंजािी, मुंबई
ओवर्षसयि

सायन्ना

अबू

िाव ताविे

िंगडे , मे स्त्री
िा.

सजणाजी डाक्ति
फुटाणे

िा. िा. बाबाजी मानाजी

२-०-०

िा. िा. सीतािाम जबाजी

१-०-०

िा. िा. येशवंतिाव िाघोबा

२-०-०

िा. िा. आनंदिाव िामचंद्र

१-०-०

िा. िा. झवगोजी घोटन्ना

२-०-०

िा. िा. धोंडीिाम नामदे व

१-०-०

िा.

२-०-०

ढें गळे , व्यापािी
कांबळे

िा.

भगवानजरत

िामजरत

आल्हाट

कुंभाि

िा. िा. केदािगीि दे वगीि

२-०-०

िा. िा. दु गाझसग सुभेदाि

१-०-०

िा. िा. निसू निसाप्पा

२-०-०

िा.

जाधव

१-०-०

िा. िा. आलया व्यंकया

२-०-०

िा. िा. रवठ्ठलिाव महादे व

१-०-०

िा. िा. रवठ्ठल तुळरशिाम

१-१२-०

िा. िा. कासुला इिाप्पा

१-०-०

िा. िा. सुितझसग िामदीन

१-१०-०

िा. िा. दाजी संभािाम

१-०-०

नेल्ला, मुंबई

आयावारू, पांचगणी
रहिवे

िा.

पेन्शनि

िामजी

गुठाळ
झलगू

अनु क्रमणिका

चव्हाण
िा.

िा.

मोहोनाजी

रगिमाजी िायटि
िा.

िा.

नाना

कािखाणनवीस

बजाबा

१-१०-०

िा. िा. नािायण हरि माने

१-१२-०

१-८-०

िा. िा. रवठ्ठल हैबतिाव

०-८-०

रटळे कि

र मणचंद्र ब पूशेट उरवके
सत्यशोधक

खरजनदाि.

V. R. GHOLLEY,

समाजाचे

सत्यशोधक
अध्यक्ष.
--समण प्त--

अनु क्रमणिका

समाजाचे

८
पुके सत्यशोधा समण ज च िनबंध
व वक्तृत्व समण रंभ

अनु क्रमणिका

ज्ञ नोिय
[१२ एरप्रल १८७७]

Annual Prizes by from Satya Shodhak Samaj
पुकें सत्यशोधा समण ज च िनबंध व वक्तृत्व समण रं भ
सत्यशोधक समाजाकडू न, समाजांतील सभासदांस असें प्ररसद्ध किण्यांत येतें की, आपल्या

लोकांस रनबंध रलरहतां यावे आरण भाषण समािंभामध्ये सुिस व संगतवाि भाषण कितां यावें म्हणून त्यास

उत्तेजनाथव साल मजकूिाचा समाजाचा रनबंध आरण वक्तृत्व समािंभ ता. ७ माहे जून, सन १८७७ ई. पासून
सुरू होणाि आहे . या प्रसंगी रनबंध व भाषण याकरितां दोन रवषय नेरमले आहे त, ते येणेप्रमाणे :—

िनबंध िवषय [हा रनबंध रलरहणािाने असा रलहावा कीं तो छापून प्ररसद्ध केला ति डे मी कागदावि आष्ट पत्रीं पानें रनदान तीस यांपेक्षां कमी
नसावींत व बाळबोध रलपीत रलरहले ला असावा.]

“झहदु स्थानची एम्प्रेस महािाणी स्व्हक्टोरियासाहे ब, जसे काय झहदु स्थानांत प्रवास करित आहे त

आरण गावगावांतील मांग महािवड्याजवळ आपली गाडी एकाएकीं उभी करून, ते थील िंोपड्यांचा दे खावा

गाडीखाली उतरून उ्या िाहू न पहात आहे ; तों इतक्यांत लांकडाच्या मोळ्या घेऊन आले ल्यांपैकी एक
मांग व दु सिा महाि असें दोन मोळके ते थें येऊन दाखह िंाले आरण ते आपल्या मोळ्या खाली ठे वन
ू , आपले

लोक झहदु धमात िारहल्यामुळे, त्यांस पूवी िाह्मणी व शूद्र िाज्यांत कोणकोणते जु लूम, अडचणी व दु ःखें

सोसावीं लागलीं व हल्लीं सोसावी लागतात; त्याचप्रमाणे त्यांस प्रस्तुत कालीं इंग्रजी िाज्यांत कोणती दु ःखे

सोसावीं लागतात व पुढे त्याच धमात िारहल्यापासून त्यांस कोणती दु ःखे सोसावीं लागतील यारवषयीं कच्ची
हकीकत, ते िाणीसिकािास कळवीत आहे त.”

भ षक िवषय
झहदु स्थानात वािंवाि दु ष्ट्काळ पडू न शूद्र लोकच प्रथम उपाशीं मरूं लागतात. याचीं कािणें काय व

ती कोणते उपाय योरजले असतां दू ि होतील.

विील रवषयांच्या संबंधानें सन्मानाथव बोलण्याची कोणाची इच्छा असल्यास त्यानें वक्तृत्व

समािंभाचे दोन रदवस पूवी समाजाच्या चटरणसास सुचरवलें असतां त्यांस बोलण्याची पिवानगी रमळे ल.
बिक्षसें व गुक

“विील दोन रवषयांपैकी, कोणत्याही एका रवषयावि ज्या सभासदांची रनबंध िचून वाचण्याची

अथवा भाषण किण्याची इच्छा असेल त्यांनी आपली नांव,े हु द्दे आरण िाहण्याची रठकाणें “सत्यशोधक
समाजाचे रचटणीस पेठ वेताळ” या पत्त्यावि ता. २० माहे मे सन १८७७ ईसवीच्या आंत कळवावें. नॉट पेड
पत्रें घेतली जाणाि नाहींत.

प्रत्येक उमे दवािांस रनबंध वाचण्यास अथवा भाषण किण्यास पांव तास रदला जाईल, पिंतु

रवषयिचना योग्य रदसल्यास यापेक्षां अरधकही वेळ रदला जाईल. उमे दवािांचे वय सोळा वषांपेक्षां कमी

अनु क्रमणिका

नसावें. एकाच उमे दवािांस दोन रवषयांवि रनबंध रलहू न वाचण्याची व भाषण किण्याची पिवानगी नाहीं. या
दोन्ही रवषयांवि रनबंध रलरहणािे व भाषण किणािे यांनी कोणत्याही व्यक्तीस प्रत्यक्ष झकवा पिोक्ष िीतीने

अनु लक्षून रलहू ं व बोलूं नये. िाजकीय रवषयावि कोणी उमे दवाि रलरहल झकवा बोले ल ति त्याचे भाषण

लागलीच बंद केलें जाईल. रनबंधाच्या व भाषणाच्या पिीक्षेकरितां पंच नेमण्यांत येतील. ते ज्यांचे रनबंध व
भाषणें पसंत कितील त्यांपक
ै ीं प्रत्येक रवषयांत उत्तम रनबंध व भाषण किणािांस चाि बरक्षसें रदलीं जातील.
त्यांचा तपशील.

रनबंध रलरहणािांस परहलें बक्षीस २५ रु. चे व दु सिें ५ रु. चे. भाषण किणािास परहलें बक्षीस

कैलासवासी िा. िा. जाया यल्लाप्पा झलगू यांच्या नांवाचें १० रु. चें व दु सऱ्यास ५ रु. चें याप्रमाणे एकंदि चाि
बरक्षसें ठे रवलीं आहे त.

परहल्या प्रतीचे म्हणजे रु. २५ व १० चें रमळण्यास १०० गुणांतून ५० गुण व दु सऱ्या प्रतीचीं पांच पांच

रुपयांची दोन रमळण्यास रनदान ४० गुण आलें पारहजेत.

Jotirao Govindrao Phooley
सत्यशोधक समाजाचे रचटणीस,
ता. २० माहे माचव सन १८७७ ई.

—समण प्त—
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९
िु ष्ट्ा ळिवषया िवनंतीपत्रा

अनु क्रमणिका

िु ष्ट्ा ळिवषया िवनंतीपत्रा
मे हेिबान पुणे, मुंबई वगैिे रठकाणचे सभासद यांस रव. रव. समाजाचे हु कुमावरून आपणांस

रवनंतीपूववक असें कळरवण्यांत येते कीं, समाजाचे माफवत “स्व्हक्टोरिया बालाश्रम” स्थापन केलें आहे . घिांत

दु ष्ट्काळपीडीत लोक आपलीं मुलें सोडू न जाऊं लागले आहे त व त्याप्रमाणें उं दापूि, रमिज व
तासगांवकडील िाह्मणजात खेिीजकरून बाकी सवव जातींतील रकत्येक अनाथ लोक आपलीं मुलेंबाळें

घेऊन जमले आहे त. कधीं कधीं दोन दोन तीन तीन रदवासांचे उपवास काढू न त्यांचीं हाडें मात्र उिलीं

आहे त. रशवाय त्यांचे वस्त्रावांचून इतके हाल िंाले आहे त कीं, त्यांचे येथें वणवन किण्यास मला दु ःख वाटतें.
यावरून आपण सवव सभासदांनीं व इति दयावंत गृहस्थांनी कृपाळू होऊन, आपल्या शक्तीनुसाि कांहीं ना

कांहीं तिी, ही जारहिात पाहतांच, मदत पाठरवण्याची त्विा केल्यास आपण आपलें कतवव्यकमव अशा वेळीं
बजावल्याचें श्रेय होणाि आहे .

ता. १७ माहे मे, सन १८७७ इ.
आपला सेवक,
जोतीर व गोकविर व फुले ,
स. शो. स. रचटणीस.
(्ञतानप्रकाश, २४ मे १८७७)
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१०
हंटर िशक्षक आयोग पुढे स िर
ाेले ले िनवेिन

अनु क्रमणिका

हंटर िशक्षक आयोग पुढे स िर ाेले ले िनवेिन
हं टि रशक्षण आयोगापुढे १९ ऑक्टोबि १८८२ िोजी जोतीिाव फुल्यांनी सादि केले ल्या रनवेदनाचा

संदभव व त्याचे महत्त्व लक्षात येण्यासाठी खालील ऐरतहारसक पाश्ववभम
ू ीचे अवधान ठे वणे उपयुक्त ठिेल.

१८१३ सालापयंत ईस्ट इंरडया कंपनीने झहदु स्थानात रशक्षणाचा प्रसाि व्हावा यासाठी काहीही केले

नव्हतें. १८१३ मध्ये प्रथमच रशक्षणप्रसािासाठी अत्यंत तुटपुंज्या िकमे ची तितूद किण्यात आली. रशक्षणाचे

माध्यम इंग्रजी असावे ही मे कॉले ची सूचना बेंरटगने स्वीकािली तिी १८५५ साली झहदु स्थानच्या जवळजवळ
वीस कोटी लोकांसाठी सिकाि चालवीत असले ल्या झकवा सिकािी अनु दान व मान्यता असले ल्या अवघ्या

१,४७४ रशक्षणसंस्था सबंध दे शात होत्या आरण त्यामध्ये रशकणाऱ्यांची संख्या अवघी ६७,५६९ इतकीच

होती. रिस्ती धमोपदे शकांनी चालवले ल्या १,६२८ शाळांमध्ये ६४,००० रवद्याथी रशकत होते . १८५४
सालच्या वूडच्या खरलत्यात सिकािने रशक्षण क्षेत्रातून अंग काढू न घ्यावे आरण प्राथरमक रशक्षणासाठी
अनु दान द्यावे अशा रशफािसी किण्यात आल्या होत्या. १८५४ ते १८८२ या काळात माध्यरमक तसेच उच्च
रशक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले टाकली गेली तिी प्राथरमक रशक्षणाची वाढ फािच मंदगतीने िंाली.

१८८१-८२ साली सिकाि रशक्षणावि ७० लक्ष रुपये खचव किीत होते , त्यापैकी १६ लक्ष ७७ हजाि रुपये
प्राथरमक रशक्षण दे ण्यासाठी खचव केले जात होते .

लॉडव रिपन या उदािमतवादी व्हाईसिॉयच्या कािकीदीत त्याने सि रवल्यम हं टिच्या

अध्यक्षतेखाली एक रशक्षण आयोग नेमला. त्यात अध्यक्षाखेिीज २० सभासद होते आरण त्यांपैकी ८ सभासद
भाितीय होते . या आयोगाने वूडच्या खारलत्यातील मुख्य सूत्रांचा पुनरुच्चाि केला. मात्र प्राथरमक रशक्षणावि

जास्त भि द्यावा आरण ते मागासले ल्या तसेच आरदवासी जाती-जमातींना द्यावे अशी रशफािस केली.

महात्मा फुल्यांनी सादि केले ल्या रनवेदनात “रकमान १२ वषे वयापयंतच्या मुलांना प्राथरमक रशक्षण

सक्तीचे असावे” असे सुचरवले होते . हं टि आयोगाने मात्र “प्राथरमक रशक्षण सक्तीचे असावे” अशी
रशफािस केले ली नाही. लोकल सेस फंडापैकी रनम्म्याहू न अरधक भाग प्राथरमक रशक्षणासाठी खचव किावा,
प्राथरमक शाळांची संख्या वाढवावी, त्यांना प्रांरतक सिकािांनी भिघोस अनु दान द्यावे, नगिपारलकांनी
प्राथरमक शाळांवि होणाऱ्या सवव खचाची जबाबदािी घ्यावी, प्राथरमक शाळांचा कािभाि मात्र रशक्षण
खात्याच्या दे खिे खीखाली चालावा, प्राथरमक शाळांतील रशक्षक प्ररशरक्षत असावेत अशा अनेक महत्त्वाच्या
सूचना जीतीिावांनी केल्या होत्या. हंटि आयोगाने त्या सवव जशाच्या तशा स्वीकािल्या नाहीत. आयोगाच्या
अहवालाचा मसुदा हंटिसाहे बांनी तयाि केला असला तिी त्यात सुधािणा किणाऱ्या सरमतीने इतके बदल

केले की, आयोगाचा प्रकारशत िंाले ला अहवाल वाचणे कंटाळवाणे होईल असे खु द्द हं टिसाहे बांनीच एका
खाजगी पत्रात भारकत केले आरण “आपण रलरहले ल्या भागाची मांडणी अशी िीतीने किण्यात आली आहे

की, त्यात आपले असे काही िारहले ले नाही” अशी कबुलीही त्यांनी रदली. (पहा : फ्रास्न्सस हे न्री स्काइन
यांनी रलहीले ले ल ईफ ऑफ सर िवल्यमण िवल्सन हंटर हे १९०१ साली प्ररसद्ध िंाले ले चरित्र : पृ. ३२६)

हं टि रशक्षण आयोगाच्या रशफािशी फुल्यांना समाधानकािक वाटल्या नाहीत. १८९१ साली प्ररसद्ध

िंाले ल्या “साववजरनक सत्य धमव” पुस्तकातील ति जोतीिावांनी हं टिसाहे बास “झहदू तील आयव
िाह्मणखेिीजकरून शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, कोळी वगैिे लोकांरवषयी रबलकूल ्ञतान नाही म्हणून ते तसा
वाचाळपणा किीत आहे त” अशी हं टिसाहे बांवि पिखड शब्दात टीका केले ली आढळते .
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Memorial Addressed To The
Education Commission
A Statement for the information of the
Education commission
My experience in educational matters is principally confined to Poona and the

surrounding village. About 25 years ago, the missionaries had established a female school at
Poona but no indigenous school for girls existed at the time. I therefore, was induced, about

the year 1854, [हा मुद्रण दोष असावा. १८५१ असें असावयास पारहजे.] to establish such a school, and in which I
and my wife worked together for many years. After some time I placed this school under the

management of a committee of educated natives. Under their auspices two more schools
were opened in different parts of the town. A year after the institution of the female schools, I

also established an indigenous mixed school for the lower classes, especially the Maharas
and Mangs. Two more schools for these classes were subsequently added. Sir Erskine Perry,
the president of the late Educational Board, and Mr. Lumsdain, the then Secretary to

Government, visited the female schools and were much pleased the the movement set on

foot and presented me with a pair of shawls. I continued to work in them for nearly 9 to 10
years, but owing to circumstances, which it is needless here to detail, I seceded from the

work. These female schools still exist, having been made over by the committee to the

Educational Department under the management of Mrs. Mitchell. A school for the lower
classes, Mahars and Mangs, also exists at the present day, but not in a satisfactory

condition. I have also been a teacher for some years in a mission female boarding school. My

principal experience was gained in connection with these schools. I devoted some attention
also to the primary education available in the Presidency and have had some opportunities of

forming an opinion as to the system and personnel employed in the lower schools of the
Educational Department. I wrote some years ago a Marathi pamphlet exposing the religious

practices of the Brahmins and incidentally among other matters, adverted therein to present
system of education, which by providing ampler funds for higher education tended to educate

Brahmins and the higher classes only, and to leave the masses wallowing in ignorance and
poverty. I summarised the views expressed in the book in an English preface attached
thereto, portion of which I reproduce here so far as they relate to the present enquiry :—

“Perhaps a part of the blame in bringing matters to this crisis may be justly laid to the

credit of the Government. Whatever may have been their motives in providing ampler funds

and greater facilities for higher education, and neglecting that of the masses, it will be
acknowledged by all that injustice to the latter this is not as is should be. It is an admitted fact

that the greater portion of the revenues of the Indian Empire are derived from the ryot’s
labour—form the sweat of his brow. The Higher and richer classes contribute little or nothing
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to the state exchequer. A well-informed English writer states that our income is derived, not
from surplus profits, but from capital; not from luxuries, but from poorest necessaries. It is
the product of sin and tears.

“The Government should expend profusely a large portion of revenue thus raised, on

the education of the higher classes, for it is these only who take advantage of it, is anything

but just or equitable. Their object in patronising this virtual high class education appears to be
to prepare scholars who, it is thought would in time vend learning without money and without
price. If we can inspire, say they, the love of knowledge in the minds of the superior classes,

the result will be a higher standard, of morals in the cases of the individuals, a large amount of
affection for the British Government, and unconquerable desire to spread among their own
countrymen the intellectual blessings which they have received.

“Regarding these objects of Government the writer above alluded to, states that we

have never heard of philosophy more benevolent and more utopion. It is proposed by men
who witness the wondrous changes brought about in the Western world, purely by the

agency of popular knowledge, to redress the defects of the two hundred millions of India, by
giving superior education to the superior classes and to them only. We ask the friends of

Indian Universities to favour us with a single example of the truth of their theory from the
instances which have already fallen within the scope of their experience. They have educated

many children of wealthy men and have been the means of advancing very materially the
wordly prospects of some of their pupils. But what contribution have these made to great
work of regenerating their fellowmen? How have they begun to act upon the masses? Have
any of them formed classes at their own homes or elsewhere, for the instruction of their less
fortunate or less wise countrymen? Or have they kept their knowledge to themselves, as a

personal gift, not to be soiled by contact with the ignorant vulgar? Have they in any way
shown themselves anxious to advance the general interests and repay the philanthropy with

patriotism? Upon what grounds is it asserted that the best way to advance the moral and
intellectual welfare of the people is to raise the standard of instruction among the higher
classes? A glorious arguments this for aristocracy, were it only tenable. To show the growth

of the national happiness, it would only be necessary to refer to the number of pupils at the
colleges and the lists of academic degrees. Each wrangler would be accounted a national
benefactor; and the existenc of Deans and Proctors would be associated, like the game laws
and the ten-pound franchise, with the best interests of the constitution.

“One of the most glaring tendencies of Government system of high class education

has been the virtual monopoly of all the higher offices under them by Brahmins. If the welfare
of the Ryot is at heart, if it is the duty of Government to check a host of abuses, it behoves

them to narrow this monopoly day by day so as to allow a sprinkling of the other castes to get
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into the public services. Perhaps some might be inclined to say that it is not feasible in the

present state of education. Our only reply is that if Government look a little less after higher

education which is able to take care of itself and more towards the education of the masses
there would be no difficulty in training up a body of men every way qualified and perhaps far
better in morals and manners.

“My object in writing the present volume is not only to tell my Shudra brethren how

they have been duped by the Brahmins, but also to open the eyes of Government to that

pernicious system of high class education, which has hitherto been so persistently followed,
and which statesmen like Sir George Campbell, the present Lieutenant Governor of Bengal,
with broad universal sympathies, are finding to be highly mischievous and pernicious to the

interests of Government. I sincerely hope that Government will are long see that error of their

ways, trust less to writers or men who look through highclass spectacles, and take the glory
into their own hands of emancipating my Shudra brethren from the trammels of bondage
which the Brahmins have woven around them like the coils of a serpent. It is no less the duty

of each of my Shudra brethren as have received any education, to place before Government
the true state of their fellowmen and endeavour to the best of their power to emancipate

themselves from Brahmin thraldom. Let there be schools for the Shudras in very village; but
away with all Brahmin school-masters! The Shudras are the life and sinews of the country,
and it is to them alone, and not to the Brahmins, that Government must ever look to tide over

their difficulties, financial as well as political. If the hearts and minds of the Shudras are made
happy and contented, the British Government need have no fear for their loyalty in the
future.”

PRIMARY EDUCATION
There is little doubt that primary education among the masses in this Presidency has

been very much neglected. Although the number of primary schools now in existence is
greater than those existing a few years ago, yet they are not commensurate to the

requirements of the community. Government collect a special cess for educational purposes,

and it is to be regreatted that this fund is not spent for the purposes for which it is collected.
Nearly nine-tenths of the villages in this Presidency, or nearly 10 lakhs of children, it is said,
are without any provision, whatever, for primary instruction. A good deal of their poverty, their

want of self-reliance, their entire dependence upon the learned and intelligent classes, is
attributable to this deplorable state of education among the peasantry.

Even in towns the Brahmis, the Purbhoos, the hereditary classes, who generally live

by the occupation of pen, and the trading classes seek primary instruction. The cultivating

and the other classes, as a rule, do not generally avial themselves of the same. A few of the
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latter class are found in primary and secondary schools, but owing to their poverty and other

causes they do not continue long at school. As there are no special inducements for these to

continue at school, they naturally leave of as soon as they find any menial or other
occupation. In village also most of the cultivating classes hold aloof, owing to extreme
poverty, and also because they require their children to tend cattle and look after their fields.

Beside and increase in the number of schools, special inducements in the shape of

scholarships and half-yearly or annual prizes, to encourage them to send their children to
school and thus create in them a taste for learning, is most essential. I think primary

education of the masses should be made compulsory up to a certain age, say at least 12
years. Muhammadans also hold aloof from these schools, as they some-how evince no liking
for Marathi or English. There are a few Muhammadans primary schools where thier own

language is taught. The Mahars, Mangs, and other lower classes are practically exculuded
from all schools owing to caste prejudices, as they are not allowed to sit by the children of
higher castes. Consequently special schools for these have been opened by Government.
But these exist only in large town. In the whole of Poona and for a population exceeding over

5,000 people, there is only one school, and in which the attendance is under 30 boys. This
state of matters is not at all creditable to the educational authorities. Under the promise of the
Queen’s Proclamation I beg to urge that Mahars, Mangs, and other lower classes, where

their number is large enough, should have separate schools for them, as they are not allowed
to attend the other schools owing to caste prejudices.

In the present state of education, payment by results is not at all suitable for the

promotion of education amongst a poor and ignorant people, as no taste has yet been
created among them for education. I do not think any teacher would undertake to open

schools on his own account among these people, as he would not be able to make a living by

it. Government schools and special inducements, as noted above, are essential until such a
taste is created among them.

With regard to the few Government primary schools that exist in the Presideny, I beg

to observe that the primary education imparted in them is not at all placed on a satisfactory or
sound basis. The system is imperfect in so far as it does not prove practical and useful in the

future career of the pupils. The system is capable of being developed up to the requirement of

the community, if improvements that will result in its future usefulness be effected in it. Both

the teaching machinery employed and the course in instruction now followed, require a
thorough remodelling.

(a) The teachers now employed in the primary schools are almost all Brahmins; a few

of them are from the normal training college, the rest being all untrained men. Their salaries
are very low, seldom exceeding Rs. 10, and their attainments also very meagre. But as a rule
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they are all unpractical men, and the boys who learn under them generally imbibe inactive
habits and try to obtain service, to the avoidance of their hereditary or other hardy or
independent professions. I think teachers for primary schools should be trained, as far as

possible, out of the cultivating classes, who will be able to mix freely with them and

understand their wants and wishes much better than a Brahmin teacher, who generally holds
himself aloof under religious prejudices. These would, moreover, exercise a more beneficial

influence over the masses than teachers of other classes, and who will not feel ashamed to

hold the handle of a plough or the carpenter’s adze when required, and who will be able to
mix themselves readily with the lower orders of society. The course of training for them ought
to include, besides the ordinary subjects, an elementary knowledge of agriculture and

sanitation. The untrained teachers should, except when thoroughly efficient, be replaced by

efficient trained teachers. To secure a better class of teachers and to improve their position,

better salaries should be given. Their salaries should not be less than Rs. 12 and in larger
villages should be at least Rs. 15 or 20. Associating them in the village polity as auditors of
village accounts or registrars of deeds, or village postmasters or stamp vendors, would
improve their status, and thus exert a beneficial influence over the people among whom they

live. The schoolmasters of village schools who pass a large number of boys should also get
some special allowance other than their pay, as an encouragement to them.

(b) The course of instruction should consist of reading, writing modi, and Balbodh

and accounts, and a rudimentary knowledge of, general history, general geography, and

grammar, also an elementary knowledge of agriculture and a few lessons on moral duties and

sanitation. The studies in the village schools might be fewer than those in larger villages and

towns, but not the less practical. In connection with lessons in agriculture, a small model
farm, where practical instruction to the pupils can be given, would be a decided advantage
and, if really efficiently managed, would productive of the greatest good to the country. The

text-book in use, both in the primary and Anglovernacular schools, require revision and

recasting as much as they are not practical or progressive in thier scope. Lessons on
technical education and morality, sanitation and agriculture, and some useful arts, should be

interspersed among them in progressive series. The fees in the primary schools should be as
1 to 2 from the children of cess-payers and non-cesspayers.

(c) The supervising agency over these primary schools is also very defective and

insufficient. The Deputy Inspector’s visit once a year can hardly be of any appreciable benefit.
All these schools ought at least to be inspected quarterly if not oftener. I would also suggest
the advisability of visiting these schools at other times and without any intimation being given.

No reliance can be placed on the district or village officers owing to the multifarious duties
devolving on them, as they seldom find time to visit them and when they do, their examination

is necessarily very superficial and imperfect. European Inspector’s supervision is also
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occasionaly very desirable, as it will tend to exercise a very efficient control over the teachers
generally.

(d) The number of primary schools should be increased—
(1) By utilising such of the indigenous schools as shall be or are conducted by trained

and certificated teachers, by giving them liberal grants-in-aid.

(2) By making over one half of the local cess fund for primary education alone.
(3) By, compelling, under a statuory enactment, municipalities to maintain all the

primary schools within their respective limits.

(4) By an adequate grant from the provincial or imperial funds.
Prizes and scholarships to pupils, and capitation or other allowance to the teachers,

as an encouragement, will tend to render these schools more efficient.

The Municipalities in large towns should to asked to contribute whole share of the

expenses incurred on primary schools within the municipal areas. But in no case ought the

management of the same to be entirely made over to them. They should be under the
supervision of the Educationl Department.

The municipalties should also give grants-in-aid to such secondary and private

English schools as shall be conducted according to the rules of the Educationl Department,

where their funds permit, such grants-in-aid being regulated by the number of boys passed
every year. These contributions from municipal funds may be made compulsary by statutory
enactment.

The administration of the funds for primary education should ordinarily be in the hands

of the Director of Public Instruction.

But if educated and intelligent men are appointed on the local or district committees,

these funds may safely entrusted to them, under the guidance of the Collector, or the Director
of Public Instruction. At present, the local boards consist of ignorant and uneducated men,
such as Patels, Inamadars, Surdars, & C. who would not be capable of exercising any
intelligent control over the funds.
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INDIGENOUS SCHOOLS
Indigenous schools exist a good deal in cities, towns and some large villages,

especially where there is a Brahmin population. From the latest reports of Public Instruction in

this Presidency, it is found that there are 1,049 indigenous schools with about 27,694 pupils in

them. They are conducted on the old village system. The boys are generally taught the
multiplication table by heart, a little Modi writing and reading, and to recite a few religious
pieces. The teachers, as a rule, are not capable of effecting any improvements, as they are

not initiated in the art of teaching. The fees charged in these schools range from 2 to 8 annas.
The teachers generally come from the dregs of Brahmincial society. Their qualifications hardly
go beyond reading and writing Marathi very indifferently, and casting accounts up to the rule
of three or so. They set up as teachers as the last resource of getting a livelihood. Their failure

or unfitness in other callings of life obliges them to open schools. No arrangements exist in

the country to train up teachers for indigenous schools. The indigenous schools could not be
turned to any good account, unless the present teachers are replaced by men from the

training colleges and by those who pass the 6th standard in the vernaculars. The present

teachers will willingly accepted State aid but money thus spent will be thrown away. I do not
know any instance in which a grant-in-aid is paid to such a school. If it is being paid

anywhere, it must be in very rare cases. In my opinion no grants-in-aid should be paid to
such schools unless the master is certificated one. But if certificated or competent teachers
be found, grants-in-aid should be given and will be productive of great good.
HIGHER EDUCATION
The cry over the whole country has been for some time past that Government have

amply provided for higher education, whereas that of the masses has been neglected. To

some extent this cry is justified although the classes directly benefited by the higher education
may not readily admit it. But for all this no well-wisher of his country would desire that

Government should, at the present time, withdraw its aid from higher education. All that they
would wish is, that as one class of the body politics has been neglected, its advancement
should form as anxious a concern as that of the other. Education in India is still in its infancy.
Any withdrawal of State aid from higher education cannot but be injurious to the spread of
education generally.

A taste for education amont the higher and wealthy classes, such as the Brahmins

and Purbhoos, especially those classes who live by the pen, has been created, and gradual
withdrawal of State aid may be possible so far as these classes are concerned; but in the

middle and lower classes, among whom higher education has made no perceptible progress,

such a withdrawal would be a great hardship. In the event of such withdrawl, boys will be

अनु क्रमणिका

obliged to have recourse to inefficient and sectarian schools, much against their wish, and
the cause of education cannot but suffer. Nor could any part of such education be entrusted

to private agency. For a long time to come the entire educationl machinery, both ministerial

and executive, must be in the hands of Government. Both the higher and primary education
require all the fostering care and attention which Government can bestow on it.

The withdrawal of Government from schools or colleges would not only tend to check

the spread of education, but would seriously endanger that spirit of neutrality which has all
along been the aim of Government to foster, owing to the different nationalities and religious
creeds prevalent in India. This withdrawal may, to certain extent, create a spirit of selfreliance

for local purpose in the higher and wealthy classes, but the cause of education would be so
far injured that the spirit of self-reliance would take years to remedy that evil. Educated men
of ability, who do not succeed in getting into public service, may be induced to open schools

for higher education on being assured of liberal grants-in-aid. But no one would be ready to
do so on his own account as a means of gaining a livelihood, and it is doubtful whether such

private efforts could be permanent or stable, nor would they succeed half so well in their
results. Private schools, such as those of Mr. Vishnu Shastree Chiploonkar and Mr. Bhavey,

exist in Poona, and with adequate grants-in-aid may be rendered very efficient, but they can
never supersede the necessity of the high school.

The missionary schools, although some of them are very efficiently conducted, do not

succeed half so well in their results, nor do they attract half the number of students which the

high school attract. The superiority of Government schools is mainly owing to the richly paid
staff of teachers and professors which is not possible for a private schools to maintain.

The character of instruction given in the Government higher schools, is not at all

practical, or such as is required for the necessities of ordinary life. It is only good to turn out
so many clerks and schoolmasters. The Matriculation examination unduly engrosses the
attention of the teachers and pupils, and the course of studies prescribed has no practical

element in it, so as to fit the pupil for his future career in independent life. Although the

number of students presenting for the Entrance examination is not at all large when the
diffusion of knowledge in country is taken into consideration, it looks large when the

requirements of Government service are concerned. Were the education universal and within

easy reach of all, the number would have been larger still, and it should be so, and I hope it
will be so hereafter. The higher education should be so arranged as to be within easy reach of

all, and the books on the subjects for the Matriculation examination should be published in

the Government Gazette, as is done in Madras and Bengal. Such a course will encourage
private studies and secure larger diffusion of knowledge in the country. It is a boon to the

people that the Bombay University recognises private studies in the case of those presenting
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for the entrance examination. I hope, the University authorities will be pleased to extend the

same boon to higher examinations. If private studies were recognised by the University in
granting the degree of B.A., M.A. & C, many young men will devote their time to private
studies. Their doing so will still further tend to the diffusion of knowledge. It is found in many

instances quite impossible to procecute Studies at the colleges for various reasons. If private
studies be recognised by the University, much good will be effected to the country at large,

and a good deal of the drain on the public purse on account of higher education will be
lessened.

The system of Government scholarships, at present followed in the Government

schools, is also defective, as much as it gives undue encouragement to those classes only,

who have already acquired a taste for education to the determent of the other classes. The
system might be so arranged that some to these scholarships should be awarded to such
classes amongst whom education has made no progress.

The system of awarding them by competition, although abstractedly equitable, does

not tend to the spread of education among other classes.

With regard to the question as to educated natives finding remunerative employments,

it will be remembered that the educated natives who mostly belong to the Brahminical and the

other higher classes are mostly fond of service. But as the public service can afford no field

for all the educated natives who come out from schools and colleges, and moreover the
course of training they receive being not of a technical or practical nature, they find great

difficulty in betaking themselves to other manual or remunerative employments. Hence the cry
that the market is overstocked with educated natives who do not find any remunerative
employment. It may, to certain extent, be true that some of the professions are overstocked,

but this does not show that there is no other remunerative employment to which they can

betake themselves. The present number of educated men is very small relation to the country

at large, and we trust that the day may not far distant when we shall have the present number
multiplied a hundred-fold and all betaking themselves to useful and remunerative occupations
and not be looking after service.

In conclusion, I beg to request the Education Commission to be kind enough to

sanction measures for spread of female primary education on a more liberal scale.
Poona,

JOTEERAO GOVINDRAO
PHOOLEY

19th October 1882.

Merchantant and Cultivator and
Municipal Commissioner,
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Peth Joona Ganja.
[Education Commission, Bombay, Vol. II Calcutta, 1884, pp. 140-145]
—समण प्त—
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११
शेताऱ्य च असूड
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शेताऱ्य च असूड
हे पुस्तक कलकत्त्याच्या िाष्ट्रीय ग्रंथालयातील श्री. यादविाव मुळे आरण श्री. श्री. बा. जोशी यांच्या

सहकायामुळे डॉ. स. गं. मालशे यांना उपलब्ध िंाले आरण त्यांनी ते महात्मा फुले समग्र वाङ्मयात
समारवष्ट केले .

या पुस्तकाचे ले खन १८ जुलै, १८८३ िोजी पुिे िंाल्याचे फुल्यांनी पुस्तकाच्या अखेिीस म्हटले

असले तिी त्याचे प्रकाशन ताबडतोब होऊ शकले नाही. २ जून, १८८६ िोजी नािायण महादे व ऊफव मामा
पिमानंदांना रलरहले ल्या खाजगी पत्रात जोतीिावांनी म्हटले होते . “असुड या नावाचे तीन वषांपूवी एक
पुस्तक तयाि केले .” “आम्हा शूद्रांत भेकड छापखानेवाले असल्यामुळे ते पुस्तक छापून काढण्याचे काम

तूतव एका बाजूला ठे रवले आहे .” (पहा : पु. बा. कुलकणी : मण मण परमण नंि आिक त्य च
ं ा लखंड : १९६३,
पृ. २६३).

“शेतकऱ्यांचा असूड” पुस्तकाचे ले खनही सलग िंाले ले रदसत नाही. जसजसे पुस्तकाचे भाग

रलहू न होत होते तसतसे जोतीिाव त्यांचे जाहीि वाचन किीत होते . १८७८ साली फुले मामा पिमानंदांना

मुंबईत भेटले ते व्हा “असूड” रलरहण्याचा आपला रवचाि असल्याने त्यांनी पिमानंदांना सांरगतले होते .
पुस्तकाचा ४ था भाग १८८३ च्या एरप्रल मरहन्यात मुंबई शहिात वाचला अशी जोतीिावांनी एका तळरटपेत
नोंद केली आहे . याखेिीज पुणे, ठाणे, जु न्नि, ओतूि, हडपसि, वंगणी, माळ्याची कुरूल या गावीही त्यांनी
या ग्रंथाचे वाचन केले होते. बडोद्याचे महािाज सयाजीिाव गायकवाड यांच्यासमोि फुल्यांनी जेव्हा या

ग्रथांचे वाचन केले ते व्हा त्यांनी ते लक्षपूवक
व ऐकून त्यांचा आदिसत्काि केला होता. या पुस्तकाच्या

हस्तरलरखताची एकेक प्रत झहदु स्थानचे गव्हनवि जनिल तसेच मुंबईचे गव्हनवि यांनाही फुल्यांनी पाठरवली
होती.

“शेतकऱ्याचा असूड” चे परहले दोन भाग नािायण मे घाजी लोखड्यांनी “दीनबंधू” पत्रात छापले

होते . पण पुढचे भाग छापण्यास त्यांनी नकाि रदला. त्यामुळे संतापले ल्या फु ल्यांनी लोखंड्यांना “भेकड
छापखानेवाले ” म्हटले आहे . तसेच “हे येथील लाल अथवा रहिव्या बागेतील उपदे श किणाऱ्या शूद्र
टीकोजीस माहीत कसे नाही?” हा चौथ्या भागातील एका तळरटपेत रवचािले ला सवालही लोखंड्यांना
उद्देशून केले ला रदसतो. लोखंडे मुंबईत लालबागेत िाहात असत. चौथ्या भागातील दु सऱ्या एका तळरटपेत
“वतवमानपत्रािािे झनदा” किण्याबाबतचा जो उल्लेख आढळतो तोही लोखंड्यांचाच आहे .

फुल्यांच्या रनधनानंति १८९३ साली त्यांचे रनकटचे सहकािी लोखंडे व कृ. पा. भाले कि

यांच्यामध्ये वाद सुरू िंाला. ते व्हा “शेतकऱ्यांचा कैवािी” या पत्रात भाले किांनी २८ ऑक्टोबि १८८३ च्या

दीनबंधूच्या संपादकीयातील काही मजकूि उदधृत केला होता. त्यांत लोखंड्यांनी म्हटले होते . “मे .
जोतीिाव यांनी मोठी मे हनत घेऊन जे शेतकऱ्यांचे उन्नतीस्तव प्रकिण तयाि केले आहे ते वाजवीपेक्षा

फाजील िंाल्या कािणाने लाभापेक्षा तोटा होण्याचा रवशेष संभव आहे . ह्या रनबंधाचे दोन भाग आमच्या
पत्रात पूवी प्ररसद्ध होऊन गेले त्यांचे आरण ह्या तीन भागांचे लक्षपूववक अवलोकन केल्याने त्वरित रदसून

येईल की, हे तीन भाग फािच कडक िीतीने रलरहले गेले असून ह्यापासून (लायबल) अिु घेतल्याचा
खटला सहज उत्पन्न होणािा आहे असे आम्हास खास वाटते . ईश्विकृपेने हे तीन भाग आमचे पत्रात न
येण्यारवषयी ज्या आडकाठ्या आल्या त्या उत्तमच होत व त्याबद्दल जगदीशाचे आम्ही आभाि मानतो.
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CULTIVATOR’S WHIP-CORD
by
JYOTIRAO GOVINDIRAO PHULEY

for the defence
of the Shudra (Dasya) Community

शेताऱ्य च असूड

हे लहानसे पुस्तक
जोतीर व गोंिविर व फुले
यांनी
शूद्र शेतकऱ्यांचे बचावाकरिता केले आहे .
----------

अनु क्रमणिका

For the Kind Consideration
of
His Excellency the Right Hon’ble Sir Frederick Temple Hamilton Temple Blackwood Earl of
Dufferin, K.P., G.C.B., G.C.M.G., F.R.S.D.C.I., Viceroy and Governor General of India.
----------
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अनु क्रमणिका
उपोद्घ त
प्रारक १ ले : सिकािी सवव खात्यात िाह्मण कामगािांचे प्राबल्य असल्यामुळे, त्यांचे स्वजातीय स्वाथी
भटिाह्मण आपल्या मतलबी धमाच्या रमषानें अ्ञतानी शेतकऱ्यास इतके नारडतात की, त्यांस आपली लहान

रचटु कली मुले शाळे त पाठरवण्याची साधने िाहात नाहीत व एखाद्यास तसे साधन असल्यास त्यांच्या
दु रुपदे शाने तशी इच्छा होत नाही.

प्रारक २ रे : सिकािी गोिे अरधकािी हे बहु तकरून ऐषआर मण त गुंग असल्यामुळे त्यांस शेतकऱ्याचे
वास्तरवक स्स्थतीबद्दल मारहती करून घेण्यापुिती सवड होत नाही व या त्यांच्या गारफलपणाने एकंदि सवव
सिकािी खात्यांत िाह्मण कामगािांचे प्राबल्य असते, या दोन्ही कािणांमुळे शेतकिी लोक इतके लु टले
जातात की, त्यांस पोटभि भाकि व अंगभि वस्त्रही रमळत नाही.

प्रारक ३ रे : आयव िाह्मण इिाणातून कसे आले व शूद्र शेतकिी यांची पूववपीठीका व हल्लींचे आमचे सिकाि

एकंदि सवव आपले कामगािांस मन मानेल तसे पगाि व पेनशने दे ण्याचे इिाद्याने नानाप्रकािचे रनत्य नवे
कि शेतकऱ्यांचे बोडक्यावि बसवून त्यांचे द्रव्य मोठ्या रहकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकिी अट्टल
कजवबाजािी िंाले आहे त.

प्रारक ४ थे : शेतकऱ्यांसरहत शेतकीची हल्लीची स्स्थती.
प्रारक ५ वे : आम्हा शूद्र शेतकऱ्यांसंबध
ं ी भटिाह्मणांस सूचना व सांप्रत सिकािने कोणकोणते उपाय
योजावेत.

हा असूड रलरहते वळ
े ी रकत्येक गृहस्थांचे व मािंे यासंबध
ं ी बोलणे िंाले , त्यापैकी नमुन्याकरिता दोन मासले
रदले आहे त –

ख स मणर ठ म्हकिवक र
ाबीरपंथी शू द्र स धू
⧠⧠

अनु क्रमणिका

उपोद्घ त
रवद्येरवना मरत गेली, मरतरवना नीरत गेली, नीतीरवना गती गेली ! गतीरवना रवत्त गेले, रवत्तारवना

शु द्र खचले , इतके अनथव एका अरवद्येने केले .

उद्देश, शूद्र शेतकिी हल्ली इतक्या दै न्यवाण्या स्स्थतीस येऊन पोहोचण्याची धमव व िाज्यसंबध
ं ी

अनेक कािणे आहे त, त्यांपक
ै ी थोड्या बहु तांचे रववेचन किण्याच्या हे तूनें हा पुढील ग्रंथ िरचला आहे . शूद्र
शेतकिी बनावट व जुलमी धमाचे योगाने एकंदि सवव सिकािी खात्यांनी िाह्मण कामगािांचे प्राबल्य

असल्याने भटरभक्षुकांकडू न व सिकािी युिोरपयन कामगाि ऐषआिामी असल्याचे योगाने, िाह्मण

कामगािांकडू न नाडले जातात. त्यांपासून त्यांस या ग्रंथावलोकनाचे योगानें आपला बचाव करिता यावा
असा हे तू आहे , म्हणून ह्या ग्रंथास “शेतकऱ्याचा असूड” असे नांव रदले आहे .

वाचकहो, सांप्रत शेतकिी म्हटले म्हणजे त्यामध्ये तीन भेद आहे त. शुद्ध शेतकिी अथवा कुणबी,

माळी व धनगि. आता हे तीन भेद होण्याची कािणे पारहली असतां, मूळचे जे लोक शु द्ध शेतकीवि आपला

रनवाह करूं लागले , ते कुळवाडी अथवा कुणबी, जे लोक आपले शेतकीचें काम सांभाळू न बागाइती करुं
लागले , ते माळी व जे हीं दोन्हीही करून मेंढिें , बकिी वगैिेचे कळप बाळगूं लागले , ते धनगि असे
रनिरनिाळ्या कामांवरून प्रथम हे भेद उपस्स्थत िंाले असावेत. पिंतु आतां या तीन पृथक जातीच मानतात.
याचा सांप्रत आपसात फक्त बेटी

[शूद्रांचे कुलस्वामी जेजुिीचे खंडेिाव यांनी शूद्र (कुणबी) कुळांतील म्ह ळस ई व धनगिांतील

ब न ब ई अशा दोन जातींतील दोन रस्त्रया केल्या होत्या, यावरून पूवी कुळवाडी व धनगि यांचा आपसांत बेटीव्यवहाि होत असे.]

-व्यवहाि

मात्र होत नाही. बाकी अन्नव्यवहािारद सवव काहीं होतें. यावरून हे (कुणबी, माळी व धनगि) पूवी एकाच
शेतकिी जातीचे असावेत. आतां पुढे या रतन्ही जातीतले लोक आपला मूळचा शेतकीचा धंदा रनरुपायानें

सोडू न उदिरनवाहास्तव नानातऱ्हे चे धंदे करूं लागले . ज्यांजवळ थोडें बहु त अवसान आहे ते आपली शेती

संभाळू न िहातात व बहु तेक अक्षिशून्य दे वभोळे , उघडे नागडे व भुकेकंगाल जिी आहे त तथारप शेतकिीच
कायम आहे त व ज्यांस रबलकुल थािा उिला नाहीं, ते दे श सोडू न रजकडे रजकडे चरिताथव चालला रतकडे

रतकडे जाऊन कोणी गवताचा व्यापाि करूं लागले , कोणी लाकडांचा व कोणी कापडाचा. तसेंच कोणी
कंत्राटें व कोणी िायटिीची वगैिे नोकऱ्या करून शेवटीं पेनशनें घेऊन डौल मािीत असतात. अशा िीतीनें

पैसा रमळवून इस्टे टी करून ठे रवतात, पिंतु त्यांच्या पाठीमागे गुलहौशी मुलें, ज्यांस रवद्येची गोडीच नाही
अशीं, त्यांची थोड्याच काळांत बाबूके भाई दिवेशी होऊन वरडलांचे नांवानें पोटासाठी दोम दोम किीत

रफितात. रकत्येकांच्या पूवज
व ांनी रशपायरगिीच्या व शहाणपणाच्या जोिावि जहारगिी, इनामें वगैिे
कमारवली व रकत्येक ति झशदे -होळकिांसािखे प्ररतिाजेच बनून गेले होते . पिंतु हल्ली त्यांचे वंशज अ्ञतानी
अक्षिशून्य असल्यामुळे आपआपल्या जहारगिी, इनामें गहाण टाकून अथवा खिे दी दे ऊन हल्ली कजवबाजािी
होत्साते रकत्येक ति अन्नासही मोताद िंाले आहे त. बहु तेक इनामदाि जहागीिदािांस आपल्या पूवज
व ांनी

काय काय पिािम केले , कसकशीं संकटे भोरगलीं यांची कल्पना मनांत न येतां, ते ऐत्या रपठावि िे घा

ओढू न अरशरक्षत असल्यामुळे दु ष्ट व लु च्चे लोकांचे संगतींने िात्रंरदवस ऐषआिामांत व व्यसनांत गुंग होऊन,
ज्यांच्या जहारगिी गहाण पडल्या नाहीत, अथवा ज्यांस कजाने व्याप्त केले नाही, असे रविळाच. आतां जे

संस्थारनक आहे त त्यांस जिी कजववाम नाहीं, तिी त्यांचे आसपासचे लोक व िाह्मण कािभािी इतके
मतलबी, धूतव, धोिणी असतात की, ते आमच्या िाजेिजवाड्यांस रवद्येची व सद्गुणांची अरभरुरच लागूं दे त

नाहींत. यामुळे आपल्या खऱ्या वैभवाचें स्वरूप न ओळखून, आपल्या पूववजांनी केवळ आमच्या चैनीकरितांच

िाज्य संपादन केले असे मानून धमाचे योगानें अंध जहाले ले , िाज्यकािभाि स्वतंत्र िीतीने पाहण्याचे आंगी
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सामथ्यव नसल्यामुळे केवळ दै वावि भाि टाकून िाह्मण कािभाऱ्यांच्या ओंिंळीने पाणी रपऊन रदवसा

गोप्रदाने व िात्री प्रजोत्पादन किीत स्वस्थ बसतात. अशा िाजेिजवाड्यांच्या हातून आपल्या शूद्र
जातबांधवांचे कल्याण होण्याचा संभव रवशेष, पिंतु त्यांच्या मनांत जो रवचाि कधीही आला नाहीं व जोपयंत
“िाह्मणो मम दै वत” हें वेड त्यांच्या डोक्यांतून रनघाले नाही, तोंपयंत रकतीही कपाळकूट केली तिी ती

व्यथवच जाणाि व इतकेही करून तसें किण्यास कोणी प्रवृत्त िंाल्यास बाळपणापासून मनावि जाहले ल्या

दृढ संस्कािामुळें या मतलबी धमाचे रवरुद्ध चाि गोष्टी ऐकून त्यांचा रवचाि किणें त्यांस कोठू न रुचणाि? व

जवळचे कािभािी अगोदि अशा रनस्पृह व खऱ्या जात्यारभमान्याची डाळच रशजूं दे णाि नाहींत, तशांतून धैयव

धरून एकाद्यानें मला तशी सवड रदल्यास मोठ्या आनंदानें मी यथामरत आपले रवचाि त्यांचेपढ
ु ें सादि
किीन.

असों, जगांतील एकंदि सवव दे शांचे इरतहास एकमे कांशी ताडू न पहातां, झहदु स्थानातील अ्ञतानी व

दे वभोळ्या शूद्र शेतकऱ्यांची स्स्थती मात्र इति दे शांतील शेतकऱ्यांपेक्षा रनकृष्ट अवस्थेस पात्र होऊन केवळ
पशूपलीकडचे मजलशीस जाऊन पोंहचली, असे रदसून येईल.

हा ग्रंथ अनेक इंस्ग्लश, संस्कृत व प्राकृत ग्रंथ व हल्लीचे अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या दीनवाण्या

स्स्थतीवरून िरचला आहे , हे सांगण्यास नको, असें सहाय्य घडल्यावांचून याची िचना कितां आली नसती
हे उघडच आहे .

या ग्रथांत जे कांही मी माझ्या अल्प समजु तीने शोध रलरहले आहे त, त्यांत आमच्या रविान व सू्ञत

वाचणािांच्या ध्यानांत जीं जीं व्यंगें रदसून येतील, त्यांरवषयीं मला क्षमा करून गुणले शांचा स्वीकाि किावा,
अशी त्यांस मािंी रवनंती आहे . आरण जिकरिता त्यांच्या अवलोकनात कोणताही भाग अयोग्य अथवा

खोटासा रदसेल ति झकवा या ग्रंथाच्या दृढीकिणाथव जि त्यांस कांही (ग्रंथाधाि वगैिे) सुचरवणे असेल , ति
त्यारवषयी त्यांनी वतवमानपत्रािािे आम्हास कळवावे. म्हणजे कृत्ञततापूववक अभाि मानून दु सऱ्या आवृत्तीचे
वेळीं त्यांचा योग्य रवचाि करूं.

श्रीमणंत सरा र ग याव ड सेन ख सखेल समणशर बह िू र सय जीर व मणह र ज यांनी मी बडोद्यास

गेलों होतो त्यावेळी आपल्या सवव िाजकीय कामातील अमोल्य वेळांत काटकसि करून अप्ररतम उल्हासाने

व सप्रेम भावानें मजकडू न हा ग्रंथ वाचवून साग्र लक्षपूववक ऐरकला व श्रीमन्महािाजांनी आपल्या
औदायाप्रमाणें मला द्रव्यिािे मदत करून मािंा यथासांग अत्युत्तम आदिसत्काि केला, त्याबद्दल मी त्यांचा
फाि फाि ऋणी आहे .

पुणे, मुंबई, ठाणे, जुन्नि, ओतूि, हाडपसि, वंगणी, माळ्याचे कुरुल वगैिे येशील शूद्र गृहस्थांनी

रकत्येक वेळां हा ग्रंथ माझ्या तोंडू न ऐकला व या ग्रंथांत रलरहले ला मजकूि खिा आहे अशारवषयीं त्यांनी
आपल्या सह्या मजकडे पाठरवल्या आहे त.

***
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प्रारक १ ले
सिकािी सवव खात्यांनीं िाह्मण कामगािांचें प्राबल्य असल्यामुळें त्यांचे स्वजातीय स्वाथी भटिाह्मण

आपले मतलबी धमाचे रमषानें अ्ञतानी शेतकऱ्यांस इतकें नारडतात कीं, त्यांस आपली लहान रचटकुलीं मुलें
शाळें त पाठरवण्याचीं साधनें िहात नाहींत व एकाद्यास तसें साधन असल्यास यांच्या दु रुपदे शानें तशी इच्छा
होत नाहीं.

आतां परहले प्रकािचे अक्षिशून्य शेतकऱ्यांस भटिाह्मण धमवरमषानें इतकें नारडतात कीं,

त्यांजरवषयीं या जगांत दु सिा कोठें या मासल्याचा पडोसा सांपडणें फाि कठीण. पूवीच्या धूतव आयविाह्मण
ग्रंथकािांनीं आपले मतलबी धमाचें रलगाड शेतकऱ्यांचें मागें इतकें सफाईनें लावलें आहे की, शेतकिी
जन्मास येण्याचे पूवीच त्याचे आईस ज्या वेळेस ऋतु प्राप्त होतो, ते व्हा रतच्या गभाधानारद संस्कािापासून ते

हा मिे पयंत रकत्येक गोष्टींनी लु टला जातो, इतकेंच नव्हे ति हा मे ला तिी याच्या मुलास श्राद्धें वगैिेच्या

रमषानें धमांचें ओिंे सोसावें लागतें. कािण शेतकऱ्यांचें रस्त्रयांस ऋतु प्राप्त होतांच भटिाह्मण जपानु ष्ठान व
तत्संबध
ं ीं िाह्मणभोजनाचे रनरमत्तानें त्यांजपासून द्रव्य हिण करितात व सदिचीं, िाह्मणभोजनें घेतेवळ
े ीं
भटिाह्मण आपले आप्तसोयिे व इष्टरमत्रांसह तूपपोळ्यांची व दरक्षणेची इतकी धांदल उडरवतात कीं,
त्यांच्या उिल्या सुिल्या अन्नापैकीं त्या रबचाऱ्या अ्ञतान शेतकऱ्यांस पोटभि आमटीपोळी रमळण्याची सुद्धां
मािामाि पडते . ऋतुशांतीरनरमत्तानें भटिाह्मणांची उदिशांती होऊन त्यांचे हातावि दरक्षणा पडतांच ते

शेतकऱ्यास आरशवाद रदल्यानंति त्यास त्यांचे रस्त्रयांनीं शरनवाि अथवा चतुथीचीं व्रतें धिावी म्हणोन उपदे श

करून घिोघि चालते होतात. पुढें भटिाह्मण दि शरनवािी व चतुथीस शेतकऱ्यांचे रस्त्रयांकडू न रुईचे
पानांच्या माळा मारुतीचे गळ्यांत घालवून व गवताच्या जुड्या गणपतीचे माथ्यावि िचून रशधे दरक्षणा आपण

घेतात व पुढें कधी कधी संधान साधल्यास सदिची व्रतें उजरवण्याची थाप दे ऊन शेतकऱ्यांपासून
लहानमोठी िाह्मणभोजनें घेतात. इतक्यांत शेतकिणी बाया सृष्टीिमाप्रमाणें गिोदि िंाल्यास,

भटिाह्मणांनी शेतकऱ्यांकडू न मुंज्यांचे िाह्मण घालरवण्याचे लटके पूवी केले ले नवस शेतकऱ्यांशी सहज
बोलतां बोलतां बाहे ि काढावयाचे व शेतकऱ्यांच्या रस्त्रया प्रसूत होण्याच्या पूवी भटजीबुवा शेतकऱ्यांचे घिी

िात्रंरदवस खड्या (फेऱ्या) घारलतात व त्यांच्याशीं मोठी लाडीगोडी लावून त्यांच्याशीं यजमानपणाचीं नातीं

लाऊन त्यांजपासून त्या नवसांची फेड करून घेतात. पुढें शेतकऱ्यांचे रस्त्रयांस पुत्र िंाले कीं, भटिाह्मणांची
धनिे षा उपटते . ती अशीं कीं, प्रथम मुख्य उपाध्ये शेतकऱ्यांचे घिी जातात व त्यांचे घिांतील वाव व

कासऱ्यांनीं वेळ मोजणाऱ्या अ्ञतानी रस्त्रयांस मुलांचे जन्मकाळ रवचारून, ज्या ज्या िाशीस जास्त अरनष्ट
ग्रह जु ळत असतील, तसल्या िाशी मुकिि करून त्यांच्या अभवकांच्या जन्मपरत्रका अशा िीतीनें तयाि

करितात कीं, अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे पुत्रजन्मानें जहाले ल्या सवव आनंदांत माती कालवून त्यास घाबिे करितात
व दु सिे रदवशीं त्याजकडू न झपडींतील झलगापुढें आपले भाऊबंद, सोयिे-धायिे व इष्टरमत्रांपैकीं
भटिाह्मणास मोलानें जपानुष्ठानास बसरवतात व त्यांपक
ै ीं कोणांस शेतकऱ्यापासून उपोषणाचे रनरमत्तानें

फलहािापुिते पैसे दे वरवतात. उन्हाशा असल्यास पंखे दे वरवतात, पावसाळा असल्यास छत्र्या आरण

रहवाळा असल्यास पांढऱ्या धाबळ्या दे वरवतात. खेिीज उपाध्याचा हात चालल्यास तो शतकऱ्यापासून
पुजेच्या रनरमत्तानें तेल, तांदूळ, नािळ, खािका, सुपाऱ्या, तूप, साखि, फळफळावळ वगैिे पदाथव
उपटावयास कमी किीत नाहींत. शेतकऱ्यांचे मनावि मूर्षतपूजेचा जास्ती प्रेमभाव ठसावा म्हणून काहीं भट

तपानु ष्ठान संपेपावेतों आपल्या दाढ्याडोया वाढरवतात, कांहीं फलाहािावि िाहतात. अशा नानाप्रकािच्या
लोणकढ्या थापा दे वन
ू जपानु ष्ठान संपेपावेतों भटिाह्मण, शेतकऱ्यांचें बिें च द्रव्य उपटतात. शेवटीं समास्प्त
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किरवते वळ
े ीं भटिाह्मण अ्ञतान शेतकऱ्यापासून िाह्मणभोजनासरहत यथासांग दरक्षणा घेण्यारवषयीं
कसकशी चंगळ उडरवतात हें सवव आपणांस माहीत असेलच.
आयव भटिाह्मण आपल्या संस्कृत रवद्यालयांत शूद्र
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शेतकऱ्यांचे

मुलास घेत नाहीत पिंतु ते आपल्या प्राकृत मिाठी शाळांत कामापुिती शूद्र शेतकऱ्यांची मुलें घेतात व

त्यांजपासून दिमहाचे पगािारशवाय दि अमावस्येस व पौर्षणमे स फसक्या, रकत्येक सणांस रशधा, दरक्षणा व
मुलांनीं शाळें त खाण्याकरितां आरणले ल्या चरबन्यामधून चौथाई घेऊन त्यांस धुळाक्षि, अंकगरणत, मोडी
कागदवाचन, भाकडपुिाणसंबंधीं प्राकृत श्लोक व भूपाळ्या रशकवून त्यांस कलगी अथवा तु ऱ्याच्या पक्षाच्या
लावण्या रशकून तत्संबध
ं ीं िंगडे घालण्यापुिते रविान करून सोरडतात. त्यांस आपल्या घिची रहशेबाची
टांचणें ठे वण्यापुितेंदेखील ्ञतान दे त नाही. मग त्यांचा मामले दाि कचेऱ्यांत प्रवेश होऊन कािकुनींचे काम
किणें कठीणच.

शेतकऱ्यांचे मुलाच्या मागणीच्या वेळीं िाह्मण जोशी हातांत पंचांगे घे ऊन त्यांचे घिीं जातात व

आपल्यापुढें िाशीचिें मांडून त्यांस मुलीमुलांचीं नावें रवचारून मनांत स्वरहत संकल्प धरून मोठ्या डौलानें

आंगठ्याचीं अग्रें बोटांचे कांड्यावि नाचवून भलता एकदा अरनष्ट ग्रह त्यांचे िाशीला जु ळवून, त्या ग्रहाचे
शमनाथव जपानु ष्ठानाच्या स्थापनेकरितां व त्यांचे सांगतेकरिता कांहीं द्रव्य शेतकऱ्यांपासून घेतात. नंति
शेतकऱ्यांच्या मुलाचा रतथीरनिय किते वळ
े ीं नविीचे विीं वस्त्राचे चौघडीवि तांदुळाचे िांगोळ्यांनीं चौकोनी

चौक तयाि करून त्यावि मुलीच्या व मुलाच्या रपत्यास बसवून त्यांचेपुढें खोबिें, खािका व हळकुंडाचे

लहान लहान ढीग मांडतात, हळदकुंकू व अक्षदा मागवून मुलीचे व मुलांचे वय, वणव, गुण वगैिे यांचा
कारडमात्र रवचाि न करितां कामापुित्या सुपाऱ्यांत गणपतीची प्राणप्ररतष्ठापना करून समपवयामीचे धांदलींत

शेतकऱ्यापासून सण्यांनीं पैसे उपटू न रचठोऱ्यावि नेमले ल्या रतथीचें रटप्पण करितात व त्यावि
हळदकुंकाचे माखण करून ते उभयतांचे हातीं दे तात. नंति ते थील सामानपैशासरहत चौकाचे तांदूळ आपले

पदिीं आवळू न गणपतीसही घिीं फोडू न खाण्याकरितां कडोसिीस लावून रनघून जातात. लग्नाचे पूवी
मारुतीचे दे वळांत वधूकडील पोषाक नविे मुलास दे तेवळ
े ीं भटिाह्मण आणा दोन आणे कडोसिीस लावून

पानरवडे पागोयांत खोवतात. नंति वधूचे मांडवांत नविा मुलगा गेल्यानंति बोहल्यासमोि त्या उभयतांस

उभे िाहण्याकरितां पायपायामध्यें थोडे थोडे गहू ं भिवून त्यावि समोिासमोि उभे करितात. पुढें वधुविांचे
मामाचे हातीं नागव्या तिवािी दे ऊन त्यास पाठीिाखे करितात. व ते थें जमले ल्या मंडळीपैकीं भलत्या

कोणचीं तिी अंगवस्त्रे घेऊन त्यावि हळदकुंकाचे आडवे रतडवे पट्टे ओढू न त्या वधूविांमध्ये अंतिपाट धरून
पाळीपाळीनें कोणी कल्याण िागांत व कोणी भौिवी िागांत श्लोक व आयवसरहत शु भमंगल म्हणून ते अ्ञतानी

शेतकऱ्यांचे मुलाबाळांची लग्नें लावतात. रकत्येक सधन माळ्या कुणब्यांचे लग्नांत त्यांचे भाऊबंद,
सोयिेधायिे व वऱ्हाडी यांची पवा न किता, अगांतुक िाह्मण दरक्षणेसाठी मांडीवि शालजोड्या घेऊन

मोठ्या िंोकानें लोडाशीं टे कून बसून मांडवांत इतकी धांदल करितात कीं, वधूविांच्या बापांनीं आमंत्रण

करून आणले ल्या गृहस्थांचें आगतस्वागत करून त्यांस पानरवडे दे ण्याची पुिती फुिसत होऊं दे त नाहींत.
असले रनःसंग दांडगे रभकािी दु सऱ्या एखाद्या दे शांत अथवा जातींत सांपडतील काय? इतक्यांत लग्न
लावणािे भटजी वधूविांस खालीं समोिासमोि बसवून त्यांचेपुढे नानाप्रकािचे रवधी करितांना, वेळोवेळीं
“दरक्षणां समपवयारम” म्हणतां म्हणतां शेवटीं थोड्याशा काडवासुड्या गोळा करून त्यांस अस्ग्न लावून त्यांत

तूप वगैिे पदाथव टाकून वधुविांस लज्जाहोमाच्या रनरमत्तानें चिचिीत धुऱ्या दे ऊन त्यांचे अ्ञतानी रपत्यापासुन
अखेिचे भले मोठे रशधे व दरक्षणा घेऊन घिीं जातात. साड्याचे रदवशीं एकदोन हे कड शेतकऱ्यांस हातीं

धरून वधुविांचे रपत्यापासून मन मानेल तशा िकमा आडवून घेतात व त्याचप्रमाणें मांडव खंडण्याबद्दल द्रव्य
त्याजपासून उपरटतात. त्यांतून रकत्येक सधन शेतकऱ्यास कणव वगैिे दानशूिांच्या उपमा दे ऊन त्याचेपढ
ु ें
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नानाप्रकािचे गोंडचाळे भरून त्यांस इतके पेटवतात कीं, लग्नाचे अखेरिस त्यांचे घिीं मोठमोठ्या सभा

करून त्यांत एकंदि वैरदक, शास्त्री, पुिारणक, कथेकिी व रभक्षुक भटिाह्मणांची वगावगी न करितां
त्यांजपासून दरक्षणा उपटू न आपआपलें घिीं जातां जातां त्यांजपैकीं रकत्येक गुलहौशी भटिाह्मण िात्रीं
मांडवांत नाच असल्यारवषयीं तपास ठे वन
ू डोचक्यावि रपटु कल्या पागुया व मांडीवि रचटु कल्या

शालजोड्या ठे वन
ू , आमंत्रण करून आणले ल्या गृहस्थांचे मांडीशी मांडी रभडवून , लोडाशीं टे कून सवव
िात्रभि नाकाच्या जोडनळ्यांत तपरकिीचे वायबाि ठासतां ठासतां आसपास तपरकिीचा धूिळा उडवून
खु शाल नायकणींचीं गाणीं ऐकत बसतात.

पुढें शेतकिी लोक वयपित्वें मिण पावतांच त्यांची मुलें संसाि करूं लागल्यापासून त्यांचे

मिणकाळपावेतों त्यांस भटिाह्मण धमाचे भुलथापाने कसें व रकती नागरवतात, त्याबद्दल एथें थोडासा
खु लासा करितों.

शेतकऱ्यांचीं मुलें आपलीं नवीं घिें बांधते वळ
े ीं शूद्र रबगािी भि उन्हाचे तपांत उिापोटावि मलमा

वगैिेची टोपलीं वहातात. गवंडी व सुताि उं च गगनचुरं बत पहाडावि माकडाचे पिी चढू न झभती िचून,
लाकडांच्या कळशा जोडू न घिें तयाि करितात. यामुळे त्यांची दया येऊन त्या बापुड्या कामगािांस गृहप्रवेश

किते वळ
े ीं तूपपोळ्यांची जेंवणें दे ऊं, म्हणून घिाचे मालक कबूल किीत असतात व तीं जेवणें
शेतकिीकामगािांस दे ण्यापूवी भटिाह्मण शेतकऱ्यांचे घिोघि िात्रंरदवस रघिया घालू न त्यास

नानाप्रकािच्या धमवसंबध
ं ीं भुलथापा दे ऊन, रकत्येक िाह्मण अंमलदािांच्या आललटप्पू रशफािशी रभडवून,
त्यांच्या नव्या घिांत होमरवधी करून घिच्या वळचणीला जागोजाग झचध्यांचीं रनशाणें फटकावून, प्रथम
आपण आपल्या रस्त्रया मुलांबाळांसहीत तूपपोळ्यांची यथासांग भोजनें सारून, उिलें सुिलें रशळें पाकें अन्न
भोळ्या भारवक अ्ञतानी घिधन्यास त्याच्या मुलांबाळांसरहत कामगािांस गुळवण्याबिोबि खाण्याकरितां

ठे वन
ू पानरवडे खातांच ऊसांतील इमानी कोल्हे भक
ु ीदाखल आरशवाद दे ऊन शेतकऱ्यांपासून दरक्षणा

गुंडाळू न पोटावि हात रफिरवत घिोघि जातात व एकदोन मतलबी साधू भटिाह्मण रकत्येक अल्पवयी
अल्लड शेतकऱ्यांचे रजवलग गडी बनून त्यांच नांवलौरककाचे शहास गुंतवून त्यांजकडू न लहानमोठ्या सभा
किवून त्यांमध्ये कांहीं भटिाह्मणांस शालजोड्या दे ववून बाकी सवांना दरक्षणा दे वरवतात. शेतकऱ्यांनी

नवीन बांधले ले शेतखाने खेिीज करून त्यांनीं नवीं दे वळें , पाि वगैिे इमािती तयाि केल्या कीं, ते थें
त्यांजपासून उद्यापनाचे रनरमत्तानें िाह्मणभोजन व दरक्षणा घेतातच.

दि चैत्रमासीं वषवप्ररतपदे स भटिाह्मण शेतकऱ्यांचे घिोघि वषवफळ वाचून त्यांजपासून दरक्षणा

घेतात. तसेंच िामनवमी व हनु मंतजयंतीचे रनरमत्तानें भटिाह्मण आपले आळींत एकाद सधन शेतकिी
असल्यास त्याजपासून अगि गिीबच सवव असल्यास त्यांजपासून आळीपाळीनें वगवण्या जमा करून
तूपपोळ्यांची िाह्मणभोजनें घेतात.

जेजुिीच्या यात्रेंत शेतकिी आपल्या मुलांबाळांसह तळें वगैिे रठकाणीं अंघोळी किते वळ
े ीं भटिाह्मण

ते थें संकल्प म्हणून त्या सवांपासून एकेक रशविाई दरक्षणा घेतात. ही यात्रा सुमािें पाऊण लांखाच्या खालीं

नसतें; व त्यांपक
ै ी रकत्येक अल्लड सधन शेतकऱ्यांचे मांडीवि खल्लड मुिळ्या बसतांच त्यांजपासून
दे विाह्मण सुवारसनीचे रनरमत्ताने तूपपोळ्यां पुिते द्रव्य उपटतात. रशवाय शेतकऱ्यांचे भंडािखोबिे , खंडोबा

दे वापुढें उधळण्याकरितां खिे दी करिते वळ
े ीं; भटिाह्मण वाण्याबिोबि आंतून पाती ठे वन
ू त्यास बिें च
नारडतात.
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दि आषाढमासीं एकादशीस भटिाह्मण रशधे दे ण्याची ऐपत नसणाऱ्या कंगाल शेतकऱ्यापासूनसुद्धां

रनदान एक पैसातिी दरक्षणा घेतात.

पंढिपुिीं एकंदि सवव शेतकिी आपल्या रस्त्रया व मुलेंबाळें यांसरहत चंद्रभागेंत स्नान करिते वळ
े ीं

भटिाह्मण नदीचे रकनाऱ्यावि उभें िाहू न, संकल्प म्हणून त्या सवांपासून एकेक रशविाई दरक्षणा घेतात. ही
यात्रा सुमािें एक लक्षाचे खालीं नसते; व त्यापैकीं कांही शेतकऱ्यांपासून दहा सुवारसनीिाह्मणांस व कांहीं
शेतकऱ्यांपासून रनदान एक सुवारसनीिाह्मणास तूपपोळ्यांचे भोजन दे ण्यापुित्या िकमा उपटू न माजघिांत

आपले घिची मंडळी पात्रावि बसरवले ली असते , ते थें प्रत्येक शेतकऱ्यास रनिरनिाळें नेऊन म्हणतात कीं,
“हे पहा तुमच्या सुवारसनीिाह्मण जेवावयास बसत आहे त. त्यांस कांहीं, दरक्षणा दे ण्याची मजी असल्यास
द्या, नाहींति त्यांस दु रून नमस्काि करून बाहे ि चला म्हणजे ते दे वास (रवठोबास) नैवद्य
े पाठवून
जेवावयास बसतील.” असे प्रामारणक धंदे करून पंढिपुिांतील शेंकडों िाह्मण बडवे श्रीमान िंाले आहे त.

दि श्रावणमासी नागपंचमीस रबळात रशिणाऱ्या मूर्षतमंत नागाच्या टोपल्या बगले त मारून

शेतकऱ्यांचे आळोआळीने, नागकू दूध रपलाव, “नागदरक्षणां समपवयारम” म्हणून पैसा गोळा किीत
रफिण्याची भटिाह्मणांची वरडलोपार्षजत वृरत्त, वैदू व गािोड्यांनीं बळकारवली असता त्याजवि ते

नु कसानीबद्दल रफयाद न करिता, केवळ दगडाच्या झकवा रचखलाच्या केले ल्या नागांच्या पुजा करून
अ्ञतानी शेतकऱ्यापासून दरक्षणा घेतात.

पौर्षणमे स श्रावणीच्या रनरमत्ताने महािाच्या गळ्यांतील काळ्या दोऱ्यांची खबि न घेता रकत्येक

डामडौली कुणब्यांचे गळ्यांत पांढऱ्या दोऱ्याची गागाभटी

[शूद्र लोकांत जानवीं घालण्याचा प्रथम प्रचाि नव्हता. गागाभट याने

रशवाजीमहािाजापासून सुवणवतुला दान घेऊन त्यास जानवें घातले , तेव्हापासून ही चाल पडली आहे .]

जावनीं घालताना

रशधादरक्षणेवि धाड घारलतात. एकंदि सवव शेतकऱ्यांचे हातात िाख्याचे [या िाख्या सुताच्या असून एक पैशास सुमािें २५
रमळतात.]

गंडे बांधून त्यांजपासून एकेक पैसा दरक्षणा घेतात.

वद्यप्ररतपदे स भटिाह्मण बहु तेक सधन शेतकऱ्यास सप्ताहाचा नाद लावून त्यांचे गळ्यांत रवणे

घालू न त्यांचे इष्टरमत्रांचे हातांत टाळ दे ऊन त्या सवांस मृदंगाचे नादात पाळीपाळीने िात्रंरदवस

पोपटासािखीं गाणी गाऊन नाचता नाचता टणटणा उड्या मािावयास लावून आपण त्यांचेसमोि मोठ्या

डौलाने लोडाशी टे कून त्यांच्या गमती थोडा वेळ पाहू न, दििोज फिाळाचे रनरमत्ताने त्याजपासून पैसे
उपटू न गोकुळअष्टमीचे िात्रीं

हरिरवजयातील रतसिा अध्याय वाचून यशोदे चे बाळं तपणाबद्दल

चुडेबांगड्यांची सबब न सांगता, शेतकऱ्यापासून दरक्षणा उपटतात. प्रातःकाळीं पािण्याचे रनरमत्तानें

शेतकऱ्यांचे खचाने किरवले लीं तुपपोळ्यांची जेवणें आपण प्रथम सारून उिले ले रशळे पाके अन्न
शेतकऱ्यासरहत टाळकुटे मृदंगे वैगऱ्यांस ठे वन
ू घिी रनघून जातात.

शेवटी श्रावण मरहन्यांतील सिते सोमवािी भटिाह्मण बहु तेक दे वभोळ्या अ्ञतानी शेतकऱ्यापासून

तूपपोळ्यांची रनदान एकतिी सुवारसनीिाह्मणभोजन घालण्याचे रनरमत्तने यथासांग रशधेसामग्ऱ्या घेऊन,
प्रथम आपण आपल्या रस्त्रया मुलांबाळांसरहत जेवन
ू गाि िंाल्यावि प्रसादादाखल एकदोन पुिणपोळ्या व

भाताची मूद भलत्यासलत्या इस्तऱ्यावि घालू न, दु रून शेतकऱ्यांचे पदिात टाकून, त्यांच्या समजु ती
कारढतात.

अनु क्रमणिका

दि भाद्रपदमासीं भटिाह्मण हितारलकेचे रमषानें आबालवृद्ध शेतकिणीपासून एकेक, दोनदोन पैसे

लु बारडतात.

गणेशचतुथीस शेतकऱ्यांचे घिांत गणपतीपुढें टाळ्या वाजवून आित्या म्हणण्याबद्दल त्यांजपासून

कांहीं दरक्षणा घेतात. ऋरषपंचमीस िांडमुंड शेतकिणी रस्त्रयांस पाण्याचे डबकांत बुचकळ्या मािावयास

लावून भटिाह्मण, शेतकऱ्यांचे रजवावि गणपतीचे संबध
ं ानें रदवसा मोदकांसह तूपपोळ्यांचीं भोजनें, सारून
विकांरत कीतवनें श्रवण किण्याचे भाव दाखवून आंतून अहोिात्र नामांरकत कसरबणींच्या सुितीकडे मंगळ
ध्यान लावून त्यांचीं सुस्वि गाणीं ऐकण्यांत चूि िंाल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे घिांतील कुंभािी गौिीच्या मुखाकडे
ढु ं कूनसुद्धां पहात नाहींत.

चतुदवशीस अनंताचे रनरमत्ताने शेतकऱ्यांपासून रशधे दरक्षणा घेतात. रपतृपक्षांत भट-िाह्मण एकंदि

सवव शेतकिी लोकांत पेंढािगदी उडवून त्यांच्यामागें इतके हात धुवन
ू लागतात कीं, त्यांच्यांतील मोलमजु िी

किणाऱ्या दीनदु बळ्या रनिारश्रत िांडमुंड शेतकिणींपासूनही त्यांच्या गणपतीच्या नांवानें त्यांजपासून रनदान
रसधे , दरक्षणा व भोपळ्याच्या फांका घेऊन आपल्या पायांवि डोचकी ठे वल्यारशवाय त्यांच्या सुटका किीत
नाहींत. मग ते थें भोंसले , गायकवाड, झशदे आरण होळकि यांची काय कथा?

तशांत करपलषष्ठीचा योग आला कीं, भटिाह्मण रकत्येक सधन शेतकऱ्यांस वाई, नारशक वगैिे

तीथांचे रठकाणीं नेऊन त्यांजपासून दानधमाचे रमषानें बिें च द्रव्य हिण करितात व बाकी उिले ल्या एकंदि
सवव दीनदु बळ्या शेतकऱ्यांपासून स्नान किते वळ
े ीं रनदान एकएक पैसा तिी दरक्षणा घेतात.

शेवटीं आमावास्येस भटिाह्मण रशधे दरक्षणांचे लालचीनें शेतकऱ्यांचे बैलांच्या पायाच्या पुजा

किरवतात.

रवजयादशमीस घोडे व आपयांचीं िंाडें पूजनाचे संबंधानें शेतकऱ्यांपासून दरक्षणा घेऊन

कोजारगिीस त्यांचा हात चालल्यास शेतकऱ्याचे दु धावि सपाटा मारितात.

अमावास्येस लक्ष्मीपूजन व ह्या पूजनाचे संबध
ं ानें शेतकऱ्यापासून लाह्या बत्ताशांसह दरक्षणा घेतात.
दि कार्षतकमासीं बरलप्ररतपदे स भटिाह्मण मांगामहािाप्रमाणें हातांत पंचात्यां घेऊन शेतकऱ्यास

ओवाळतां ओवाळतां “इडारपडा जावो आरण बळींचे िाज्य येवो” हा मूळचा खिा अरशवाद दे ऊन
शेतकऱ्यांच्या ओवाळण्या न मागतां, हातावि शालजोड्या घेऊन त्यास यजमानाचीं नातीं लावून शेतकऱ्यांचे
घिोघि माली मागत रफितात.

आळं दीचे यात्रेंत शेतकिी आपल्या कुटु ं बासह इंद्रायणींत स्नानें किीत असतां भटिाह्मण त्या

सवांपुढें संकल्प म्हणून त्यांजपासून एकेक पैसा दरक्षणा घेतात. ही यात्रा सुमािें पाऊण लक्षाचे खालीं नसते.
नंति िादशीस दे विाह्मणसुवारसनीचे रनरमत्ताने रकत्येक दे वभोळ्या शेतकऱ्यांपासून तूपपोळ्यांचीं व त्यांतन
ू

कोणी फािच दरिद्री असल्यास त्याजपासून साधा रसधा घेऊन आपपले कुटु ं बासह भोजनें करून त्या सवव
अ्ञतानी भारवकांस तोंडी पोकळ अरशवाद मात्र दे तात.

अनु क्रमणिका

रशवाय भोंवि गांवातील अ्ञतानी शेतकऱ्यास पंधिवड्याचे वािीचे नादीं लावून त्या सवांपासून बािा

मरहने दि िादशीस पाळीपाळीनें तूपपोळ्यांचीं िाह्मणभोजनें कारढतात. इतकेंच नव्हे पिंतु रकत्येक
पिरजलह्यांतील सधन शेतकऱ्यांस चढी पेटवून त्यांपासून तूपपोळ्यांचीं सहस्रभोजनें घालरवतात. शेवटीं
पिगांवचे शेतकऱ्यांचे पंचांनी अदावतीनें गुन्हे गाि ठिवून पाठरवले ल्या शेतकऱ्यांचें क्षौि किवून त्यांस
प्रायरित्ताचे रनरमत्तानें थोडें का नागरवतात?

वद्य िादशीस भटिाह्मण शेतकऱ्यांचे आंगणांतील तुळशीवृद
ं ावनासमोि धोत्राचा अंतिपाट धरून

मंगलाष्टकाचे ऐवजीं दोन चाि श्लोक व आया म्हणून तुळशींचीं लग्ने लावून शेतकऱ्यापासून आितीचे
पैशासह ओटीपैकीं कांहीं सामान हातीं लागल्यास गोळा करून जातात.

दि पौषमासीं मकिसंिांतीस भटिाह्मण शेतकऱ्यांचे घिीं संिांतफळ वाचून त्यांजपासून दरक्षणा

घेतात व रकत्येक अक्षिशून्य दे वभोळ्या शेतकऱ्यांस अगाध पुण्यप्राप्तीची लालू च दाखवून त्यांजकडू न
मोठ्या उल्हासानें त्यांचीं उसांचीं स्थळें भटिाह्मणांकडू न लु टरवतात.
दि

माघमासीं

महारशविात्रीस

भटिाह्मण

रकत्येक

शेतकऱ्यांचे

आळींतील

दे वळांनीं

रशवलीलामृताच्या अवृत्त्या करून सूयोदयाचे पूवी समास्प्त किते वळ
े ीं त्यांजपासून ग्रंथ वाचण्याबद्दल
रशधे दरक्षणा उपटू न नेतात.

दि फाल्गुनमासीं होळीपूजा करितांच; शेतकऱ्याजवळचें द्रव्य उडालें यास्तव म्हणा, अगि

झहदू धमाचे नांवाने ठणाणा बोंबा मारितात, तिी हे भटजीबुवा त्यांजपासून कांहीं दरक्षणा घेतल्यारवना त्यांस
आपापल्या डोचक्यात धूळमाती घालण्याकरितां मोकळीक दे त नाहींत.

सदिीं रलरहले ल्या प्ररतवषी येणाऱ्या सणांरशवाय मधूनमधून चंद्रग्रहण, सूयवग्रहण व ग्रहांचे

उलटापालटीचे संबध
ं ानें शेतकऱ्यापासून भटिाह्मण नानाप्रकािचीं दानें घेऊन एकंदि सवव पववण्या
पाळीपाळीनें बगलें त मारून, व्यरतपात भाऊबळानें शेतकऱ्यांचे आळोआळीनें भीक मागत रफितात. रशवाय

शेतकऱ्यांचे मनावि झहदु धमाचें मजबूत वजन बसून त्यांनीं रनःसंग होऊन आपले नादीं लागावें म्हणू न, सधन
शेतकऱ्यांचे घिोघि िात्रीं भटिाह्मण कधीं कधीं पांडवप्रताप वगैिे भाकड पुिाणांची पािायणें करून

त्यांजपासून पागोयाधोत्रासह द्रव्यावि घाला घालू न, रकत्येक रनमकहिामी भटिाह्मण आपल्या शेतकिी

यजमानाच्या सुनाबाळांस नादीं लावून त्यांस कुकूचकू किावयास रशकवतात. त्यांतून अधींमधीं संधान
साधल्यास शेतकऱ्यांचे घिी भटिाह्मण सत्यनािायणाच्या पूजा किवून प्रथम शेतकऱ्यांचे केळांत सव्वा शेिांचे

मानानें रनमवण िवा, रनिसें दू ध, लोणकढें तूप, व धुवासाखि घालू न तयाि किरवले ले प्रसाद घशांत सोडू न
नंति आपल्या मुलांबाळांसरहत तूपपोळ्यांची भोजनें सारून, त्यांजपासून यथासांग दरक्षणा बुचाडू न, उलटें
शेतकऱ्यांचे हातीं कंरदल दे ऊन घिोघि जातात.

इतक्यांतून शेतकऱ्यांपैकीं कांहीं दु बळे स्त्री-पुरुष चुकून िारहल्यास भटपुिारणक त्या सवांस भलत्या

एकाद्या दे वळांत दििोज िात्रीं जमा करून त्यांस िाधाकृष्ट्णाची लीला वगैिेसंबंधीं पुिाणें श्रवण किण्याचे
नादीं लावतात. समाप्तीचे समयीं त्या सवांस चढाओढींत पेटवून त्यांजपासून तबकांत भल्या मोठ्या

अनु क्रमणिका

महादरक्षणा जमा केल्यानंति, शेवटीं त्यांच्या रनिाळ्या वगवणीच्या खचानें आपण मोठ्या थाटानें पालख्यांत
बसून एकंदि सवव श्रोते मंडळीस मागेंपुढें घेऊन रमिवत रमिवत बिोबि जातात.

रकत्येक अक्षिशत्रु भटिाह्मणांस पंचांगावि पोट भिण्याची अक्ल नसल्यामुळें ते आपल्यापैकीं

एखाद्या बेवकूब ठोंब्यास ढवळ्याबुवा बनवून त्याचे पायांत खडावा व गळ्यांत रवष्ट्णा घालू न त्याजवि

एकाद्या शूद्राकडू न भली मोठी छत्री धिवून बाकी सवव त्याचेमागें िंांज्या, ढोलके ठोकीत “जे जे िाम, जे जे
िाम,” नामाचा घोष किीत अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे आळोआळींनें प्ररतरष्ठत भीक मागत रफितात.

रकत्येक भटिाह्मण मोठमोठ्या दे वळांतील रवस्तीणव सभामंडपांत आपल्यापैकीं एखाद्या दे खण्या

ज्वानास कवळे बुवा बनवून त्याचे हातांत रचपळ्यारवणा दे ऊन बाकी सवव त्याचेमागें ओळीनें तालमृदंु गाचे
तालांत मोठ्या प्रेमानें “िाधा कृष्ट्ण िाधा” म्हणतां म्हणतां नाच्यापोिासािखे हावभाव करून दशवनास
येणाऱ्या जाणाऱ्या सधन िांडमुंडीस आपले नादीं लावून आपलीं पोटे भरून मोठ्या मौजा मारितात.

रकत्ये मरतमंद भटिाह्मणांस भटपणाचा धंदा करून चैना मािण्यापुिती अक्ल नसल्यामुळें ते

आपल्यापैकीं एखाद्या भोळसि कािकुनास दे वमहालकिी बनवून बाकीचे िाह्मण गांवोगांव जाऊन अ्ञतानी
शेतकऱ्यांपासून दे वमहालकऱ्यास नवस किवून त्यास त्यासंबंधानें बिें च खोिीस आरणतात.

रकत्येक भटिाह्मणास वेदशास्त्रांचे अध्ययन करून प्ररतष्ठेनें रनवाह किण्याची ताकद नसल्यामुळें ते

आपल्यापैकीं एखाद्या अधववड्य
े ा भांग्यास बागलकोटचे स्वामी बनवून बाकीचे भटिाह्मण गांवोगांव जाऊन
“स्वामी सवांचे मनांतील वासना मनकवड्यासािख्या जाणून त्यांपैकीं कांहीं पूणव होण्यारवषयीं अन्यमागानें
बोलू न दाखरवतात.” अशा नानाप्रकािच्या लोणकढ्या थापा अ्ञतानी शेतकऱ्यांस दे ऊन त्यांस स्वामीचे
दशवनास नेऊन ते थें त्यांचें द्रव्य हिण करितात.

सदिीं रलरहले ल्या एकंदि सवव भटिाह्मणांच्या धमवरूपी चिकांतून शेतकऱ्यांची मस्ती रजिली नाहीं,

ति भटिाह्मण बदिीकेदाि वगैिे तीथवयात्रेचे नादीं लावून शेवटीं त्यांस काशीप्रयागास नेऊन ते थें त्यास
हजािों रुपयास नागवून त्यांच्या दाढ्यारमशा बोडू न त्यांस त्यांचे घिी आणून पोहोचरवतात. व शेवटी
त्याजपासून मांवद्याचे रनरमत्ताने मोठमोठाली िाह्मणभोजने घेतात.

अखेि शेतकऱ्याचे मिणानंति भटिाह्मण स्मशानी काियांची सोंगे घेऊन त्यांचे पुत्राकडू न दििोज

नानाप्रकािचे रवरध किवून त्याचे घिीं दििोज गरुडपुिाणें वाचन, दहावे रदवशी धनकवडी वगैिे रडपोविील
वतनदाि कागभटजीस कॉव कॉव म्हणून, झपडप्रयोजनाचा मानपान दे ऊन त्याजपासून गरुडपुिाणाचे

मजु िीसरहत रनदान तांब,े रपतळ्या, छत्र्या, काठ्या, गाद्या व जोडे दान घेतात. पुढे शेतकऱ्यांची एकंदि सवव

मुले मिे पावेतो त्याजपासून मयताचे श्राद्धपक्षास झपडदाने किरवते वळ
े ी त्याचे ऐपतीचे, मानाने रशधे व
दरक्षणांची वषासने घेण्याची वरहवाट त्यांनीं ठे रवली आहे . ती ही कीं, शेतकिी यजमानास मोठी लाडीगोडी

लावून कोणास कािभािी, कोणास पाटील, कोणास दे शमुख वगैिे तोंडापुित्या पोकळ पदव्या दे ऊन,
त्यांजपासून भटिाह्मण आपले मुलामुलींचे लग्न वगैिे समयीं केळीच्या पानांसह भाजीपाले फुकट उपटू न,

त्यांजवि आपली छाप ठे वण्याकरितां शेवटीं एखादे प्रयोजनांत त्या सवांस आमंत्रणें करून मांडवांत आणून

बसरवतात व प्रथम आपण आपले जातवाल्या स्त्रीपुरुषांसह भोजनें सारून उठल्यानंति ते थील सवव एकंदि
पात्रांविील खिकयाची नीटनेटकी प्रतवाि रनवड करून त्यांस आपले शूद्र चाकिांचे पंक्तीस बसवून तीं

अनु क्रमणिका

सवव खिकटीं मोठ्या काव्याडाव्यानें नानातऱ्हे चे सोंवळे चाव करून दु रूनच वारढतात; पिंतु बाजािबसव्या
काड्यामहालांतील शेतकऱ्यांच्या हं गामी वेसवािांडांच्या मुखास चुब
ं नतुंबड्या लावून त्यांच्या मुखिसाचे
धुडके

[A Sepoy Revelt by Henry Mead, pages 12 and 23.]

घेण्याचा काडीमात्र रवरधरनषेध न कितां, ते आपले

यजमान शेतकऱ्यांस इतके नीच मारनतात कीं, ते आपल्या अंगणांतील हौदास व आडास शेतकऱ्याला
स्पशवसुद्धां करूं दे त नाहींत; मग त्यांच्याशीं िोटी व बेटीव्यवहाि कोण करितो?

एकंदि सवव सदिचे हरकगतीवरून कोणी अशी शंका घेतील कीं, शेतकिी लोक आज रदवसपावेतों

इतके अ्ञतानी िाहू न भटिाह्मणांकडू न कसे लु टले जातात? यास मािंें उत्ति असें आहे कीं, पूवी मूळच्या
आयव भटिाह्मणांचा या दे शांत अम्मल चालू होतांच त्यांनीं आपल्या हस्तगत िंाले ल्या शूद्र शेतकऱ्यास रवद्या
दे ण्याची अटोकाट बंदी करून, त्यास हजािों वषे मन मानेल तसा त्रास दे ऊन लु टू न खाल्लें, यारवषयीं

त्यांच्या मनु सरं हतेसािखे मतलबी ग्रंथांत ले ख सांपडतात. पुढें कांहीं काळानें चाि रनःपक्षपाती परवत्र

रविानांस िह्मकपटारवषयीं बिें न वाटू न त्यांनीं बौद्ध धमाची स्थापना करून, आयव िाह्मणांच्या कृरत्रमी

धमाचा बोजवाि करून या गांजले ल्या अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांस आयवभटांचे पाशांतून मुक्त किण्याचा िंपाटा
चालरवला होता. इतक्यांत आयव मुगुटमण्यांतील महाधूतव शंकिाचायानीं बौद्धधमी सज्जनांबिोबि
नानाप्रकािचे रबतंडवाद घालू न त्यांचा झहदु स्थानांत मोड किण्यारवषयीं दीघव प्रयत्न केला. तथारप बौद्ध

धमाच्या चांगुलपणाला रतलप्राय धौका न बसतां उलटी त्या धमाची रदवसेंरदवस जास्त बढती होत
चालली. तेव्हां अखेिीस शंकिाचायांने तुकी लोकांस मिाठ्यांत सामील करून घेऊन त्यांजकडू न तिवािीचे

जोिानें बौद्ध लोकांचा मोड केला. पुढें आयव भटजींस गोमांस व मद्य रपण्याची बंदी करून, अ्ञतानी शेतकिी
लोकांचे मनावि वेदमंत्र जादूसरहत भटिाह्मणांचा दिािा बसरवला.

त्यावि कांगी काळ लोटल्यानंति हजित महमद पैगंबिाचे जहामदव रशष्ट्य, आयव भटांचे कृरत्ररम

धमासरहत सोिटी सोमनाथासािख्या मूतीचा तिवािीचे प्रहािांनीं रवध्वंस करून, शूद्र शेतकऱ्यांस आयाचे

िह्मकपटांतून मुक्त करूं लागल्यामुळें, भटिाह्मणांतील मुकुंदिाज व ्ञतानोबांनीं भागवतबखिींतील कांहीं
कस्ल्पत भाग उचलू न त्यांचे प्राकृत भाषेंत रववेकझसधु व ्ञतानेश्विी या नांवाचे डावपेची ग्रंथ करून
शेतकऱ्यांची मनें इतकी भ्रमष्ट केलीं कीं, ते कुिाणासरहत महमदी लोकांस नीच मानून त्यांचा उलटा िे ष
करूं लागले . नंति थोडा काळ लोटल्यावि तुकािाम या नांवाचा साधु शेतकऱ्यांमध्यें रनमाण िंाला. तो

शेतकऱ्यांतील रशवाजीिाजास बोध करून त्याचे हातून भटिाह्मणांच्या कृरत्रमी धमाची उचलबांगडी करून

शेतकऱ्यास त्यांच्या पाशांतून सोडवील, या भयास्तव भटिाह्मणांतील अट्टल वेदांती िामदासस्वामींनीं

महाधूतव गागाभटाचे संगन्मत्तानें अक्षिशून्य रशवाजीचे कान फुंकण्याचें सट्टल ठिवून, अ्ञतानी रशवाजीचा व
रनस्पृह तुकािामबुवांचा पुिता स्नेहभाव वाढू रदला नाहीं. पुढें रशवाजी िाजाचे पाठीमागें त्याच्या मुख्य

भटपेशव्या सेवकानें रशवाजीचे औिस वािसास सातािचे गडावि अटकेंत ठे रवलें . पेशव्याचे अखेिीचे

कािकीदीत त्यांनीं गाजििताळांची वरू व चटणीभाकिीवि गुजािा किणाऱ्या िकयालं गोया

शेतकऱ्यापासून वसूल केले ल्या पट्टीच्या द्रव्यांतून, त्यांच्या शेतीस पाण्याचा पुिवठा व्हावा म्हणून धिणें वगैिे
बांधकामाकडे एक छदाम खचव न घालतां, पववतीचे िमण्यांत वीसवीस पंचवीसपंचवीस हजाि भटिाह्मणांस
मात्र शालजोड्या वगैिे बरक्षसें दे ण्याचा भरडमाि उठरवला व हमे शा पेंढाऱ्यांनी लु टू न फस्त केले ल्या

शेतकऱ्यांपासून सक्तीनें वसूल केले ल्या जामदािखान्यांतून अ्ञतानी शेतकऱ्यांस रनदान प्राकृत रवद्या
दे ण्याकरितांही दमडीच्या कवड्या खची न घालतां, िाह्मणांचीं मतलबी धमवशास्त्रे रशकणाऱ्या भटिाह्मणांस

शेकडों रुपयांचीं वषासनें दे ण्याची चंगळ उडवून, पववतीचे िमण्यातील कोंडवाड्यांत मात्र एकंदि

ओगिाळ्यांनीं मोहिापुतळ्यांची रखचडी वाटण्याची बाजीिाव पेशवेसाहे बांनीं मोठी धूम उडरवली, म्हणून

अनु क्रमणिका

आम्हांस फािसें नवल वाटत नाहीं. कािण िावबाजी हे अस्सल आयव जातीचे िाह्मण होते . सबब तसल्या
पक्षपाती दानशूिानें पववतीसािख्या एखाद्या संस्थानांत शेतकऱ्यांपक
ै ीं कांहीं अनाथ िांडमुंडींची व रनिारश्रत
पोिक्या मुलीमुलांची सोय केली नाहीं, फक्त आपल्या

[A Sepoy Revelt by Henry Mead, pages 133. Having received

an English education, he [The adopted son of the late Bajee Rao. the ex-peishwa of the Maharattas.] was a frequent visitor at
the tables of Europeans of rank and was in the habit of entertaining them in turn at Bhitoor, etc.]

जातींतील भटिाह्मण,

गवई पुजािी व चािपांच रहमायती अगांतुक भटिाह्मणांस दििोज प्रातःकाळीं अंघोळीस ऊन पाणी व दोन
वेळां प्ररतरदवशीं परहल्या प्रतीचीं भोजनें रमळण्याची सोय करून, हिएक रनिशनास दूध पेढे वगैिे फिाळाची
आरण पािण्यास व एकंदि सवव सणावािांस त्यांचे इच्छे प्रमाणें पक्वान्नांची िे लचेल उडवून त्या सवास

अष्टोप्रहि चौघड्यासरहत गवयांचीं गाणींबजावणीं ऐकत बसवून मौजा मािण्याची यथास्स्थत व्यवस्था लावून
ठे वली आहे .

या वरहवाटी आमचें भेकड इंग्रज सिकाि जशाच्या तशाच आज रदवसपावेतो चालू ठे वन
ू त्याप्रीत्यथव

कष्टाळू शूद्रारद अरतशूद्र शेतकऱ्यांचे रनढळाचे घामाचे पट्टीचे द्रव्यांतून हजािों रुपये सालदिसाल खची
घालतें.

सांप्रत रकत्येक शूद्रारद अरतशूद्र शेतकिी रिस्स्त धमव स्वीकारून मनु ष्ट्यपदास पावल्यानें ,

भटिाह्मणांचें महत्त्व कमी होऊन त्यांना स्वतः मोलमजु िीचीं कामें करून पोटें भिण्याचे प्रसंग गुदित
चालले आहे त, हें पाहू न रकत्येक धूतव भटिाह्मण खु ळ्या झहदु धमास पाठीशीं घालू न नानाप्रकािचे नवे समाज
उपस्स्थत करून त्यांमध्यें अपिोक्ष िीतीनें महमंदी व रिस्ती धमाच्या नालस्त्या करून त्यांरवषयी

शेतकऱ्यांची मनें भ्ष्ट किीत आहे त. असो. पिंतु पुिातन मूर्षतपूजोत्तेजक िह्मवृद
ं ांतील काका व साववजरनक
सभेचे पुढािी जोशींबुवा यांनीं झहदु धमांतील जातीभेदाच्या दु िरभमानाचें पटल आपल्या डोळ्यांवरून

एकीकडे काढू न शेतकिी लोकांची स्स्थती पारहली असती ति, त्यांच्यानें एकपक्षीय धमाच्या प्ररतबंधानें

नाडले ल्या रबचाऱ्या दु दैवी शेतकऱ्यांस अ्ञतानी म्हणण्यास धजवलें नसतें ; व जि ते आमच्या इंग्रज

सिकािास शेतकऱ्यांवि होणाऱ्या धमाच्या जु लमाची यथातथ्य मारहती करून दे ते, ति कदारचत, त्यास
दयेचा पािंि फुटू न तें भूदेव भटिाह्मण कामगािांची शूद्रास रवद्या दे ण्याच्या कामांत मसलत न घेतां, त्यांस
ती दे ण्याकरितां रनिाळे उपाय योरजतें.

सािांश, रपढीजात अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे द्रव्याची व वेळेची भटिाह्मणांकडू न इतकी हारन होते कीं,

त्यांजला आपलीं लहान मुलेंसुद्धां शाळें त पाठरवण्याचें त्राण उित नाहीं व यारशवाय आयवभटऋषींनीं फाि
पुिातन काळापासून “शूद्र शेतकऱ्यास ्ञतान दे ऊं नये” म्हणून सुरूं केले ल्या वरहवाटीची अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे

मनावि जशीची तशीच धास्ती असल्यामुळे त्यांना आपलीं मुलें शाळें त पाठरवण्याचा रहय्या होत नाहीं आरण
हल्लींचे आमचे दयाळू गव्हनम र जनरलस हे ब न
ं ीं प त ळचे अमणे िरान लोासत्त त्मणा िाज्यांतील महाप्रतापी
जॉजव वाझशगटन ताताचा रकत्ता घेऊन, येथील िाह्मण सांगतील तो धमव आरण इंग्रज कितील ते कायदे

मानणाऱ्या अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांस, रविान भटिाह्मणांप्रमाणेंच म्युरनरसपारलटींत आपले वतींने
मुखत्याि रनवडू न दे ण्याचा अरधकाि रदला आहे खिा, पिंतु या प्रकिणांत भटिाह्मण आपले रवद्याचे मदांत

सोवळ्या ओवळ्याच्या तोऱ्यांनीं अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्र लोकांशीं छक्ेपंजे करून त्यांना पुढे ठकवूं
लागल्यास आमचे िय ळू गव्हनम र जनरलस हे ब च
ं े माथ्यावि कदारचत् अपयशाचे खापि न फुटो, म्हणजे
भटिाह्मणांचे गंगेंत घोडे नाहले , असे आम्ही समजू.
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प्रारक २ रे
सिकािी गोिे अरधकािी हे बहु तकरून ऐषाआिामात गुंग असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचे वास्तरवक

स्स्थतीबद्दल मारहती करून घेण्यापुिती सवड होत नाही व या त्यांच्या गाफीलपणाने एकंदि सवव सिकािी

खात्यांत िाह्मण कामगािांचे प्राबल्य असते . या दोन्ही कािणांमुळे शेतकिी लोक इतके लु टले जातात की,
त्यांस पोटभि भाकि व अंगभि वस्त्रही रमळत नाही.

एकंदि सवव झहदु स्थानांत पूवी कांही पिदे शस्थ व यवनी बादशाहा व रकत्येक स्वदे शीय िाजेिजवाडे

या सवांजवळ शूद्र शेतकऱ्यांपैकी लक्षावरध सिदाि, मानकिी, रशले दाि, बािगीि, पायदल, गोलं दाज
माहू त, ऊंटवाले व अरतशूद्र शेतकऱ्यांपैकी मोतद्दाि चाकिीस असल्यामुळे लक्षावरध शूद्रादी अरतशूद्र

शेतकिी लोकांचे कुटु ं बास शेतसािा दे ण्याची फािशी अडचण पडत नसे. कािण बहु तेक शेतकऱ्यांचे
कुटु ं बातील रनदान एखाद्या मनु ष्ट्यास तिी लहानमोठी सिकािी चाकिी असावयाचीच. पिंतु हल्ली सदिचे
बादशहा, िाजेिजवाडे वगैिे लयास गेल्यामुळे सुमािे पंचवीस लक्षाचे वि शूद्रादी अरतशूद्र शेतकिी वगैिे
लोक बेकाि िंाल्यामुळे त्या सवांचा बोजा शेतकी किणािांवि पडला आहे .

आमच्या जहामदव इंग्रज सिकािच्या कािस्थानानें एकंदि सवव झहदु स्थानांत हमे शा लढायांचे

धुमाळ्यांत मनु ष्ट्यप्राण्यांचा वध होण्याचे बंद पडल्यामुळे चहू ं कडे शांतता िंाली खिी, पिंतु या दे शांत

स्वाऱ्या, रशकािी बंद पडल्यामुळे एकंदि सवव लोकांचे शौयव व जहामदी लयास जाऊन िाजेिजवाडे , “भागू
बाया” सािखे रदवसा सोवळे नेसून दे वपूजा किण्याचे नादांत गुंग होऊन िात्री रनिथवक उत्पत्रत
वाढरवण्याचे छं दात लं पट िंाल्यामुळे, येथील चघळ खानेसुमािी मात्र फाि वाढली. यामुळे सवव

शेतकऱ्यांमध्ये भाऊरहस्से इतके वाढले की, रकत्येकांस आठआठ, दहा दहा पाभिीचे पेऱ्यावि गुजािा
किावा लागतो, असा प्रसंग गुजिला आहे . व अशा आठआठ, दहादहा पाभिीचे पेऱ्याकरितां त्यांना एकदोन
बैल जवळ बाळगण्याची ऐपत नसल्यामुळे तें आपलीं शेतें शेजाऱ्यापाजाऱ्यास अधेलीनें अथवा खंडाने दे ऊन,
आपली मुले माणसे बिोबि घेऊन कुठे तिी पिगावी मोलमजु िी करून पोट भिण्यास जातात.

पूवी ज्या शेतकऱ्याजवळ फािच थोडी शेंते असत व ज्याचा आपले शेतीवि रनवाह होत नसें, ते

आसपासचे डोंगिाविील दऱ्याखोऱ्यांतील जंगलातून ऊंबि, जांभळ
ू वगैिे िंाडांची फळें खाऊन व पळस,

मोहा इत्यादी िंाडांची फुलें , पानें आरण जंगलांतून तोडू न आणले ल्या लाकूडफायां रवकून,
पेट्टीपासोडीपुिता पैसा जमा किीत व गांवचे गायिानाचे रभस्तीवि आपल्याजवळ एक दोन गाया व दोनचाि

शेिड्या पाळू न त्यांच्यावि जेमते म गुजािा करून मोठ्या आनंदाने आपआपल्या गावींच िहात असत. पिंतु
आमचे मायबाप सिकािचे कािस्थानी युिोरपयन कामगािांनी आपली रबलायती अष्टपैलू अक्ल सवव खची

घालू न भलें मोठे टोले जंग जंगलखातें नवीनच उपस्स्थत करून, त्यामध्ये एकंदि सवव पववत डोंगि,
टे कड्या, दिीखोिी व त्याचे भिीस पडीत जरमनी व गायिानें घालू न फािे स्टखातें रशखिास नेल्यामुळे
दीनदु बळ्या पंगु शेतकऱ्याचे शेिडाकिडास या पृथ्वीचे पाठीवि िानचा वािासुद्धां खाण्यापुिती जागा उिली

नाहीं. त्यांनी आतां साळी, कोष्टी, सणगि, लोहाि, सुताि वगैिें कसबी लोकांच्या कािखान्यां त त्यांचे
हाताखाली रकिकोळ कामे करून आपली पोटें भिावींत. ति इंग्लडांतील कािागीि लोकांनी रुरचरुचीच्या
दारु-बाटल्या, पाव, रबस्कुटें , हलवे, लोणचीं, लहानमोठ्या सुया, दाभण, चाकू, कातऱ्या, रशवणाची यंत्रे,

भाते, शेगड्या, िंगीबेिंगी रबलोिी सामान, सूत, दोिे, कापड, शाली, हातमोजे, पायमोजे, टोप्या, काठ्या,

छत्र्या, रपतळ, तांबे लोखंडी पत्रे, कुलपे, रकल्ल्या, डांबिी कोळसे, तऱ्हे तऱ्हे च्या गाड्या, हािरनसे, खोगिे ,

अनु क्रमणिका

लगाम, शेवटी पायपोस यंत्रािािे ते थे तयाि करून, येथें आणून स्वस्त रवकू लागल्यामुळे येथील एकंदि

मालास मंदी पडल्याकािणाने येथील कोष्टी, साळी, जु लयी, मोमीन इतके कंगाल िंाले आहे त की,

त्यापैकी रकत्येक रवणकि लोक अरतशय मंदीचे रदवसांत उपाशी मरूं लागल्यामुळे अिुस्तव कधीं कधीं
चोरून छपून आपला रनवाह डाळीच्या चुणीवि, रकत्येक तांदळाच्या व गव्हाच्या कोंड्यावि व रकत्येक

अंब्यांच्या कोयांवि करितात. रकत्येक पद्मसाळी, घिातील दातांशी दात लावून बसले ल्या बायकापोिांची
स्स्थती पहावेनाशी िंाली म्हणजे, संध्याकाळी रनःसंग होऊन दोनचाि पैशांची उधाि झशदी रपऊन बेशुद्ध
िंाल्याबिोबि, घिात जाऊन मुिद्य
् ासािखे पडतात. रकत्येक पद्मसाळी गुजिमािवाड्याकडू न मजु िीने वस्त्रें
रवणावयास आणले ले िे शीम व कलाबतू येईल त्या झकमतीत रवकून आपल्या मुलांबाळांचा गुजािा करून.
गुजिमािवाड्यांचे हाती तुिी दे ऊन िातोिात पिगांवी पळू न जातात. अशा पोटासाठी लागले ल्या बुभरु क्षत
कसबी लोकांनी रिकाम्या शेतकऱ्यांस मदत कशी व कोणती द्यावी?

दु सिें असे की, शूद्रारद अरतशूद्रांवि, पुिातनकाळीं आपले वाडवरडलांनी महत्प्रयासांनी व कपटांनी

रमळरवले ले वचवस्व रचिकाळ चालावे व त्यांनी केवळ घोडा, बैल वगैिे जनाविांसािखे बसून आपणांस

सौख्य द्यावे, अथवा रनर्षजव शेतें होऊन आपणासाठी जरूिीचे व ऐषाआिामाचे पदाथव त्यांनी उत्पन्न किावेत,
या इिाद्याने आटक नदीचे पलीकडे स झहदु लोकांपैकी कोणी जाऊ नये, गेले असतां तो भ्ष्ट होती अशी बाब

िाह्मण लोकांनी झहदू धमात घुसडली. यापासून िाह्मण लोकांच्या इष्ट हे तू रसद्धीस गेला; पिंतु इति
लोकांचे फािच नु कसान िंालें . पिकीय लोकांच्या चालचलणुकीचा त्यास पडोसा न रमळाल्यामुळे ते

खिोखिच आपणास मानवी प्राणी न समजता, केवळ जनाविे समजू लागले आहे त. इति दे शांतील

लोकांशी व्यापािधंदा अगदी नकोसा िंाल्याने ने कंगाल होऊन बसले ; इतकेच नाहीं पिंतु “आपले दे शांत
सुधािणा किा. आपले दे शांत सुधािणा किा,” अशी जी सुधािले ले िाह्मण लोक रनदान िाह्यात्कािी हल्ली
हकाटी रपटीत आहे त, त्यास कािण त्यांची ही वि जाणरवले ली धमाची बाब कािण िंाली असावी, हें अगदी

रनर्षववाद आहे . या कृरत्रमी बाबींमुळे साळी, सुताि वगैिे कािारगि लोकांचे ति अरतशय नु कसान िंाले .

आरण त्यास ती पुढे रकती भयंकि स्स्थतीस पोहोचवील, याचा अदमास खऱ्या दे शकल्याणेच्छु खेिीज
कोणासही लागणाि नाही.

आता कोणी अशी शंका घेतील की, गिीब शेतकऱ्यांनी, ज्या शेतकऱ्यांजवळ भिपूि शेतें असतील,

त्याचे हाताखाली मोलमजुिी करून आपला रनवाह किावा, ति एकंदि सवव रठकाणी संतरत जास्त
वाढल्यामुळे कांही वषे पाळीपाळीने शेतें परडक टाकण्यापुिती भिपूि शेतें शेतकऱ्यांजवळ उिली नाहीत.
ते णेकरून शेतांस रवसावा न रमळता तीं एकंदि सवव नापीक िंाली. त्यांत पूवीप्रमाणे रपके दे ण्यापुिते सत्व
रशल्लक िाहीले नाही. त्यांनी आपल्या कुटु ं बाचाच रनवाह करितां करितां नाकी दम येतात, ते व्हा त्यांनी

आपल्या गिीब शेतकिी बांधवास मोलमजु िी दे ऊन पोसावें, असें कसें होईल बिें ? अशा चोहोंकडू न
अडचणीत पडले ल्या बहु तेक शेतकऱ्यांस आपली उघडी नागडी मुले शाळें त पाठरवण्याची सवड होत नाही

व हे सवव आमच्या दू िदृष्टी सिकािी कामगािांस पक्ेपणी माहीत असून ते सवव अ्ञतानी मुक्या शेतकऱ्यास

रवद्या दे ण्याच्या रमषाने सिसकटीने लाखो रुपये लोकलफंड गोळा कितात व त्यांपक
ै ीं एक तृतीयांश िक्म

नांवाला रवद्याखातीं खि्ची घालू न कोठें कोठें तुिळक तुिळक शाळा घातल्या आहे त. त्या शाळें त थोडीबहु त

शेतकिी आपलीं मुलें पाठरवतात. पिंतु त्यांचे मुलांस रशकरवणािे रशक्षक स्वतः शेतकिी नसल्यानें त्यांस
असावी तशी आस्था असते काय? जे लोक आपल्या मतलबी धमाच्या बरडवािामुळें शेतकऱ्यास नीच मानून
सववकाळ स्नानसंध्या व सोंवळे चाव किणािे , त्यांजपासून शेतकऱ्याचे मुलांस यथाकाळी योग्य रशक्षण न
रमळतां, ते जसेचे तसेच ठोंबे िाहतात, यांत नवल नाहीं; कािण आजपावेतों शेतकऱ्यांपासून वसूल केले ल्या
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लोकलफंडाचे मानानें शेतकऱ्यांपैकी कांही सिकािी कामगाि िंाले आहे त काय? व तसें घडू न आलें

असल्यास ते कोणकोणत्या खात्यांत कोणकोणत्या हु द्यांचीं कामें किीत आहे त, यारवषयी आमचे वाकबगाि
शाळाखात्यांतील रडिे क्टिसाहे बांनीं नांवरनशीवाि पत्रक तयाि करून सिकािी ग्यारिंटांत छापून प्ररसद्ध

केल्यास, शेतकिी आपले मायबाप सिकािास मोठ्या उल्हासानें जेव्हा दु वा दे तील, ते व्हां सिकािी

ग्यारिंरटयि मायबापांचे डोळे उघडतील. कािण खेड्यापाड्यांतून जेवढे म्हणून रशक्षक असतात, ते सवव
बहु तकरून िाह्मण जातीचेच असतात. त्यांचा पगाि आठबािा रुपयांचे वितीं नसतो व ज्यांची योग्यता

पुण्यासािख्या शहिांत चािसहा रुपयांचे वितीं नसतें, असले पोटाथी अरविान िाह्मण रशक्षक, आपला

मतलबी धमव व कृरत्रमी जात्यारभमान मनांत दृढ धरून, शेतकऱ्यांचे मुलांस शाळें त रशकरवतां रशकरवतां
उघड रितीने उपदे श करितात कीं, “तुम्हांला रवद्या रशकून कािकुनांच्या जागा न रमळाल्यास आम्हासािखीं
पंचांगें हातीं घेऊन घिोघि रभक्षा का मागावयाच्या आहे त?”

अशा अ्ञतानी शेतकऱ्यांच्या शेतांची दि तीस वषांनी पैमाष करितांना, आमचे धमवशील सिकािचे

डोळे िंाकून प्राथवना किणािे युिोपीयन कामगाि, शेतकऱ्यांचे बोडक्यावि थोडीतिी पट्टी वाढरवल्यारशवाय
शेवटी ‘आमे न’ ची आिती म्हणून आपल्या कंबिा सोडीत नाहीत. पिंतु सदाचें काम चालू असतां रशकािीचे

शोकी युिोपीयन कामगाि ऐषाआिाम व ख्यालीखु शालींत गुंग असल्यामुळें त्यांचे हातखालचे धूतव िाह्मण
कामगाि अ्ञतानी शेतकऱ्यास थोडे का नागरवतात? व युिोपीयन कामगाि त्यांजवि बािीक नजि ठे रवतात
काय?

जेव्हा अ्ञतांनी व मूढ शेतकऱ्यांत आपसांत शेताच्या बांधाबद्दल झकवा समाईक रवरहिीवि असले ल्या

भाऊबंदीच्या पाणपाळीसंबध
ं ी थोडीशी कुिबूि होऊन मािामािीं िंाली कीं, कळीचे नािद भटकुळकणी यांनीं

दोन्हीं पक्षांतील शेतकऱ्यांचे आळींनी जाऊन त्यांस रनिरनिाळे प्रकािचे उपदे श करून, दु सिे रदवशीं
त्यापैकीं एक पक्षास भि दे ऊन त्यांचे नांवाचा अजव तयाि करून त्यास मामले दािाकडे पाठरवतात. पुढे
प्ररतवादी व साक्षीदाि हे , समन्स घेऊन आले ल्या पट्टे वाल्यास बिोबि घेऊन आपआपलीं समन्सें रुजूं

किण्याकरितां कुळकिण्यांचे वाड्यांत येतात व त्यांचीं समन्सें रुजूं करून रशपायास दिवाज्याबाहे ि
घालरवतांच दोन्ही पक्षकािांस पृथक पृथक एके बाजूला नेऊन सांगावयाचें कीं, “तुम्ही अमक्या व तुम्ही

तमक्या वेळीं मला एकांतीं येऊन भेटा, म्हणजे त्यारवषयी एखादी उत्तम तोड काढू ं .” नंति नेमले ल्या वेळीं
वादी व त्याचे पक्षकाि घिीं आल्यावि त्यास असें सांगावयाचें कीं, “तुम्ही फाि ति काय पिंतु अमुक
िकमे पयंत मन मोठें किाल, ति मामले दािसाहे बांचे फडनरवसांस सांगून तुमचे प्ररतवादीस कांहींना कांहीं

तिी सजा दे वरवतों. कािण ते केवळ फडनरवसाचे हातांत आहे त. मी बोलल्याप्रमाणें कांहींच घडू न न

आणल्यास, मी तुमची िक्म त्याजपासून पित घे ऊन तुम्हास दे ईल व मािंे श्रमांबद्दल बरहिोबा तुम्हास जी

बुरद्ध दे ईल तेंच द्या झकवा काहींच रदलें नाहीं तिी झचता नाहीं. मािंी काहीं त्यारवषयी तिाि नाही. तुम्हाला
यश आले म्हणजे आम्ही सवव रमळवले .” नंति प्ररतवादीचे पक्षकािाकडू न वादीचे दु पटीने व आपले

श्रमाबद्दल कांही रमळू न िक्म घेऊन त्याजबिोबि असा किाि किावयाचा कीं, “मी सांगतो तशी तकिाि
दे ऊन त्याबद्दल दोनतीन बनावट साक्षीदाि द्या, म्हणजे फडनवीसास सांगन
ू तुमच्या केसासही धक्ा लागूं

दे णाि नाही, कािण त्याचें वजन मामले दािासाहे बावि कसें काय आहे , हें तुम्हाला ठावुकच आहे . व आता

मी तुम्हाबिोबि किाि केल्याप्रमाणें तुमचे काम फते न िंाल्यास त्याच रदवशी तुमची िक्म त्याजपासून पित
आणून तुमची तुम्हांस दे ईन. पिंतु मािंे श्रमाबद्दल घेतले ल्या रुपयांतून तुम्हांस एक कवडी पित किणाि

नाही, हे मी आतांच सांगतो, नाहींति अशा खटपटीवाचून मािंी काहीं चूल अडली नाहीं.” नंति मामले दाि
कचेिीतील िाह्मणकामगाि अक्षिशून्य अशा वादीप्ररतवादींच्या व त्यांच्या साक्षीदािांच्या जबान्या घेतेवळ
े ी,

अनु क्रमणिका

ज्या पक्षकािांकडू न त्यांची मूठ गाि िंाली असेल, त्यांच्या जबान्या घेतेवळ
े ी त्यांस कांही सूचक प्रश्न घालू न

अनु कूल जबान्या तयाि करितात. पिंतु ज्या पक्षकािांकडू न त्यांचा हात नीट ओला िंाला नसेल , त्यांच्या

जबान्या झलरहते वळ
े ी त्यामध्ये एकंदि सवव मुद्दे मागेपढ
ु े करून अशा तयाि करितात की, यांजपासून
वाचणािाच्या झकवा ऐकणाऱ्यांच्या मनांत त्या कज्यांचे वास्तरवक स्वरुप न येतां, त्यांचा समज त्यांरवरुद्ध
होईल. रकत्येक िाह्मण कािकून अ्ञतान शेतकऱ्यांच्या जबान्या रलरहतांना त्यातील कांही मुद्यांची कलमे

अरजबात गाळू न टारकतात. रकत्येक िाह्मणकामगाि शेतकऱ्यांच्या जबान्या आपल्या घिीं नेऊन िात्री

दु सऱ्या जबान्या तयाि करून सिकािी दप्तिांत आणून ठे रवतात. असें असेंल ति एखादा रनःपक्षपाती जिी

अम्मलदाि असला, तिी त्यांच्या हातूनही अन्याय होण्याचा संभव आहे . यापुढें रखसे चापसणाऱ्या
बगले वरकलांनी भिीस घातल्यावरून त्यांनी युिोरपयन कले क्टिाकडे अपीले केल्यावि कले क्टिांच्या

रशिस्ते दािांच्या, ज्या पक्षकािांकडू न मुठी गाि होतील, त्याप्रमाणे त्यांच्या अजीच्या जबानीच्या सुनावण्या

कले क्टिपुढें करितात व त्या वेळीं यांतील बहु तेक मारू मुद्दे वाचतां वाचतां गाळन कले क्टिाचे मुखांतून शुद्ध

सोनेिी वाक्यें, “टु मची टकिाि टिकटी आहे ” बाहे ि पडू न आपले वतीनें रनकाल करून घेण्याचे संधान न
साधल्यास, रशिस्ते दाि त्यांचे प्रकिणावि आपले मजीप्रमाणे रगचमीड मिाठी रलहू न साहे बबहादू ि

संध्याकाळीं आपल्या मॅडम साहे बाबिोबि हवा खाण्यास जाण्याचे धांदलीत, अगि मिाठी नीट समजणािा
एखादा दं डुक्या साहे ब असल्यास तो आदले रदवशीं कोठें मे जवानीस जाऊन जागले ला असल्यामुळें दु सिे

रदवशी सुस्त व िंोपेच्या गुंगीत असता, झकवा रशकािीस जाण्याचे गडबडीत ते थे जाऊन, पूवी त्यांनी जसे
शेिे सांरगतले असतील, त्याचप्रमाणे हु बह
े ू ब वाचून दाखवून त्याच्या सह्या त्या प्रकिणावि सहज घेतात.

रकत्येक रतिसट कले क्टिांचे पुढें धूतव रशिस्ते दािची मात्रा चालत नसल्यास ते कांही आडमूठ

अक्षिशून्य शेतकऱ्यांची प्रकिणे मुख्य सदि स्टे शनच्या रठकाणी तयाि न करिता त्यास गांवोगांव
कले क्टिाचे स्वािीमागे पायाला पाने बांधून रशळे तुकडे खात खात रफिावयास लावून त्यांची हाडे

रखळरखळी करून मस्ती रजिरवतात. व रकत्येक रनवळ अ्ञतानी शेतकऱ्यांच्या अि्ज्या फैलास एकदोन
रदवस न लावता, त्यांच्या प्ररतपक्षाकडू न कांही रचिीरमिी रमळाल्यास त्या मुळीच गाळू न टारकतात.

अखेिीस दोन्ही पक्षांपैकी जास्ती पैसा खचव किणाऱ्या पक्षास जेव्हा जय रमळतो, ते व्हा एकंदि सवव गांवकिी
लोकांत चुिस उत्पन्न होऊन गावांत दोन तट पडतात. नंति पोळ्याचे रदवशी बैलाची उजवी बाजू व होळीस

अि्धी पोळी कोणी द्यावे यासंबधी दोन्ही तटांमध्ये मोठमोठ्या हाणामाऱ्या होऊन त्यांतून रकत्येकांची डोकी

फुटू न जखमा जाल्यावि भट (एकंदि सवव फौजदािी, रदवाणी वगैिे कज्जे अ्ञतानी शेतकऱ्यांना उपस्स्थत
किण्याचे कामीं कज्जाचे तळाशी हे कळीचे नािद नाहीत असे फािच थोडे कज्जे सांपडतील) कुळकणी दोन्ही

तटवाल्यांस विकांरत शाबासक्या दे ऊन, आंतून पोंचट पोरलस पाटलास हातांत घेऊन तालु क्यांतील मुख्य

पोरलस भुतावळास जागृत करितात. ते व्हां ते थून, आंतून काच्यांनीं पोटे आवळू न वरून काळ्या रपवळ्या
पाटलोनी व बूट, डगल्यापगड्यांनी सुशोरभत होऊन, हातीं िंगीबेिंगी रटकोिी घेतले ल्या बुभरु क्षत
रशपायांच्या पाठीमागें धापा दे त एक दोन झिंगले ले आडमूठ हवालदाि व जमादाि बगले त बोथले ल्या
तिवािी घेऊन प्रथम गांवात येताच महाि व पोलीसपाटील यांस मदत घेऊन व एकंदि गावांतील दोन्ही

पक्षांतील लोकांस पकडू न आणून चावडीवि कैद करितात व पहािे कऱ्यारशवाय बाकी सवव रशपाई व
अम्मलदाि अ्ञतानी पाटीलसाहे बांचे मदतीने, मािवाड्याच्या दु कानातून मन मानेल त्या भावाने व मापाने

रसधासामुग्री घेऊन चावडीवि पित येतां येतां दारूच्या रपठ्यात कोणी मेजवान्या रदल्यास, ऐन गुंगीच्या
नादांत जेवन
ू गाि िंाल्यानंति, थोडीशी डामडौली पूसतास करून त्यांच्या त्या सवव कैदी लोकांस मुख्य
ठाण्यात आणून फौजदािासमोि उभे करून त्याच्या हु कुमाप्रमाणे त्याची पक्ी चौकशी होईतोपावेतो त्यास

कच्चे कैदे त ठे रवतात. यापुढे कैदी शेतकऱ्यांच्या घिची माणसे आपापल्या बायका-मुलांबाळांच्या अंगाविील
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रकडू करमडू क मोडू न आणले ल्या िकमा फौजदापकचेिीतील कामगािांची समजूत किण्याचे भिीस

कसकशा घालरवतात, त्यापैकी कांही मासले येथे दाखरवतो. जि एखाद्या पक्षांतील लोकांस जास्ती

मोठाल्या जखमा िंाल्यावि असल्यास धूतव कामगाि, कुळकण्यांच्यािािें दु सऱ्या पक्षाकडू न काही िकमा
घेवन
ू त्यांच्या त्या सवव जखमा बऱ्या होऊन त्यांचा मागमुद्दा मोडे तोंपावेतो ती प्रकिणे तयाि करून
मारजस्रेटसाहे बाकडे पाठरवण्यास रवलं ब लावतात. कधीं कधीं धूतव कामगािांच्या मुठी गाि िंाल्यास ते

दु सऱ्या पक्षांतील मुद्याचे साक्षीदािांनीं त्यांच्या खटल्यांत साक्षीच दे ऊं नये म्हणून त्यांच्या सावकािास रभडा

घारलतात. ते कधीं कधीं मुद्याचे सारक्षदािांनीं आपलीं सामाने रुजू किण्याचे पूवी त्यास कुळकि्ण्याचेमाफवत
नानातऱ्हे च्या धाकधमक्या दे ऊन त्यास भलत्या एखाद्या दू ि पिगांवी पळवून लारवतात. त्यांतून कांही

आडमुठ अ्ञतानी शेतकऱ्यांनीं कुळकण्याचेिािें िाह्मण कामगािांच्या सूचनांचा अव्हे ि करून आपल्या

आपल्या साक्षी दे ण्याकरितां कचेिींत आल्यास, एक ति ते अक्षिशून्य असल्यामुळें त्यांच्या स्मिणशक्त्या धड
नसतात व दु सिें त्यांस मागच्यापुढच्या सवालांचा संदभव जु ळून जबान्या दे ण्याची स्फुर्षत नसते, यामुळें

त्यांच्या जबान्या घेतेवळ
े ीं धूतव कामगाि त्यांस इतके घाबिे करितात की, त्यास “दे माय धिणी ठाव” होतो.
ते कधी कधी अ्ञतानी शेतकऱ्यांच्या जबान्या घेतांना त्यांच्या नानाप्रकािच्या चाळकचेष्टा करून त्यांस इतके
घाबिे करितात की, त्यांनी खिोखि जे कांही डोळ्यांनी पारहले व कानांनीं ऐकलें असेल, त्यारवषयी
इत्यंभत
ू साक्ष दे ण्याची त्यांची छातीच होत नाहीं. यारशवाय रकत्येक धाडस कामगािांचे हातावि भक्म
दरक्षणा पडल्या कीं, ते कुळकि्ण्यांचे साह्यानें कायद्याचे धोिणाप्रमाणें नाना प्रकािचे बनाऊ पुिावे व
सारक्षदाि तयाि किवून मन मानेल त्या त्या अ्ञतानी शेतकऱ्यास दं ड अथवा ठे पा किरवतात. त्या वेळी त्या
सवांजवळ दं ड भिण्यापुित्या िकमा नसल्यामुळें, त्यांपक
ै ी बहु तेक शेतकिी आपले

इष्टरमत्र,

सोयिेधायऱ्यापासून उसन्या िकमा घेऊन दं डाच्या भिीस चालू न घिोघि आल्याबिोबि, उसन्या िकमा
घेतले ल्या ज्यांच्या त्यांस पित दे ऊन इति ठे पा िंाले ल्या मंडळीस तुरुंगातून सोडरवण्याकरितां अरपले

लावण्यापुित्या िकमा सावकािापाशीं कजव मागू लागल्यास आमच्या सिकािच्या पक्षपाती शेतकऱ्यांचे
कायद्यामुळे शेतकऱ्यास कोणी अिुवाले सावकाि आपल्या दािाशी उभे सुद्धा किीत नाहींत. किाण आपले

पदिचे पैसे शेतकऱ्यास कजाऊ दे ऊन, त्यानंति रनवाडे करून घेतेवळ
े ीं रखसे चापसणाऱ्या आडमूठ शूद्र

बेरलफांच्या समजु ती काढू न सामानें रुजूं करून आणले ल्या अ्ञतानी शेतकऱ्यांसमक्ष भि कोडतात

सावकािास फरजती करून घ्यावी लागते . रकत्येक तरुण गृहस्थांनी नानाप्रकािचीं कायदे पस्ु तकें
िाघूसािखीं तोंडपाठ केल्यामुळें त्यांच्या पिीक्षा उतितांच आमचें भोळसि सिकाि त्यांस मोठमोठ्या

टोले जंग न्यायरधशांच्या जागा दे ते, पिंतु हे लोक आपल्या साववजनीक मूळ महत्वाचा बांधवी संबध
ं तोडू न,
आपण येथील भूदेवाचे औिस वािसपूत्र बनून, कोडतांत एकंदि सवव पिजातींतील वयोवृद्ध, वडील दु बळ्या
गृहस्थास तुच्छ मानून त्यांची हे ळसांड करितात. प्रथम हे सिकािी रिवाजाप्रमाणे एकंदि सवव साक्षीदाि

वगैिे लोकांस कोडतात दहा वाजता हजि होण्यास सामानें करून आपण सुमािें बािा वाजता कोडतात
येऊन, ते थील एखादे खोलींत तास अधातास उताणे पालथे पडू न नंति डोळे पुशीत बाहे ि चौिंगाविील

खु चीच्या आसनावि येऊन बसल्याबिोबि, रखशातील पानपट्टी तोंडात घालू न माकडाचे पिी दांत रवचकून
चावतां चावतां पायावि पाय ठे ऊन, पाकेटातील डब्या बाहे ि काढू न तपरकिीचे फस्के नाकांत ठासता
ठासतां खालीं बसले ल्या मंडळीवि थोडीशी वांकडी नजि टाकून डोळे िंांकीत आहे त, इतक्यात तांबडी
पगडी, काळी डगलीं, पाटलोणबुटांनीं चष्ट्क बनून आले ल्या प्लीडि वरकलांनी त्यांच्यापुढे उभे िाहू न

रमशांवि ताव दे ऊन “युवि आनि” म्हणण्याची चोपदािी ललकािी ठोकल्याबिोबि हे भूदेव जज्जसाहे ब,

आपल्या पोटावि हात रफिवून आपले जातभाऊ वरकलास रवचाितात कीं, “तुमचें काय बोलणें आहे ?”
यावरून वरकलसाहे ब आपल्या रखशांत हात घालू न म्हणतात कीं, “आज एका खुनी खटल्याच्या संबध
ं ानें

आम्हांस सेशनांत हाजि होणे आहे . सबब आपण मे हेिबान होऊन आमचे माफवतचे येथील कज्जे आज तहकूब
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ठे वावेत.” हें म्हणताच न्यायारधशांनीं माना हलवून गुढ्या रदल्याबिोबि वकीलसाहे ब गाड्याघोड्यावि स्वाि
होऊन आपला िस्ता धरितांच न्यायाधीश आपल्या कामाची सुिवात करितात. यारवषयीं येथे थोडे से

नमुन्याकरितां घेतों. रकत्येक भूदेव न्यायारधश आपल्या ऊंच जातीच्या तोऱ्यांत झकवा कालच्या ताज्या

अमलाच्या िंोकात, न्याय करितांना, बाकी सवव जातींतील बहु तेक लोकांबिोबि अिे तुिेरशवाय भाषणच
किीत नाहींत. रकत्येक अक्डबाज गृहस्थांनीं कोडतांत आल्याबिोबि या िाजझबड्या भूदेवास लवून मुजिे

केले नाहींत, ति त्यांच्या जबान्या घेतेवळ
े ीं त्यांस रनिथवक छरळतात. तशांत िाह्मणी धमाच्या रवरूद्ध

एखाद्या रठकाणीं समाज उपस्स्थत होऊन त्यास सामील असणाऱ्यांपक
ै ीं थोि गृहस्थास कोडतांत हजि
होण्यास थोडासा अवेळ िंाला कीं, त्यांचा सूड (येथे सुधािणा किणाऱ्या लोकांनी सिकािच्या नांवाने कां
रशमगा किावा?) उगरवण्याकरितां त्यांच्या श्रीमंतीची अथवा त्यांच्या वयोवृद्धपणाची काडीमात्रा पिवा न

करितां, त्यांची भि कोडतांत जबान्या घेतेवळ
े ीं िे वडी िे वडी करून सोरडतात. त्यांतून हे भूदेव बौद्धधमी

मािवाड्यांची फटफरजती व पट्टाधूळ कसकशी उडरवतात, हें जगजारहि आहे च. कधीं कधीं ह्या छद्मी
भूदेवाच्या डोक्यांत वादीप्ररतवादींच्या बोलण्याचा भावाथव बिोबि रशिे नासा िंाला, म्हणजे हे

स्नानसंध्याशील, श्वानासािखे चवताळू न त्याच्या हृदयाला कठोि शब्दांनीं चावे घेतात. ते असे कीं—“तू
बेवकुब आहे स, तुला वीस फटके मारून एक मोजावा. तू लालतोंड्याचा भाऊ तीनशेंड्या मोठा लु च्चा
आहे स.” त्यावि त्यांनीं कांहीं हू ं चूं केल्यास त्या गरिबाचे दावे िद्द करितात. इतकेंच नव्हे पिंतु या खु नशी
न्यायारधशांच्या तबेती गेल्या कीं, सवव त्यांच्या जबान्या घिीं नेऊन त्यांतील कांहीं मुद्यांची कलमें गाळू न

त्याऐवजीं दु सऱ्या ताज्या जबान्या तयाि किवून, त्यावि मन मानेल तसे रनवाडे दे त नसतील काय? कािण
हल्लीं कोणत्याही जबान्यांवि, जबान्या रलहू न दे णािांच्या सह्या अथवा रनशाण्या करून घेण्याची वरहवाट
अजी काढू न टाकली आहे . सािांश, बहु तेक भूदेवन्यायाधीश मन मानेल तसे घाशीिाम कोतवालासािखे

रनवाडे करूं लागल्यामुळें रकत्येक खानदान चालीच्या स्य सावकािांनीं आपला दे वघेवीचा व्यापाि बंद
केला आहे . तथारप बहु तेक िाह्मण व मािवाडी सावकाि सदिचे अपमानाचा रवरधरनषेध मनांत न आरणता

रकत्येक अक्षिशून्य शेतकऱ्यांबिोबि दे वघेवी करितात. त्या अशा कीं, प्रथम ते , अडचणींत पडले ल्या
शेतकऱ्यांस फुटकी कवडी न दे तां, त्याजपासून रलहू न घेतले ल्या कजविोख्यांवरून त्याजवि सिकािी

खात्यांतून हद्दपाि िंाले ल्या खंगाि पेनशनसव लोकांनीं सुशोरभत केले ल्या लवादकोटात हु कुमनामे करून

घेऊन नंति व्याजमनुती कापून घेऊन बाकीच्या िकमा त्यांच्या पदिांत टारकतात. हल्लीं रकत्येक िाह्मण व
मािवाडी, सावकाि नापतीच्या अक्षिशून्य शेतकऱ्यास सांगतात कीं, “सिकािी कायद्यामुळें तुम्हांला

गहाणावि कजाऊ रुपये आम्हांस दे ता येत नाहींत, यास्तव तुम्ही जि आपलीं शेतें आम्हास खिे दी करून
द्याल, ति आम्ही तुम्हास कजव दे ऊं व तुम्ही आमचे रुपयांची फेड केल्याबिोबि आम्ही तुमची शेतें पित

खिे दी करून तुमच्या ताब्यात दे ऊं,” म्हणून शपथा घेऊन बोल्या मात्रा करितात, पिंतु या सोंवळ्या व
अझहसक सावकिापासून कुटु ं बवत्सल अ्ञतानी भोळ्या शेतकऱ्यांची शेते क्वरचतच पित रमळतात. यारशवाय

हे अट्टल धमवशील सावकाि, अक्षिशून्य शेतकऱ्यांस कजव दे तांना त्यांचे दु सिे नाना प्रकािचें नु कसान
करितात. सदिील सावकाि अक्षिशून्य शेतकऱ्यांवि नानातऱ्हे च्या बनावट जमाखचाच्या वह्यांसरहत
िोख्यांचे पुिावे दे ऊन रफयादी जेव्हां िाह्मण मुनसफांच्या कोटात आरणतात, ते व्हा अ्ञतानी शेतकिी

आपणास खिे न्याय रमळावेत म्हणून आपले डागडारगने मोडू न, पारहजे रततक्या िकमा कज्जाच्या भिीस

घालतात. पिंतु त्यांस त्यांचे जातीचे रविान वरशले व खिी मसलत दे णािे सू्ञत गृहस्थ वकील नसल्यामुळे
अखेि त्याविच उलटे हु कुमनामे होतात, ते व्हां ते रवचािशून्य, चाि पोटबाबू बगले वरकलांचे
फुसलावण्यावरून आपल्या बिोबि न्याय रमळतील या आशेने वरिष्ठ कोडतांत अरपले करितात; पिंतु वरिष्ठ

कोडतांतील बहु तेक युिोरपयन कामगाि ऐषआिामांत गुंग असल्यामुळें अ्ञतानी शेतकऱ्यांस एकंदि सवव
सिकािी खात्यांतील िाह्मणकामगाि रकती नारडतात, यारवषयीं येथें थोडे से मासले वाईक नमुने घेतों, ते
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येणेंप्रमाणे :- प्रथम धूतव वकील अ्ञतानीं शेतकऱ्यापासून स्टांपकागदावि वकीलपत्रें व बरक्षसादाखल

कजाऊ िोखे रलहू न घेतांच त्यांजपासून सिकाि व मूळ रफयादीकरितां स्टांप वगैिे रकिकोळ खचाकरितां
अगाऊ िोख घेतात. नंति रकत्येक धूतव वकील, रशिस्ते दािांचे पाळीव िांडांचे घिी रशिस्ते दािसाहे बांचे
समोि त्यांनीं गाणीं किवून त्यांस शेतकऱ्यांपासून कांहीं िकमा दे वरवतात.

अ्ञतानी शेतकऱ्यांपासून आडवून लांच खाणाऱ्या सिकािी कामगािास व लाचाि िंाल्यामुळें लांच

दे णाऱ्या अक्षिशून्य शेतकऱ्यांस कायदे शीि रशक्षा रमळते. हत्यािबंद पोरलसांच्या उिावि दिवडे घालणाऱ्या

भट फडक्या िामोशास व लाचाि िंाल्यामुळें फडक्याबिोबि त्याच्या पातीदाि भावास रशळे पाके भाकिीचे

तुकडे दे णाऱ्या रभत्र्या शस्त्रहीन कंगाल शेतकऱ्यांचे बोडक्यावि जशी कायदे शीि पोलीसखचाची िक्म
लादली जाते, व शेतकऱ्यांचे घिांत चोऱ्या किणाऱ्या सवव जातींच्या चोियांस जशी कायदे शीि रशक्षा

रमळते , त्याचप्रमाणें जे शेतकिी आपल्या परहल्या िंोपेच्या भिांत असतां त्यांच्या घिांत चोिांनीं चोऱ्या केल्या
असतां त्या शेतकऱ्यांसही कायदे शीि रशक्षां का नसावी?! एवढा कायदा मात्र आमचे कायदे कौस्न्सलांनीं
करून एकंदि सवव पोंचट पोरलसांचा गळा मोकळा केल्याबिोबि आमचे न्यायशील सिकािचे
स्वगाजवळच्या रसमल्यास घंटानाद होईल.

रकत्येक कर्षमष्ठ िाह्मणकामगाि आपल्या जातींतील पुिारणकाला व कथेकऱ्याला, रकत्येक अ्ञतानी

सधन शेतकऱ्यांपासून दे णग्या दे वरवतात. रकत्येक धोिणी धूतव, अ्ञतानी भोळ्या सधन शेतकऱ्यांस गांठून

त्यांजपासून िाधाकृष्ट्णाची नवीं दे वळें गांवोगावीं बांधवून, कांहीं जु न्या दे वळांचा जीणोद्धाि किरवतात व

त्यांजकडू न उद्यापनाचे रनरमत्तानें मोठमोठालीं िाह्मणभोजनें कारढतात. रकत्येक धूतव कामगाि युिोरपयन
कामगािांच्या नजिा चुकवून एकंदि सवव अ्ञतानी शेतकऱ्यांस नानाप्रकािे त्रास दे तात व त्याबद्दल शेतकिी

लोक आंतले आंत त्यांचे नांवानें खडे फोडीत असतांही त्यांनीं (कामगािांनीं) युिोरपयन कामगािांचे पुढें पुढें
िात्रंरदवस चोंबडक्या केल्या कीं, ते त्यांचेबद्दल उलया सिकािांत रशफािशी करून त्यांच्या बढत्या
किरवतात. त्यांतून बहु तेक युिोरपयन कामगािांस दहावीस रमरनटे अस्खरलत मिाठी भाषण किण्याची

केवढी मािामाि पडते आरण अशा “टू मी आमी” किणाऱ्या युिोरपयन कामगािांस सातिकि छत्रपती
महािाज, रहम्मतबहादि, सिलष्ट्कि, झनबाळकि, घाटगे, मोरहते, दाभाडे , घोिपडे वगैिे शेतकिी

[A Sepoy
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या लोकांपेक्षां, सिकािावि आपले चरिताथाचा बोजा कोणत्याही प्रकािें न टाकतां स्वतंत्र िीतीनें उद्योगधंदा करून अनेक प्रसंगी आपला मौल्यवान
वेळ खचव करून लोककल्याणाचीं कामें िंटू न किणािे लोकांस सिकािनें रवशेष मान दे णें हें िास्त आहे . नाहींपेक्षां आपल्यांत जी प्ररसद्ध म्हण आहे
“मेहेनती रदलगीि आरण चोिटे खुशाल”, त्या म्हणीप्रमाणें न्याय होणाि आहे .]

जहामि्दाची खासगत सोजिी भाषणांतील सवव

गाऱ्हाणी रशस्तवाि समजून घेऊन त्यांचे परिहाि ते कसे किीत असतील, तें दे व जाणे! रकत्येक धूतव
िाह्मणकािमगाि आपल्या धोिणांनें सदा सववकाळ वागूं लागतील, वा इिाद्यानें ते रजल्ह्यांतील रकत्येक
कुटाळ असून वाचाळ भटिाह्मणांस पुढे करून त्यांचे हातून जागोजाग मोठाले जंगी समाज उपस्स्थत

किरवतात व आंतून आपण अन्य िीतीनें शूद्रांतील शेतकिी, गवतवाले , लाकडवाले , कंट्र्याक्टि, पेनशनसव
व इस्टे टवाले गृहस्थांकडे आपलें वजन ते रभडा खची घालू न त्यास पारहजेल त्या समाजात सभासद

किरवतात. रकत्येक युिोरपयन कामगािांच्या कांहीं घिगुती नाजूक कामास मदत दे ण्याचे उपयोगी िाह्मण
रशिस्ते दाि पडले कीं, युिोरपयन कामगाि त्यांच्यारवषयीं सिकािांत रशफािशी करून त्यांस िावसाहे बांच्या
पदव्या दे वरवतात आरण सदिचे युिोरपयन कामगािांच्या जेव्हां दु सऱ्या रजल्ह्यांत बदल्या होतात, ते व्हां हे

तोंडपुजे िावसाहे ब मनास येतील तशीं मानपत्रें तयाि करून, त्यांवि शहिांतील चाि पोकळ प्ररतष्ठा
रमिरवणाऱ्या अ्ञतानी, सधन कुणब्या माळ्यांच्या व तेल्यातांबोळ्यांच्या मोडक्यातोडक्या सह्या भितीला
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घेऊन भलत्या एखाद्या अक्षिशून्य शूद्र कंट्र्याक्टिांच्या टोले जंग रदवाणखान्यांत मोठमोठ्या सभा करून

त्यांमध्यें त्यांस हीं मानपत्रे दे तात. सािांश अस्मानीसुलतानीमुळें पडले ल्या दु ष्ट्काळापासून; तसेंच टोळांच्या

तडाक्यापासून होणािें नु कसान केव्हांतिी भरून येते, पिंतु एकंदि सवव लहानमोठ्या सिकािी खात्यांत
बहु तेक युिोरपअन कामगाि ऐषाआिामांत गुंग असल्यामुळें, त्या सवव खात्यांत भट पडू न, ते कोंकणांतील
िाह्मण खोतासािखे येथील सवव अक्षिशून्य शेतकऱ्यांचे जे नु कसान करितात, तें कधींही भरून येण्याची

आशा नसते . या सवारवषयीं कच्च्या हकीकती रलहू ं गेल्यास त्यांची “रमस्तिीज ऑफ रद कोटव ऑफ लं डन”
सािखीं पुस्तकें होतील. व ही अ्ञतानी शेतकऱ्यांची िंाले ली दै न्यवाणी स्स्थती जेव्हां रिस्स्त लोकांस
पहावेनां, ते व्हां त्यांनी युनायटे ड ग्रेट रिटनांत येथील रवद्याखात्याचे नांवानें रशमग्याचा संस्काि सुरू केला.
त्यावरून येथील कांहीं स्यिाद्ग्रहस्थांसरहत रकत्येक बडे

सिदाि लोकांनी झहदु स्थानांतील

रवद्याखात्याकडील मुख्य अरधकाऱ्यांची थोडीशी पट्टाधूळ िंाडण्याची सुरुवात केली, कोठं न केली, तोंच
मायाळू गव्हनवि जनिलसाहे बांनीं येथील रवद्याखात्यारवषयीं पक्ी चौकशी किण्याकरितां चािपांच थोि थोि
रविान गृहस्थांची करमटी स्थापून त्यामध्यें मे . हं टिसाहे ब मुख्य सभानायक स्थापतांच त्यांनी आपल्या

साथीदािांस बिोबि घेऊन “रनमिॉड” रशकाऱ्यासािखे रतन्ही प्रेरसडे न्सींत आगगाड्यांतून मोठी पायरपटी
केली, पिंतु त्यांनी येथील एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्र शेतकिी अक्षिशत्रु असल्यामुळे ते कोणकोणत्या

प्रकािच्या रवपत्तींत संकटे भोगीत आहे त, यारवषयीं बािीक शोध काढण्यारवषयी शेतकऱ्यांचे घाणेिड्या
िंोपड्यात स्वतः जावून ते थे आपल्या नाकाला थोडासा पदि लावून ते थील त्यांचें वास्तरवक दै न्य चांगले

डोळे पसरून पाहू न ते थील भलत्या एखाद्या अक्षिशून्य, लं गोया शेतकऱ्याची साक्षी न घेतां झहदु , पािशी,
रिस्स्त धमांतील बहु तेक सुवाष्ट्ण िाह्मणांच्या साक्षी घेण्यामध्ये िंग उडरवण्याची बहाि करून जागोजागची

मानपत्र बगले त मारून अखेिीस आपली पायधूळ कलकत्त्याकडे िंाडली आहे खिी, पिंतु त्यांच्या
रिपोटापासून अ्ञतानी शेतकऱ्यांचा योग्य फायदा होईल, असे आम्हांला अनु मान करितां येत नाहीं. तात्पयव

मे . हं टिसाहे ब यांनीं, आमचे महाप्रतापी गव्हिनि जनिल साहे बमहािाजांस रनिापेक्ष मे . टक्ि (साल्वेशन

आमीचे) साहे बासािख्या धूतव लोकांशीं टक्ि मािण्याकरितां आपल्या कामाचा िाजीनामा दे ऊन स्वतः दीनदु बळ्या अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे आळोआळीनें खटाऱ्यांत बसून त्यांस अ्ञतानांधःकािांतून मुक्त किण्याचे

खटाटोपीचा प्रसंग आणला नाहीं. म्हणजे त्यांच्या (हंटिसाहे बांच्या) नौबतीचा डं का वाजेल; व त्याचा
आवाज पाताळच्या प्रज सत्त ा र ज्य च्य प्रितिनधींच्य कानीं पडतांच त्यांचे डोळे उघडू न त्यांच्या
अंतःकिणांत आमचे दीनबंधु काळे लोक “िे ड इंरडयन्स” यांजरवषयीं दया उद्भवेल.

या प्रकिणांत एकंदि सिकािी िाह्मण नोकिांरवषयीं रलरहले ल्या मजकुिाबद्दल पुिावा पारहजे

असल्यास रठकरठकाणीं आजपयंत लांच खाल्याबद्दल झकवा खोया रलरहण्याबद्दल वगैिे अशा प्रकािच्या
गुन्ह्यांवरून रशक्षा िंाले ल्या व त्यारवषयीं रफयादी िंाले ल्या आहे त, त्या पहाव्या म्हणजे सहज सांपडे ल.
प्रारक ३ रें
आयव िाह्मण इिाणांतून कसे आले व शूद्र शेतकिी यांची मूळ पीरठका व हल्लींचें आमचें सिकाि,

एकदं ि सवव आपलें कामगािांस मन मानेल तसे पगाि व पेनशनें दे ण्याचे इिाद्यानें नानाप्रकािचे रनत्य नवे
कि शेतकऱ्यांचे बोडक्यावि बसवून, त्यांचें द्रव्य मोठ्या रहकमतीनें गोळा करूं लागल्यामुळें शेतकिी अट्टल
कजवबाजािी िंाले आहे त.
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या सवव अगम्य, अतक्यव आकाशमय रवस्तीणव पोकळींत नानाप्रकािचे तत्त्वांच्या संयोगरवयोगानें अगरणत
सूयवमंडलें त्यांच्या उपग्रहासह रनमाण होऊन लयास जात आहे त. त्यांचप्रमाणें हिएक उपग्रह आपापल्या

प्रमुख सूयाच्या अनु िोधानें भ्मण किीत असतां एकमे कांच्या सान्रनध्यसंयोगानुरूप या भूग्रहाविील एकाच

मातारपतिांपासून एक मुलगा मूिख
् आरण दु सिा मुलगा शहाणा असे रवपिीत जन्मतात. ति यावरून

मूखपणा अथवा शहाणपणा हे रपढीजादा आहे त, असें अनु मान करितां येत नाहीं. तसेंच स्त्रीपुरुषाचा समागम
होण्याचे वेळीं त्या उभयतांचे कफवातारद दोषात्मक प्रकृतीच्या मानाप्रमाणे व त्या वेळेस त्यांच्या मनावि
सत्विजारद रत्रगुणांपैकी ज्या गुणांचें प्राबल्य असतें, त्या गुणांच्या महत्त्वप्रमाणानें गभवझपडाची धािणा होते.

म्हणूनच एका आईबापाचे पोटीं अनेक मुलें रभन्न प्रकृतीचीं व स्वभावाचीं जन्मतात. असें जि न म्हणावें, ति
इंग्लं डांतील प्रख्यात गृहस्थांपैकी ट मणस पे न व अमे रिकन शेतकऱ्यांपैकी जॉजम वॉकशगटन या उभयतांना
शहाणपणा व शौयव हीं रपढीजादा आहे त म्हणून म्हणणाऱ्या ख्यालीखु शाली िाजेिजवाड्यांस आपआपले

कृतीनें लाजरवलें असतें काय? रशवाय रकत्येक अ्ञतानी काळे रशपायी केवळ पोटासाठी कोटव माशवलचे

धाकानें काबूल व इरजप्टांतील जहामि्दाशीं सामना बांधून लढण्यामध्यें मदुव मरगिी दाखरवतात व
त्याचप्रमाणें रकत्येक अमेरिकेतील समंजस रविानांपैकीं प रार व मणे रीयनस रख्य रकत्येकांनीं जन्मतः
केवळ शेतकिी असूनही स्वदे शासाठीं पिशत्रूशीं नेट धरून लढण्यामध्ये शौयव दाखरवले लीं उदाहिणे
आपले पुढें अनेक आहे त. यावरून जहामंदी अथा नामदी रपढीजादा नसून ज्याच्या त्याच्या स्वभावजन्य व

सांसर्षगक गुणावगुणांवि अवलं बून असते , असेंच रसद्ध होतें. कािण जि हा रसद्धांत खोटा म्हणावा, ति
एकंदि सवव या भूमंडळाविील जेवढे म्हणून िाजेिजवाडे व बादशहा पहावेत, त्यापैकीं कोणाचे मूळ पुरुष
रशकािी, कोणाचे मेंढके, कोणाचे शेतकिी, कोणाचे मुल्लाने, कोणाचे रखजमतगाि, कोणाचे कािकून,

कोणाचे बंडखोि, कोणाचे लु टारू व कोणाचे मूळ पुरूष ति हद्दपाि केले ले र म्युलस आरण रीमणस

आढळतात. त्यातून कोणाचाही मूळ पुरूष रपढीजादा बादशहा अथवा िाजा सांपडत नाहीं. आतां
डािरवनच्या मताप्रमाणें, एकंदि सवव सूयवमंडळांतील ग्रहभ्मणिमास अनु सरून वानि पशूजातीचा पालट

होऊन त्यापासून नूतन व रवजातीय मानवप्राणी िंाले असावेत, म्हणून म्हणावें, ति िह्मदे वाचे
अवयवांपासून उत्पन्न िंाले ल्या सृष्टीिमानु मत्तास बाध येतो. यास्तव आतां आपण बौद्ध अथवा जैन

मताप्रमाणे जु गल प सून अथवा ड रिवनच्य मताप्रमाणें वानिापासून मानव स्त्रीपुरुष उत्पन्न िंाले , अथवा
रिस्ती मताप्रमाणें दे वाजीनें मृरत्तकेपासून [बायबल. उत्परत्त, अ. १ ओ. २० व अ. २ ओ. ७.] मानव स्त्रीपुरुष उत्पन्न केले ,
अथवा आयव िाह्मणांच्या मताप्रमाणें िाह्मणांच्या अवयवापासून चाि

[मनुसरं हता अ. १, श्लोक ३१.]

जातीचे मानवी

पुरुष मात्र रनमाण िंाले असावेत, अशा प्रकािच्या सवव रनिरनिाळ्या मतांरवषयी वाटाघाट किीत बसतां,

त्यांतून कोणत्यारह एखाद्या मागानें मानवी स्त्रीपुरुष जातींचा जोडा अथवा जोडे रनमाण िंाले असतील, व
अशी कल्पना करून पुढें चालूं ति प्रथम जेव्हां स्त्रीपुरुष रनमाण िंाले असतील, ते व्हां त्यांस मोठमोठाल्या
िंाडांच्या खोडाशीं, त्यांचे ढोलींत

[Captain James Cook’s Voyages Round the World, Chapter V, Page 262.]

अथवा

डोंगिाच्या कपािींत िांत्रीस आिाम करून आसपासच्या जंगलांतील कंदमुळें व फळें यांवि आपले क्षुधेचा
रनवाह किावा लागला असेल व ते जेव्हां ऐन दु पािीं भलत्या एखाद्या िंाडाच्या छायेखाली प्रखिति

सूयाच्या रकिणांपासून रनवािण होण्याकरितां क्षणभि रवश्रांरत घेत असतील, ते व्हां रजकडे रतकडे उं च उं च
कडे तुटले ल्या पववत व डोंगिांच्या रवस्तीणव िांगा, गगनांत जणूं काय, शु भ् पांढऱ्या धुक्याच्या टोप्याच
घालू न उ्या िारहले ल्या त्यांच्या दृष्टीस पडत असतील, तसेंच त्यांच्या खालच्या बाजूंनीं लहानममोठ्या

दऱ्याखोऱ्यांच्या आसपास अफाट मैदानांत जु नाट मोठ मोठालें रवशाल वड, झपपळ व फळभािानें नम्र

िंाले ले फणस, आंब,े नािळी, अंजीि, रपस्ते, बदाम वगैिे फळिंाडांची गदी होऊन, त्यांवि नानातऱ्हे च्या
द्राक्षांरद वेलींच्या कमानीवजा जाळीं बनून जागोजाग रपकले ल्या केळींच्या घडांसरहत कमळें इत्यारद

नानातऱ्हे चीं िंगीबेिंगी फुलें लोबत आहे त, त्यांच्या आसमंतात जरमनींवि नानाप्रकािच्या पानांफुलांचा खच
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पडू न त्या सवांचा भलामोठा रचत्ररवरचत्र केवळ एक गारलचाच बनून त्यावि जागोजाग तऱ्हे तऱ्हे च्या

पानांफुलांनीं घवघवले लीं िंाडें , जशीं काय आतांच नूतन लारवलीं आहे त कीं काय, असा भास िंाला
असेल. तसेंच एकीकडे एकंदि सवव लहानमोठ्या िंुत्र्या, खोंगळ्या, ओढे व नद्यांचे आजूबाजूचे वाळवंटावि

खिबुजें, टिबुजें, शेंदाडीं, कांकड्या, रखिे वगैिे चहू ं कडे लोळत पडले ले असून रजकडे रतकडे स्वच्छ
रनमवळ पाण्याचे प्रवाह अखंरडत खु ळखु ळ मंजुळवाणा शब्द किीत वहात आहे त. आसपास लहानमोठ्या

तलावांच्या जलसमुदायांत नानातऱ्हे च्या रचत्ररवरचत्र िंगांच्या कमळांवरून भ्मिांचे थव्याचे थवे गुंजािव

किीत आहे त व जागोंजाग तळ्यांच्या तटाकीं जलतंतू आपल्या आटोक्यांत येतांच त्यांना उचलू न तोंडांत

टाकण्याकरितां बगळे एका पायावि बकध्यान लावून उभे िारहले आहे त. शेजािचे अिण्यांत, रजकडे पहावें

रतकडे जरमनीवरून गिीब रबचािीं हिणें, मेंढिें वगैिे श्वापदांचे कळपांचे कळप, लांडगे, व्याघ्र आरद करून
दु ष्ट झहसक पशूप
ं ासून आपआपले जीव बचावण्याकरितां धापा दे त पळत चालले आहे त. व िंाडांवि

नानाप्रकािचें सुस्वि गायन करून तानसेनासही लाजरवणािे रकत्येक पक्षी, आपआपल्या मधुि, कोमल
स्विानें गाण्यामध्यें मात करून चूि िंाले आहे त, तों आकाशांत बरहिी ससाणे वगैिे घातक पक्षी त्यांचे प्राण

हिण किण्याकरिता वितीं रघिया घालू न, अकस्मात त्यांजवि िंडपा घालण्याचे संधानांत आहे त,
इतक्यांत परिमे कडचा मंद व शीतल वायु कधीं कधी आपल्या वायुलहिींबिोबि नानाप्रकािच्या
फुलपुष्ट्पांच्या सुवासाची चहू ंकडे बहाि करून सोडीत आहे त. हें पाहू न आपल्या बुद्ध, रिस्ती, मुसलमान,

महाि, िाह्मण वगैिे म्हणरवणाऱ्या मानव बांधवांच्या मूळ पूववज्यांस रकती आनंद होत असेल बिें ! असो, पिंतु
त्यांस शस्त्रास्त्रे व वस्त्रेंप्रावणें तयाि किण्याची मारहती नसल्यामुळें आपल्या दाढ्याडोयांच्या रिंपऱ्या जटा
लोंबत सोडू न हातापायांची लांब लांब नखें वाढवून रनव्वळ नागवें
Cook’s Voyages Round the World, Chapter V, pages 257, 278 and 279.]

[बायबल, उत्परत्त, अ. २ ओं. २५. Captain James

िहावें लागत असेल नाहीं बिें ! ज्यांस मातीचीं

अथवा धातूंचीं भांडी किण्याची मारहती नसल्यामुळें, पाण्याच्या कडे ला गुडघेमेटी येऊन जनाविांप्रमाणें

पाण्याला तोंड लावून अथवा हाताचे ओंिंळीनें पाणी रपऊन आपली तहान भागवावी लागत नसेल काय !

ज्यांस तवे व जाती घडण्याची मारहती नव्हती, अशा वेळीं भाकिीचपातीची गोडी कोठू न ! ज्यांस
मेंढिाढोिांचीं कातडीं काढण्याची मारहती झकवा सोय नसल्यामुळें अनवाणी चालावें लागत नसेल काय ?
ज्यास रबनचूक शंभि अंकही मोजण्याची मािामाि त्यास सोमिसाचे [By F. Max Muller, M. A. Lecture III, page 137.]

तािें त य्ञताचे रनरमत्ताने गायागुिें भाजून खाण्याची [John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, pages 62 and 63.]
मारहती कोठू न ? सािांश तशा प्रसंगीं ते इतके अ्ञतानी असतील कीं, जि त्यांचे समोि कोणीं भंड व धूतांनीं
ताडपत्रावि खोदू न रलरहले ल्या वेदाप्रमाणें

[Works by the late Horace Hayman Wilson, M. A. Professor of Sanskrit,

page 6, Vrihaspati has following texts to this effect. [Quoted in the Sarva Darsana, Calcutta edition, pages 3 and 6, and with a V.
I. Prabodach, ed. Brockhaus, page 30]:

अस्ग्नहोत्रं त्रयोवेदारस्त्रदं ड भस्मगुंठनम् ॥ बुरद्धपौरुषहीतानां जीरवकेरत बृहस्परतः ॥
“The Agnihotra, the Three Vedas, the Tridanda, the smearing of Ashes’ are only the livelihood of those who have neither intellect
nor spirit.’ After ridiculing, he says,

ततभ् जीवनोपायो िाह्मणैर्षवरदतस्स्त्वह ॥ मुतानां प्रेतकायारण न त्वन्यरिद्यते क्वरचत् ॥
Hence it is evident that it was a mere contrivance of Brahamans to gain a livelihood, to ordain such ceremonies for the dead and

no other reason can be given fort them. Of the Vedas, he says, त्रयो वेदस्य कि्तािो भंड धूतव रनशाचिाः ॥ The three authors of the
Vedas were Buffoons, Rogues and Fiends and cites texts in proof of this assertion.]

एखादें पुस्तक आणून ठे रवलें असतें

ति, त्यांनीं ते हातांत घेऊन पाहतांच त्यांत कांहीं सुवास व िस नाहीं असें पाहू न त्याची काय रदशा केली

असती, यारवषयीं आतां आमच्यानें तकवसुद्धां किवत नाहीं. कािण ते स्वतः फलाहािी असल्यामुळें या
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रनशाचिांनीं केले ल्या वेदमतानु साि सोमिसाचे नादांत अगि पक्षश्राद्धाचे रनरमत्तानें दु सऱ्यांच्या गाया चोरून
मारून त्यांच्यानें खावरवल्या नसत्या, आरण तसें किण्यची त्यास गिजही नसेल. कािण ते इतके परवत्र

असतील कीं, त्यांना या सवव मतलबी ग्रंथकािांस आपले वंशज म्हणण्याचें आवडलें असतें काय? त्यांच्यापुढें

त्यांच्यानें “तूं बुद्ध”, “तू रिस्ती”, “तूं मुसलमान”, “तूं महाि म्हणून नीच” व “आम्ही िाह्मण म्हणून उं च

आहोंत” असें म्हणण्याची जुित तिी िंाली असती काय ? असो, पुढें कांहीं काळ लोटल्यावि आपल्या मूळ
पूववजांची संतरत जेव्हां जास्त वाढली, ते व्हां त्यांनीं आपल्या नातूपणतूस िहाण्याकरितां िंाडांच्या फांद्यांचीं

आढीमे ढी उ्या करून त्यावि नािळीच्या िंांपांची शेकािणी करून पृथक पृथक कुटु ं बाकरितां िंोपड्या
तयाि करून त्यांच्या भोवतालीं चौगदा बाभळी अथवा किवंदीच्या फांयांचें कुंपण व आंत जाण्याच्या
िस्त्यावि एक िंोपा अथवा कोिड्या दगडांचा गांवकुसू करून त्याला एक वेस ठे वन
ू रतकडू न िात्रीस

िानांतलीं दु ष्ट जनाविें आंत येऊं नयेत, म्हणून ते थें त्यांनीं िखवालीकरितां वेसकि िक्षकांच्या नेमणुका
केल्यावरून आंतील एकंदि सवव गांवकिी लोक आपापल्या मुलांबाळांसह सुखांत आिाम करूं लागले

असतील व यामुळेंच आपण सवव गांवकिी हा काळपावेतों आपआपल्या गांवांतील वेसकिांच्या श्रमाबद्दल

दििोज सकाळीं व संध्याकाळीं त्यांस अध्या चोथकोि भाकिीचे तुकडे दे तों; आरण त्याचप्रमाणें हल्लीं आपण
सवव गांवकिी लोक एकंदि सवव पोलीसखात्यांतील रशपायांसरहत मोठमोठ्या कामगािांस भािकीच्या

तुकड्याऐवजीं पोलीसफंड दे तों कां नाहीं बिें ? या उभयतांत अंति तें काय? महािाचे हातांत काठीदोिी व
पोरलसचे हातांत वाद्यांची रटकोिीं. असो, इतक्यात सदिच्या गांवीं त्यांच्यांत मुलाबाळांच्या क्षुल्लक
अपिाधावरून आपआपसांत तंटेबखेडे उपस्स्थत िंाल्यावरून व गांवातील सवव लहानमोठे वडील जवळपास
एखाद्या पािाचे छायेखालीं बनून न्यायांतीं गुन्हे गािास रशक्षा किीत असतील. कािण त्या वेळीं आतांसािखें

मोठमोठालीं टाऊनहालें अथवा चावड्या बांधून तयाि किण्याचें ्ञतान त्यांस कोठू न असेल? पिंतु पुढें काहीं
काळानें त्या सवांचीं कुटु ं बे जसजशीं वाढत गेलीं असतील, तसतसें त्यांच्यात सुंदि रस्त्रयांच्या व जंगलांच्या

उपभोगाच्या संबध
ं ाने नानाप्रकािचे वादरववाद वािंवाि उपस्स्थत होऊं लागले असतील व ते आपसांत जेव्हां
गोडीगुलाबीने रमटे नात, ते व्हां त्यांपैकी बहु तेक सालस गृहस्थांनी आपआपले सामानसुमान व तान्हीं मुलें

पायात घालू न एकंदि सवव आपल्या जथ्यांतील स्त्रीपुरुषांस बिोबि घेऊन दू ि दे शी रनिरनिाळे अंतिावि

जाऊन रजकडे रतकडे गांवे बसवून त्यांत मोठ्या सुखाने व आनंदाने िाहू लागल्यामुळे, प्रथम ज्या ज्या

गृहस्थांनी रहय्या करून आपआपल्या पाया भरून दू िदू ि दे शीं जाऊन गांवे वसरवली, त्या त्या गृहस्थांस
बाकी सवव गांवातील लोक पाटील अथवा दे शमुख म्हणून, त्यांच्या आ्ञतेत वागू लागले व हल्लीचे अ्ञतानीं
पाटील व दे शमुख जिी भटकुळकण्यांचे ओंिंळीने पाणी रपऊन गांवकिी लोकात कज्जे लढरवतात, तिी

एकंदि सवव गांवकिी, त्यांच्या सल्लामसलतीनेंच चालतात. दु सिें असें कीं, आपल्यामध्यें जेव्हां

सोयिीकसंबंध किण्याचा प्रसंग येतो, ते व्हां आपणांस एकमे कांस रवचािण्याची वरहवाट सांपडते . ती अशी
की, “प्रश्न.- तुमचा गांव कोण आरण तुमचे आडनांव काय? उ.– आमचा गांव पुणें आरण आमचे आडनाव

जगताप. प्र.– ति मग सासवडचे जगताप तुमचे कोण? उ.– सासवडचे जगताप आरण आम्ही एकच,
सुमािे सातआठ डोया िंाल्या, शेिाचे काळांत आमची मूळ पाटी सासवडहू न पुण्याला आली व हल्लीं आम्ही

आपल्या मुलाबाळांची जावळे सासवडला जाऊन करितों, कािण त्यांची आरण आमची सटवाई एक व त्यांचे

आमचे दे वदे वकही एक. प्र.– ति मग तुमचा व आमचा सोईिसंबंध सहजासहज जमे ल; कािण सासवडचे

जगताप आमचे सोयिेधायिे आहे त; तुम्ही रतकडचा पदि मात्र जु ळवून द्या म्हणजे िंालें , मग तुमची आमची
इति बोलाचाली एका क्षणात करून लग्नरचठ्या ताबडतोब काढता येतील; याप्रमाणे खिी हरकगत असून
जि एखादा प्रश्न किील कीं, तुम्ही हें जें म्हणतां याला आधाि तिी कोणत्या शस्त्राचा? ति त्यास मािंें असें
उत्ति आहे की, सुवणव-लोभास्तव इिाणांतील आयव लोकांनीं मागाहू न जेव्हां या दे शांतील सवव मूळच्या
स्थाईक अस्स्तक, िाक्षस वगैिे लोकांचा रवध्वंस केला. त्यापैकी उिले ल्या मुगुटमणी दस्यु

[John Wilson’s India

Three Thousand Years Ago pages, 196. They appear also to have been a fair complexioned people, at least comparatively, and

अनु क्रमणिका

foreign invaders of India, as it is said that Indra (the God of the Ether or Firemament) divided the fields among his white

complexioned friends after destroying the indigenous Barbarian races, for such there can be little doubt. We are to understand
by the expression, Dasyu, which so often occurs and which is often defined to signify one who not only does not perform

religious rites but attempts to harass their performars. The Dasyus, here mentioned are doubtless the Dagyas of the Parsi sacred

writings, and the Dakyas of the Behistian tablets, rendered by “countries” or “provinces” probably of an exterior position to be
the Goim and Gentiles of the Hebrews. They were not altogether Barbarians; for they had distinctive cities and other

establishment of at least a partial civilization, though the Aryans lately from more bracing climes than those which they inhabited,
proved too strong for them.]

लोकांवि लागोपाठ अनेक स्वाऱ्या करून अखेिीस त्यास आपले दास [John Wilson’s

India Three Thousand Years Ago, page 29, of the Dasyus mentioned often in the Vedas in contrast with the Aryans, no such
traces can be found, though they are once or twice mentioned by Menu. The Word Das, derived from dasyu, ultimately came to
signify a bondman. In this sense. It has its anologue in our word slave, derived from the Slavi People, so many of whom have
become serfs in the modern regions of their abode. Some of the names of the Dasyas and other enemies of the Aryan race

mentioned in the Vedas seem to have been of the Aryan origin; but we see from the non-Sanskrit elements in the Indian
languages, that they must have belonged principally to various immigrations of the Scythian or Turanian family of the human
race.]

करून नानाप्रकािचे त्रास दे ण्याची सुरुवात केली केली; त्यावेळी रवजयी िंाले ल्या आयव लोकांच्याने

आपल्या शास्त्रात, पिारजत केले ल्या शूद्रांची पूवीची खिी मूळ पीरठका कशी रलहववेल ? पुढे बिाच काळ
लोटल्यानंति त्या सवव गांवच्या वनातील फळावि जेव्हां रनवाह होईना, ते व्हा ते मासे, पशू व पक्षी यांच्या

रशकािीवि आपलें उदिपोषण करू लागले असतील; त्यांजविही त्यांचा जेव्हां बिोबि रनवाह होईना; ते व्हां
त्यांनी थोडीशी शेती किण्याचा उद्योग सुरू केल्यामुळे त्यांचे बिें च लागी लागले असेल. पुढें कांही

काळानंति जेव्हा चहु कडे हत्यािें पात्यािें , औतकाठ्या वगैिे सामानसुमान नवीन किण्याची त्यांस जसजशी
युक्ती सुचूं लागलीं, तसतशी त्यांनी त्यांनी प्रातांचे प्रांत लागवड केली असेल व त्या मानाने लोकसंख्याही

वाढू लागल्यामुळे एकंदि सवव प्रांतातील वनचिाईच्या व सिहद्दीच्या वगैिे संबंधाने सवव दे शभि लढे पडू न,
त्यांच्यात मोठमोठाल्या हाणामाऱ्या होऊन खूनखिाब्या होऊ लागल्या असतील, त्या सवांचा बंदोबस्त
किण्याकरिता एकंदि सवव प्रातांतील लोकांस एके रठकाणी जमून सवानु मते त्या सवव कामांचे रनकाल

सहज किण्याचें फाि कठीण पडू लागले असेल. यास्तव सवानु मतें अशी तोड रनघाली कीं, एकंदि सवव
प्रांतातील गांवोगावच्या लोकांनी आपआपल्या गांवातील एकेक शहाणा मारहतगाि रनवडू न काढावा आरण
त्या सवांनी एके रठकाणी जमून ते थे बहु मतानें सवव कामाचे उलगडे करून रनकालास लावण्याची वरहवाट
सुरू केलीं. यावरून आपले सवव लोकांत हा काळापावेतो रनवडू न काढले ल्या पंचाचेमाफवत मोठमोठाल्या

कज्जांचे रनवाडे करून घेण्याची वरहवाट जािी आहे . पुढें कांहीं काळानें जेव्हां अटक नदीचे पलीकडे जाऊन

रकत्येक कुळांनीं ते थें लागवड करून वसाहत केली व त्या मानानें चहू ं कडे खानेसुमािी अफाट वाढली,

ते व्हां आवषवणामुळें रकत्येक रठकाणी रपकास अरजबात धक्ा बसून सवव नदीनाले व तळी उताणीं पडलीं
यामुळें अिण्यांतील एकंदि सवव पशु पक्षी रजकडे पाणी रमळे ल रतकडे रनघून गेले. रजकडे पहावें रतकडे

उपासामुळें मनु ष्ट्याच्या लोथीच्या लोथी पडले ल्या पाहू न रकत्येक दे शांतील धाडस पुड
ं ांनीं बहु तेक बुभरु क्षत

कंगालांस आपल्या चाकिीस ठे वन
ू त्यांस आपल्याबिोबि घेऊन, आिंभी त्यांनीं आसपासच्या अबाद दे शांत
मोठमोठाले दिोडे घालतां घालतां, त्याचे हाताखालचे लोकांवि त्यांचा पगडा बसतांच त्यांनीं इति लोकांचे
िाजे होण्याचे घाट घातले . (यारवषयीं आतां आपण शोध करूं लागल्यास त्यांपैकीं बहु तेक रपढीजादा

िाजांचे घिाण्यांतील मूळ पुरुष याच मारलकेंतील रशिोमरण रनघतील.) त्यांचा बंदोबस्त किावा म्हणून

एकंदि सवव दे शांतील गांवकिी, यांच्या हातून हु शाि प्ररतरनधींची रनवडणूक करून त्याच्या संमतीनें एकंदि

सवव दे शाचें संिक्षण किण्यापुिती फौज ठे वन
ू , रतचा खचव भागण्यापुिता शेतसािा बसवून त्याची जमाबंदी
किण्याकरिता, तहशीलदािांसरहत चपिाशांच्या नेमणुका करून व्यवस्था केली. त्यामुळें एकंदि सवव
दे शांतील लोकांस आिाम िंाला असेल. नंति कांहीं काळानें चहु ं कडे सुबत्ता िंाल्यामुळें वळीचें स्थान

म्हणजे बलू रचस्थानचे पलीकडे रकत्येक डोईजड लोभी प्ररतरनधींनी, सदिील चोिटे लोकांचे वैभव पाहू न ते

आपआपल्या दे शाचे िाजे बनतांच, पूवीचे लोकसत्तात्मक िाज्यांचा बोज उडू न तीं लयास गेल्यामुळे,

अनु क्रमणिका

इिाणचे आलीकडील छप्पन दे शांत शाहण्णव कुलाचे प्ररतरनधींनी मात्र आपआपलीं रनिरनिांळीं िाज्यें

स्थापून, त्या सवांनीं एकमेकांचे सहाय्यानें आपआपले िाज्यकािभाि रनवेधपणे चालवले , यामुळें त्यांच्या

वैभवास शेंकडों वषे बाध न येतां दस्यू, आस्स्तक, अहीि, असूि उग्र, रपशाच मातंग [गोडबोल्यांच्या महािाष्ट्र दे शाच्या
इरतहासांतील प्रोफेसि भांडािकिांची सूचना. पृ. १ क. २. John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, page 28.]

वगैिे लोकांच्या

िाज्यांत सवव प्रजा सुखी होऊन चहू ं कडे सोन्याचा धूि रनघूं लागला. इतकेंच नव्हें पिंतु ह्या सवांमध्यें दस्यू
लोक महा बलवान असल्या कािणानें त्यांचें एकंदि सवव यवनांवि इतकें वजन बसलें असावें कीं, त्यापैकीं

बहु तेक यवन, दस्यू लोकांबिोबि नेहमीं स्नेहभाव व सिळ अंतःकिणानें वतवन किीत, त्यामुळें दस्यू लोक
हिएक प्रकािें त्यांस मदत करून त्यांचा पिामशव किीत. यावरून यवन लोकांत दस्यू लोकांस दोस्त

म्हणण्याचा प्रचाि पडला असावा व त्याचप्रमाणें बाकी उिले ले यवन आयारद लोक दस्यू लोकांबिोबि
मनांतून कृरत्रमानें वागत व वेळ आल्याबिोबि त्यांच्याशीं उघड गमजा किीत, ते व्हां दस्यू लोक त्यांच्या
खोडी मोडू न त्यांस ताळ्यावि आणीत असतील, यावरून यवन व आयव लोकांत दस्यू लोकांस वैिभावानें

दु शमन व दु ष्ट म्हणण्याचा परिपाठ पडला असावा; कािण दोस्त, दु श्मन आरण दु ष्ट या शब्दाच्या
अवयवांसरहत त्यांच्यांतील भावाथाचा मे ळ दस्यू शब्दाशीं सवांशीं रमळतो. शेवटीं एकंदि सवव इिाणी

(आयव), तुकव वगैिे यवन लोकांस दस्यू लोकांचा बोलबाला सहन होईना, ते व्हां त्यांपैकीं अठिा वणांतील

अठिा तऱ्हे च्या पगड्या घालणाऱ्या “अठिा पगड जातीच्या लोकांनी” सुवणव लू ट किण्याच्या आशेनें दस्यू
लोकांच्या मुलखांत वािंवाि हल्ले किण्याची सुिवात केली. पिंतु बळीचे पदिच्या काळभैिव व
खंडेिावासािख्या महावीिांनीं त्यांची रबलकुल डाळ मळूं रदली नाहीं. इतक्यांत इिाणांतील आयव
Wilson’s India Three Thousand Years Ago, pages 17 and 18.]

[John

लोकांत रतिकमयाची नवीन युस्क्त रनघाल्याबिोबि

ते थील इिाणी क्षेत्र्यानपैकी बहु तेक विाहासािख्या धाडस दं गलखोिांनीं, अलीकडील छपन्न दे शांतील
लहानमोठ्या संपरत्तमान िाजेिजवाड्यांचा नाश [John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, pages 20 and 21.

Among peoples hostile to the Aryas, we also find noticed the Ajasas, Yakshas, Shigravas, Kikatas and others. The enemies of

the Aryas are sometimes expressly mentioned as having a black skin; “He (Indra) punished for men those wanting religious rites
tore off their skin. The pishachas are said to have been tawny coloured.”

John Wilson’s India Three Thousand Years Ago, page 49. Dr. John Muir, in his “Original Sanskrit Texts”, pages 44-56, has
given a series of passages sufficient to prove that according to the traditihs received by the compilers of the ancient legendary

history of India (traditions so general and undisputed as to prevail over even their strong hierarchical pre-possessions).
Brahmanas and Kshatriyas were at least in Many cases, originally descended from one and the same stock. Some of the cases
referred to by Dr. Muir are the same as those of the parties mentioned in the first paragraph of this note.]

केल्यानंति निझसह

आयव क्षेत्र्यानें दस्यू लोकांचा तरूण िाजपुत्र प्रल्हाद याचें कोवळें मन धमवभ्ष्ट करून, त्याच्या सहाय्यानें
त्याच्या रपत्याचा कृरत्रमानें वध केला. नंति वामन आयव क्षेत्र्यानें येथील महाप्रतापी दस्यूपैकीं बळीिाजास

िणांगणीं पाडतांच, त्यानें रतसिे रदवशीं बळीचे, िाजधानींतील एकंदि सवव अंगनांचे अंगाविील

सुवणालं कािांची लू ट केली, यामुळें दस्यू लोकांनीं आपल्या दे शांतून, आयव िाह्मण, लोकांस हांकून
दे ण्यारवषयीं पुष्ट्कळ लढाया केल्या; पिंतु अखेिीस पिशुिाम
Page 66.]

[W. H. Prescott’s History of Peru and Brazil, Vol. I,

आयव क्षेत्र्यानें येथील एकंदि सवव क्षेत्रवासी दस्यू लोकांवि लागोपाठ एकवीस वेळां स्वाऱ्या करून

त्यांची शेवटीं इतकी वाताहत केली कीं, त्यापैकीं रकत्येक महावीिांस त्यांच्या परिवािासह हल्लींच्या

चीनिे श जवळ एा [W. H. Prescott’s History of Peru and Brazil, Vol. I, Page 66.] पायमागव होता, (ज्यावि पुढें कांहीं
काळानें समुद्र पसिला व ज्यास हल्लीं बेहझिगची सामुद्रधुनी म्हणतात) त्या मागानें पाताळीं अमे रिकेंतील
अिण्यांत जावें लागलें . कािण ते थील रकत्येक जुनाट लोकांचा व ते थील दस्यू (शूद्र) लोकांचा

दे वभोळे पणा, िीरतभाती, रिया वगैिे बऱ्याच अंशी एकमे कांशीं रमळतात. मूळच्या “अमे रिकन” लोकांत
येथल्यासािखीं सूयववश
ं ी, िाक्षस व आस्स्तक कुळें सापडतात. ते थील मुख्य “काशीक” नावाशीं येथील
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“काशीकिांशी” मे ळ रमळतो. “कोिीकांचा” शब्द “कांचन” शब्दाशीं रमळतो. ते ते थल्यासािखे
शकुनापशकून मानीत. त्या लोकांत येथील शूद्रांसािखे मे ल्या मनु ष्ट्यावि पोषक घालू न प्रेताबिोबि सोनें

पुिण्याची रिया सापडते . हल्लीं सवव शुद्र द्रव्यहीन जिी िंाले , तथारप ते (अमे रिकन) शूद्रासािखें मीठ न

घालतां मौल्यवान मसाला घालू न पुिीत. त्यांच्यांत [W. H. Prescott’s History of Peru and Brazil, Volume VII, Appendix
No. 1, pages 156, 157 and 159.]

येथल्यासािखीं “टोपाजी, माणकू, अर्षतल यल्लपा व अर्षतल बाळप्पा” अशीं नांवें

सांपडतात. ते थें “कानडा” नांवाचा प्रांत सांपडतो. पिंतु, कांहीं काळानें मागाहू न रचनी अथवा आयव

लोकांनीं ते थील लोकांवि स्वाऱ्या करून त्यांस हस्तगत केलें असावें; कािण त्यांनी झहदु स्थानांतील आयव
लोकांसािखें, अमेरिकेंतील पूवीच्या लोकांस “रवद्या दे ण्याची बंदी करून त्यांचे एकंदि सवव मानवी

अरधकािी हिण करून त्यांस अरत नीच मानून आपण त्यांचे “भूदेव” होऊन, आकाशांतील ग्रहांसह पांच
तत्त्वांची पूजा किीत होते असें आढळतें. असो, पिंतु येथें आयव नाना
135,136 and 137.]

[A. Sepoy Revolt by Henry Mead, Pages

पेशवे याचे दालीबंद जातबंधू पिशु िामाच्या धुमाळींत, िणांगणीं पडले ल्या प्रमुख महा

अिीच्या एकंदि सवव रनिारश्रत रवधवा रस्त्रपासून जन्म पावले ल्या अभवकांचा त्यानें (पिशु िामानें) सिसकटीनें
वध करून दस्यू लोकांच्या रकत्येक कुळांची दाणादाण करून, बाकी उिले ल्या एकंदि सवव क्षेत्रवासी दस्यू

लोकांचे शूद्र (दास) व अरतशूद्र (अनु दास) असे दोन वगव करून आयव िाह्मणांनीं त्यांस नानाप्रकािचे त्रास
दे ण्यारवषयीं अनेक मतलबी व जु लमी “कायदे
Pages, 211, 214, 217, 224, 260, 262, 335, 392, 397.]”

[The Laws of Manu, Son of Brahma, by Sir William Jones, Volume VIII,

केले . त्यापैकीं कांहीं कांहीं ले खी मुद्दे मनूसािख्या कठोि व

पक्षपाती ग्रंथांत सांपडतात. ते असें कीं, “ज्या रठकाणी शूद्र लोक िाज्य किीत असतील, त्या शहिांत आयव
िाह्मणानें मूळीच िाहू ं नये, शूद्रास िाह्मणानें कोणत्यास तऱ्हे चें ्ञतान दे ऊं नये, इतकेंच नव्हें , पिंतु आपला

वेदघोष शूद्राचे कानीसुद्धा पडू ं दे ऊं नयें. शूद्राबिोबि आयांनीं अवशीपहाटे स प्रवास करूं नये. शूद्राचा मुि दा
फक्त दरक्षणेकडच्या वेशींतून नेण्यारवषयीं पिवानगी होती. आयव िाह्मणांच्या मढ्यास शूद्रास स्पशव
किण्याची मनाई असे. िाजा भूकेनें व्याकुळ होऊन मे ला तिी त्यानें िाह्मणापासून कि अथवा शेतसािा घेऊं

नये. पिंतु िाजानें रविान िाह्मणास वषासनें करून द्यावींत. रविान िाह्मणास ठे वी सापडल्यास त्यानें
एकयानेंच त्याचा उपभोग घ्यावा. कािण िाह्मण सवांचा धनी आहे . पिंतु िाजास ठे वी सांपडल्यास त्यानें

त्यांतील अधे द्रव्य िाह्मणास द्यावे. आयव िाह्मणांनीं कसला जिी गुन्हा केला, तिी त्याच्या केसालाही धक्ा

न लावतां त्यास हद्दपाि मात्र किावें, म्हणजे िंालें . िाह्मणांनीं आपली सेवाचाकिी शूद्रांस किावयास
लावावें, कािण दे वाजीनें शूद्रास िाह्मणाची सेवा किण्याकरितांच उत्पन्न केलें आहे . जि िाह्मणानें एखाद्या

शूद्रास आपल्या कांहीं नाजुक कामांत उपयोगी पडल्यावरून, स्वतःच्या दास्यत्वापासून मुक्त केलें , ति
त्यास पारहजेल त्या दु सऱ्या भटिाह्मणांनीं पकडू न आपलें दास्यत्व किावयास लावावें. कािण दे वाजीनें

त्यास त्यासाठींच जन्मास घातलें आहे . िाह्मण उपाशीं मरूं लागल्यास त्यानें आपल्या शूद्र दासाचें जें काय

असेल, त्या सवाचा उपयोग किावा. रबनवािशी िाह्मणाची दौलत िाजानें कधीं घेऊं नये , असा मूळचा
कायदा आहे . पिंतु बाकी सवव जातीची रबनवािशी मालरमळकत पारहजे असल्यास िाजानें घ्यावी. िाह्मण

गृहस्थांनीं जाणूनबुजून गुन्हे केले , तिी त्यांस त्यांच्या मुलांबाळांसह त्यांची रजनगीसुद्धां त्यांबिोबि दे ऊन
फक्त हद्दपाि किावें. पिंतु तेच गुन्हे इति जातीकडू न घडल्यास त्यांस त्यांच्या गुन्ह्यांच्या मानाप्रमाणें दे हांत
रशक्षा किावी. िाह्मणाचे घिीं शूद्रास चाकिी न रमळाल्यास त्यांचीं मुलेंबाळें उपाशी मरूं लागल्यास त्यांनीं

हातकसबावि आपला रनवाह किावा. अक्लवान शूद्रानेंही जास्ती दौलतीचा संचय करूं नये. कािण तसें
केल्यापासून त्याला गवव होऊन तो िाह्मणाचा रधकाि करू लागेल. िाह्मणानें शूद्रापाशीं कधींही रभक्षा मागू

नये. कािण त्या रभक्षेच्या द्रव्यापासून त्यानें होमहवन केल्यास तो िाह्मणं पुढल्या जन्मीं चांडाळ होईल.
िाह्मणानें कुतिे , मांजि, घुबड अथवा कावळा मािला, ति त्यानें त्याबद्दल शूद्र मािल्याप्रमाणें समजून
चांद्रायण प्रायरित केलें म्हणजे तो िाह्मण दोषमुक्त होईल. िाह्मणांनी रबनहाडकांचीं गाडाभि जनाविें

अनु क्रमणिका

मािलीं अथवा त्यांनीं हाडकांच्या हजाि जनाविांचा वध केला असतां, त्यांनी चांद्रायण प्रायरित घेतलें

म्हणजे िंालें . शु द्रांनीं आयविाह्मणास गवताचे काहीनें मारिलें , अथवा त्याचा गळा धोतिानें आवळला, अथवा

त्यांना बोलतांना कुंरठत केलें , अथवा त्यास रधःकारून शब्द बोलले असतां, त्यांनी िाह्मणाचे पुढें आडवें

पडू न त्यांपासून क्षमा मागावी.” [The Laws of Manu son of Brahma, by Sir William Jones, Vol. VII, pages 398 and Vol. VIII,
pages 33, 42, 73, 79, 85, 105, 106 and 118.]

यारशवाय शूद्रारवषयीं नानाप्रकािचे जुलमी ले ख आयव िाह्मणांचे

पुस्तकांतून सांपडतात, त्यांपैकी रकत्येक ले ख येथें रलरहण्याससुद्धां लाज वाटते . असो, यानंति आयव
लोकांनीं, आपल्या हस्तगत करून घेतले ल्या जरमनीची लागवड सुिळीत िीतीनें किण्याचे उद्देशानें दस्यू

लोकांपक
ै ीं प्रल्हादासािख्या रकत्येक भेकड व धैयवहीन अशा लोकांनीं स्वदे शबांधवांचा पक्ष उचलू न आयव
िाह्मणांशीं वैिभाव धरून तद्नु रूप आिंभापासून तों शेवटपयंत कधींही हालचाल केली नाही. त्यांस

गांवोगांवचे कुळकण्याचें कामावि मुकिि करून आपले धमात सितें करून घेतलें . यावरून त्यांस दे शस्थ

िाह्मण म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे , कािण दे शस्थ िाह्मणांचा व येथील मूळच्या शूद्र लोकांच्या

िंगरूपाशीं, चालचलणुकीशीं व दे व्हाऱ्याविील कुळस्वामीशीं बहु तकरून मे ळ रमळतो व दु सिें असें कीं,
दे शस्थ व कोकणस्थ िाह्मणांचा हा काळपावेतों पिस्पिांशीं बेटी व िोटी व्यवहािसुद्धां मुळींच होत नव्हता.

पिंतु कालच्या पेशवेसिकािांनीं दे शस्थ िाह्मणांबिोबि िोटीव्यवहाि किण्याचा प्रघात घातला. सदिची
व्यवस्था अमलांत आणून आयव िाह्मण येथील भूपरत िंाल्यामुळें त्यांचा बाकीचे सवव वणाचे लोकांवि पगडा
पडू न त्यांस अठिा वणाचे िाह्मण गुरु

[जड अथवा श्रेष्ठ.]

म्हणूं लागले व त्यांनी स्वतः ‘स्वगवपाताळ एक करून

सोडल्यानंति’ आतां कांहीं कतवव्य िारहले नाहीं, अशा बुद्धीनें ताडपत्रे नेसून, छातीवि तांबडी माती चोळू न,

दं ड थोपटण्याचे रवसरून त्याबद्दल स्नानसंध्या करून, अंगावि चंदनाच्या उया लावून , कपाळावि केशि,
कस्तुिीचे रटळे िे खून, स्वस्थ बसून मौजा मािण्याचा िम आिंरभला. त्यांपैकी कोणी भांगेच्या तािेंत

नानाप्रकािचे अपस्वाथी ग्रंथ किण्याचे नादांत, कोणी योगमागव शोधून काढण्याचे खटपटींत पडू न, बाकी

सवांनीं आपआपसांत एकमेकांनीं एकमेकांस “अठिा वणामध्ये िाह्मण गुरु श्रेष्ठ” म्हणण्याचा प्रचाि सुरू
केला. त्याच सुमािास येथील जंगल (ज्यू) रफिस्ते बकालांनीं आपला धमव स्वीकािावा, म्हणून आयव
िाह्मणांनी त्यांचा पाठलाग केला. यावरून त्यांनीं संतापून आयाचे रवरुद्ध नानाप्रकािचे ग्रंथ करून आयव

धमाची हे ळणा किण्याकरितां आपआपल्या जवळच्या आत्मझलगाची पूजा करूं लागल्यामुळे झलगाइतांचा
एक रनिाळाच धमव िंाला असावा. नंति आयविाह्मणांच्या स्वाधीन िंाले ल्या येथील एकंदि सवव क्षुद्र शेतकिी

दासांचा, त्यांनीं सवोपिी रधकाि किण्याची सुरुवात केली. त्यांस रवद्या दे ण्याची अटोकाट बंदी करून

त्यांची स्स्थरत पशूच्याही पलीकडच्या मजलशीस पोहोंचरवली व ते अक्षिशत्रु अतैव ्ञतानशून्य िंाल्यामुळे,

त्यांस आज रदवसपावेतों िाज्य व धमवप्रकिणीं आयव िाह्मण इतके नागरवतात कीं, त्यांच्यापेक्षां अमे रिकेंतील
जु लमानें केले ल्या हपशी गुलामांचीसुद्धां अवस्था फाि बिी होती, म्हणून सहज रसद्ध करितां येईल. तथारप
अलीकडे कांहीं शतकांपूवी, महमदी सिकािास त्यांची दया येऊन त्यांनीं या दे शांतील ल्ञतावरध शूद्रारद
अरतशूद्रांस जबिीनें मुसलमान करून त्यांस आयव धमाच्या पेचांतून मुक्त करून, त्यांस आपल्या बिोबिीचे

मुसलमान करून सुखीं केलें . कािण त्यांपैकीं रकत्येक अ्ञतानी मुसलमान मुल्लाने व बागवान आपल्या
लग्नांत येथील शूद्रारद अरतशूद्रासािखे संस्काि करितात, यारवषयीं वरहवाट सांपडते. त्याचप्रमाणें
पोतुवगीज सिकािनें या दे शांतील हजािों शूद्रारद अरतशूद्रांस व िाह्मणांस जुलमानें िोमन क्याथरलक रिस्ती

करून त्यांस आयांचे कृरत्रमी धमापासून मुक्त करून सुखी केलें . कािण त्यांच्यामध्यें रकत्येक िाह्मण
शूद्रांसािखीं गोखले , भोंसले , पवाि वगैिे आडनांवाचीं कुळें सांपडतात. पिंतु हल्लीं अमे रिकन वगैिे

लोकांच्या मदतीनें, या दे शांतील हजािों हजाि गांजले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांनीं, िाह्मणधमाचा रधःकाि
करून, जाणूनबुजून रिस्ती धमाचा अंरगकाि किण्याचा तडाखा उडरवला आहे . हें आपण आपल्या
डोळ्यानें ढळढळीत पहात आहों. कदारचत सदिच्या शूद्रारद अरतशूद्रांच्या दु ःखारवषयीं तुमची खात्री होत
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नसल्यास, तुम्ही नु कतेंच अलीकडच्या दास शेतकऱ्यांपक
ै ीं सातािकि रशवाजी महािाज, बडोदे कि

दमाजीिाव गायकवाड, ग्वाले िकि पाटीलबुवा, इंदूिकि लाख्या बािगीि, यशवंतिाव व रवठोजीिाव
होळकिासािख्या बडे बडे िणशूि िाजेिजवाड्यांरवषयीं, थोडासा रवचाि करून पारहल्याबिोबि ते

अक्षिशून्य असल्यामुळें त्यांजवि व त्यांच्या घिाण्यांवि कसकसे अनथव कोसळले हें सहज तुमचे लक्षांत
येईल; यास्तव त्यारवषयीं तूतव येथें पुिें करितों. असो, येथील छप्पन दे शांतील िाजांनीं सदिचे
लोकसत्तात्मक िाज्याची कांस सोरडली व त्यामुळें आयव िाह्मणांनी दस्यू वगैिे लोकांची वाताहात करून हा

काळपावेतों त्यांची अशी रवटं बना किीत आहे त, हें त्यांच्या कमानु रूप त्यांस योग्य शासन रमळालें , यांत
कांहीं संशय नाहीं, तथारप इिाणापलीकडील ग्रीरशयन लोकांनी’ परहल्यापासून प्रजासत्तात्मक िाज्य

आपल्या काळजापलीकडे संभाळू न ठे रवलें होतें. पुढे जेव्हां इिाणांतील मुख्य बढाईखोि “िंिस्क्सस” यांने

ग्रीक दे शाची वाताहात किण्याकरिता मोठ्या डामडौलानें आपल्याबिोबि लक्षावरध फौज घेऊन, ग्रीस
दे शाचे सिहद्दीवि जाऊन तळ रदला, ते व्हां स्पाटा शहिांतील तीनचािशें स्वदे शारभमानी रशपायांनीं िात्री

एकाएकीं थिमाँपलीच्या झखडींतून येऊन त्यांचे छावणीवि छापा घालू न त्यांच्या एकंदि सवव इिाणी फौजेची
त्रेधात्रेधा करून, त्यांस पित इिाणांत धुडकावून लारवलें . हा त्यांचा रकत्ता इटाली दे शांतील िोमन लोकांनीं

जेव्हां घेतला, ते व्हां ते लोक प्रजासत्तात्मक िाज्याच्या संबध
ं ानें एकंदि सवव युिोप, एरशया व आरफ्रका
खंडांतील दे शांत रवद्या, ्ञतान व धनामध्ये इतकें श्रेष्ठत्व पावले कीं, त्यांच्यामध्ये मोठमोठे नामांरकत वक्ते व
रसरपयोसािखे स्वदे शारभमानी योद्धे रनमाण िंाले . त्यांनीं आरफ्रकेंतील हनीबॉलसािख्या िणधीिांचा नाश

करून ते थील एकंदि सवव लोकांस यथास्स्थत शासन केलें . नंति त्यांना परिम समुद्रांत ग्रेट रिटन

बेटांतील, अंगावि तांबड्यारपवळ्या मातीचा िंग दे ऊन कातडीं पांघिणाऱ्या िानटी इंस्ग्लश वगैिे लोकांस,
वस्त्रपात्रांचा उपयोग किण्याची मारहती करून दे ऊन, आपल्या हातांत चािपांचशे वषे छडी घेऊन त्या

लोकांस प्रजासत्तात्मक िाज्याचा धडा दे ऊन वळण लावीत होतें; तों इकडे िोम सिदािांपैकी महाप्रतापी
ज्युलीयस सीिंिनें आपल्या एकंदि सवव कािकीदीत सहा लक्ष िोमन रशपायांस बळी दे ऊन अनेक दे शांतील

पीढीजादा िाजेिजवाड्यांवि वचवस्व बसरवल्यामुळें, त्यांच्या डोळ्यावि ऐश्वयाची इतकी धुंदी आली कीं,
त्यानें आपल्या मूळ प्रजासत्तात्मक िाज्यरूप माते वि डोळे रफिवून, रतच्या सवव आवडत्या ले किांस आपेल
दासानु दास करून, आपण त्या सवांचा िाजा होण्यारवषयीं मनामध्ये हे तु धरिला. त्या वेळेस ते थील

महापरवत्र स्वदे शारभमानी, ज्यांना असें वाटलें कीं, या िाज्यसत्तात्मकते पासून पुढे होणािी मानहानी
आमच्यानें सहन होणाि नाहीं, त्यांपक
ै ीं िूटस नांवाचा एक गृहस्थ, आपल्या हातांत नागवा खंजीि घेऊन,

ज्युरलयस सीिंि प्रजासत्तात्मक िाज्यमंरदिाकडे झसहासनारूढ होण्याचे उद्देशानें जात असतां, वाटे मध्यें
त्याचा मागव िोखून उभा िारहला. नंति ज्युरलयस सीिंि यानें आपल्या मागांनें आडव्या आले ल्या िूटसाच्या

डोळ्यांशीं डोळा लावल्याबिोबि मनामध्यें अरतशय खरजल होऊन, आपल्या जाम्याच्या पदिानें तोंड

िंांकतांच, िूटसानें आपल्या स्वदे शबांधवांस भावी िाज्यसत्तात्मक शृख
ं ले पासून स्वलं ब किण्यास्तव
पिस्पिामध्यें असले ल्या रमत्रत्वाची काडीमात्रा पवा न करितां, त्याच्या (ज्युरलयस सीिंिच्या) पोटांत
खंजीि खुपसून, त्याचा मुिदा धिणीवि पाडला. पिंतु ज्युरलयस सीिंिनें पूवी सिकािी खरजन्यांतील पैसा

बेलगामी खची घालू न सवव लोकांस मोठमोठाल्या मेजवान्या रदल्या होत्या, त्यामुळें ते थील बहु तेक
ऐषआिामी सिदाि त्याचे गुलाम िंाले होते, सबब पुढे चहू ं कडे भाले िाई होऊन, ते थील प्रजासत्तात्मक

िाज्याची इमाित कोसळू न, ब र सीझर च
ं े कािकीदीचे अखेिीस िोमन लोकांच्या वैभवाची िाखिांगोळी

होण्याच्या बेतांत रोमणी लोक, इंस्ग्लश वगैिे लोकांस जागचे जागीं मोकळे सोडू न, पित आपल्या इटाली

दे शांत आले . पिंतु त्याच वेळीं इंस्ग्लश लोकांचे आसपास स्ाॉच, स्य क्सन वगैिे लोक अट्टल उत्पाती
असल्यामुळें त्यांनीं एखाद्या बावनकशी सुवणामध्यें तांब्यारपतळे ची भेळ किावी, त्याप्रमाणें त्या

प्रज सत्त त्मणा िाज्यपद्धतीमध्यें वंशपिंपिारधरूढ बडे लोकांची व िाजांची रमसळ करून, त्या सवांचे एक
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भलें मोठें तीन धान्यांचें गोड मजेदाि कोडबुळें तयाि करून, सवांची समजूत काढली. त्या दे शांत रजकडे

रतकडे डोंगिाळ प्रदे श असल्यामुळें लागवड करून सवांचा रनवाह होण्यापुिती जमीन नसून, थंडी अरतशय;
सबब तऱ्हे तऱ्हे च्या कलाकौशल्य व व्यापािधंद्याचा पाठलाग करितांचा, ते या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील
एकंदि सवव बेटांसह चाि खंडांत रवद्या, ्ञतान व धन संपादन किण्याचे कामीं अग्रगण्य होत आहे त, तों इकडे

आरबस्थ न त
ं ील हजरत मणहमणि पैगंबर चे अनु यायी लोकांनी इिाणांतील मूळच्या आयव लोकांच्या िाज्य

वैभवासह त्यांची िाखिांगोळी करून, या िाह्मणांनीं चावून रचपट केले ल्या अ्ञतानी झहदु स्थानांत अनेक

स्वाऱ्या करून हा सवव दे श आपल्या कबजांत घेतला. नंति मणुसलमण नी ब िशह ििवस त नसेनी ग कीं

ऐाून र त्रीं जन नख न्य त लं पट झ ले आहे त, इतक्यांत महाकुशल इंग्रजांनीं मुसलमानांच्या पगड्यांवि

घण मारून हा दे श सहज आपल्या बगलें त मािला, यामध्ये त्यांनीं मोठा पुरुषाथव केला, असे मी म्हणत
नाहीं. कािण येथील एकंदि सवव प्रजेपैकीं एक दे शांश िाह्मणांनीं आपल्या कृरत्रमी धमाच्या आडू न

ले खणीच्या जोिानें, धमव व िाजकीय प्रकिणीं बाकीच्या नऊ दशांश लोकांस रवद्या, ्ञतान, शौयव, चातुयव व
बल याहींकरून हीन करून ठे रवलें होतें. पिंतु यापुढें जेव्हां इंग्रज लोकांस नऊ दशांश शूद्रारद अरतशूद्र

लोकांचा स्वभाव सवव कामांत िानटी व आडमूठपणाचा असून ते सववस्वी िाह्मणांचे धोिणानें चालणािे , असें

त्यांच्या प्ररचतीस आलें ; ते व्हां त्यांनीं महाधूतव िाह्मणांस नानाप्रकािच्या लालची दाखवून एकंदि सवव
कािभाि त्यांजकडे सोपवून, आपण सवव काळ मौल्यवान वस्त्रे, पात्रें, घोडे , गाड्या व खाण्यारपण्याच्या
पदाथांत लं पट होऊन, त्यांमध्यें मन मानेल तसे पैसे उधळू न, एकंदि सवव युिोरपयन व िाह्मण कामगािांस

मोठमोठ्या पगािांच्या जागा व पेनशनें दे ण्यापुितें महासूि द्रव्य असावें या हे तूनें, कोिड्या ओल्या
कोंड्याभोंड्यांच्या भाकिी खाणाऱ्या, िात्रंरदवस शेतीत खपणाऱ्या कष्ठाळू शेतकऱ्यांच्या शेतावि दि तीस

वषांनी, पारहजेल तसे शेतसािे वाढवून, त्यांच्या अ्ञतानी मुलांबाळांस रवद्या दे ण्याची हू ल दाखवून, त्या
सवांच्या बोडक्यावि लोकलफंड या नावांचा दु सिा एक किाचा बोजा लादला. आरण त्यांनीं (शेतकऱ्यांनी)

आपल्या मुलांबाळांसह िात्रंरदवस शेतांत खपून धान्य, कापूस, अफू, जवस वगैिे काला रकत्ता मोठ्या
कष्टानें कमावून शेतसाऱ्यांसुद्धां लोकलफंडाचे हप्ते अदा किण्याकरितां त्या सवव रजनसांस बाजािांत नेऊन
दान किावयास जाण्याचे िाजमागात, दि सहा मैलावि जागोजागीं जकाती बसवून त्यांजपासून लाखों

रुपये गोळा करूं लागले . जे आपल्या रवपत्तींत आसपासच्या जंगलातील गवत लाकंू डफांटा व पानफुलांवि

गुिाढोिांची व आपली जतणुक किीत असत, तीं सवव जंगलें सिकािनें आपल्या घशांत सोडली, त्यांच्या

कोंड्याभोंड्याच्या भाकिीबिोबि तोंडी लावण्याचा रमठाविसुद्धां भली मोठी जकात बसरवली आहे . तसेंच
शेतकऱ्याचे शेतांत भिपूि पाणी असल्यानें त्यांच्या रजतिाबाचा बचाव होऊन त्यास पोटभि भाकि व अंगभि

वस्त्र रमळावें, असा वरा िं त भाव दाखवून, आंतून आपल्या दे शबांधव युिोरपयन इंरजरनयि कामगािांस
मोठमोठे पगाि दे ण्याचे इिाद्यानें, युिोपांतील सावकािांस महामूि व्याज दे ण्याचा हे तु मनीं धरून त्यांचे कजव
झहदु स्थानच्या बोडक्यावि वाढवून, त्या कजापैकी लक्षावरध रुपये खची घालू न जागोजाग कालवे बांरधले

आहे त, व त्या कालव्यांतील पाण्याची झकमत अ्ञतानी शेतकऱ्यांपासून मन मानेल तशी घेऊन, त्यांच्या

शेतात वेळच्या वेळीं तिी पाणी दे ण्यारवषयीं सिकािी कामगािांकडू न बिोबि तजवीज ठे वली जाते काय ?
कािण या इरिगेशनखात्याविील बेपवा युिोरपयन इंरजनीयि आपलीं सवव कामें िाह्मण कामगािांवि सोपवून

आपण वाळ्याचे पडद्याचे आंत बेगमसाहे बासािखे ऐषआिामांत मजीप्रमाणे कामें किीत बसतात. इकडे धू तम
ब्र ह्मक ा मणग र आपली हु शािी दाखरवण्याकरितां इंरजरनयि साहे बांचे कान फुंकून त्यांजकडू न, पारहजेल

ते व्हा पारहजेल तसे जुलमी ठिाव सिकांिातून पास करून घेतात. त्यापैकी नमुन्याकरिता येथें एक घेतों.

तो असा कीं :- वक्तशीि कालव्यांतील पाणी सिल्यामुळे शेतकऱ्यांची एकंदि सवव रजतिाबांची होिपळू न
िाखिांगोळी जिी िंाली, तिी त्याची जोखीम इरिगेशन खात्याचे रशिावि नाहीं. अहो, जेथें हजािो रूपये

दिमहा पगाि घशांत सोडणाऱ्या गोऱ्या व काळ्या इंरजनीयि कामगािांस, धिणांत हल्लीं रकती ग्यालन पाणी
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आहे , याची मोजदाद करून तें पाणी पुढें अखेिपावेतों जेवढ्या जरमनींस पुिेल, रततक्याच जरमनीच्या
मालकास पाण्याचे फमे द्यावे, असा तकव नसावा काय ? अहो, या खात्यांतील रकत्येक पाणी सोडणाऱ्या
कामगािांचे पाण्यासाठीं अजवव करितां करितां शेतकऱ्यांचे नाकास नळ येतात. अखेि, जेव्हां शेतकऱ्यांस

त्याजकडू न पाणी रमळे नासें होतें, ते व्हा शेतकिी त्यांचेविील धूतव अरधकाऱ्यांकडे दाद मागण्यास गेले कीं,

पाण्याचे ऐवजी शेतकऱ्यांवि मगरुिीच्या भाषणांचा हल्ला [हा आिोप आमचे लोकरप्रय रनःपक्षपाती रम. रवश्वनाथ दाजीसािखे जे
रकत्येक गृहस्थ असतील त्यांस लागू नाही. असे रनमवळ मनाचे पुरुष सिकािी िाह्मण कामगािांत थोडे सांपडतात.]

मात्र होतो. अशा या

न्यायीपणाचा डोल रमिरवणाऱ्या सिकािी चाकिांनीं, कजवबाजािी दु बळ्या शेतकऱ्यांपासून पाण्याचे भिपूि

दाम घेऊन, त्यांच्या पैशापुितें भिपूि पाणी दे ण्याचे ऐवजीं, आपल्या उं च जातीच्या तोऱ्यांत शेतकऱ्यांशी
मगरुिीचीं भाषणें किणे, या न्यायाला म्हणावे तिी काय ? सािांश, आमचे न्यायशील सिकाि आपलें

हाताखालच्या ऐषाआिामी व दु सिे धूतव कामगािांवि भिोसा न ठे रवतां शेतकऱ्यांचे शेतात वेळच्या वेळी पाणी
दे ण्याचा बंदोबस्त करून, पाण्याविचा दि कमी किीत नाहींत, म्हणून सांप्रत काळीं शेतकऱ्यांची रदवाळी

रनघून सिकािांस त्यांच्या घिादािांचे रललांव करून, ते सवव पैसे या रनदव य कामगािाचे पदिीं आंवळावे
लागतात. यास्तव आमचे दयाळू सिकािांनीं दि एक शेतकऱ्यांच्या शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणे प्रत्येकास
एकेक तोटी करून द्यावी, रजजपासून शेतकऱ्यांस जास्त पाणी वाजवीपेक्षा घेतां न यावें. आरण तसें केलें

म्हणजे पाणी सोडणािे कामगािांची सिकािास जरूि न लागतां, त्यांच्या खचाच्या पैशाची जी बचत िाहील,
ती पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांस पाणी घेण्याचे दि कमी किण्याचे कामीं चांगली उपयोगी पडे ल व हल्ली जो

आमचे रवचािी सिकािांनीं पाण्याविचे दि कमी किण्याचा ठिाव केला आहे , तो “इिीगेशन” खात्यास
एकीकडे ठे वण्याचा प्रसंग टाळतां येईल. तसेच अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे मागें आताशी लोकलफंडासािखा
नवीन एक दु सिा म्युरनरसपारलटीचा जबिदस्त बुिदं डा योजून कारढला आहे . तो असा कीं, शेतकऱ्यांनी

शेतांत तयाि करून आरणले ला एकंदि सवव भाजीपाला वगैिे माल शहिांत आरणते वळ
े ीं त्या सवव मालावि
म्युरनरसपारलटी जकात घेऊन शेतकऱ्यांस सवोंपिी नारडते . कधीं कधीं शेतकऱ्यानें गाडीभि माळवें शहिांत

रवकण्याकरितां आरणल्यास त्या सवव मालाची झकमत बाजािांत जास्तीकमती वजनानें घेणािे दे णािे दगेबाज
दलालाचें व म्युरनरसपारलटीचे जकातीचे भिीस घालू न गाडीभाडें अंगावि भरून, त्यास घिीं जाऊन

मुलांबाळांपुढे रशमगा किावा लागतो. अहो, एकया पुणें शहिांतील म्युरनरसपालटीचें आतांच वार्षषक
उत्पन्न

सांगली

संस्थानचे

उत्पन्नाची

बिोबिी

करूं

लागलें .

त्याचप्रमाणें

मुंबईतले

टोले जंग

म्युरनरसपारलटीच्या उत्पन्नाचे भिीस पंतसरचवासािखीं दहाबािा संस्थानें घातलीं, तिी तो खड्डा भरून येणे

नाहीं. यावरून “उपिकी तो खूप बनी औि अंदिकी तो िाम जणी” या प्ररसद्ध म्हणीप्रमाणे प्रसंग गुजिला
आहे . रजकडे पहावे रतकडे दु तफा रचिे बंदी गटािें बांधले ले रवस्तीणव िस्ते, चहू ं कडे रवलायती खांबांवि
कंरदलांची िोषणाई, जागोजाग रवलायती खापिी व लोखंडी नळांसहीत पाण्याच्या तोया, मुत्र्या,

कचेऱ्याच्या गाड्या वगैि सामानांचा थाट जमला आहे . पिंतु पूवीचे िाजेिजवाडे जिी मूर्षतपूजक असून
इंग्रज लोकांसािखे रविान नव्हते , तिी त्यांनी आपल्या ियते च्या सुखसंिक्षाकरितां मोठमोठ्या िाजमागाचे

दोन्ही बाजूंनी िंाडें , जागोजाग गांवकूस पूल, बहु तेक रठकाणीं, भुईकोट, रकल्ले व गढ्या, रकत्येक रठकाणीं

धिणें, कालवे, रवरहिी, तालव व अहमदनगि, औिंगाबाद, रवजापूि, रदल्ली, पुणें वगैिे शहिांतून मजबूत
पाण्याचे नळ, हौद, दे वालये, मरशदी व धमवशाळा, मोऱ्या, पाणपोई वगैिे सिकािी खरजन्यांतील द्रव्ये खची

घालू न तयाि केल्या होत्या. हल्लींचे आमचे मणह तत्त्वज्ञ नी खऱ्य एा िे व स भजक रे इंग्रज सरा र
बह िर, म्युरनरसपारलटीचे िािें अन्य मागाने ियते चें द्रव्य हिण करुन, त्या द्रव्यापासून सदिची कामें पुिी
करू लागल्यापासून, आंतून ियते स रदवसेंरदवस प्रामारणकपणाने चरिताथव चालरवण्याचें सामथ्यव कमी कमी

होत चालल्यामुळें त्यांस दु गण
व ावलं बन किण्याचे हें एक प्रकािचे रशक्षणच दे त आहे . तशांत हल्ली अशा
सुबत्तेचे काळांत चाि

[Journal of the East India Association, No. 3, Vol. VII, Page 124.]

अनु क्रमणिका

कोट ियते स रदवसांतून दोन

वेळां पोटभि अन्न रमळत नाहीं व ज्यांस भुकेची व्यथा अनु भवल्यांवाचून एक रदवससुद्धा सुना जात नाहीं,

असें उघडकीस आलें आहें . यास्तव आमच्या न्यायशील सिकािनें अक्षिशत्रू शेतकऱ्यांच्या शेतींवि वाजवी
शेतसािा स्थारयक करून, त्यांस रविान करून शेतकीसंबंधी ्ञतान रदलें म्हणजे ते पेशवे
Henry Mead, Pages 133 and 134.],

[A Sepoy Revolt by

टोपे, खाजगीवाले , पटवधवन, फडके वगैिे रनमकहिामी बंडखोि िाह्मणांचे

नादी लागून, आपल्या प्राणास मुकणाि नाहींत. रशवाय या दे शांत इंग्रजांचे िाज्य िंाल्यारदवसापासून

इंग्लडांतील रविान कसबी लोक आपल्या अकले च्या जोिानें यंत्रिािे ते थे तयाि केले ला माल, येथील सवव,

अक्षिशून्य ढोिामांगापासून तो लोहाि व रवणकिांचे पोटावि पाय दे ऊन, त्यांजपेक्षा स्वस्त रवकंू लागले .
यास्तव येथील तांदूळ, कापूस, अळशी, कातडी वगैिे मालाचा खप इकडे न जाहल्यानें तो माल

इंग्लं डांतील व्यापािी पारहजे त्या दिानें स्वस्त खिे दी करून, रवलायतेंतील कसबी लोकांस रवकून त्याच्या
नफ्यावि कोयाधीश बनलें आहे त. सािांश या सवव कािणांमुळे शेतकऱ्यांनीं लागवडीकडे केले ला खचवसुद्धा
उभा िाहणेची मािामाि पडते . ते व्हां ते मािवड्यापासून कजव काढु न सिकािी पट्टी दे तात. व यारवषयीं

बािीक चौकशी किण्याकरितां नेमले ल्या ऐषआिामात गुंग असणाऱ्या व संध्यासोंवळ यामध्यें रनमग्न

असणाऱ्या भट सिकािी कामगािांस फुिसत तिी सांपडते काय ? त्यांतून इकडील रकत्येक मोठ्या
आडनांवाच्या सभांतील सिकािी चोंबड्या नेरटव्ह चाकिांनीं “शेतकिी लोक लग्नकायारनरमत्त्याने बेलगामी

खचव करितात म्हणून ते कजवबाजािी िंाले आहे त,” अशी लटकीच पदिची कंडी उठरवल्यावरून,
महासमुद्राचे पलीकडील आमच्या महा्ञतानी, चाि चाि घोड्यांच्या चािटांत बसून रफिणाऱ्या मेंढपाळ स्टे ट

सेिेटिीस, शेतकऱ्यांचे पोकळ ऐश्वयव जेव्हा पाहवेना, ते व्हां त्यांनी ते थील कसबी लोकांनी, तयाि केले ल्या

रवलायती रजनसांवि अजीबात जकात काढू न टाकली. येथें त्यांनी आपल्या शहाणपणाची कमाल केली !
त्यांनी आपले बडबडे सावकािांस सालदिसाल सुमािें पांच कोट रुपये व्याज दे ण्यारवषयी मनांत काडीमात्र

रवरधरनषेध न आणतां, येथील कायदे कौन्सलचे िािें ज्या लोकांस गिीबीचा इंगा रबलकुल ठाऊक नाहीं,
अशा ऐषआिामी युिोंरपयन व सोंवळ्या नेरटव्ह जज्जांकडू न गिीब बापड्या तुटपुंज्या सावकािांचे अजीबाद
व्याज खुंटण्याचें सोंग उभें करिवलें आहे . अहो, सिकािचे मनांत जि आम्हां कंगाल शेतकऱ्यांरवषयीं

खिोखि कळवळा आहे , ति ते आपले रवलायती सावकािांचें एक अवव िकमे चें व्याज अजीबाद बंद कां

किीत नाहींत ? आरण तसें केल्याबिोबि शेतकऱ्यांचे पाय कसे थािीं लागत नाहींत, हें पाहू ं बिें ? पिंतु
आमच्या सिकािनें मध्येंच एखादी नवीन मोहीम पिदे शांत उपस्स्थत करून रतकडे ही वांचरवले ली िक्म
खची घालू नये, म्हणजे त्यांच्या न्यायीपणाची चहू ं कडे वाहवा होईल व मे . वेडिबनवसाहे बासािख्या

पिोपकािी, उदाि पुरुषांनीं प्रथम आपल्या रवलायतीं सिकािांचें व्याज अजीबाद कमी किण्यारवषयीं

सिकािची चांगली कानउघाडणी किण्याचें काम एकीकडे ठे वन
ू , अशा नव्या ब्यांकी उपस्स्थत किण्याचे
नादीं लागून शेतकऱ्याचे माथ्यावि अपेशाचें खापि फोडू ं नये. कािण त्यापासून कोणत्याही पक्षाचें रहत होणें

नाहीं, इतकेंच नव्हे पिंतु यारशवाय आमचे गव्हिनि जनिलसाहे बांनीं एकंदि सवव लष्ट्किी, न्याय, जंगल.
पोरलस, रवद्या वगैिे लहानमोठ्या सिकािी खात्यांतील शंभि रुपयांचे पगािाविील कामगािांचे पगाि व

पेनशनी कमी किण्यारवषयीं आपल्या मुख्य रवलायती सिकािास रशफािस करून, त्यारवषयीं बंदोबस्त
केल्यारवना, शेतकऱ्यांस पोटभि अन्न व अंगभि वस्त्र रमळू न त्यांचे कपाळचा कजवबाजािीपणा सुटणाि नाहीं.
शेतकऱ्यांनीं आपल्या बायकांमुलांसह िात्रंरदवस शेतांत खपावें, तिी त्यास शेतसािा व लोकलफंड वारून

आपल्या कुटु ं बांतील दि माणशीं दिमहा तीन तीन रुपयेही पडत नाहीत; आरण साधािण युिोरपयन व
नेटीव्ह सिकािी कामगािांस दिमहा पंधिा रुपये नसत्या रकिकोळ खचास व दारूपाण्याससुद्धा पुित
नाहींत. मग कले क्टि वगैिे कामगािांसािख्या नबाबांचे येथील बेलगामी रकिकोळ खचारवषयी गोष्ट

काढल्यास आमचे कोण ऐकतो? यास्तव आपण, ते थील एक आठ बैली कुणबाया ओढणािा शूद्र शेतकिी
असून त्याचे चािपाच कते मुलगे आहे त व ज्याचें कुटु ं बांतील सुनाबाळा एकापेक्षां एक अरधक एकमे कींच्या
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पायावि पाय दे ऊन चढाआढीनें, घिीं व शेतीं, िात्रंरदवस खपणाऱ्या आहे त व जो िाह्मण, गुजि अथवा
मािवाडी सावकािाची फुटकी कवडीसुद्धा कजव दे णें लागत नाहीं, अशाची स्स्थती, येथील एका युिोरपयन
पलटणींतील साधािण गोऱ्या सोजिाच्या स्स्थतीशीं सुक्ष्म िीतीनें तुलना करून परहली असतां, त्यामध्यें

काशीिामे श्विापेक्षांही जास्ती अंति रदसून येतें. इकडे शु द्र शेतकिी लं गोटी नेसून किगुयाला
चुनातंबाखूची गुत
ं वले ली बटवी, डोईवि झचध्यांचे पागाटें , उघडाबंब, अनवानी, हातात नांगिाची मूठ धरून

भि कडक उन्हामध्ये सवव रदवसभि, झशपले वजा नोकिदाि धसकटांनीं युक्त अशा खिबिीत ढे कळांतून

आठ बैलाशीं िंटे घेतां घेता गीत गाऊन नांगि हांकीत आहे ; रतकडे गोिा रशपाई पायांत पाटलोन, अंगात
पैिणीवि लाल बनाती डगलें , डोईवि कलाबूतचा कशीदा काढले ली नखिे दाि टोपी, पायांमध्ये सुती
पायमोज्यावि रवलायती वजरवले ल्या मजबूत मऊ कातड्याचा बूट, कंबिे वि कातड्याचें तोस्तान व

खांद्यावि चापाची बंदूक घेऊन, दििोज सकाळीं अथवा सायंकाळी हवाशीि मैदानांत तास अधा तास
पिे डीची कसित किीत आहे . इकडे स शूद्र शेतकऱ्यांचा रपढीजादा दिबािी पोशाख म्हटला म्हणजे ,
जाडाभिडा खादीचा दु हेिी मांडचोळणा, बंडी, पासोडी, खािवी पागोटें आरण दोिीनें आळपले ला गांवठी

जोडा, ज्यांची रनहािी व दु पाि, संध्याकालचें जेवण जोंधळे , नाचणीची झकवा कोंड्याभोंड्याच्या भाकिीं, वा
गाजिें िताळांची वरू, कालवण आमटी अथवा बोंबलाचें खळगुट, तेंही नसल्यास चटणीच्या गोळ्यारशवाय

भाकिीवि दु सिें कांही रमळावयाचें नाहीं. चटणी भाकि कां होईना, पिंतु ती तिी वेळच्या वेळीं व पोटभि

त्यास रमळते काय? िाहतें घि बैलांच्या गोठ्याशेजािीं असून ज्याच्या उशापायथ्याशीं तीन्ही वासिें , पािडीं
अथवा कडे बांधले ली असल्यामुळें घिांत चहू ं कडे मुतािीची उबट घाण चालली आहे , फाटके पटकूि व

मळकट गोधडीचें अंथरूण पांघरुण, सवव गांवच्या म्हशी पाण्यांत बसून बसून खिाब िंाले ल्या डोहाचे

खालचे बाजूस उकिले ल्या डहु ऱ्यांतील पाणी रपण्याचें गांवांतील झखडाि तेंच त्यांचा शेतखाना, तशांत
मोडशी होऊन त्यास जाळताप आल्यास चांगल्या औषधी व त्यांचा माहीतगाि डॉक्टिाच्या नावांनें

आंवळ्याएढे पूज्य, यारशवाय सिकािी शेतसािा वगैिे फंड व पया कोठू न व कशा द्याव्यात, यासंबध
ं ीं
त्यांच्या उिावि कटाि टांगले ली असते , अशा अभागी शेतकऱ्यांची अक्ल गुंग होणाि नाहीं, असें एखाद्या

बाकबगाि गोऱ्या अथवा काळ्या डॉक्टिाच्यानें छातीस हात लावून म्हणवेल काय? रतकडे सिकाि
रवलायतेहून गोऱ्या रशपायांच्या पोषाकाकरितां उं च कपडे , बनाती, रुमाल, पायमोजे, बूट खिे दी करून
आणरवतें, सिकाि त्यांच्या खाण्यारपण्याकरितां उत्तम गहू ं , तांदूळ, डाळ, रनकोपी तरुण गाया, शेळ्या व

मेंढ्यांचें मांस, रवलायती पोिटि वगैिे अंमली दारू, रनमवळ ते ल, तूप, दू ध , साखि, चहा, मीठ, रमिच्या
गिम मसाला, सुिी, कांटा वगैिे सामान येथें खिे दी करून, रिस्ती अचाऱ्याकडू न तीन वेळां ताजा पाक
रसद्ध किवून त्यास वेळचे वेळीं आयतें जेऊं घारलतात. त्यास िाहण्याकरिता लाखों रुपये खची घालू न

सिकािनें दोन मजली टोले जंग बिाकी बांधल्या आहे त. जीमध्यें लोखंडी खाट, रबछान्यावि उशी,
पलं गपोसासह धाबळीची सोय केली असून वितीं िोषनाईसाठीं हं डी लोंबत आहे . बिाकीचे आंगणांत
स्नानाकरितां न्हाणी करून रतजमध्यें “रफल्टि” केले ले पाण्याची तोटी सोडली आहे . त्याचप्रमाणे स्वच्छ

सोयींचें शौचकूप केलें च आहे . तशांत अजीणांमुळें झकरचत् खोकला झकवा ताप आला कीं, त्यांच्या रजवासाठी
दवाखाना तयाि केले ला असून त्यामध्ये शेंकडों रुपये झकमतीचीं औषधें , शस्त्रें वगैिे ठे वन
ू त्यावि हजािों
रुपये दिमहा पगािाच्या डॉक्टिाची नेमणूक करून, त्यांच्या तैनातीत डोलीसुद्धां हमाल रदले ले आहे त.

यारशवाय त्यास दे ण्यामागण्याची काळजी नसून, घि, शेतखाना, िंाडू , पाणी, िस्ता, शेत व लोकलफंड
पट्टी वगैिे दे ण्याची ददात नसून, असमानी व टोळांच्या सुलतानीरवषयीं रबलकूल काळजी नाहीं आरण

यावरूनच आपण सोंवळ्यांतील नेरटव्ह कामगािांस रधःकािानें म्हणतों की, पहा हा नेरटव्ह कामगाि
ऐषाआिामीं युिोरपयन कामगािांचे पुढें पुढें करून अ्ञतानी शेतकऱ्यांपासून लांच खाऊन कसा
सोजिासािखा लाल गाजि पडला आहे . काय हा उधळे पणा ! याला म्हणावें तिी काय ? यास्तव आमचे
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डोळे िंांकून रनिाकाि पिमात्म्याची प्राथवना किणाऱ्या, रवलायती सिकािानें येथील धूतव िाह्मणांनी

उपस्स्थत केले ले समाजांच्या व वतवमानपत्रांच्या गुलाबी रलरहण्यावि रबलकुल भिं वसा न ठे रवतां, एकंदि
सवव आपल्या सिकािी खात्यांतील गोऱ्या व काळ्या कामगािांस वाजवीपेक्षां जास्ती केले ले पगाि अजीबाद

कमी करून, आ्ञतनानें गांजले ल्या दु बळ्या शूद्र शेतकऱ्यांस रवद्यादान [A Sepoy Revolt by Henry Mead, pages 280,
81, 82, 83, 85 and 86]

दे ऊन त्यांच्या बोडक्याविील शेतसािा, टोल वगैिे पया कमी न केल्यास, थोड्याच

काळांत या जुलमाचा परिणाम फाि भयंकि होणाि आहे , असें आमच्या ऐषाआिामी उधळ्या सिकािचे
कानांत सांगन
ू याप्रसंगीं पुिें करितों.
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प्रारक ४ थे
शेताऱ्य स
ं िहत शेताीची हल्लींची स्स्थती
या प्रकिणाचे आिंभी िात्रंरदवस शेत खपणाऱ्या कष्टाळू , अ्ञतानी शेतकऱ्यांच्या कंगाल व दीनवाण्या

स्स्थतीरवषयीं वाटाघाट तूतव न करितां, ज्यांच्या आईच्या आज्याची मावशी अथवा बापाच्या पंज्याची मुलगी,

झशद्यांचे अथवा गाइकवाडाचे घिाण्यांतील खाशा अथवा खची मुलास रदली होती, येवढ्या कािणावरून
माळीं, कुणबी, धनगि वगैिे शेतकऱ्यांत मिाठ्यांचा डौल घालू न शेखी रमिरवणाऱ्या कजवबाजािी, अ्ञतानी

कुणब्यांच्या हल्लींच्या वास्तरवक स्स्थतीचा मासला तुम्हास याप्रसंगीं कळरवतों. एक कुळवाडी एके रदवशीं

नदीच्या रकनाऱ्याजवळच्या हवाशीि दाट आंबिाईतील कले क्टिसाहे बांच्या कचेिीच्या तंबूकडू न, मोठ्या
िागाच्या त्वेषांत हातपाय आपटू न दांतओठ खात आपल्या गांवाकडे चालला आहे . ज्याचें वय सुमािें

चाळीशीच्या भिावि असून रहम्मतींत थोडासा खचल्यासािखा रदसत होता. डोईवि पीळदाि पेंचाचें पांढिें

पागोटें असून रहम्मतींत थोडासा खचल्यासािखा रदसत होता. डोईवि पीळदाि पेंचाचें पांढिें पागोटें असून
त्यावि फाटक्या पंचानें टापशी बांधले ली होती. अंगांत खादीची दु हेिी बंडी व गुडघे चोळणा असून पायांत

सातािी नकटा जोडा होता. खांद्यावि जोट, त्यावि खिवी बटवा टाकला असून, एकंदि सवव कपड्यांवि
रशमग्यांतील िंगाचे रपवळे तांबूस झशतोडे पडले ले होते . पायांच्या टांचा जाड व मजबूत होत्या खऱ्या. पिंतु
कांही कांही रठकाणी उकलू न भेगा पडल्यामुळें थोडासा कुलपत चालला होता. हाताच्या कांबी रुंद असून,

छाता पसिट होता. चोटीरशवाय भवूक दाढीरमशा ठे वल्यामुळे विील दोन दोन फाळ्या दातां चा आयब
िंांकून गेला होता.डोळे व कपाळ रवशाळ असून आंतील बुबूळ गािोळें भोऱ्या िंगाचें होतें. शिीिाचा िंग गोिा
असून एकंदि सवव चेहिामोहिा ठीक बेताचा होता. पिंतु थोडासा वाटोळा होता. सुमािें बािावि दोन

वाजल्यावि घिीं पोंहचल्यावि जेवण िंाल्यानंति थोडासा आिाम किण्याचे इिाद्याने माजघिाचे खोलींत
जाऊन ते थें वलणीविील बुिणूस घेऊन त्यानें जरमनीवि अंथिला आरण त्यावि उशाखालीं घोंगडीची
वळकटी घेऊन तोंडवि अंगवस्त्र टाकून रनजला. पिंतु सकाळीं उठू न कले क्टिसाहे बांची गांठ घेतली व ते

आपल्या चहापाण्याच्या व खाण्यारपण्याच्या नादांत गुंग असल्यामुळें, त्यांच्यानें मािंी खिी हरकगत ऐकून
घेऊन, त्याजपासून मला हप्ता पुढें दे ण्यारवषयीं मुदत रमळाली नाहीं. या काळजीनें त्यास िंोंप येईना. ते व्हां
त्यानें उताणें पडू न आपले दोन्ही हात उिावि ठे वन
ू आपण आपल्याच मनाशीं बावचळल्यासािखें बोलूं
लागला-

“इति गांवकऱ्यांसािखा मी पैमाष किणाऱ्या भटकामगािांची मूठ गाि केली नाहीं यास्तव त्यांनी

टोपीवाल्यास सांगन
ू मजवि शेतसािा दु पटीचे वि वाढरवला व त्याच वषी पाऊस अळम टळम पडल्यामुळे

एकंदि सवव माझ्या शेत व बागायती रपकास धक्ा बसला, इतक्यांत बाप वािला. व याच्या रदवसमासाला
बिाच खचव िंाला, यामुळें परहले वषी शेतसािा वािण्यापुितें कजव िाह्मण सावकािापासून काढू न त्यास मळा

गहान दे ऊन िरजस्टि करून रदला. पुढें त्यानें मन मानेल तसें, मुद्दल कजाविील व्याजाचे कच्च्यांचे बच्चे

करून मािंा बािवेचा मळा आपल्या घशांत सोडला. त्या सावकािाच्या आईचा भाऊ िे व्हे न्यूसाहे बांचा
दफ्तिदाि, चुलता कले क्टिसाहे बांचा रचटणीस, थोिल्या बरहणीचा नविा मुनसफ आरण बायकोचा बाप या

तालु क्याचा फौजदाि, यारशवाय एकंदि सवव सिकािी कचेऱ्यांत त्यांचे जातवाले िाह्मणकामगाि अशा

सावकािांबिोबि वाद घातला असता, ति त्यांच्या सवव िाह्मण आप्तकामगािांनीं हस्तेंपिहस्तें भलत्या
एखाद्या क्षुल्लक कािणावरून मािंा सवव उन्हाळा केला असता. त्याचप्रमाणें दु सिे वषी घिांतील

बायकामुलांच्या अंगाविील रकडु करमडु क शेतसाऱ्यांचे भिीस घालू न नंति पुढें दिवषी शेतसािा अदा
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किण्याकरितां गांवातील गुजि-मािवाडी सावकािांपासून कजाऊ िकमा कारढल्या आहे त, त्यांतून
रकत्येकांनीं हल्लीं मजवि रफयादी ठोकल्या आहे त व ते कज्जे रकत्येक वषापासून कोडतांत लोळत पडले

आहे त. म्या कधीं कधीं कामगाि व वरकलांचे पदिीं आवळण्याकरितां मोठमोठाल्या िकमा दे ऊन, कािकून,
चपिाशी, ले खक व साक्षीदाि यांस भत्ते भरून रचऱ्यारमऱ्या दे तां दे तां माझ्या नाकास नळ आले आहे त.

त्यांतून लांच न खाणािे सिकािी कामगाि कोठें कोठें सांपडतात. पिंतु लांच खाणाऱ्या कामगािांपेक्षा, न
लांच खाणािे कामगाि फािच रनकामी असतात. कािण ते बेपवा असल्यामुळें त्यांजवळ गिीब शेतकऱ्यांची
दादच लागत नाहीं व त्यांच्या पुढें पुढें करून रजवलग गड्याचा भाव दाखरवणािे हु षाि मतलबी वकील,

त्यांच्या नांवाने आम्हां दु बळ्या शेतकऱ्यांजवळू न कुत्र्यासािखे, लांचांचे मागें लाचांचे लचके तोडू न खातात
आरण तसे न किावें ति सावकाि सांगतील त्याप्रमाणे आपल्या बोडक्यांवि त्यांचे हु कुमनामे करून घ्यावेत.
यावरून कोणी सावकाि आत मला आपल्या दांिापाशीं उभे किीत नाहींत ! ते व्हां गतवषी लग्न िंाले ल्या
माझ्या थोिल्या मुलीच्या अंगाविील सवव दारगने व रपतांबि मािवाड्याचे घिीं गहाण टाकून पट्टीचे हप्ते

वािले . त्यामुळें रतचा सासिा त्या रबचािीस आपल्या घिीं नेऊन नांदरवत नाहीं. अिे , मी या अभागी दु ष्टानें
माझ्याविील अरिष्ट टाळण्याकरितां माझ्या सगुणाचा गळा कापून रतच्या नांदण्याचे चांदणें केलें ! आतां मी

हल्लीं सालचा शेतसािा द्यावा तिी कोठू न ? बागाइतांत नवीन मोटा रवकत घेण्याकरितां जवळ पैसा नाहीं.
जु न्या ति अगदी फाटू न त्यांची चाळण िंाली आहे . त्यामुळें उं साचें बाळगें मोडू न हु ंडीचीरह तीच अवस्था
िंाली आहे . मकाही खु िपणीवांचून वाया गेली. भूस सरून बिे च रदवस िंाले . आरण सिभड गवत,

कडब्याच्या गंजी संपत आल्या आहे त. जनाविांना पोटभि चािा रमळत नसल्यामुळें रकत्येक धट्टे कट्टे बैल
उठवणीस आले आहे त. सुनाबाळांची नेसण्याची लु गडी फाटू न झचध्या िंाल्यामुळें लग्नांत घेतले लीं

मौल्यवान जुनीं पांघरूणें वापरून त्या रदवस काढीत आहे त. शेती खपणािी मुलें वस्त्रावांचन
ू इतकी

उघडींबंब िंालीं आहे त कीं, त्यांना चािचौघांत येण्यास शिम वाटते . घिांतील धान्य सित आल्यामुळें
िाताळ्याच्या वरूवि रनवाह चालू आहे . घिांत माझ्या जन्म दे णाऱ्या आईच्या मिते वळ
े ीं रतला चांगलें चुग
ं लें

गोड धोड करून घालण्यापुिता मजजवळ पैसा नाहीं, याला उपाय तिी मी काय किावा ? बैल रवकून जि

शेतसािा द्यावा, ति पुढें शेतकी कोणाच्या जीवावि ओढावी ? व्यापािधंदा किावा, ति मला रलरहतां वाचतां
मुळींच येत नाहीं. आपला दे श त्याग करून जि पिदे शांत जावें , ति मला पोट भिण्यापुिता कांहीं हु न्नि

ठाऊक नाहीं. कण्हे िीच्या मुळ्या मीं वाटू न प्याल्यास कतीधती मुलें आपली कशीतिी पोटे भितील. पिंतु
माझ्या जन्म दे णाऱ्या वृद्ध बयेस व बायकोसह माझ्या लहानसहान रचटकुल्या ले किांस अशा वेळीं कोण
सांभाळील ? त्यांनी कोणाच्या दािांत उभें िहावें ? त्यांनी कोणापाशीं आपलें तोंड पसिावें?”

म्हणून अखेिीस मोठा उसासा टाकून िडतां िडतां िंोपीं गेला. नंति मी डोळा पुशीत घिाबाहे ि

येऊन पहातों तीं त्यांचे घि एक मजला कौलारू आहे . घिाचे पुढचे बाजूस घिालगत आढे मेढी टाकून बैल

बांधण्याकरितां छपिाचा गोष्ठा केला आहे . त्यांत दोन तीन उठवणीस आले ले बैल िवंथ किीत बसले आहे त

व एक बाजूला खंडी सवाखंडीच्या दोनतीन रिकाम्या कणगी कोपऱ्यात पडल्या आहे त बाहे ि आंगणांत
उजवे बाजूस एक आठ बैली जु ना गाडा उभा केला आहे . त्यावि मोडकळीस आले ला तुिाठ्यांचा कुिकुल

पडला आहे . डावे बाजूस एक मोठा चौिस ओटा करून त्यावि एक तुळशीवृद
ं ावन बांधलें आहे व त्यालगत

खापिी िांजणाच्या पाणईचा ओटा बांधला आहे . त्यावि पाण्याने भिले ले दोनतीन मातीचे डे िे व घागिी

ठे रवल्या आहे त. पाणईशेजािी तीन बाजूला छाट रदवाली बांधून त्यांचे आंत ओबडधोबड फिशा टाकून एक
लहानशी न्हाणी केली आहे . रतच्या मोिीवाटे वाहू न गेलेल्या पाण्याचें बाहे िचें बाजूस लहानसे डबकें सांचलें

आहे . त्यामध्यें रकड्यांचीं बुचबुच िंाली आहे . त्याचे पलीकडे पांढऱ्या चाफ्याखालीं, उघडींनागडीं सवव
अंगावि पाण्याचे ओघळाचे डाग पडले ले असून, खजुंली डोक्यांत खवडे नाकाखाली शेंबडाच्या नळी पडू न
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घामट अशा मुलांचा जमाव जमला आहे , त्यांतून रकतीएक मुलें आपल्या तळहातावि रचखलाचे डोले घेऊन

दु सऱ्या हातांनीं ऊि बडवून “हायदोस, हायदोस” शब्दांचा घोष करून नाचत आहे त; कोणी दारूरपठ्याचें
दु कान घालू न कलालीन होऊन पायांत बाभळीच्या शेंगाचे तोडे घालू न दु कानदािीण होऊन बसली आहे .

रतला रकत्येक मुलें झचचोक्याचे पैसे दे ऊन पाळीपाळीनें लटकी पाण्याची दारू प्याल्यावि रतच्या अमलामध्ये
एकमे कांच्या अंगावि होलपडू न पडण्याचे हु बेहुब सोंग आणीत आहे त. त्याप्रमाणें घिाचे रपछाडीस घिालगत

आढे -मेंढी टाकून छपिी गोठा केला आहे . त्यांत सकाळीं व्याले ली म्हैस , दोनतीन वासिें , एक नाळपडी
घोडी बांधली आहे . झभतीवि रजकडे रतकडे कोण्याकोपऱ्यांनीं घागिीं, तांबडी गोरचडें रचकटली आहे त.
छपिाच्या वळचणीला वेणीफणी करितांना रनघाले ले केसांचे बुचके जागोजाग कोंबले आहे त. त्यालगत

बाहे ि पिसांत एके बाजूस कोंबड्यांचे खु िाडें केलें आहे . त्याशेजािीं एकदोन कैकाडी िंांप पडले ले आहे त व

दु सिे बाजूस हातपाय धुण्याकरितां व खिकाटीं मडकींभांडीं घासण्याकरितां गडगळ दगड बसवून एक
उघडी न्हाणी केली आहे . रतच्या खु ल्या दिजांनीं जागोजाग खिकाटें जमा िंाल्यामुळें त्यांवि माशा घोंघों
किीत आहे त. पलीकडे एका बाजूला शेणखई केली आहे . त्यांत पोिासोिांनीं रवष्ठा केल्यामुळें चहू ंकडे

रहिव्या माशा भणभण किीत आहे त. शेजािी पलीकडे एका कोपऱ्यांत सिभड गवत व कडव्यांच्या गंजी
संपून त्यांच्या जागीं त्या त्या वैिणीच्यां पाचोळ्यांच्या लहानमोठे ढीग पडले आहे त. दु सऱ्या कोपऱ्यांत
गोवऱ्यांचा कलवड िरचला आहे , त्याचे शेजािीं बाभळीच्या िंाडाखालीं मोडक्या औतांचा ढीग पडला आहे .

त्याच्या खालीं रवलायती धोतिे उगवले आहे त. त्यामध्यें नु कतीच व्याले ली रिंपिी कुत्री आल्यागेल्यावि
गुिगुि किीत पडली आहे . शेजािीं गावाणींतील चघळरचपाटांचा ढीग पडला आहे . बाकी उिले ल्या एकंदि

सवव पिसांत एक तरुण बाई घिाकडे पाठ करून गोवऱ्या लावीत आहे . रतचे दोन्ही पाय शेण तुडवून तुडवून
गुढग्यापावेतों भिले होते . पुढें एकंदि सवव माजघिांत उं च खोल जमीन असून येथें पहावें. ति दळण
पाखडल्याचा बैचा पडला आहे . ते थे पहावें ति रनसटले ल्या भाजाच्या काड्या पडल्या आहे त. येथें खाले ल्या

गोंधणीच्या रबया पडल्या आहे त, ते थें कुजक्या कांद्यांचा ढीग पडला आहे , त्यातून एक तऱ्हे ची उबट घाण
चालली आहे . मध्यें खु ल्या जरमनीवि एक जख्ख िंाले ली म्हातािी खालींवि पासोडी घालू न कण्हत पडली
होती. रतच्या उशाशीं थोड्याशा साळीच्या लाह्या व रपतळीखालीं वाटींत विणाच्या रनवळींत जोंधळ्याची

भाकि बािीक कुसकरून केले ला काला व पाणी भरून ठे वले ला तांब्या होता. शेजािीं पाळण्यांत तान्हे मूल
टाहो फोडू न िडत पडलें आहे . यारशवाय कोठे मुलाच्या मुताचा काळा ओघळ गेला आहे . कोठें पोिाचा गू
काढल्यामुळें लहानसा िाखेचा पांढिा टवका पडला आहे . घिांतील रकत्येक कोनेकोपिे चुनातंबाखू
खाणाऱ्यांनीं रपचकाऱ्या मारून तांबडे लाल केले आहे त, एका कोपऱ्यांत रतघी चौघींचे भलें मोठें जाते िोरवलें

आहे . दु सऱ्या कोपऱ्यांत उखळाशेजािीं मुसळ उभें केलें आहे आरण दािाजवळील कोंपऱ्यांत केिसुणीखालीं

िंाडु न लावले ल्या कचऱ्याचा ढीग साचले ला आहे ; ज्यावि पोिांची गांड पुसले ली झचधी लोळत पडली आहे .
इकडे चुलीच्या भाणुशीवि खिकटा तवा उभा केला आहे , आवलावि दु धाचें खिकटें मडकें घोंगत पडलें

आहे . खाली चुलीच्या आळ्यात एका बाजूला व रपतळीखालीं वाटींत विणाच्या रनवळींत जोंधळ्याची भाकि

बािीक कुसकरून केले ला िाखेचा ढीग जमला आहे . त्यामध्यें मनीमांजिीनें रवष्ठा किवून रतचा मगमुद्दा
नाहीसा केला आहे . चहू ं कडे झभतीवि ढे कूणरपसा मािल्याचे तांबस
ू िंगाचे पुसट डाग पडले ले आहे त.
त्यांतून कोठें पोिांचा शेंबूड व कोठें तपरकिीच्या शेंबडाचे बोट पुसले आहे . एका दे वळींत आंतले बाजूस

खात्या ते लाचें गाडगें, खोबिे ल ते लाचें मातीचें बटु कलें , दांतवणाची कळी, झशगटाची फणी, तखलादी
आिशी, काजळाची डबी आरण कुंकाचा किंडा एकेशेजेनीं मांडून ठे रवले आहे त व बाहे िच्या बाजूस

दे वळीच्या रकनाऱ्यावि िात्रीं रदवा लावण्याकरितां एकांवि एक तीनचाि दगडांचे रदवे िचून उतिंड केली

आहे . त्यांतून पािंिले ल्या तेलाचा ओघळ खालीं जरमनीपावेतों पसिला आहे . त्या सवांचे वषातून एकदां
आषाढ वद्य अमावस्येस कीट रनघावयाचे. दु सिे दे वळींत रपठाचे टोपल्याशेजािीं खालीं डाळीचा कणूिा व
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रशळ्या भाकिीचे तुकडे आहे त. रतसऱ्या दे वळींत भाकिीच्या टोपल्याशेजािीं थोड्या रहिव्या रमिच्या,
लसूण, कोझथबीि, दु धाची झशप व आंब्याच्या किंड्या पडल्या आहे त, ज्यावि माशा व रचलटें बसून
एकीकडू न खातात व दु सिीकडू न त्यांजवि रवष्ठा किीत आहे त. आरण चौथ्या दे वळींत सांधले ल्या जुन्या
वाहाणांचा व जोड्यांचा गंज पडला आहे . शेजािीं चकमकीचा सोकटा व गािे चे तुकडे पडले आहे त. एका

खुंटीवि अंथिावयाच्या जुन्या जीणव िंाले ल्या घोंगड्या व चवाळीं ठे रवलीं आहे त. दु सिीवि पांघिावयाच्या

गोधड्या व पासोड्या ठे रवल्या आहे त व रतसिीवि फाटके मांडचोळणे व बंड्या ठे रवल्या आहे त. नंति

माजघिाचे खोलींत जाऊन पहातों, तों जागोजाग मधल्या झभतीला लहानमोठ्या भंडाऱ्या आहे त. त्यांतून
एका भंडािीस मात्र साधें गांवठी कुलू प घातलें होतें. येथेंही जागोजाग खुंयांवि पांघरुणांची बोचकीं व
सुनाबाळांचे िंोळणे टांगले आहे त. एका खुंटीला घोडीचा लगाम, खोगीि, वळी व रिकामी ते लाची बुधली

टांगली आहे . दु सिीला ते लाचा नळा टांगला आहे . शेवटीं एका बाजूला झभतीशीं लागून डे ऱ्यावि डे िे व
मडकीं िचून पांच उतिंडी एके शेजेनीं मांडल्या आहे त. शेजािीं तुळईला दोन मोळाचीं झशकीं टांगलीं आहे त.
त्यावि रविजणाचें व तुपाचें गाडगें िंांकून ठे रवलें आहे . अलीकडे भला मोठा एक कच्च्या रवटांचा दे व्हािा
केला आहे . त्याच्या खालच्या कोनाड्यांत लोखंडी कुऱ्हाडी, रवळे आरण रवळी पडली आहे . वितीं लहानसें

खािवी वस्त्र अंथरून त्यावि रुप्याचे कुळस्वामीचे टांक एके शेजेनीं मांडले आहे त. त्यांच्या एके बाजूस

रदवटी बुधली उभी केली आहे व दु सिे बाजूस दोम दोम शादावलाची िंोळी, फावडी उभी केली आहे . विती
मंडरपला उदाची रपशवी टांगली आहे . खालीं बुिणुसावि शेतकऱ्यास गाढ िंोंप लागून घोित पडला आहे .

एका कोपऱ्यांत जु नी बंदुकीची नळी व फाटक्या जेनासरहत गादीची वळकुटी उभी केली आहे . दु सऱ्या

कोपऱ्यांत नांगिाचा फाळ, कुळवाच्या फाशी, कोळप्याच्या गोल्ह्या, तुिीची गोधी व उलटी करून उभी
केले ली ताक घुसळण्याची िवी आरण रतसऱ्या कोपऱ्यांत लवंगी काठी व पहाि उभी केली आहे . सुमािें

दोनकीन खणांत तुळ्यांवि वकाण व शेिाचे सिळ नीट वांसे बसवून त्यावि आडव्यारतडव्या झचचेच्या

फोकायांच्या पटईवि रचखलमातीचा पेंड घालू न मजबूत माळा केला आहे . ज्यावि िाळा, िाजरगला,
हु लगा, वाटाणा, पावटा, तीळ, चवळी वगैिे अनेक भाजीपाल्यांचें बीं जागोजाग डे ऱ्यांतून व गाडग्यांतून

भरून ठे रवलें आहे . वितीं कांरभऱ्याला रबयाकरितां मक्याच्या कणसांची माळ लटकत असून पाखाडीला

एके रठकाणीं चािपांच वाळले ले दोडके टांगले आहे त. दु सऱ्या रठकाणीं दु धाभोपळा टांगला असून रतसऱ्या
रठकाणीं झशक्यावि काशीफळ भोपळा ठे रवला आहे . चवथ्या रठकाणीं नळ्यासुद्धां चाडें व पाभािीची वसू

टांगली असून, रकत्येक रठकाणीं झचध्याचांध्यांची बोचकी कोंबलीं आहे त. मध्यें एका कांरभऱ्याला बाझशगें
बांधलीं आहे त. वितीं पहावें, ति कौलांचा शेकाि किण्यास तीनचाि वषे फुिसत िंाली नाहीं व त्याचे
खालचें तुिाठ्याचें ओमण जागोजाग कुजल्यामुळें गतवषी रचपाडानें सांधलें होतें, म्हणून त्यांतून कोठकोठें

उं दिांनीं रबळें पाडलीं आहे त. एकंदि सवव घिांत स्वच्छ हवा घेण्याकरितां रखडकी अथवा सवाना मुळींच
कोठें ठे रवला नाहीं. तुळ्या, कांरभिें , ओंमणासरहत वांशांवि धुिाचा डांबिी काळा िंग चढला आहे . बाकी

एकंदि सवव रिकाम्या जागेंत कांरतणीनीं मोठ्या चातुयानें, अरत सुकुमाि तंतूनीं गुंफले लीं मच्छिदाणीवजा

आपलीं जाळीं पसिलीं आहे त, ज्यांवि हजािों कांरतणीचीं रपलें आपली खेळकसित किीत आहे त. ओंमण,

वांसे, तुळ्यांवि रजकडे रतकडे मे लेल्या घुल्यांचीं व कांरतणीची रवषािी टिफलें रचकटलीं आहे त, त्यांतून

तुळ्या वगैिे लांकडाच्या ठे वणीवि रकत्येक रठकाणीं उं दीि व िंुिळांच्या रवषािी लें ड्यांनीं रमश्र िंाले ल्या
धुळीचे लहानलहान ढीग जमले आहे त, फुिसत नसल्यामुळें जेथें चािपांच वषातून एकदांसुद्धां केिसुणी

अथवा खिाटा रफिरवला नाहीं. इतक्यांत उन्हाळा असल्यामुळें फाि तलखी होऊन वळवाचा फटकािा

येण्याचे पूवी वादळाचे गदीमध्यें वाऱ्याचे सपायानें कौलांच्या सापटीतून सवव घिभि धुळीची गदी िंाली,
ते व्हां तोंडं वासून घोित पडले ल्या कुणब्याच्या नाकातोंडांत रवषािी धूळ गेल्याबिोबि त्यास ठसका लागून,
तो एकाएकी दचकून जागा िंाला. पुढें त्या रवषािी खोकल्याच्या ठसक्यानें त्याला इतकें बेजाि केलें कीं,

अनु क्रमणिका

अखेिीस थोडासा बेशुद्ध होऊन तो मोठमोठ्यानें रववळू न कण्हू लागला. त्यावरून त्याच्या दु खणायीत
म्हातािे आईनें माजघिांतून धडपडत त्याच्याजवळ येऊन त्याचे मानेखालीं खोगिाची वळी घातल्यानंति
त्याच्या हनवटीला हात लावून तोंडाकडे न्याहाळू न िडतां िडतां म्हणाली, “अिे भगवंतिाया, मजकडे डोळे

उघडू न पहा. िामभटाच्या सांगण्यावरून तुला साडे सातीच्या शनीनें पीडा करूं नये , म्हणून म्यां, तुला
चौरून, कणगींतले पल्लोगणती दाणे नकया गुजिास रवकून अनेक वेळां मारुतीपुढें िाह्मण जपास बसूवन
ू

सवाष्ट्ण िाह्मणांच्या पंक्तीच्या पंक्ती रक िे उठरवल्या ! रकत्येक वेळीं बाळा, तुला चोरून पिभािा गणभटाचे
घिीं सत्यनािायणाला प्रसन्न किण्या रनरमत्त िाह्मणांचे सुखसोहळे पुिरवण्याकरितां पैसे खचव केले आरण

त्या मे ल्या सत्यनािायणाची रकिडी पाजळली. त्यानें आज सकाळीं कले क्टिसाहे बाचे मुखीं उभें िाहू न तुला

त्याज कडू न सोयीसोयींने पट्टी दे ण्यारवषयीं मुदत कशी दे वरवली नाहीं ? अिे मे ल्या ठकभटानों, तुमचा
डोला रमिरवला. तुम्ही नेहमीं मला शरन व सत्यनािायणाच्या थापा दे ऊन मजपासून तूपपोळ्यांचीं भोजनें व

दरक्षणा उपटल्या. अिे, तुम्ही मला माझ्या एकुलत्या एक भगवंतिायाच्या जन्मापासून आजरदनपावेतों

नवग्रह वगैिेंचे धाक दाखवून शेंकडों रुपयांस बुडवून खाल्लें. आतां तुमचें तें सवव पुण्य कोठें गेलें ? अिे , तुम्ही
मला धमारमषें इतकें रठकरवलें कीं, ते वढ्या पैशांत मी अशा प्रसंगीं माझ्या बच्याच्या रकत्येक वेळां पट्ट्या

वारून, माझ्या भगवंतिायाचा गळा मोकळा करून त्यास सुखी केलें असतें ! अिे , तुमच्यांतीलच
िाघूभिािीनें प्रथम इंग्रजांस उलटे दोन आणे रलहू न दे ऊन त्यास तळे गांवास आरणलें . तुम्हीच या गोिे गैि

मारहतगाि साहे बलोकांस लांड्यालबाड्या सांगन
ू , आम्हां माळ्याकुणब्यांस रभकािी केलें आरण तुम्हीच

आतां, आपल्या अंगांत एकीचें सोंग आणून इंग्रज लोकांचे नांवानें मनगटें तोडीत रफितां. इतकेंच नव्हे , पिंतु
हल्लीं माळी कुणबी जसजसे रभकािी होत चालले , तसतसे तुम्हांस त्यांना परहल्यासािखें फसवून खातां
येईना, म्हणून तुम्ही िाह्मण, टोपीवाल्यास बाटवून, पायांत बूट-पाटलोन व डोईवि सुतक्यासािखे पांढिे
रुमांल लावून, चोखामे ळ्यापैकीं िंाले ल्या रिस्ती भारवकांच्या गोऱ्यागोमया तरुण मुलींबिोबि लग्नें
लावून, भि चावडीपुढें उभे िाहू न माळ्याकुणब्यांस सांगत रफितां कीं,– “आमच्या िाह्मण पूवज
व ांनीं जेवढे

म्हणून ग्रंथ केले आहे त, ते सवव मतलबी असून बनावट आहे त. त्यांत त्यांनीं उपस्स्थत केले ल्या धातूंच्या
झकवा दगडांच्या मूतीत कांहीं अथव नाहीं. हें सवव त्यांनीं आपल्या पोटासाठीं पाखंड उभें केलें आहे . त्यांनीं

नु कताच पलटणींतील पिदे शी लोकांत सत्यनािायण उपस्स्थत करून, आतां इतके तुम्हां सवव अ्ञतानी

भोळ्या भारवक माळ्या कुणब्यांत नाचवूं लागले आहे त. ही त्यांची ठकबाजी तुम्हांस कोठू न कळणाि ?
यास्तव तुम्ही या गफलरत िाह्मणांचें ऐकून धातूच्या व दगडांच्या दे वाच्या पूजा करूं नका. तुम्ही

सत्यनािायण किण्याकरितां कजवबाजािी होऊन िाह्मणाचें नादीं लागूं नका. तुम्ही रनिाकाि पिमात्म्याचा

शोध किा, म्हणजे तुमचें तािण होईल.” असो, पिंतु तुम्ही आम्हा या रभतऱ्या माळ्याकुणब्यांस उपदे श

किीत रफिण्यापेक्षां प्रथम आपल्या जातबांधवांचे आळ्यांनीं जाऊन त्यांस सांगावें कीं, “तुम्ही आपल्या सवव
बनावट पोथ्या जाळू न टाका. माळी, कुणबी, धनगि वगैिे शेतकऱ्यांस खोटे उपदे श करून आपलीं पोटें

जाळूं नका,” असा त्यांस वािंवाि उपदे श करून त्यांजकडू न तसें आचिण किवू लागल्याबिोबि
शेतकऱ्यांची सहज खात्री होणाि आहे . दु सिें असें कीं, आम्ही जि तुम्हां पाद्र्या िाह्मणांचे ऐकून आचिण

किावें, ति तुमचेच जातवाले सिकािी कामगाि येथील गोऱ्या कामगािांच्या नजिा चुकावून भलत्यासलत्या
सबबी कटवून आम्हा शेतकऱ्यांच्या मुलांबाळांची दशा करून सोडतील–इतक्यांत शेतकिी शु द्धीवि येतांच
आपल्या मातुश्रीच्या गळ्यास रमठी घालू न िडू लागला.

आतां बाकी उिले ले एकंदि सवव कंगाल, दीनदु बळे , िात्रंरदवस शेतीं खपून कष्ट किणािे , रनव्वळ

अ्ञतानी, माळी, कुणबी, धनगि वगैिे शेतकऱ्यांच्या हल्लींच्या स्स्थतीरवषयीं थोडे सें वणवन करितों, रतकडे स
सवांनीं कृपा करून लक्ष पुिरवल्यास त्यांजवि मोठे उपकाि होतील. बांधवहो, तुम्ही नेहमीं स्वतः शोध
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करून पारहल्यास तुमची सहज खात्री होईल कीं, एकंदि सवव लहानमोठ्या खेड्यापाड्यांसरहत वाड्यांनीं
शेतकऱ्यांचीं घिें , दोन तीन अथवा चाि खणांची कवलारू अथवा छपिी असावयाचीं. प्रत्येक घिांत चुलीच्या
कोपऱ्यांत लोखंडी उलथणें अथवा खु िपें, लांकडी काथवट व फुंकणी, भाणुशीवि तवा, दु धाचें मडकें व

खालीं आळ्यांत िांधणाच्या खापिी तवल्या, शेजािी कोपऱ्यांत एखादा तांब्याचा हं डा, पिात, काशाचा
थाळा, रपतळी चिवी अथवा वाटी, नसल्यास जुन्या गळक्या तांब्याशेजािीं मातीचा मोखा, पिळ व जोगल्या

असावयाच्या. त्यालगत चािपांच डे ऱ्यामडक्यांच्या उतिंडी ज्यांत थोडे थोडे साठप्याला खपले , हु लगे,

मटकी, तुिीचा कणुिा, शेवया, भुईमुगाच्या शेंगा, भाजले ला हु ळा, गव्हाच्या ओंब्या, सांडगे, रबबड्या, मीठ,
हळकुंडें , धने, रमिीं, रजिें , बोजवाि, रहिव्या रमिच्या, कांदे, झचचेचा गोळा, लसूण, कोझथबीि असावयाची.

त्याचेलगत खालीं जरमनीवि काल संध्याकाळीं, गोडबोल्या भट पेनशनि सावकािाकडू न, व रदढीनें जुने
जोंधळे आणले ले . तुिाठ्यांच्या पाया भरून त्या झभतीशीं लावून एकावि एक िचून ठे वले ल्या असावयाच्या.
एके बाजूला वळणीवि गोंधड्या, घोंगड्यांचीं पटकुिें व जु न्यापान्या लु गड्यांचे धड तुकडे आडवेउभे दं ड

घालू न नेसण्याकरितां तयाि केले लें धडपे, झभतीवि एक लांकडाची मे ख ठोकून रतजवि टांगले ल्या

झचध्याचांध्याच्या बोचक्यावि भुसकट व गोंवऱ्या वहावयाचीं जाळीं, रदव्याच्या कोनाड्यांत तेलाच्या
गाडग्याशेजािीं फणी व कुंकाचा किंडा, विती माळ्यांवि गोंरवऱ्या व तीनधािी रनवडु ंगाचे सिपणा शेजािीं
वैिण नीट िचून ठे रवली असावयाची. खालीं जरमनीवि कोन्याकोपऱ्यांनीं कुदळ, कुऱ्हाड, खु िपें, कुळवाची
फास, कोळप्याच्या गोल्ह्या, जातें, उखळ, मुसळ व केिसुणीशेजािीं थुंकावयाचें गाडगें असावयाचें.
दिवाज्याबाहे ि डावे बाजूला खापिीिांजणांच्या पाणईवि पाणी वहावयाचा डे िा व घागि असून पलीकडे

गडगळ दगडाची उघडी न्हाणी असावयाची. उजवे बाजूला बैल वगैिे जनाविें बांधण्याकरिता आढें मेढी
टाकून छपिी गोठा केले ला असावयाचा. घिांतील सवव कामकाजांचा चेंधा उपसून पुरुषांच्या पायांवि पाय

दे ऊन रदवसभि शेतीं काम उिकंू लागणाऱ्या बायकोच्या अंगावि सुताडी धोटा बांड व चोळी, हातांत रुप्याचे
पोकळ गोठ व ते न रमळाल्यास कथलाचे गोठ रन गळ्यांत मासा सवामासा सोन्याचें मंगळसूत्र, पायाच्या

बोटांत चटचट वाजणािी काशाचीं जोडवीं, तोंडभि दांतवण, डोळे भि काजळ आरण कपाळभि कुंकू,

यारशवाय दु सऱ्या शृग
ं ािाचे नांवानें आंवळ्याएवढे पूज्य. उघडीं नागडीं असून अनवाणी सवव रदवसभि
गुिाढोिांच्या वळत्या किीत रफिणाऱ्या मुलांच्या एका हातांत रुप्याचीं कडीं करून घालण्याची ऐपत
नसल्यामुळे त्यांच्याऐवजीं दोन्ही हातांत कथलाचीं कडीं व उजव्या कानांत रपतळे च्या तािें त खिड्यांच्या

बाळ्या. यारशवाय अंगावि दु सऱ्या अलं कािाचे नांवानें रशमगा. झहवावाऱ्यांत व उन्हातान्हांत िात्रंरदवस शेतीं

खपणाऱ्या शेतकऱ्याचे कंबिेला लु गड्यांचे दशांचा किगोटा, खादीची लं गोटी टोपीवि फाटकेसे पागोटें ,
अंगावि साधे पंचे न रमळाल्यास घोंगडी व पायांत रठगळें रदले ला अथवा दोिीनें आवळले ल्या जोड्यांरशवाय

बाकी सवव अंग सळसळीत उघडें बंब असल्यामुळें, त्याच्यानें अरतशय थंडीपावसाळ्यांत हं गामशीि शेतीं
मे हनत किवत नाहीं. त्यांतून तो अक्षिशून्य असून त्यास सािासाि रवचाि किण्याची रबलकुल ताकद

नसल्यामुळें तो धूतव भटांच्या उपदे शावरून हिीरवजय वगैिे रनिथवक ग्रंथांतील भाकड कथेवि रवश्वास ठे वन
ू
पंढिपूि वगैिे यात्रा, कृष्ट्ण व िामजन्म व सत्यनािायण करून अखेिीस िमूजीकिीता रशमग्यांत िात्रंरदवस

+ + माितां मािता नाच्यापोिाचे तमाशे ऐकण्यामध्यें आपला वेळ थोडा का रनिथवक घालरवतो ? त्यास
मुळापासून रवद्या रशकण्याची गोंडी नाहीं व तो रनवळ अ्ञतानी असल्यामुळें त्यास रवद्येपासून काय काय
फायदे

[A Sepoy Revolt, by Henry Mead, page 293.]

होतात, हें शेतकऱ्याच्या प्रत्ययास आणून दे ण्याचेऐवजीं

शेतकऱ्यांनीं नेहमीं गुलामासािखें त्याच्या तावडींत िहावें या इिाद्यानें शेतकऱ्यांस रवद्या दे ण्याची कडे कोट

बंदी केली होती. तशी जिी दु ष्टबुद्धी आमचें हल्लींचें सिकाि दाखवीत नाहींत; तिी त्यांच्या बाहे िील एकंदि
सवव वतवणुकीवरून असें रसद्ध करितां येईल कीं, शेतकऱ्यांस रविान किण्याकरितां रवद्याखात्याकडील

सिकािी कामगािांचे मनांतून खिा कळवळा नाहीं. कािण आज दीनतागाईत रवद्या दे ण्याच्या रनरमत्तानें
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सिकािनें लोकलफंड िािें शेतकऱ्यांचे लक्षावधी रुपये आपल्या घशांत सोडलें असून, त्या ऐवजाच्या
मानाप्रमाणे आजपावेतों त्यांच्यानें शेतकऱ्यांपैकीं एकालासुद्धां कले क्टिची जागा चालरवण्यापुिती रवद्या

दे ण्यांत आली नाहीं. कािण खेड्यापाड्यांतील एकंदि सवव शाळांनीं भट िाह्मण [A Sepoy Revolt by Henry Mead,
page 288.]

रशक्षकांचा भिणा, ज्यांची झकमत रचखलमातीचा धंदा किणाऱ्या बेलदाि कुंभािांपेक्षां कमी, ज्यांस

शेतकऱ्यांच्या नांगिांच्या मुठी कोणाकडू न धिावयाच्या, यारवषयीं रबलकुल मारहती नसून तोंडपारटलकी

मात्र किणािे आयदी, शेतकऱ्यांचे रजवावि लालपडू न आपल्या अंगीं, आम्ही सवव मानव प्राण्यांत श्रेष्ठ,
म्हणून गवाचा ताठा रमिवणाऱ्या मगरूि रशक्षकांकडू न त्यांच्या पूवज
व ांनीं सवोपिी नीच केले ल्या

शेतकऱ्यांच्या मुलांस रशस्तवाि व सोईची रवद्या दे ववेल तिी कशी ? कोठें जेव्हां त्यांस शहिगांवीं चाकऱ्या
रमळण्याचें त्राण उित नाहीं, ते व्हां ते रवद्याखात्यांतील िाह्मण कामगािांचे अजव करून खेड्यापाड्यांनीं

पंतोजीच्या चाकऱ्या करून कशी तिी आपली पोटें जारळतात. पिंतु रकत्येक शेतकऱ्यांचा, खेड्यापाड्यांनीं
शेतावि गुजािा न िंाल्यामुळें ते ते थें उपाशी न मितां पिागंदा होऊन मोठमोठ्या शहिांनीं पारहजेल त्या
मोलमजु ऱ्या करून पोटें भिीत असतां, त्यांतून फािच थोड्या शेतकऱ्यांचीं मुलें कांहीं अंशीं नांवाला मात्र
रविान िंालीं आहे त. तथारप एकंदि सवव सिकािी खात्यांनीं िाह्मण रविानांचा युिोरपयन गोऱ्या

कामगािांवि पगडा पडल्यामुळें हीं शेतकऱ्यांची साडे सात तुटपुंजीं रविान मुलें , आपल्या इति अ्ञतानी

शेतकिी जातबांधवांचा सत्यानाश सिकािी िाह्मण कामगाि कसा करितात, तो सवव बाहे ि उघडकीस

आणून सिकािचे कानावि घालण्यारवषयीं आपल्या गच्च दांतरखळी बसवून, उलटें िाह्मणांचे रजवलग
शाळू सोबती बनून त्यांनीं उपस्स्थत केले ल्या सभांनीं त्यांबिोबि सिकािच्या नांवानें रनिथवक रशमगा करूं

लागतात. अशीं सोंगें जि िाह्मणांबिोबि न आणावींत, ति ते लोक आपल्या पुस्तकांसह वतवमानपत्रांनीं

यांच्यारवषयीं भलत्यासलत्या नालस्त्या छापून यांचवि कोणत्या वेळीं काय आग पाखडतील व यारशवाय,
मामले दाि, रशिस्ते दाि, मारजस्रेट, इंरजनीयि, डाक्टि, न्यायाधीश वगैिे िाह्मण कामगाि असून अखेिीस
सिकािी रिपोटव ि जिी, धमानें रिस्ती तथारप हाडाचा िाह्मण, या एकंदि सवव िाह्मण कामगािांचा सिकािी
खात्यांनीं भिणा असल्याकािणामुळें, ते या तुटपुंज्या साडे सातीस आपल्याला कचेऱ्यांनीं भलत्या एखाद्या
सबबीवरून उभे न करितां, एखादे वेळीं त्यांचा डाव साधल्यास यांच्या पोटावि पाय दे तील, या भयास्तव हे

आपल्या मनांतून िाह्मण कामगािांचें नांव ऐकल्याबिोबि टपटपा लें ड्या गारळतात; इतकेंच नव्हे , पिंतु
रकत्येक रविान भटिाह्मण सोंवळ्याओवळ्याचा रवरधरनषेध न करितां या साडे साती चोंबड्या शूद्र

रविानांच्या उिावि पाय दे ऊन रवलायते स जाऊन पित आल्याबिोबि पुनः यांच्या समक्ष आपल्या जातींत

रमळू न वावित आहे त. तथारप या साडे सात शेळीच्या गळ्यांतील गलोल्या, आपल्या अ्ञतानी आप्तबांधव
शेतकऱ्यांसमोि रनलव ज्ज होऊन भटिाह्मणांस आपले घिीं उलटे बोलावून, त्यांच्या हातून नानाप्रकािचे रवधी

करून त्यांच्या पायांचीं तीथे प्राशन करितात, या कोडगेपणाला म्हणावें तिी काय ? कदारचत् सिकािी

िाह्मण कामगािांचे आश्रयावांचून यांचीं पोटें भित नाहींत म्हणून म्हणावें, ति गांवांत थोडी का ++ पोट
भरितात ! ! असो. हल्लीं शेतकऱ्यांची रनहािी, रशळ्या तुकड्यांवि लाल चटणीचा गोळा, दु पािीं ताज्या

भाकिीबिोबि आमटी अथवा सांडग्याचें खळगुट; िात्रीं रनवळ विणाचे पाण्यांत जोंधळ्याच्या अथवा
मक्याच्या कण्या, मध्यें कधीं गाजिें अथवा िताळीं रपकल्यास त्यांच्या वरूवि गुजािा किावा लागतो, तिी
त्यांस नेहमीं वेळच्या वेळी पोटभि भाकिी रमळावयाच्या नाहीत. यास्तव मध्येंच एखादे वेळीं भूक

लागल्याबिोबि औत उभें करून रहिव्यासिव्या आंब्याच्या कैऱ्या, भोंकिे , उं बिें, गाभुलल्या झचचा वगैिे
शेताच्या आसपास जो कांही खाण्याचा पदाथव हातीं लागेल, तो खाऊन त्यावि ढसढसा पाणी रपऊन पुन्हा

आपले औत हाकावयास जातो, व ज्या ज्या वेळीं पोटभि भाकिी रमळतात, त्या त्या वेळीं तो त्या

आधाशासािख्या खातां खातां मध्यें कधीं पाणी पीत नाहीं, यामुळें त्यास सवव रदवसभि रकिरमट ढें कि वगैिे
येऊन मोडशी रवकािानें त्यास नानाप्रकािचे िोग होतात व त्यांचे शमनाथव दमडीचा ओंवा अथवा सुठ
ं साखि
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रमळण्याची भ्ांती ! यामुळें झहवतापाच्या आजािानें अखेिीस यमसदनास जावें लागतें. सणावािास

रकत्येकांचे घिीं उत्तम पक्वान्न म्हटलें म्हणजे गुळवण्याबिोबि पुिणाच्या पोळ्या, तोंडी लावण्याकरितां

ते लांत तळले ल्या कुिड्या, पापड्या व फुिफुिीं व शेवटी आमटीबिोबि भात. बहु तेकांचे घिीं डाळिोया व
तोंडी लावण्यातरिता सांडग्यांचे कोिड्यास. बाकी उिले ल्या कंगाल शेतकऱ्यांस गुजिमािवाड्यांनी उधाि
सामुग्रा न रदल्यास ते नाचणी अथवा ज्वािीच्या भाकिीवि कशी तिी वेळ मारून नेतात यास्तव बहु तेक
शेतकऱ्यांस कजव काढल्यारशवाय पट्टी वािण्याची सवडच होत नाहीं. व अशा लाचाि शेतकऱ्यांनीं आपल्या

मुलीबद्दल रनदान पांचपंचवीस रुपये घेतल्यारशवाय त्यांस त्यांची लग्नें करून दे तां येत नाहींत. त्यांतून
अट्टल कजवबाजािी शेतकऱ्यास िाह्मण अथवा मािवाडी सावकािांनी त्यांचे मुलांच्या लग्नाकरितां कजव न

रदल्यास, रकत्येक मुलें भि ज्वानींत आल्याबिोबि त्यापैकीं रकत्येक तरूण रनिाळ्या मागानें मदास्ग्न शांत

करूं लागल्यामुळें त्यांस क्षयाच्या बाधा होऊन वायां जातात. त्यारवषयी नामांरकत डाक्ति रविानांच्या
पुिाव्यासरहत मी पुढें एखादे वेळी आसुडाच्या पुिवणीदाखल शेतकऱ्यांचे थापटणें या नांवाचा एक स्वतंत्र

रनबंध करून आपल्यापुढें सादि किीन. रकत्येक तरूण रनःसंग होऊन चोिीछापीनें काडीमहालांतील

खाटल्यावि जाऊन खटपटी करूं लागल्यामुळें थोड्याच रदवसांत ते कैलासवासी होतात व बाकी
उिले लीं, चोि, बंडखोिांचे नादीं लागून आपल्या रजवास मुकतात
अ्ञतानी, शूद्र िामोसी काळ्या पाण्यास व रकत्येक ति फाशीं गेले.],

[भूदेव वासुदेव फडक्याच्या नादीं लागून बहु तेक

व ज्यास नविीच्या बापास दे ण्यापुितें कजव रमळू न उभें

केले ल्या लग्नांत शेतकऱ्याजवळ पुिते पैसे नसल्यामुळें एकंदि सवव माळी, कुणबी व धनगिांपैकी तरूण

रदवसां शेतकामें करून सवव िात्रभि जात्यावि बसून एकमे कांच्या मांड्याशी मांड्या रभडवून रहजड्यासािखी

बायकांची गाणी [बामनाच्या मुला, कोठें जातोशी जोडाया । हातीं दवूत ले खणीं, रफिशी कुणबी नाडाया ॥] गाऊन गहू ं , ज्वािी दळू न
बाकी सवव लहानमोठीं कामें करू लागतात. त्याचप्रमाणे गावांतील तरूण रस्त्रयां विमाईस बिोबि घेऊन

कांदे रचरून, हळकुंडे फोडू न भाजल्या बाजिीचा वेरूवाि, हळद, रचकसा दळू न कारढतात. यामुळें
सदिच्या पदाथांची घाण, िात्रंरदवस काम किणाऱ्या विमाईच्या रहिव्या िंगाच्या, पातळाच्या घाणीमध्यें
रमसळू न रतच्या सवव अंगाची इतकी उबट दु गध
ं ी चालते कीं रतजपासून जवळच्या मनुष्ट्यास फाि त्रास होतो.

त्याच्या घिापुढें अंगणांत लहानसा लग्न मंडप शेविीच्या मे ढी िोवून त्यांजवि आडव्या रतडव्या

फोंकाठ्यावि आंब्याचे टहाळे टाकून नांवाला मात्र सावली केली असते . ढोलकी अथवा डफड्याचे महाि-

मांगाचे बदसूि वाजंत्र्याची काय ती मौज ! नवऱ्या मुलास गडं गनेि म्हणलें , म्हणजे रपतळीमध्यें अधव
पावशेिाच्या भातावि थोडासा गूळ व नखभि तूप घातलें कीं, नवऱ्या मुलीमुलांबिोबि रफिणािीं मुलें
लांडग्यासािखीं घांसामागें घांसाचे लचके मारून एका रमरनटांत रपतळी चाटू न पुसून मोकळी करितात.

लग्नांतील भोजनसमािंभ िस्त्यावि हमे शा बसावयाकरितां पडदा अंथिल्यारशवाय पंगत पडावयाची.
दे वकायाचे रदवशीं सवांनीं आपआपल्या घरून रपतळ्या घेऊन आल्यानंति त्यांमध्ये ज्वािीच्या भाकिी,

कण्या अथवा बाजिीच्या घुगऱ्याबिोबि सागुतीचे बिबट, ज्यामध्यें दि एकाच्या रपतळींत एकदां चाि अथवा
पांच आंतडीबिगड्याचे िवे पाडले म्हणजे जेवणाऱ्यांचें भाग्य. कािण एकंदि सवव बकऱ्याचीं मागचीं पुढचीं
झटगिें दोनदोन तीनतीन रदवस पुढें घिांतील वऱ्हाडांसरहत मुलांबाळांस तयाि करून घालण्याकरितां
घिांत एका बाजूला टांगून ठे रवतात. गांवजेवणांत वाळल्यारचळल्या इस्ताऱ्यांवि थोड्याशा भातांत उभे

केले ल्या द्रोणांतील गुळवण्यांत, ते लांत तळले ल्या तेलच्या कुसकरून खातां खातां, गाजिें अथवा
बटायाची भाजी तोंडी लावून अखेिीस हु ं दड्याबिोबि शेवटचा भात खाऊन वितीं तांब्याभि पाणी रपऊन

डिरदशीं ढें कि रदले कीं, शेतकऱ्याचें जेवण संपलें . त्या सवव जेवणामध्यें हजाि मनु ष्ट्यांमागें दवडीचेसुद्धां तूप
रमळावयाचें नाही. अशा थाटाचीं शेतकऱ्यांत लग्ने होत असून येथील एकदि सवव गैिमारहत शहाणे

िाह्मणांतील रविान, आपल्या सभांनीं लटक्या-मुटक्या कंड्या उठवून कािभािींस सुचरवतात कीं, शेतकिी
आपले मुलाबाळांचे लग्नांत रनिथवक पैसा खचव करितात, यामुळें ते कजवबाजािी िंाले आहे त. अहाहा ! हे
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साववजरनक

[A Sepoy Revolt, by Henry Mead, pages 234, 270 and 271.]

पोंकळ नांवाच्या समाजांत, एकतिी

मांगमहाि शेतकऱ्यास त्या समाजाचा सभासद करून त्यास आपल्या शेजािीं कधींतिी घेऊन बसले होते

काय ? अथवा यांच्यातील गांवोगांव वेदावि पांरडत्य किणाऱ्या गृहस्थांपैकी एखादा स्वामीनें तिी उघड
जातीभेदाच्या उिावि पाय दे ऊन शूद्राच्या पंक्तींस बसून ते थील एखादा बिबटाचा फुिका मारून शेतकिी

खचीक म्हणून म्हणावयाचें होतें हे नाटकांतील फासांत लाडकीचें सोंग घेऊन तंबुिीचे खुंटे करून

शेतकऱ्याचीं जात्याविील गाणीं गाऊन मजा करून सोरडतात; पिंतु यांला आपले मुलाबाळांचे लग्नांत
पल्लोगणती बाजिी गहू ं दळतांना कोणी पारहलें असल्यास त्यानें असल्यास त्यानें येथे उभें िाहू न सवांस

कळरवल्यास मी त्यांचा आभाि मानीन. हे कधीं तिी शेतकीचीं कामें स्वतः हातांनीं करितात काय ? त्यांना
शेतकीचा इंगा मारहत आहे काय ? असो, पिंतु शेतकिणीसािख्या यांच्या घिांतील रस्त्रया आपल्या घिांतील
शेणशेणकूि करून शेतीं नवऱ्याबिोबि पाभिीमागें तुिी वगैिे मोघून शेतीं खु िपण्याकढण्या वगैिे करूं लागून

खळ्यावि कणसें मोडू न रतवड्याभोंवतीं गंज करून मळणी होतांच दाणे उपणतांना वावड्यावि पुरुषास

उपणपाया उिापोटावि उचलू न दे ऊन, डोईवि िाखिाखुंडा, शेण, सोनखतांचे पायांचीं व काड्यागवत
वगैिे भुसकटांचीं ओिंीं वाहू न, उन्हाळ्यात शेतीं काम कमी असल्यामुळें सडकेवि खडी फोडू न रदवसभि

मोलमजु िी करून, आपल्या भटरभक्षुक पतीस अशा तऱ्हे च्या मदती किीत नसून दििोज सकाळीं रनजून
उठल्याबिोबि वेणीफणी करून, घिांतील सडासािवण, स्वयंपाक व धुणेंधाणें आटोपून सवव रदवसभि

पोथ्यापुिाणें ऐकत बसून लग्नसमयीं जात्याच्या खुंयाला हात न लारवतां अंगावि ‘शालजोड्या घेवन
ू पुढें
शेतकऱ्यांच्या बायकापोिींच्या डोक्यावि रुखवतांच्या रशपतिांची झधड काढू न शूद्रांनीं हातीं धिले ल्या

अबदारगिीखालीं मशालीचे उजेडांत, पायांत जोडे घालू न शृग
ं ािाच्या डौलांत मोठ्या िंोंकानें रमिरवणाऱ्या

असून, या कुभांड्यासािखे शेतकिी आपल्या मुलाबाळांच्या लग्नमंडपात रवजे सी िोषणाई करून आपल्या
जात बांधवांस मोठमोठाल्या िकमांची उधळपट्टी करून तूपपोळ्या व लाडू रजलब्यांचीं प्रयोजनें घालू न फक्त
भटिाह्मणांच्या सभा भिवून त्यांस शेंकडों रुपये दरक्षणा वाटू न आपल्या घिाण्यांतील गिती सुनबाळांची

पिवां न करितां त्यांच्यासमोि रनलव ज्ज होऊन गांवांतील वेसवाकसरबणींच्या नाचबैठकांत बसून त्यांची
वेडीरवद्री गाणीं ऐकल्यानंति त्यांस मन मानेल तशा रबदाग्या दे त नाहींत. सणावािांस कां होईना, शेतकिी

आपल्या आल्या जन्मांतून एकदां तिी आपल्या खोपटां धीवि, चुिमा, रजलब्या, बासुंदी, श्रीखंड अथवा

बुंदीचे लाडू कुटु ं बातील मुलांबाळांस घालण्यापुितें, त्यांजवळ यांनीं व गोऱ्या कामगािांनी, कांहीं तिी त्राण

ठे रवलें आहे काय ? या वाचाळांच्या तोंडाला कोणी हात लावावा ? अहो, यांच्या धूतव पूववजांनी मनू वगैिे
धमवशास्त्रांतील घाणेिड्या ग्रंथांत जारतभेदांचें थोतांड उभें करून, उलडें शेतकऱ्यांनीं इंग्रज लोकांस जि
नीच मानणाऱ्या प्यादे मातीचा डाव मांडून ठे रवला नसता, ति आज सवांचेसमोि एक अपूवव चमत्काि करून

दाखरवला असता. तो असा कीं, गव्हनिसाहे बांच्या रस्त्रया मखमलीच्या फुलासािख्या नाजूक असल्यामुळें
त्यांस ति या कामीं तसदी न दे तां, दहापांच युिोरपयन कले क्टिसाहे बांच्या मडमांस त्यांच्या
मुलाबाळासरहत जि शेतकऱ्यांचे लग्नात आमंत्रणें करून आरणल्या असत्या व त्यांस शेतकऱ्यांचे

रस्त्रयांबिोबि लग्नांतील सवव कामें आटोपावयास लाऊन मुख्य वऱ्हाडणी केल्या असत्या, ति त्यांनी येथील
दु गांधी, खाण्यापाण्याचा थाट, अंथरुणाचा बोभाट व बाज्या भिाड-गोंधळाचा रकलरकलाट वगैिे अव्यवस्था
पाहू न दु सिे रदवशीं सकाळींच ते थून आपलीं

[A Sepoy Revolt, by Henry Mead, page 44.]

मुलेंलें किें जागचे जागीं

टाकून पळू न गेल्या नसत्या, ति या धूतांनीं मािंें नाव बदलू न ठे वावें, अशी मी भि सभेंत चिीदाि पागोटीं
घालू न हातांत वेळूच्या झपवळ्या काठ्या घेऊन रफिणाऱ्या अजागळ शूद्र चोंबड्या चोपदािासमोि रमशांवि
ताव दे ऊन छातीला हात लाऊन प्ररत्ञता करितों या उभयतां काळ्या व गोऱ्या कामगािांनीं िात्रंरदवस मौजा

मािण्याकरितां रवलायत सिकािची नजि चुकावून अ्ञतानी शेतकऱ्यांवि नानाप्रकािच्या भलत्यासलत्या
बाबी बसवून त्यास इतका नागवा उघडाबंब केला आहे कीं, त्याला एजंट व गव्हिनिसाहे बास आपल्या

अनु क्रमणिका

दिबािांत पानझवड्याकरितां आमंत्रण करून बोलावण्याची शिम वाटते . अिे , ज्यांचे श्रमावि [A Sepoy Revolt,
by Henry Mead, page 198.]

सिकािी फौजफाटा, दारूगोळा, गोऱ्या कामगािांचा वाजवीपेक्षां जास्ती ऐषाआिाम

व काळ्या कामगािांचे वाजवीपेक्षां जास्ती पगाि, पेनशनी व सोंवळे चाव असून, त्यांस चािचौघांत

पानरवड्यापुिता मान रमळूं नये काय ? अहो, जो सवव दे शांतील लोकांचे सुखाचा पाया, त्याचे असे बुिे हाल
! ज्यास, वेळेचे वेळी पोटभि भाकि व अंगभि वस्त्र रमळत नसून, ज्याचे उिावि सिकािी पट्टी दे ण्याची

कटाि लोंबत आहे , ज्याच्या हालास साहे ब लोकांचा रशकािी कुत्रासुद्धां हु ं गून पाहीना, याला म्हणावें तिी
काय ? ज्यास मुळींच आपल्या लीपींतील मूळाक्षिसुद्धां वाचतां येत नाहीं, त्यानें शेतकीसंबध
ं ी अन्य भाषेंतील
ग्रंथ वाचून शेतसुधािणा तिी कशी किावी ? ज्यास नेहमीं फाके
358.]
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चालले आहे त, त्यानें आपलीं मुलें पिगांवी मोठमोठ्या शहिांतील अॅरग्रकलचि शाळें त रशकण्याकरितां

कशाच्या अथवा कोणाच्या आधािावि पाठवावी ?

आतां आपण शेतकऱ्यांचे हल्लींचे शेतस्स्थतीकडे वळू आमचे महादयाळू इंग्रजी सिकािचा अम्मल या

सोंवळ्या दे शांत िंाल्यारदवसापासून त्यांनी येथील धष्टपुष्ट गाया कोंवळ्याकाच्या वांसिासरहत वाहतुकीचे

खांदकिी बैलास य्ञतरवधी केल्यारशवाय मारून मुसलमान, मांग, महाि वगैिे आचायांस बिोबि घेऊन
खाऊं लागल्यावरून शेतकऱ्याजवळ कष्टाच्या उपयोगी पडण्याजोग्या मजबूत बैलांचें बेणें कमी कमी होत
गेलें. तशांत पजवन्याची अनावृष्टी िंाल्यावरून पडले ल्या दु ष्ट्काळांत चािापाण्यावाचून
ं लक्षावरध बैलांचा

सिसकटीने खप होऊन त्यांचें वाटोळें िंालें . दु सिें असें कीं, शेतकऱ्याजवळ उिले ल्या खल्लड बैलास
फािे स्टखात्याच्या अरनवाि त्रासामुळें व गायिानांच्या कमताईमुळें पोटभि चािावैिण रमळे नाशी होऊन

त्यांची (जनाविांची) संतरत रदवसेंरदवस अरतक्षीण होत चालल्यावरून त्यांच्यांत हमे शा लाळीच्या सां थी
येऊन, त्या िोगानें दिवषी शेतकऱ्यांचे हजािों बैल मरूं लागल्यानें रकत्येक शेतकऱ्यांचे गोठ्यांतील

दावणीचे खुंटे उपटले . पुढें शेतकऱ्यांजवळ परहल्यासािखीं मनमुिाद जनाविें रशल्लक नसल्यामुळें त्यांच्या

बागायतीची वेळच्या वेळीं उस्तवािी होऊन त्यांस पोटभि खतपाणी रमळे नासें िंाल्याबिोबि बागायती
जरमनींतील फूल कमी िंाल्यामुळें हल्लीं बागाईतांत पूवीप्रमाणें पीक होत नाहीं. रशवाय आमच्या सिकािनें

धूतव िाह्मण कामगािांस हातीं धरून त्यांच्या मदतीनें दि तीस वषांनी अ्ञतानी भेकड, शेतकऱ्यांच्या शेतीचा
पैमाष करून त्यांजवि मन मानेल तसे शेतसािे वाढवूं लागल्यानें शेतकऱ्यांची रहम्मत खचून त्यांच्यानें

त्यांच्या शेताची मशागत होईना, यास्तव कोयावरध शेतकऱ्यांस पोटभि भाकि व अंगभि वस्त्र रमळे नासें
िंालें . यावरून शेतकिी जसेजसे शस्क्तहीन होऊं लागले . तसतशा त्यांच्यांत महामािीच्या आजािाच्या
सांथी येऊं लागल्यामुळें दिवषी हजािों शेतकिी मरूं लागले . तशांत दु ष्ट्काळाच्या अमलांत अन्नावाचून
ं
लक्षावरध शेतकऱ्यांचा खप होऊन यमपुिीस गेले व रकत्येकांच्या दािाला जिी काठ्या लागल्या, तिी

एकंदिीनें त्यांची परहल्यापेक्षा खानेसुमािी जास्त वाढल्यामुळें, त्या मानानें पुनःपुन्हा त्याच शेतांच्या
लागवडी होऊन जरमनीस रवसांवा रबलकुल रमळे नासा िंाला, यावरून रजिाइत शेतें रपकामागें रपकें दे ऊन
दे ऊन थकलीं, रशवाय दिवषी हजािों खंडी धान्य, कापूस, कातडी व लोंकि पिमुलखीं जात असून

मुंबईसािख्या बकाली म्युरनसीपालटींतील गोऱ्या इंरजनीयि व डाक्टि कामगािांच्या गैिमारहतीमुळें, अथवा

त्यांच्या आडदांडपणाच्या शैलीमुळें लक्षावधी खंडी खतांचे सत्त्व समुद्रांत वायां दवडल्यानें शेतांतील सत्व
नाहींसे होऊन आतां एकंदि सवव शेतें पडकळीस आलीं आहे त. अहो, हे रवलायती गोिे इंरजनीयि यांच्या

डाक्टिांचे रमलाफानें, आपल्या दे शांतील कािागीि लोकांच्या सामानसुमानांचा येथें खप व्हावा, या इिाद्यानें
आपल्या पोटावि इंगळ ओढण्याकरितां अशा नानातऱ्हे च्या युक्त्या (स्स्कमा) आमलांत आणून बेसमज

ियतचें बेलगामी द्रव्य उधळू न, येथील रकत्येक हाताखालच्या काळ्या कामगािांकडू न त्या त्या इमाितीस
आपलीं नांवे दे ऊन मोकळे होतात. नंति त्या इमाितीसरहत िखते चें उद्यां कां वाटोळें होईना. त्यांच्या

अनु क्रमणिका

तुंबड्या भरून लौरकक िंाला, म्हणजे गंगेस घोडे नहाले . त्यांतून एखादे वषी पाऊस न पडल्यामुळे मुळींच

शेतांनी रपकें होत नाहींत. कधीं कधीं बैल पुिते नसल्यामुळें रकत्येकांच्या पेिणीचा वाफ बिोबि न साधतां

रपकास धक्ा बसतो. कधीं कधीं बीं रवकत घेण्यापुिते पैसे सावकािांनी वेळेस न रदल्यामुळें, अथवा मागाहू न
उधाि आणले लें जुनें बीं पेिल्यामुळें रकत्येकांचे रपकास धक्ा बसतो. अशा नानाप्रकािच्या सुलतानी व

अस्मानी अरिष्टांमुळें शेतांनी पीक न िंाल्यास, शेतकऱ्यांपक
ै ी एकटादु कटा शेतकिी, िाह्मण सिकािी
कामगािांचे घिीं एकांती त्यास रपकापाण्याची सरवस्ति हरककत कळरवण्याकरितां गे ला कीं, कोणी

कामगाि नु कताच स्नान करून अंगावि भस्म फासून पुढें पाटावि शारलग्राम मांडून अगिबत्तीच्या सुवासांत
लपट होऊन त्याची पूजा किीत बसला आहे व कोणी भलती एखादी मळकट पोथी हातांत घेऊन वाचीत

बसला व कोणी नांवाला गोमुखींत हात घालू न गच्च डोळे िंांकून जपाच्या रनरमत्यानें बावनखणीकडे स ध्यान

लावीत आहे . इतक्यांत बाहे ि ओसिीवि शेतकऱ्याचे पायाचा आवाज त्यांचे कानीं पडल्यास डोळे न उघडतां
सोवळा कामगाि त्यास रवचाितो कीं “तूं कोण आहे स ?” शे.–“िावसाहे ब मी शेतकिी आहे .” का॰ “येथें
दे वपूजेंत तुिंें काय काम आहे ? कांहीं भाजीपाला आणला असल्यासं घिांत मुलाबाळांस स्पशव न करितां

यजमानीजवळ दे ऊन चालता हो. दु पािीं कचेिींत येऊन ले खी अजव तुिंे नांवाचा कि, म्हणजे तुिंें काय
म्हणणें आहे , तें सवव साहे बांस समक्ष जाऊन सांगेन. आतां जा कसा.” पुढे शेतकऱ्यांनें तसेंच मागले पायीं
लागोलग िाईतील कले क्टिसाहे बांचे तंबूचे बाहे िले बाजूस जाऊन बुटले ि, पट्टे वाले व जमादािसाहे बांस

मुजिे करून तंबच
ू े दािापुढें लांब उभा िाहू न पहातो, तों कोणी साहे ब पायाखालीं जरमनीवि कारश्मिी
गारलचाची रबछायत, अंगावि सालिजंगासािखा मोंगलाई पेहिाव घालू न खु चीआसनावि बसून लवेंडिच्या
सुवासामध्यें आपल्या खाण्यारपण्याचे नादांत गुंग, कोणी कोचावि उताणा पडू न पुस्तकांतील गुलाबी वणवन

वाचण्यामध्यें रनसंग असल्यामुळें ते थील चपिाशी त्यांस (शेतकऱ्यास) ते थून धुडकावून लारवतात. ते व्हां
शेतकऱ्यांस आपलीं गाऱ्हाणीं सांरगतल्यारशवाय घिीं मुकायांनें जावे लागते. या वरून गोिे कामगािांच्या

िीरतभाती, रमजाज व ताजीमतवाजा व काळे कामगािाची दौलत, रवद्या, अरधकाि, उं चवणाची शेखी व
सोंवळे चाव, याच्या धुंदीत असणाऱ्या उभयतां कामगािांच्या घिांतील बेपिवा बायकापोिांशीं अ्ञतानी दु बळ्या
शेतकऱ्यांच्या बायकामुलांचें दळणवळण नसल्यामुळें शेतकऱ्यांच्या वास्तरवक अडचणी गोऱ्या व काळ्या

पिजातींतील सिकािी कामगािांच्या कानावि घासण्यास मागवच नाहीं. कािण या उभयतां सिकािीं
कामगािांचें सववच रनिाळें
सोंग कशाकरिता घेतो बिें?]

[हें येथील लाल अथवा रहिव्या बागेंतील उपदे श किणाऱ्या शूद्र टीकांजीस माहीत कसें नाही ? तो हमेशा वेडीचे

आरण असे पिकी कामगाि शूद्र शेतकऱ्यांच्या शेताची पहाणी करून त्यास सूट दे णाि

! पहाणी किते वळ
े ीं कधीं कधीं गोिे कामगाि रशकाि करून थकल्यामुळें तंबूंत सडकून िंोंपा मारितात.
आरण सोंवळे कामगाि त्या गांवांतील रनदव य कुलकण्याचा व अक्षिशून्य रभतऱ्या पाटलाच्या मदतीनें

गांवांतील त्याचे दोन चाि दारूबाज गांवगुंड सोबती घेऊन पहाणी व्हावयाची व तत्संबध
ं ी सवव कागदपत्र
पाहू न सूट दे णािे म्हटलें म्हणजे, समुद्राचे पलीकडचे गोिे कामगाि ! इतकाही अट्टाहास करून शेतकऱ्यांस
वेळच्या वेळीं सूट नच रमळाल्यास त्यानें मािवाड्यापासून कजव काढू न पट्टी
page 29.]
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न वािावी ति, का त्यानें चोंऱ्यामाऱ्या करून पट्टी वािावी ! झकवा कसें ? असो, पिंतु अ्ञतानी

शेतकिी कजववाम काढू न चावडी भिण्यास चालले कीं, त्यांच्यापुढे वाटे त बहु तेक अक्षिशून्य ठोंबे, भटांचा

थाट करून आडवे उभे िाहू न फक्त “यजमान तुमचें कल्याण असो” असें म्हणून त्यांजपासून कांही ना कांही
पैसे उपटतात. त्यांतून वेळीं वक्तशीि पाऊस पडू न थोडें बहु त पीक िकमे स आल्यास आमच्या जहामदव

सिकािच्या भागूबाई गोऱ्या कामगािांनीं अ्ञतानी भोळ्या शेतकऱ्यांजवळू न बंदुकी-बिच्या रहसकावून

घेतले ल्या. त्यांच्या रकत्येक रपकांचा िात्रीं डु किें येऊन नाश करितात व बाकी उिले ल्या रपकांवि िाह्मण,
मािवाडी, वगैिे सावकाि झलगायती व गुजिाथी अडते आरण इति जातींतील दलाल दीडीवाले नजि ठे वन
ू

त्यास ओिबडू न खातात. इतकेंच नव्हे , पिंतु अडत्याचे स्वयंपाकी गुजिाथी िाह्मण, शेतकऱ्यापासून दि

अनु क्रमणिका

पल्ल्यामागें शेि शेि गूळ ओिबडू ं लागले आहे त. असो, शेवटी बाजाि करून एकटा दु कटा शेतकिी, पित
वेशीच्या दािांत आला की, गावांतील पोलीसपाटलासहीत एकदोन गांवगुंड, दारुबाज लु च्चांस थोडी दारू
न पाजल्यास थोड्याच रदवसांत चावडीपुढें त्याची कुंदी रनघालीच, असे समजा. काय हो हे आताचें

्ञतानसंपन्न धमविाज्य ! पिंतु या धमविाज्यांत कमवरनष्ठ िाह्मण कामगािांच्या कतवबगािीने काठीला सोनें बांधून
िामे श्विापासून अटकेपावतों रफिण्यास कांही हिकत नव्हती. पिंतु सांप्रत लक्ष्मी आपल्या ्ञतान व वस्त्रहीन

िंाले ल्या शेतकऱ्यांच्या घिांत पोटभि भाकि व अंगभि वस्त्र रमळे ना, ते व्हां कंटाळू न उघड रदवसा आपल्या
समुद्र रपत्याचे घिीं गेली व समुद्राचे पलीकडे रतच्या इंग्रज सख्या बांधवांनी रतच्या मजीप्रमाणे आळस

टाकून उद्योगधंद्याचा पाटलाग करून, आपल्या घिांतील अबालवृद्ध स्त्रीजातीस बिोबिीचा मान दे ऊन

त्यांचा इतमाम नीट ठे वxू लागल्यामुळे, ती (लक्ष्मी) त्यांची बंदी बरटक िंाल्यावरून, ते आपल्या हस्तगत
िंाले ल्या शूद्र शेतक्याऱ्यांपासून मन मानेल तसे द्रव्य गोळा करून, त्यांजबिोबि विकांरत गोड बोलतात
खिे . पिंतु त्यांस मनापासून रवद्या दे ण्याकरिता चुकवाचुकव करितात. याचें मुख्य कािण हें च असावें कीं

शेतकिी रविान िंाल्याबिोबि ते आपल्या खांद्यावि आसूड टाकून लक्ष्मीस पुढें घालू न आपल्या घिीं आणून

नांदावयास लावण्याकरितां कधी मागेपुढें पहाणाि नाहींत, या भवास्तव ते शेतकऱ्यांस रविान किीत

नाहीत. कािण तसें घडू न आल्यास त्या सवांस दोम दोम अमेरिकेंत जाऊन ते थें िात्रंरदवस कष्ट करून
आपलीं पोटें भिावीं लागतील. व शेतकऱ्यांची लक्ष्मी जि आजपावेतों आपल्या माहे िीं गप्प बसली नसती,

ति भट िाह्मणांनीं इतकें सोंवळें माजरवलें असतें कीं, यांनीं आपल्या जन्म दे णाऱ्या मातारपत्याससुद्धां अंमळ

दू ि हो ! आम्ही आतां सोवळें नेसलों आहोंत, आम्हाला रशवूं नका, तुमची आम्हांविसावलीदे खील पडू ं दे ऊ
नका, म्हणून म्हणण्यास चुकले नसते . ते व्हा या भूदेव भटांनीं अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांची काय दु दवशा

उडरवली असती, त्यांचें अनु मानसुद्धां कझिता येत नाहीं. पिंतु मी खात्रीनें सांगतो कीं, यांनीं ति
मांगमहािांस रजवंतच नव्या इमाितीच्या पायांनी दगडचुन्यांत रचणून कारढलें असतें. आतां मांगमहािांनीं
रिस्ती होऊन आपली सुधांिणा करून मनु ष्ट्यपदास पावावें ति, ते थील रकत्येक काळे भट रविान रिस्ती,

िात्रंरदवस गोऱ्या रमशनिींच्या कानीं लागून ते या अनाथांची डाळ रशजूं दे त नाहींत. कािण ते थें ही उं च
वणांतील िंाले ले रिस्ती अनेक प्रकािचे भेदाभेद ठे रवतात. असें पहाण्यांत आलें आहे . इतकेंच नव्हे पिंतु
आतांशीं रकत्येक रविान भटिाह्मण
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काखेंत सोवळींभांडीं मारून

इंग्लं डास जाऊं लागले आहे त. ते थें हे प्रतापी जाऊन शेतकऱ्यांच्या घिांतील लक्ष्मीच्या नादांत लं पट होऊन
सदा सववकाळं रवजयी लक्ष्मीच्या िंोकांत असल्यामुळें कोणाची पिवा न किणािे इंग्रज लोकांस, मुक्या

शूद्रारद अरतशूद्रांरवषयीं काय काय लांड्यालबाड्या सांगून त्यांच्या समजु तींत काय फिक पाडू न त्यांचा

सिकािी कामगािांकडू न कसकसा सत्यानास करितील. यारवषयी आमच्या हल्लींच्या बापुड्या गव्हरनर
जनरल स हे ब च्ं य

सुद्धां तकव किवणाि नाहींत. कािण आमचे अट्टल खटपटी माजी गव्हरनर

टें पलस हे ब च
ं े कािकीदीत कालच्या दु ष्ट्काळांत तलावकनाल वगैिे रठकाणीं पोटें आवळू न कष्ट किणाऱ्या
शेतकऱ्यांवि भट िाह्मण कािभािी असल्यामुळें, शेतकऱ्यांचा भटकामगािांनी इतका बंदोबस्त ठे रवला होता

कीं, भेकड रसद्धी लोकांच्या मुलाबाळांस चोरून अमेरिकेंत रवकण्याकरितां नेतेवळ
े ीं त्यांची भयंकि स्स्थती

यांहून फाि बिी होती, असें तुमच्या खात्रीस आणून दे ण्यापुितें येथें सवव रलहू ं गेल्यास त्या सवांचा
आसुडाच्या सवाईनें दु सिा एक स्वतंत्र ग्रंथच होईल. यास्तव पुढें एखादे वेळीं मला फावल्यास त्यारवषयी

पहातां येईल. पिंतु हल्ली झहदु स्थानरवषयीं लं डनांत िात्रंरदवस बडबड किण्यापेक्षां मणे . फ सेटस हे ब न
ं ीं मणे .
ग्ल्य डस्टनस हे ब स
ं रख्य

डोळसास कसेंही करून आपल्याबिोबि घेऊन येथें आल्याबिोबि, त्या

उभयतांनीं एकदोन आठवडे महािामांगाच्या िंोपडींत िाहू न त्यांची हल्लींची स्स्थती स्वतः आपल्या डोळ्यांनीं

परहल्याबिोबि ते पुनः इंग्लं डांत बडबड किण्याकरितां पित न जातां पिभािां अमेरिकेंत पळू न न गेल्यास,
भटिाह्मणांच्या पोिासोिांनी या माझ्या ले खावि पारहजेल तशा कोया करून आपल्या वतवमानपत्रांसह

अनु क्रमणिका

मारसक पुस्तकांनीं छापून बेलाश आपली पोटें भिावीत. सािांश एकंदि सवव माळी, कुळबी, धनगि वगैिे
शेतकऱ्यांजवळ ईश्विाकडू न आले लें म्हणण्या लायक कुिाण, बायबलासारिखें पुस्तक नसल्यामुळें
त्यांच्यांतील महाप्रतापी भोसले , कशिे , होळार, ग याव ड वगैिे िाजेिजवाडे शेतकऱ्यांचीं बहु तक मुलें,
गायीचे बाप, ज्यांस आयवभटांच्या आडकाठीमुळें संस्कृत रुपावरलसुद्धां धड वाचतां येत नाहीं. आम्ही मानव

प्राणी आहोंत व आमचे वास्तरवक अरधकाि काय काय आहे त, यारवषयीं एकंदि सवव शेतकऱ्यांस मुळींच

कांही समजत नाहीं. तसें जि नाहीं म्हणावें, ति शेतकऱ्यांनीं आपुल्या स्वजारत, आयवमानवांच्या मलीन
पायांचीं तीथे प्राशन किण्याची वरहवाट चालू ठे रवली असती काय? िाह्मणांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या
पूववजांनीं उपस्स्थत केले ल्या या दगड धातूंच्या मूर्षत, गाया, सपव व तुळशींच्या िंाडांची शेतकऱ्यांनीं पूजा

करून त्यांस दे वाप्रमाणें मानलें असतें काय? आयविाह्मणांनीं आपले मंतलब साधण्याकरितां समुळ ्ञतानहीन

करून ठे रवल्यामुळें त्यांच्यांत सािासाि रवचाि किण्याची ताकद नसल्यामुळें, ते भुताखेतांवि भिोसा ठे वन
ू
मन मानेलं त्या वीिांची वािी अंगात घुमवून, पोिासोिांसह आपल्या अंगाविील साधणी (उतािे ) टाकून
आपलें द्रव्य खिाब करिता. त्यांचा औषधउपचािांवि भिोसा नसल्यामुळें ते लु च्चड दे वऋषींचे नादीं लागून

आपल्या रजवास मुकतात. असो, यारवषयीं पुढें एखादे वेळां पाहतां येईल. अशा चोहीकडू न सवोपिी

नाडल्यामुळें सत्त्वहीन िंाले ले अ्ञतानी शेतकऱ्यांत लहाणपणीं लग्नें किण्याची वरहवाट असल्यामुळें , प्रथम
एकंदि सवव शेतकऱ्यांचे कोवळ्या वीयाचा भंग होत चालल्यावरून त्यांची संतरत रदवसेंरदवस वीयवहीन होत
चालली आहे . त्याचप्रमाणे पूवी शेतकऱ्यांच्या गोफणीच्या धोंड्यांच्या भरडमािापुढें एकटादु कटा रटकाव
धिीत नसे. पिंतु आतांचे इंग्रजी अंमलांतील त्यांचे नातूपणतू इतके तेजहीन िंाले आहे त कीं, त्यांस

गांवातील धगड्या मुिळ्यासुद्धां भीक घालीत नाहींत व दु सिें असें कीं, त्यांच्यांत लहानपणीं लग्नें
केल्यामुळें, लग्नें केल्यानंति त्यांचीं मुलें वयांत आल्याबिोबि त्यांस िंगरुप, चालचलणूक, प्रकृती, स्वभाव

वगैिे गुणावणूक एकमे कांस न आवडल्यामुळें पिस्पिांत रवतुष्ट पडू न, रकत्येक उनाड शेतकऱ्यांच्या
छाकया मुलांनीं आपल्या रनिपिाधी रस्त्रयांचा त्याग

[मी हा चवथा भाग गतवषी सन १८८३ एरप्रल मरहन्यांत मुंबई शहिांत

वाचला. त्या रदवसापासून शूद्रांत रनिरनिाळ्या रविानांनीं आपापल्या तारुण्यांत लग्नाच्या कुलशील रस्त्रया फक्त गोऱ्यागोमया नसल्यामुळें
मोकलल्या आहे त. ह्या सवांस मािंा मोठा िाग आला आहे व ते आपआपल्या अनाथ रस्त्रयांपाशीं मनाच्या लज्जेस्तव क्षमा मागून त्यांस आपआपल्या

घिी पित आणण्याचे एकीकडें ठे वन
ू मािंीच ते उलटी चोरून छापून वतवमानपत्रािािें झनदा करूं लागले आहे त. त्याच्या तोंडाला हात कोणी लावावा
!]

केल्यामुळें त्या बापुड्या आपल्या आईबापांचे घिी आयुष्ट्याचे रदवस काढीत आहे त व बाकी उिले ल्या

रनिारश्रत रबचाऱ्या हाळ्यापाळ्या करून आपला गुजािा करितां करिता यमसदनास जातात. शेतकऱ्यांचे
आईबाप त्यांच्या संमतीरशवाय त्यांची लहानपणीं लग्नें करून दे तात. यामुळें त्यांस लग्नाच्या बायका जि
आवडल्या नाहींत, ति त्या प्रत्येकांनी दु सिीं एकेक पाटाची बायको केल्यास ते कदारचत न्यायदृष्टींनें

अपिाधी ठितील, असे माझ्यानें सांगवत नहीं. तथारप त्यांनी एकामागें एक, दोन, तीन, चाि पाटाच्या

बायका किाव्यात, या जुलमी न्यायाला म्हणावें तिी काय ? माझ्या मतें त्यांनी पांचवी पाटाची बायको
किावी, म्हणजे त्यांच्या मढ्यापुढें गाडगीं धिण्याच्या चातून त्यांची मुलें मुक्त होतील. त्यांतून कुणब्यांतील

रकत्येक शेतकिी ज्यांस ट, फ करून व्यंकटे शस्त्रोत्र, तुळशीआख्यान व रुस्क्मणी स्वयंवि वाचतां आलें कीं,

त्यांनीं दोन, दोन, तीन तीन पाटांच्या बायका केल्यानंति गांव पारटलक्या करितां करितां गांवांतील धूतव
िाह्मणांचे नादीं लागून आज यांच्या खोया खतांवि साक्षी घारलतात, उद्यां त्यांच्या खोया पावत्यांवि

साक्षी घालू न गांवांतील एकंदि सवव गिीबगुरिबांस त्रास दे ऊन त्यांजपासून मन मानेल तसें आडवून द्रव्य
उपटतात. माळ्यांतील शेतकऱ्यांस ट, फ, कां होईना, वाचण्याचे नांवानें वाटोळें गरगरीत पूज्य. पिंतु
त्यांस भिाड, गोंधळ, रचतिकथा व कीतवनें ऐकतां ऐकतां थोडे से अंभग, चुटके व दोहिे तोंडपाठ िंाले कीं,
ते चौकोनी रचिे बनले , म्हणजे त्यांच्यापुढें रविान, पंरडत व घोड्यावि बसून गोळी रनशान मािणािे काय

माल ! त्यांनीं एखादा अभंगाचा तुकडा अथवा दोहिा फेकला कीं, भल्या भल्या जाड्या रविानांचे मोहिे

रफिरवण्यापुिता मनांत घमंडीचा भास िंाला की, त्यांनीं लग्नाच्या बायकोच्या उिावि एकएक, दोनदोन
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पाटाच्या बायका ठणकावल्याच. त्यांच्या हाळीपाळीच्या रजवावि, हांतांच्या बोटांत लहानमोठ्या रुप्याच्या

अंगठ्या, उजव्या कानांत मोत्यांच्या बाळ्या, सखलादी तांबड्या टोप्या, बसावयास खाली लहान लहान

तिटांचे तुकडे , त्यावि पुढले बाजूला नवािीच्या काळ्या रमचकूट चंच्या, परलकडे रचटकुल्या रपतळे च्या
घाणेिड्या रपकदाण्या, त्यांत त्यांच्या आग्रहावरून रवडा खाऊन थुंकू लागल्याबिोबि ओकािी येते. शेजािीं

तिटावि एक दोन गांजा मळूं लागणाऱ्या दाटी बळकटी करून बसले ल्या भांग्यासोबत्याबिोबि मन मानेल
तशा, िाजा रविमाच्या पोकळ गोष्टी सांगतां सांगतां आपण आपल्यासच टोपाजी मोऱ्याचे पूत हणगोजीिाव
म्हणवून घेणािे कािभािी बनतात. ज्यांच्या बायकांवि या कािभाऱ्यांच्या जेवणाच्या फेिपाळ्या आल्या

असतील, त्या बापुड्या आपल्या हाळ्यापाळ्यांच्या रमळकतींतू न या ऐदी कािभाऱ्यांस पान, तंबाकू पुिवून

वेळच्या वेळीं जेवूं घारलतात. दु पािीं िगडू न िंोंपा घेतल्यानंति घिाबाहे ि पडतांच दोन्ही पाय फांकून
सोनािासािखीं पुढें उिाडी काढू न चवड्यांवि चालतांना दोन्ही दोन्हीं गाव डू लून बोळक्या तोंडाविील

भुिक्या रमशीवि ताव दे णािे दोन बायकांचे कािभािी, माळ्यांच्या आळोआळींनीं रफितां रफितां ते थील
एकदोन तुकडे मोडू आप्तांस सामील करून गांवांतील अल्लड तरुण रस्त्रयांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढू न

जातीमध्यें दोनदोन तीनतीन तट करून त्यांच्या पंचायती करितां करितां बहु तेकांच्या सोयऱ्याधायऱ्यांत तुटी
पडू न, बहु तेकांच्या कानांत सुंठी फुंकून रकत्येकांच्या सुनाबाळींची मायमाहे िें वजव किरवतात. शेवटीं हे

पिािमी कािभािी गिीबगुरिबांस धमक्या दे ऊन त्यांजपासून दारूपाण्यापुिते पैसे घेऊन संध्याकाळी घिीं

जातांच बायकांच्या पायांतील उिल्यासुिल्या सडक्यासुडक्या फळफळांवि ताव दे ऊन, त्यांचे स्वयंपाक
आटपेपावेतों ते थेंच त्याच्याशीं लाडीगोंडी लाऊन इकडच्या गोष्टी सांगून टपत बसतात. गांवांतील लग्नांत

हे रिकामटे कडे , तुकडे मोडू न गांवातील रदवसाच्या तेलच्यावि धाड घालण्याकरितां त्याच्या मूळमातीस

जातात. अशाप्रकाचे अक्षिशून्य मुजोि अधम कािभािी शेतकऱ्यांमध्यें पुढािी असल्यास त्या अ्ञतानी
शेतकऱ्यांची मुजोि अधम कािभािी शेतकऱ्यांमध्ये पुढािी असल्यास त्या अ्ञतानी शेतकऱ्यांची व त्यांच्या

शेतांची सुधािणा कधीं व कशी होणाि बिें ! असो, आजपावेतों मी काय जी मारहती रमळरवली आहे , त्यांपैकी

नमुन्याकरितां सदिची थोडीशी हरककत आपल्यापुढें आरणली आहे , रतचा आपण स्वतः शोध करून पहाल,
ते व्हां तुमची खात्री होईल कीं, शु द्र शेतकऱ्यांवि हल्लीं मोठा खु दाई गहजब गुजिला आहे व ही मारहती तिी

फािच थोडी आहे , तथारप आमचे उद्योगी सिकािनें आपल्या गोऱ्या ग्यझे िटयराडू न काळ्या भट
मामले दािांमाफवत आजपावेतों शेतकऱ्यारवषयीं जी काय मारहती रमळरवले ली आहे , रतच्याशीं कांही मे ळ
रमळे ल असे माझ्यानें म्हणवत नाहीं. कािण एकंदि सवव सिकािी खात्यांपैकीं एकसुद्धां खातें सांपडणाि

नाहीं कीं, ज्यामध्यें भट पडले नाहींत. या सवव अरनवाि दु ःखाचा पाया आजपयंत हजािों वषांपासून
िाह्मणांनी शूद्र शेतकऱ्यास रवद्या दे ण्याची बंदी केली हा होय. शेतकऱ्यांनी रवद्या रशकंू नये म्हणून पुिारणक

व कथाड्या भटांनीं त्यांच्या मनावि इतकी छाप बसरवली आहे कीं, शेतकऱ्यांस आपलीं मुलें रविान

किण्यामध्यें मोठें पाप वाटतें. त्यातून हल्ली त्यांची अरतशय लाचािी असल्यामुळें ते आपल्या मुलांस रवद्या

रशकवू शकत नाहींत, याचा अनु भव सवांस आलाच आहे . यास्तव आमचे अष्टपैलू धार्षमक सिकाि ज्या
मानानें शेतकऱ्यापासून नानाप्रकािचे कि, पट्ट्या, लोकलफंड वगैिे बाबी गोळा करितें, त्याचप्रमाणें त्यांनीं

प्रथम एकंदि सवव खेड्यांपाड्यांतील सिकािी मिाठी व इंस्ग्लश शाळा बंद करून शेतकऱ्यांवि थोडीशी

इमानेंइतबािें मे हिनजि करून शेतकऱ्यापैकींच रशक्षक तयाि किण्याकरितां दिएक तालु क्यानें

लोकलफंडापैकी िकमा खची घालू न शेतकऱ्यांच्या मुलांस अन्नवस्त्रे, पुस्तकें, वगैिे पुिवून त्यांच्या
मुलांकरिता बोरडं ग शाळा किाव्यात व त्या शाळांमध्ये त्या मुलांपैकीं शाळगुरु तयाि केल्यानंति फक्त

त्यांच्या शाळांनी शूद्र शेतकऱ्यांनी आपली मुलें अमुक वषांचे वयाची होईतों पावतों अ्यास किण्याकरितां

पाठवावीत, म्हणून कायदा केल्यारशवाय शेतकऱ्यांचे मुलांस, थोडे सें कां होईना, पिंतु खिें ्ञतान
िंाल्यावांचून त्यांच्या मनाविील कृरत्रमी िाह्मणांनीं उमटरवले ला ठसा रफक्ा पडावयाचा नाहीं. आरण तसें
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केल्यारवना शेतकिी शु द्धीवि येणेंच नाहींत. पिंतु आमच्या इदि थापाडी रतदि थापाडी किणाऱ्या

सिकािनें, पल्लोगणती िाह्मण कामगािांतील प्रोफेसि व रडिे क्टि शाळाखात्यांत खोगीिभितीला घालू न
एकंदि सवव लोकलफंड जिी खची घातला, तथारप त्यांजपासून शेतकऱ्यांचे मुलास वास्तरवक रवद्या रमळणें

नाहीं. कािण शेतकऱ्यांचे शेती कुंपणाकरितां महािांनी लावले ल्या कांया वाऱ्यानें जातात. हीं रकती केलीं
तिी भाड्याचीं तट्टें , संध्याकाळ िंाली की, धमवशाळे पढ
ु ें गप्प उभीं िहावयाचीं ! हें आमच्या सिकािच्या
कानांत हळू च सांगन
ू या प्रसंगी आजचा रवषय पुिा करितों.

प्रारकं ५ वे
आम्हां शूद्र शेतकऱ्यासंबध
ं ी आयव भट िाह्मणांस सूचना, व सांप्रत सिकािने कोणकोणते उपाय

योजावेत :-

हे शेवटचे पांचवे प्रकिण सुरू किण्याचे पूवी या प्रकिणांत भट पडू ं नये , या इिाद्यानें या दे शातील

महाधूतव आयव भटिाह्मणांस या प्रसंगी कांही सूचना करितों. त्या योगानें आमच्या पिदे शी रविान
सिकािासह आपल्या स्वदे शी अ्ञतानी “दस्यू” शूद्र बांधवांचे डोळे शु द्धीवि येवोंते, असें मािंें दे वाजीजवळ
मागणे आहे . कािण त्यांनी आतांशी आपल्या धमवरूपी तिवािीनें सवव लोकांच्या, ऐश्वयाचे चिचिा गळे

कापणाऱ्या शास्त्ररूप खड्ड्गास सोंवळ्यांच्या वळकुयांनी लपवून आपण मोठ्या स्वदे शअरभमान्यांचीं सोंगे

आणून मांगामहािाकडे ढु ं कून न पहातां शूद्र, पािशी, मुसलमान लोकांतील अल्लड होतकरू पोिासोिांस

एकंदि सवव आपल्या पुस्तकांनी, वतवमानपत्रांनी, सभांनी वगैिे मागांनीं आपल्या दे शांतील उच्चनीच

भेदभावारवषयीं आपण सववत्रांनीं आपआपसांत कुिकुिण्याचे एकीकडे ठे वन
ू , एकरचत होऊन आपली
सवांची एकी केल्यारशवाय या आपल्या हतभ ग्य दे शाची उन्नती होणे नाही, असा उपदे श करितात. हें ऐकून

अक्षिशून्य शेतकऱ्यांनी काहीं रवपिीत आचिण करू नये, म्हणून येथे थोडासा प्रयत्न करून पहातों. या उपि
त्यांचे नशीब.

पूवी धूतव भटिाह्मणांच्या पूवज
व ांनी आपल्या धनुर्षवद्येच्या जोिाने (दस्यू) शु द्रांवि वचवस्व रमळवून,

त्यांजवि त्यांनी आपला कडकडींच अम्मल बसरवल्या रदवसापासून आज हजािों वषे पिारजत िंाले ल्या
(दस्यू) शूद्र ियतेचा चालत आले ला व आजतगाईत त्यांनी आपल्या हस्तगत िंाले ल्या शूद्रांस मतलबाने

अ्ञतानी ठे रवल्यामुळे, शूद्र शेतकऱ्यास आपल्या मूळच्या वास्तरवक मानवीअरधकािाचा रवसि पडू न, ते यांनी
बनरवले ल्या ग्रंथातील मतलबी मतास बौद्ध, महमदी व रिस्ती पुस्तकांतील साववजरनक मानवधमाप्रमाणे

परवत्र मानून रवश्वास ठे वूं लागल्यामुळें, एकंदि सवव अ्ञतानी शूद्र, िाह्मणांचे अंरकत होऊन ते इति
मनु ष्ट्यमात्रांचा, अरधकािानुसािी खऱ्या धमाचा रतिस्काि करून त्यांची झनदा किण्यामध्यें पुण्य मानू लागले .
यामुळें ते यांच्याशी कोणत्याही प्रकािच्या दगलबाज्या करूं लागलें . तथारप हे (शूद्र) तसें किणें हा त्यांचा

अरधकािच, असें मानूं लागले . व िाह्मणांच्या दगलबाज्यांरवषयीं शूद्रांनी शंकासुद्धां घेऊं नये , हाच काय तो
शूद्रांचा धमव, म्हणून जो प्रचाि पडला, तो आजकाळपावेतों चालू आहे . यांतील वास्तरवक व्यंरगतारवष्ट्याची

पिदे शस्थ इंस्ग्लश सिकाि व त्यांचे ऐषआिामी गोिे कामगाि सवव प्रकािें गैिमाहीत असल्यामुळें त्यांच्यानें
याजरवषयी योग्य बंदोबस्त होत नाहीं. यास्तव एकंदि सवव शूद्र शेतकऱ्यांची स्स्थती एवढ्या दै न्यवाण्या

मजलशीस येऊन पोहोंचली आहे व अद्यापही आपण नामरनिाळें िाहू न पिभािें शेतकऱ्यांकडू न मोठमोठी

महत्त्वाची कामे करून घेण्याचे उद्देशानें हे (िाह्मण) आपल्या सभांनी, वतवमानपत्रांनीं व पुस्तकांनी त्यांस

आपल्या नादीं लावण्याकरिता नेहमीं उपदे श करितात कीं, “शूद्र शेतकऱ्यांनी िाह्मणांबिोबि एकरनष्ठेनें
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िाहू न त्यांच्याशीं एकी केल्यारशवाय या दु दैवी दे शाची उन्नझत होणेंच नाही.” आतां ह्या त्यांच्या पोंकळ
उपदे शावरून अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांस उन्नत्तीच्या थापा दे ऊन, त्यास केवळ फसरवण्याचा हे तु रदसतों.
कािण िाह्मणांच्या पूववजांनीं आपल्या सत्तेच्या मदांत आपणास भुदेव मानून, रनबवळ शूद्र शेतकऱ्यांस

दासासािखे वागवूं लागले . व ती अरत नीच सुरू केले ली वरहवाट आजरदनपावे तों अन्य िीतीनें जागृत

ठे रवली आहे . यावरून शेतकऱ्याबिोबि अशी पिकी िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल, हे महाप्रतापी,
“ड क्टर फ्रँालीन” “ट मणस पे न” वगैिे प्रमुख गृहस्थांनी या रवद्येच्या प्रतापाने िात्रंरदवस सतत परिश्रम

करून उद्योग किणािे अमे रिकन कसबी लोक आपल्या कलाकुसिीच्या सहाय्यानें युिोपखंडांतील एकंदि
सवव िाष्ट्रांतील कािागीि लोकांस मागें हटवून, ते थील कोयावरध रूपये साल दिसाल घेऊन जातात. ती
रवद्या िाह्मणांच्या पूववजांनीं आपल्या वचवस्वाच्या धुंदीत शूद्र शेतकऱ्यांस दे ऊं नये, म्हणून आपल्या मतलबी

ग्रंथांत अटोकाट बंदीचे ले ख करून ठे रवले . यामुळें या दे शांतील खिी रशपाईरगिी व धनु र्षवद्येची बढती
होण्याचे काम अगदी बंद पडलें . तसें जि नाही म्हणावें, ति आपण आपल्या डोळ्यांनी नेहमी पहातों कीं,

आतांशी झशदे , होळकि वगैिे महापुरुषांच्या घिाण्यांतील रकत्येक तरुण खासें घोड्यावि बसून
भाले बोथायाची बिीच टु िटू ि करितात, पिंतु त्या हतभाग्यांस दु र्षबणी कशा लावून कोणत्या रठकाणी मोचे

बांधून, तोफेचे गोळे कसे डागावेत. या कामीं ते काळ्या करपला गाईचे बाप ! ते आपल्या पागोठ्याला

रपळावि रपळ घालू न वरडवलांच्या अिूचा खिाबा करून शूद्र शेतकऱ्यांचे उिावि खायला काळ आरण

धिणीवि भाि मात्र िंाले आहे त. या कािणावरून अनेक वेळीं ‘फ्रेंच’, ‘पोच्युग
म ीज’, व ‘मणुसलमण न’ वगैरे
लोभी बादशहांनी या दे शांत स्वाऱ्या करून येथील अतोनात द्रव्य आपल्या दे शांत घेऊन गेले. त्यांतून

रकत्येकांनी िाह्मणांच्या मतलबी धमाची रवटं बना केली. अखेिीस रकत्येक खु दापास्त मुसलमान सिदािांनी

हजािों भटिाह्मणांच्या कानांला धरून आपल्या मानवी धमात ओढीत ने ऊन त्यांच्या चटचटा सुंता केल्या.
तथारप त्यांनीं हा काळपावेतों आपल्या संस्कृत पाठशाळांनी शूद्र शेतकऱ्यांचे मुलांस रवद्या रशकरवण्याची

बंदी कायम ठे रवली आहे च. यावरून शेतकऱ्यांबिोबि अशा िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल ? आता
सृष्टीिमास ताडू न पहातां ्ञतानारशवाय मनु ष्ट्यामध्यें व एकंदि सवव प्राणीमात्रांमध्यें इति स्वभावजन्य गुण सवव

समान आहे त, असें अनु भवास येते. जसें पशूस आहाि रनद्रा, मैथून, आपल्या बच्चांची जतणूक किणें ,
शत्रूपासून आपला बचाव किणें व पोट भिल्यावि डु िक्या फोडू न धडका घेण्यारशवाय दु सिें कांहीं कळत

नाहीं. यास्तव त्यांच्याने सदिच्या व्यवहािांत कोणत्याही प्रकािची रतळमात्र सुधािणा किवत नसल्यामुळें
त्यांच्या मूळच्या स्स्थतीत कोणत्याच तऱ्हे ची उलटापालट होत नाही. पिंतु मानव प्राण्यांस स्वभावतःच एक

चमत्कारिक रवरशष्ट बुद्धी आहे . रतच्या योगानें तों एकंदि सवव जलजंतू, पशू, पक्षी, कीटक वगैिे
प्राणीमात्रांमध्ये महत्त्वास चढू न श्रेष्ठत्व पावला आहे व त्याच बुद्धीच्या योगाने त्यानें आपले रवचाि कागदांवि

रटपून ठे वण्याची युस्क्त शोधून काढली. यावरून चोंहों खंडांतील लोकांस आजपावेतों लागले ल्या
ठे चांरवषयीं अनु भवशीि वृत्तांत रटपून ठे रवतां आल्यांमुळें हल्ली जगांत अनु भरवक ्ञतानभांडािाचा येवढा मोठा
समुदांय जमला आहे व त्या अनु भरवक ्ञतानाच्या सहाय्यावरून बुद्धीच्या मदतीने युिोरपयन लोक आपले

महत्त्वाचे रवचाि तािायंत्रािािें हजांिो मैलांचे अंतिावि एकमे कांस कळवून दु ष्ट्काळांत आगबोटींतून व
आगगाडींतून वगैिे लक्षावरध खंडी धान्य एकमेकांचा बचाव करितात. आरण अशा बुरद्धमान मानवजातीपैकीं

शूद्र रशवाजी शेतकऱ्यांनें एका दे वास भजणाऱ्या मुसलमानी बादशहास जिजि करून गाईिाह्मणांसह

त्यांच्या मतलबी धमाचा प्ररतपाळ केला. हा प्रकाि मनीं स्मरून अक्षिशून्य शूद्र रशवाजीच्या रनमकहिाम
पेशवे सेवकानें रशवाजीच्या अ्ञतानी वंशजास सातािचे गडावि कैदें त ठे वन
ू , त्यांची चौकशी ठे वण्याचें काम
महािि रनदव य अशा झत्रबकजी डें गळ्यावि सोंपवून आरण पुणें शहिांत आपल्या जातीच्या आयव भटिाह्मणांस

िमण्यामध्यें रुपयेमोहोिांची दरक्षणा वाटू न िाह्मणतपवणें करून िात्रंरदवसकाळ कृष्ट्णलीले चें पुण्यआचिण
करितां करितां, िाह्मणासािखे एकेिी धोति नेसण्याबद्दल शूद्र शेतकऱ्यांसह झशपी वगैिे जातीच्या लोकांस
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रशक्षा किीत बसले . इतकेंच नव्हें , पिंतु हल्लीचे भटिाह्मण शेतकऱ्यांच्या रवष्ठा खाणाऱ्या गायांचे मूत्रास
परवत्र तीथव मानून त्याच्या सेवनाने शूद्र होतात. आरण तेच भटिाह्मण आपल्या मतलबी धमाच्या

[Sir William

Jones, Vol. II, page 224.

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

though with mutual checks; it is filled with strange conceits in metaphysics and natural philosophy, with idle superstitions and
with a scheme of theology most obscurely figurative and consequently liable to dangerous misconception; it abounds with
minute and childish formalities with ceremonies generally absured and often ridiculous.]

रहमायतीने शूद्र शेतकऱ्यांस नीच

मारनतात. यावरून शेतकऱ्यांबिोबि अशा िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल ?

आयविाह्मणांतील रकत्येक, खोटे कागद, बनावट नोटी व लांच खाल्ल्याबद्दल सक्तमजु िीच्या रशक्षा

भोरगतात व रकत्येक जिी शाक्तरमषें अशौच मांरगणीबिोबि मद्यमांसारद झनद्य पदाथव भक्षण करितात, तिी ते

भोंसले , झशदे , होळकि वगैिे शूद्र िाजेिजवाड्यांस नीच मानून त्यांजबिोबि िोटीव्यवहाि किीत नाहीत.

बहु तेक भटिाह्मण गावांतील ओवळ्या कसरबणीच्या घिीं सवव प्रकािचा नीच व्यवहाि करितात, तिी ते आयव
भट सालस शूद्र शेतकऱ्यांबिोबि बेटीव्यवहाि किण्यांत पाप मारनतात, यावरून “ढ” च्या पुढल्या “क्ष” नें
म्हटल्याप्रमाणें शेतकऱ्यांबिोबि िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल ?

एकंदि सवव भटिाह्मण आपल्या दे वळांतील दगड, धातूच्या मूतीस शूद्र शेतकऱ्यांस स्पशवसुद्धा करूं

दे त नसून, दु रून का होईना, त्यांस आपल्या पंस्क्तशेजािी बसवून जेऊं न घालतां त्यास न कळरवतां,
आपल्या पात्रांविील उिले लें उष्टें तूप त्यांस घालू न त्यांच्या पंस्क्त उठवतात. यावरून शेतकऱ्यांबिोबि अशा
िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल ?

हजरत मणहमणि पैगंबर च्य रनस्पृह रशष्ट्यमंडळीचें जेव्हां या दे शांत पाऊल पडलें , ते व्हा तें आपल्या

परवत्र एकेश्विी धमाच्या सामथ्यानें आयवभटांच्या मतलबी धमाचा फट्टा उडवूं लागले . यावरून कांही शूद्र

मोठ्या उत्साहानें महमदी धमांचा स्वीकाि करूं लागले , ते व्हां बाकी उिले ल्या अक्षिशून्य शूद्रांस नादी

लावण्याकरितां महाधूतव मुकुंदिाज भटांनी जे संस्कृतच्या उताऱ्यावि थोडी नास्स्तक मताची कल्हई करून
त्याच्या रववेकझसधु नामक एक प्राकृत ग्रंथ करून त्यांच्यापुढें मांडला व पुढे इंग्रज बहादिाचा अम्मल
होईतोपावेतों आयवभटांनी आपल्या भाकड भाितिामायणांतील शेतकऱ्यांस गोष्टी सांगून, त्यांना उलटे

मुसलमान लोकांबिोबि लढण्याचे नादीं लारवलें ; पिंतु अक्षिशून्य शेतकऱ्यांस मुसलमानांच्या संगतीनें

आपल्या मुलांस रवद्या रशकरवण्याचें सुचू रदलें नाही. यामुळें इंस्ग्लश अम्मल होतांच सहजच एकंदि सवव
सिकािी खात्यांनी मोठमोठ्या महत्त्वाच्या जागा आयविाह्मणांस रमळू न ते सवोपिी शेतकऱ्यांस लु बाडू न
Sepoy Revolt, by Henry Mead, pages 225.]

[A

खाऊं लागले व आयवभट, इंग्रज वगैिे एकंदि सवव युिोरपयन लोकांस

जिी मांगामहािासािखे नीच मानीत आहे त, तथारप त्यांच्या महाधूतव पूववजांनीं महापरवत्र मानले ले वेद,
ज्यांचीं शेपटें सुद्ध शूद्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीस पडू ं दे त नाहींत, ते सोंवळे बुिख्यांतील वेद, हल्ली त्यांच्यातील

मोठमोठाले जाडे रविान काखें त मारून गोऱ्या म्लें छ लोकांच्या दािोदाि जाऊन त्यांस रशकरवत रफितात.
पिंतु हे भटिाह्मण खेड्यापाड्यांनी सिकािी शाळांत शूद्र शेतकऱ्यांच्या अ्ञतानी मुलांस साधािण रवद्या

रशकरवतांना थोडी का आवडरनवड कितात ? यावरून शेतकऱ्यांबिोबि अशा िाह्मणांची एकी कशी होऊं
शकेल ?

एकंदि सवव धार्षमक रमशनिी वगैिे युिोरपयन लोकांच्या योगानें पिागंदा िंाले ल्या शेतकऱ्यांच्या

मुलास मोठमोठाल्या शहिी थोडीशी रवद्या प्राप्त िंाल्याबिोबि त्यांस गोऱ्या कामगािांच्या दयाळू पणामुळें
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चुकून आपल्या कचेऱ्यांनी जागा रदल्या कीं, एकंदि सवव कचेऱ्यांतील भटकामगाि त्यांच्यारवषयी

नानाप्रकािच्या नालस्त्या गोऱ्या कामगािांस सांगून त्यांना अखेि कामावरून हांकून दे वरवतात व रकत्येक
भटकामगाि आपल्या विच्या सिकािी गोऱ्या कामागािांच्या मे हिबान्या होण्याकरिता, अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे

रपकपाण्यारवषयीं भलत्यासतल्या लांड्यालबाड्या त्यांस सांगून शेतकऱ्यांची योग्य दाद लागण्याचे मागात
आडफाटे घालू न त्यांस चळचळा कांपावयास लारवतात. यावरून शेतकऱ्यांबिोबि अशा िाह्मणांची एकी
कशी होऊं शकेल ?

आयविाह्मणांपैकी एकंदि सवव वैरदक, शास्त्री, कथाडे , पुिारणक वगैिे भटरभक्षुक नानाप्रकािची

संधाने लढवून अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांपैकी भोसले , रशन्दे , होळकि वगैिे िाजेिजवाड्यांस पोंकळ धमाच्या

बहु रूपी हु लथापा दे ऊन त्यांस यजमान म्हणतां म्हणतां त्यांजपासून शेकडों ब्र ह्मक-भोजनें , प्रितििवशीं
गोप्रि नें व ि नधमणम उपटीत असून भटिाह्मणांच्या जातींतील पंतप्ररतरनधी, सचीव, सांगलीकि वगैिे

िाह्मणसंस्थारनकांनी दु ष्ट्काळांतसुद्धां आपल्या यजमान शूद्र शेतकऱ्यांच्या मंडळास, साधी का होईनात,
भोजनें दे ऊन त्यांचे वंजन करून आशीवाद घेत नाहीत व त्यांच्यापैकीं बहु तेक रविान िाह्मण, गायकवाड

वगैिे शूद्र संस्थारनकांकडू न हल्ली हजािों रुपयांची वषासनें व रनत्यशः रखचड्या उपटीत असल्याबद्दल
उपकाि मनीं स्मरून िाह्मण संस्थारनकांपैकी एकानेंही एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलास अन्नवस्त्र पुिवून त्यास
रविान किवलें नाहीं. यावरून शेतकऱ्यांबिोबि आयव िाह्मणांची एकी कशी होऊं शकेल?

एकंदि सवव श्रीमंत भटिाह्मणांचे घिी, दििोज रभक्षा वाटतांना आवडरनवड करून िाह्मण

रभकाऱ्यांस तांदूळ व शूद्र, मुसलमान वगैिे रभकाऱ्यांस रचमूटरचमूट जोंधळे रदले ति रदले , नाहीं ति, पुढे
हो, म्हणून सांगतात. यावरून आयव भटिाह्मणांपेक्षा पिदे शी टक्ि जज्जसाहे बांसािखे पिधमी युिोरपयन

खासे म्लें च्छ, लाख वायानें दयाळू म्हणावें कां नाहीं बिे ? कािण ज्यांनीं आपल्या स्वतःच्या कमाईतून
िाह्मणांस, शूद्रांपैकीं रकत्येक अनाथांचे मुलांस तुकडे घालू न त्यांस इंग्रजी रशकरवल्यामुळे हे आतां गोऱ्या

कामगािांच्या पायावि पाय दे ऊन त्यांच्याबिोबि सिकािी हु द्यावि डु िक्या फोडीत आहे त. अहो, याचेच नांव
समज ! याचेच नांव दया ! याचेच नाव उपकाि ! आरण याचेच नांव उन्नती ! नाहीं ति आयव भटिाह्मणांची

कामापुिती एकी आरण काम सिल्यावि तूं रतकडे आरण मी इकडे कािण “ये गे कोयी तुिंी डोयी भाजून

खाई आरण मािंी डोयी व्याला ठे वी” या जगप्ररसद्ध म्हणीप्रमाणें भटिाह्मणांचे अघळपघळ कल्याण होणाि
आहे . पिंतु आयव रविज्जनांस, जि खिोखि या दे शांतील सवव लोकांची एकी करून या दे शाची उन्नती किणें
आहे , ति प्रथम त्यांनीं आपल्या िवजयी व पर िजत मण
ं धील चालत आले ल्या िु ष्ट धमणास
Henry Mead, pages 227.]

[A Sepoy Revolt, by

जलसमाधी दे ऊन, त्या जु लमी धमानें नीच केले ल्या शू द्र िि अितशू द्र लोकांसमक्ष

उघड िीतीने, आपल्या वेदांत मतासह- जातीभेदाचे उिावि थयथया नाचून कोणाशीं भेदभाव न ठे रवतां,
त्यांच्याशीं कुत्रीम किण्याचें सोडू न रनमवळपणे वागू लागल्यारशवाय सवांची खिी एकी होऊन या दे शाची
उन्नती होणे नाहीं. कदारचत् आयवभटांनीं आपल्या वरडलोपार्षजत धूताईनें शु द्रांतील शेंपन्नास अधवकच्च्या
रविानांस हाती धरून या दे शांतील एकंदि सवव लोकांत कामापुिती एकी करून दे शाची क्षरणक उन्नरत

केल्यास, ती त्यांची उन्नरत फाि रदवस िहाणाि नाहीं. जसे भट िाह्मणांनी, जि शूद्रांतील पोटबाबू यस,
फेस करूं लागणाऱ्या चोंबड्या साडे सातीस सामील करून हे रहिव्या बागेंतील बंदछोड आंब्यांच्या कैऱ्या

तोडू न आढी लारवतील, ति पुढें मौल्यवान होणाऱ्या आंब्यासह वाळल्या गवताचा नाश कितील आरण
ते णेकरून एकंदि सवव वाकबगाि शेतकऱ्यांस खाली माना घालाव्या लागतील, हें मािंें भाकीत त्यांनीं
आपल्या दे वघिांत गोमुखींत घालू न सांभाळू न ठे वावें, असे मािंें त्यांस रनक्षून सांगणे आहे .
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आता मी गािशा थंडहवाशीि िमणीय रसमला पववतावि जाऊन कांही रवश्रांरत घेऊन आपल्या पिम

दयाळू गव्हिनिसाहे बांसमक्ष आपल्या समुद्राचे पलीकडील सिकािच्या नावानें हाका मारून त्यांस शूद्र
शेतकऱ्यांची सुधािणा किण्यारवषयी उपाय सुचरवतो :—

आता आमच्या नीरतमान धार्षमक सिकािने केवळ द्रव्यलोभ एकीकडे ठे वन
ू शेतकऱ्यांचे आचिणावि

डोळा ठे वण्याकरितां रडटे स्क्टव्ह डाक्टिांच्या नेमणुका करून शेतकऱ्यांनी आपल्या गैिरशस्त आचिणावरून
प्रकृरत रबघडल्यास व चोऱ्या, रछनाल्या वगैिे नीच आचिण केल्यास त्यांस योग्य रशक्षा किण्यारवषयी
चांगला बंदोबस्त केल्यारवना ते नीरतमान होणें नाहींत. शूद्र शेतकऱ्यांनीं एकीपेक्षां जास्त बायका करूं नयेत
व यांनी आपल्या मुलीमुलांची लग्ने लहानपणी करूं नयेत म्हणून कायदा केल्यारवना संतती बळकट होणे

नाही. सिकािी गोऱ्या कामगािांस एकंदि सवव प्रकिणांत गैिमारहती असल्यामुळें भटिाह्मणाच्या

संख्याप्रमाणापेक्षां कामगािांच्या जास्ती नेमणुका होऊ लागल्यामुळें, यांच्यावि शेती खपून गावांत
रचखलमातीची कामें करून, यांच्या रस्त्रयांवि भि बाजािांत हे लपाया करून पोटें भिण्याचा प्रसंग गुदित
नाहीं. रशवाय शेतकिी अ्ञतानी असल्यामुळें भटिाह्मणांस जातीभेदापासून अनंत फायदे होतात. यावरून

िाह्मणांतील सिकािी कामगािासरहत पुिारणक, कथाडे , शाळें तील रशक्षक वगैिे िाह्मण, जातीभेद मोडू ं

नये म्हणून आपला सवव धूतवपणा खची घालू न िात्रंरदवस खटपट किीत आहे त. यास्तव शूद्र शेतकऱ्यांचीं
मुलें सिकािी हु द्दे चालरवण्यालायक होईतोपावेतों िाह्मणांस यांच्या जातीच्या संख्येच्या मानापेक्षां सिकािी

हु द्याच्या जागा जास्ती दे ऊं नयेत व बाकी उिले ल्या सिकािी हु द्यांच्या जागा मुसलमान अथवा झहदु रिटन
लोकांस दे ऊं लागल्यारशवाय ते (िाह्मण) शूद्र शेतकऱ्याचे रवद्येचे आड येण्याचें सोडणाि नाहींत. हे त्यांचें

कृरत्रम एकंदि सवव सिकािी खात्यांनी त्यांचांच भिणा असल्यामुळें, पिदे शी गोऱ्या कामगािांच्या नजिे स
येण्याचे मागव बंद जाहले आहे त यामुळें, िाह्मणांची जात मात्र रविान व श्रीमान् व शूद्र शेतकिी हे

अन्नवस्त्रासही मोताद होऊन कधीं कधीं िाह्मणांचे अंरकत होऊन यांच्या बंडांत सामील होऊन आपल्या

रजवास मुकतात. रशवाय भटिाह्मणांनीं आपल्या कृरत्रमी धमाची शूद्र शेतकऱ्यांवि इतकी छाप बसरवली
आहे कीं, िाह्मणांच्या सांगण्यावरून त्यांनी केले ले खून अथवा गुन्हे इनसाफ होते वळ
े ी ते िाह्मणास पुढें न

कितां आपल्या माथ्यावि घेऊन त्याबद्दल रशक्षा भोगण्यामध्यें पुण्य मारनतात. यामुळे पोलीस व

न्यायखात्याचे श्रम वायां जातात. यास्तव शूद्र शेतकऱ्यांचे मुलांस रविान किण्याकरितां त्यांच्या जातींतील,
स्वतः पाभािी, कोळपी व नांगि हाकून दाखरवणािे रशक्षक तयाि करून, त्यांच्या शाळें त शेतकऱ्यांनी

आपलीं मुलें पाठरवण्यारवषयीं कायदा करून, प्रथम कांही वषे त्यांच्या पिीक्षा घेण्याकरितां हलक्या इयत्ता
करून त्यांस िाह्मणांच्या मुलांसािक्या पदव्या दे ण्याची लालू च दाखवून त्यांच्या मुलीमुलांचा लग्नांत

लग्नरवधी किण्यारवषयी पिजातीने जूलूम करूं नये, म्हणून बंदोबस्त केल्यारशवाय शूद्र शेतकऱ्यांत रवद्या

रशकण्याची गोडी उत्पन्न होणे नाही. व पुढे शूद्र गांवकऱ्यांची मुले, जी मिाठी सहावे इयत्तेसह नांगि, पाभि
व कोळपी हाकण्याची पिीक्षा दे ऊन सद्गुणी रनवडतील, त्यांस मात्र पारटलक्या द्याव्यात, म्हणून आमचे
दयाळू सिकािनें कायदा केल्याबिोबि हजािों शेतकिी पारटलक्या रमळरवण्याचे चुिशीने आपली मुलें
रविान किण्याकितां मोठ्या आनंदाने शाळें त पाठरवतील व असे रशकले ले सद्गुणी गांवोगांव पाटील

असल्यापासून, एकंदि सवव खेड्यांपाड्यांतील धूतव भटकुळकण्यास अ्ञतानी शेतकऱ्यांस आपआपसांत कज्जे

करितां येणाि नाहीत व तेणेंकरून शेतकऱ्यांसह आमचे सिकािचे मोठमोठाले अरनवाि फायदे होऊन
थोड्याच काळांत हल्लीपेक्षां शूद्र शेतकऱ्यांस जास्ती शेतसािा दे ण्याची ताकद येऊन रनिथवक येथील पोलीस
व न्यायखाती फुगली आहे त, त्याचें मान सहज कमी कितां येईल. यारशवाय आमचे सिकािने झहदु स्थानांत

सिकािी कामे किण्यालायक मुळींच भटिाह्मण नाहीत, असें आपल्या मनांत समजून, जसजसे शूद्र
शेतकिी सिकािी शाळें त रविान तयाि होत जातील, तसतशा त्यांस मामले दाि वगैिे सिकािी कचेंऱ्यांत
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लहानमोठ्या जागा दे ऊन, त्यांस ती कामें किावयास रशकरवल्यारशवाय शेतकऱ्यांचे पाय थािीं लागून

सिकािचा वसूल वाढणेंच नाही. हल्ली आमच्या सिकािनें गुजिमािवाड्यांच्या दे वीघेवीच्या दगलबाज्यांवि
डोळा ठे रवला आहे , त्यापेक्षां त्यांच्या दु कानांतील कुजक्या रजनसा व खोया मापांसह दारूबाज पाटलावि
चांगली नजि ठे रवली पारहजे.

असो. आतां आपल्या सिकािास अक्षिशु न्य अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांचे रनकस िंाले ल्या शेतांची

सुधािणा किण्यारवषयीं उपाय सुचरवतों ते —

आमच्या दयाळू सिकािनें एकंदि सवव शेतकऱ्यांस युिोरपयन शेतकऱ्यांसािखें रवद्या्ञतान दे ऊन,

त्यांस त्यांसािखीं यंत्रिािें शेतीं कामें किण्यापुिती समज येईतोंपावेतों एकंदि सवव गोऱ्या लोकांसह

मुसलमान वगैिे लोकांनीं झहदु स्थानांतील तूतव गायाबैलांसह त्यांचीं वासिें कापून खाण्याचें ऐवजी, त्यांनीं
येथील शेळ्याबकिीं मारून खावींत; अथवा पिमुलखांतील गायबैल वगैिे खिे दी करून येथें आणून मारून

खावे, म्हणून कायदा करून अमलांत आणल्यारशवाय, येथील शूद्र शेतकऱ्यांजवळ बैलांचा पुिवठा होऊन
त्यांना आपल्या शेतांची मशागत भिपूि कितां येणाि नाहीं व त्यांजवळ शेणखताचा पुिवठा होऊन त्यांचा व

सिकािचा फायदा होणें नाहीं. एकंदि डोंगिपववताविील गवतिंाडाच्या पान फुलांचें व मे लेल्या कीटक
श्वापदांचे, मांसहाडांचें कुजले लें

सत्व, वळवाच्या पावसानें धुपून पाण्याच्या पुिाबिोबि वाहू न

ओढ्याखोड्यांत वायां जाऊं नये, म्हणून आमच्या उद्योगी सिकािनें सोयीसोयीनें काळ्यागोऱ्या लष्ट्किासह

पोलीसखात्यांतील फालतु रशपायांकडू न जागोजाग तालीवजा बंधािे अशा रितीनें बांधावे कीं, वळवाचें पाणी
एकंदि शेतांतून मुरून नंति नदीनाल्यास रमळावें, असें केल्यानें शेतें फाि सुपीक होऊन एकंदि सवव लष्ट्किी
रशपायांस हवाशीि जाग्यांत उद्योग किण्याची संवय लागल्याबिोबि त्यांस िोगिाईची बाधा न होतां बळकट

होतील. त्यांनीं दििोज एक आणा झकमतीचें जिी इमानेंइतबािें काम केलें , तिी सालदिसाल पंचवीस

लक्षांचे वि सिकािच्या स्थाविमत्तेंत भि पडणाि आहे . कािण हल्लीं आमचे खबिदाि सिकािजवळ
पोलीसखात्यासह पलटणी रशपाई सुमािें दोन लक्ष आहे त. त्याचप्रमाणें आमच्या दयाळू सिकािनें एकंदि

सवव डोंगिटे कड्यांमधील दऱ्याखोऱ्यांनी तलावतळीं, रजतकीं होती रततकीं सोयीसोयीनें बांधून काढावींत.
म्हणजे त्यांच्या खालच्या प्रदे शांत ओढ्याखोड्यांनी भि उन्हाळ्यांत पाणी असल्यामुळे जागोजाग
लहानमोठी धिणें चालू न एकंदि सवव रवरहिींस पाण्याचा पुिवठा होऊन, त्यांचपासून सवव रठकाणीं बागाइती

होऊन शेतकऱ्यांसरहत सिकािचा फायदा होणाि आहे . एकंदि सवव शेतें धूपन
ु त्यामध्यें खोंगळ्या पडू ं नयेत,
म्हणून सिकािनें शेतकऱ्यांपासून पाणलोटाच्या बाजूनें शेतांच्या बांधांनीं विचेवि ताली दु रुस्त ठे वाव्यात.

आमचे दयाळू सिकािनें आपल्या िाज्यांतील एकंदि सवव शेतांच्या पहाण्या, पाणाड्यांकडू न किवून, ज्या
ज्या रठकाणीं दोनग्या मोटांचे वि पाण्याचे िंिे सांपडतील, असा अदमास रनघेल, त्या सवव जाग्यांच्या खु णा
त्या त्या गांवच्या नकाशांनीं नमूद करून केवळ सिकािच्या मदतीरशवाय पाण्याचा मागव दाखरवणाऱ्या

पाणड्यासह रवरहिी खोदू न, बांधून काढणाऱ्या शूद्र शेतकऱ्यांस लहानमोठीं बरक्षसे सिकािांतून दे ण्याची
वरहवाट घालावी व एकंदि सवव नदीनाले व तलावांतील सांचले ला गाळ पूवीप्रमाणें शेतकऱ्यांस फुकट नेऊं

द्यावा व ज्या ज्या गावचीं गाविानें आमचे सिकािनें आपल्या “फॉिे स्टांत” सामील केलीं असतील, तीं सवव

त्या त्या गांवास पित करून फक्त सिकािी हद्दींतील सिपण व शेतास िाब खेिीज करून, रवकण्याकरितां
इमािती लांकडें मात्र तोडू ं न दे ण्यारवषयीं सक्त कायदा करून, जुलमी फािे स्टखात्याची होळी किावी.

खु द्द आमचे खासे सिकािनें परिश्रम करून आपल्या खरजन्यांतून थोडे से पैसे खची घालू न , इति दे शांतील
नानाप्रकािच्या उत्तम उत्तम शेळ्यामेंढिांचीं बेणीं खिे दी करून या दे शांत आणून त्यांची येथें अवलाद उत्पन्न
केल्याबिोबि येथील एकंदि सवव शेतांस त्यांच्या लें ड्यामुतापासून िंाले ल्या खतांचा महामूि पुिवठा होऊन

अनु क्रमणिका

शेतें सुपीक होतील व त्यांच्या लोंकिीपासून शूद्र शेतकऱ्यांस फायदा होईल. आमच्या सिकािी जंगलांतील

िानटी जनाविांपासून शूद्र शेतकऱ्यांच्या शेतांचा बच्चाव किण्यापुित्या गांवठी तोड्याच्या कां होईनात, जु न्या
डामीस बंदुका शूद्र शेतकऱ्यांजवळ ठे ऊं दे ण्याची जि आमचे सिकािची छाती होत नाहीं, ति सिकािनें तें

काम आपल्या रनमवळ काळ्या पोलीस खात्याकडे सोंपवून, त्या उपि शेत कऱ्यांच्या शेतांचें िानडु किें वगैिे
जनाविांनीं खाऊन नु कसान केल्यास तें सवव नु कसान पोलीसखात्याकडीलं वरिष्ठ अंमलदिांच्या पगािांतून
कापून अथवा सिकािी खरजन्यांतून शेतकऱ्यांस भरून दे ण्यारवषयीं कायदा केल्यारशवाय, शेतकऱ्यांस िात्रीं
पोटभि िंोंपा रमळू न त्यांस रदवसा आपल्या शेतीं भिपूि उद्योग किण्याची सवड होणें नाहीं. यांचेंच नांव

“मला होईना आरण तुिंें सारहना !” आमचे दयाळू सिकािचे मनांतून जि खिोखि अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांचें
बिें करून आपली पैदास वाढरवणें आहे , ति त्यांनीं सालदिसाल श्रावणमासीं प्रदशवनें करून आरश्वनमासीं

शेतरपकांच्या व औतें हाकण्याच्या पिीक्षा घेऊन उत्तम शेतकऱ्यांस बरक्षसें दे ण्याची वरहवाट घालू न ; दि तीन
वषांच्या अंदाजावरून उत्तम उत्तम शेतकऱ्यांस पदव्या द्याव्यात व शेतकऱ्यांच्या रविान मुलांनीं एकंदि सवव
आपलीं शेतें उत्तम प्रकािचीं वजवून, त्यांनीं थोडथोड्या लोहािी, सुतािी कामात पिीक्षा रदल्यास, त्यांस

सिकािी खचानें रवलायतेंतील शेतकीच्या शाळा पाहण्याकरितां पाठरवत गेल्यानें इकडील शेतकिी

ताबडतोब आपल्या शेतकीची सुधािणा करून सुखी होतील. आमचे नीरतमान सिकािनें जोगरतणी,
आिारधणी, मुिळ्या, कोल्हारटणी व कसरबणींवि बािीक नजि ठे वन
ू , त्यांच्याकरितां तालु कानीहाय लॉक
इस्स्पतळें ठे वन
ू , मुिळ्या, कोल्हारटणी, कसरबणी, तमासगीि, नाटककाि, कथाडे वगैिे लोकांनीं

कुनीरतपि गाणीं गाऊं नयेत, म्हणून त्यांजवि सक्त दे खिे ख ठे वन
ू त्यांजला विचे वि रशक्षा केल्यावाचून
अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांच्या नीतीसह शिीिप्रकृत्यांमध्यें पालट होणें नाहीं. एकंदि सवव इलाख्यांतील लष्ट्किी

व पोलीसखात्यांनीं शूद्रारद अरतशूद्र शेतकऱ्यांचा मोठा भिणा असून ते “इरजष्ट” व “काबुलांतील” रहिवट
लोकांबिोबि सामना करितांना गोऱ्या रशपायांच्या पायांवि पाय दे ऊन मोठ्या शौयानें टकिा दे ऊं लागतात.
एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्र शेतकिी आपल्या मुलांमाणसांसह िात्रंरदवस ऊि रपकेतों शेंती कष्ट करून,

सिकािास कि, पट्ट्या, फंड वगैिे जकातीिािें सालदिसाल कोयावधी रुपयांचा भिणा किीत आहे त.

तथारप शूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांस शेतकीसंबध
ं ीं ग्रंथ अथवा नेरटव्ह वतवमानपत्रांतींल शेतकीसंबध
ं ी सूचनासुद्धां
वाचरवण्यापुितें ्ञतान आमच्या धमवशील सिकािच्यानें दे ववत नाहीं. व शेतकऱ्यापैकीं लक्षारधश कुटु ं बास

वेळच्या वेळीं पोटभि भाकि व आंगभि वस्त्र रमळण्याची मािामाि पडली असून, त्यांच्या सुखसंिक्षणाच्या
रनरमत्यानें मात्र आमचे न्यायाशील सिकाि लष्ट्किीं, पोलीस, न्याय, जमाबंदी वगैिे खात्यांनीं चाकिीस
ठे रवले ल्या कामगािांस मोठमोठाले जाडे पगाि व पेनशनी दे ऊन अतोनात द्रव्य उधळतें, याला म्हणावें तिी

काय!!! रकत्येक आमचे सिकािचे नाकाचे बाल, काळे गोिे सिकािी कामगािांनी, हजािों रुपये दिमहा
पगाि खाऊन तीसपस्तीस वषे सिकािी हु द्दे चालरवले कीं, त्यांस आमचें सिकाि दिमहाचे दिमहा शेंकडों

रुपये पेनशनें दे तें. बहु तेक काळे वगैिे सिकािी कामगाि. सिकािी कचेऱ्यांनीं कामें किण्यापुिते अशक्त,
आंधळे बनून खंगल्याचीं सोंगें आणू भल्या भल्या युिोरपयन डाक्टि लोकांच्या डोळ्यात माती टाकून पेन्शनी

उपटू न, गोिे पेन्शनि रवलायते स पोबािा करितात व काळे पेनशिांपैकीं रकत्येक, जसे काय आतांच येशू
रिस्त योगी महािाजांनी मे लेल्यामधून उठझवल्यासािखे तरूण पठ्ठे बनून, रमशांवि कलपाची काळी रजल्हई
दे ऊन म्युरनरसपल व व्यापाऱ्यांच्या कचेऱ्यांनी मोठमोठ्या पगािांच्या चाकऱ्या पतकरून हजािों रुपयांच्या

कमाया करून आपल्या तुंबड्या भिीत आहे त. आमचे खबिदाि सिकािनें एकंदि सवव सिकािी खात्यांतील

काळे गोिे रशपायांसरहत लष्ट्किी डोलीवाले , बांधकामाकडील लोहाि, सुताि, रबगािी वगैिे हलके पगािी
चाकिांच्या पगािांत काडीमात्र फेिफाि न करितां बाकी सवव मोठमोठ्या काळ्या व गोऱ्या कामगािांचे
वाजवीपेक्षां जास्ती केले ले पगाि व पेन्शनी दे ण्याचें हळू हळू कमी किावें. सदिीं रलरहले ल्या गोष्टीचा रवचाि

अनु क्रमणिका

केल्यारवना आमचे सिकािचे िाज्याचा पाया या दे शांत मुस्तकीम होऊन, अक्षिशून्य शेतकऱ्यांच्या
कपाळच्या लं गोया जाऊन त्यांचे हल्लीचे उपास काढण्याचे रदवस कधीच जाणें नाहींत.

सािांश एकंदि सवव असूडाच्या प्रकिणांत शूद्रापैकीं बडे बडे िाजेिजवाडे व लहान-सहान अ्ञतानी

संस्थारनकांच्या व अरतशूद्रांच्या लाजीिवाण्या स्स्थतीरवषयी रबलकुल वणवन केलें नाहीं. याचें कािण, परहले

आपल्या पोकळ वैभवामुळें व दु सिे आपल्या दु दैवामुळें शूद्र शेतकऱ्यांपासून ते दु िावले आहे त. याकरिता

फक्त येथें मध्यम व करनष्ठ प्रतीच्या शूद्र शेतकऱ्यांच्या दै नवाण्या स्स्थतीरवषयीं ठोकळ ठोकळ मुद्यांचे

ओबडधोबड वणवन करून येथील गव्हनविसाहे बांचे िहाते शहिांत व गव्हिनि जनिलसाहे बांचे अमलांत,
आमचे समुद्राचे पलीकडील खासे रवलायती सिकािास कळरवलें आहे . याउपि आमचे सिकािांस

िाह्मणांच्या मुलांनी शेवटचे पाणी पाजून मुक्त किावें, अशी जि त्यांची इच्छाच असेल, ति त्यांनी शूद्र
शेतकऱ्यांची हाडें रपळू न गोळा किीत आले ल्या िायलफंडातून सालदिसाल मोठमोठ्या िकमा खची घालू न
िाह्मणांचे मुलांस रविान किण्याची वरहवाट कायम ठे वावी. त्यारवरूद्ध
69 and 235.]

[A Sepoy Revolt, by Henry Mead, pages

तूतव मािंें कांहीं म्हणणे नाही. पिंतु त्यांनी फक्त शेतकऱ्यांच्या मुलांस रवद्या दे ण्याची थाप दे ऊन

वसूल किीत आले ला एांिर सवम लोाल फंड ते वढ तरी िनि न शेतकऱ्यांच्या मुलांस [Pages 301, 308, 313.]
मात्र इमानेइतबािे रवद्या दे ण्याचे कामीं खची घालू लागल्यास मी इतके रदवस श्रम केल्याचें फळ रमळालें ,
असे समजून मोठा आनंद मानीन. पिंतु त्यांनीं तसें जि नाही केलें , ति ते दे वाजीजवळ जबाबदाि होतील.

आता प्रथम मी लहान असतांना, मािंे आसपासचे शेजािी मुसलमान खेळगडी यांच्या संगतीने

मतलबी झहदु धमारवषयीं व त्यांतील जारतभेद वगैिे रकत्येक खोया मतांरवषयीं माझ्या मनांत खिे रवचाि
येऊ लागले , त्याबद्दल त्यांचे उपकाि स्मितों. नंति पुण्यांतील स्कॉच रमशनचे व सिकािी
इन्स्टीयूशनचे– ज्यांच्या योगानें मला थोडे बहु त ्ञतान प्राप्त होऊन मनु ष्ट्यमात्राचे अरधकाि कोणते हें

समजलें व ज्या ज्या युिोरपयन धार्षमक गृहस्थांनी त्यांस द्रव्यिािें मदत केली असेल, त्यांचे व तसेच ज्या

इंग्रज सिकाि स्वतंत्र िाज्यपद्धतीमुळें हे रवचाि मला रनभवयपणें बाहे ि कारढतां आले , त्या सिकािचे आभाि
मानून व या सवांच्या आपल्या पुत्रपौत्रांसह बढती होण्यारवषयी आपल्या दयाळू सृष्टीचालक शक्तीची प्राथवना
करून, ती या माझ्या अ्ञतानी, अभागी शूद्र शेतकऱ्यांचे डोळे उघडू न शु द्धीवि येण्यारवषयी त्यांच्या मनांत

प्रेिणा किील, अशा उमे दीनें धीि धरून, तूतव या माझ्या असुडाचा फटका लागल्यामुळें पाठीमागें वळू न कोण
कोण पहातों, हें बघत स्वस्थ बसतों.
तािीख १८
बुधवाि

माहे जुलई

सन ई. १८८३

जोतीर व गोकविर व फुले

पुणें, पेठ जुनागंज.

सत्यशोधक समाजाचे सभासद
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पिरिशष्टें
हा असूड रलरहते वळ
े ी रकत्येक गृहस्थांचें व मािंें यासंबध
ं ें बोलणें जाहलें त्यापैकी नमुन्याकरितां पुढें

दोन मासले रदले आहे त.

१
ख स मणर ठ म्हकिवक र
असुडाचा दु सिा भाग संपून दु सिें काम हातांत घेतों आहें , इतक्यांत एक िाम्हण चिीदाि पागोटें

घातले ला गृहस्थ माझ्यापुढे लोडाशी टे कून बसल्यानंति ते थील प्रत्येक सामानसुमानाकडे न्याहाळू न पहात

आहे त. तों इकडे मािंे मनांत आलें कीं, हे गृहस्थ मािवाड्यांतील म्हणावें, ति त्यांच्या पागोयाखाली तीन
शेंड्या लोंबत नव्हत्या. रशप्यांतील म्हणावें, ति पागोयावि जागोजाग सुया टोंचले ल्या नव्हत्या.

सोनािांतील म्हणावें, ति त्यांचे बाहू पढ
ु ें उिाड रनघालें नव्हतें व िाह्मणांतील म्हणावें , ति त्यांना दोनचाि
शब्द बोलतांना ऐकलें नव्हते, यावरून ते कोणत्या वगापैकीं असावेत, म्हणून मीं अनुमान किीत आहें , तोंच

त्यांनी आपला मोहिा मजकडे रफिवून, आपणहू नच मला प्रश्न केला कीं, – “तुम्ही मला ओळखलें नाहीं

काय?” मी म्हणालों, “नाहीं महािाज, मी तुम्हाला ओळखलें नाहीं. माफ किा.” गृहस्थ म्हणाला, “मी

मिाठी कुळांतील मिाठी आहें .” मी– “तुम्ही मिाठे असाल पिंतु तुमची जात कोणतीं?” गृ.– “मािंी जात
मिाठे .” मी–“महािाष्ट्रांत जेवढें म्हणून महािापासून तों िाह्मणापयंत लोक आहे त, त्या सवांसच मिाठे

म्हणतात. तिी तुम्ही अमुक जातीचे आहांत याचा उलगडा ते वढ्यानें होत नाहीं.” गृ.–“ति मी कुणबी आहें

असें समजा.” मी– “बिें , तुम्ही काय उद्योग किीत असतां?” गृ.–“साताऱ्यांतील अप्पासाहे ब महािाजांस
झनबाजवळच्या भागुबाई ताकशणीचा नाद लागण्याचे पूवी आमच्या घिाण्यानें त्यांजपासून एकदोन लक्ष

रुपये सहजांत कमावून आणले होते ; तें आम्हीं हा काळपावेतों हिी हिी करून स्वस्थ खांत बसलों आहों
तुमचे दयािाम आत्मािाम एकीकडे आरण आम्ही एकीकडे .” मी–“बिें ति, आपण आपली पायधूळ इकडें

कां िंारडली ?” गृ.–“मला कांही तुम्हांजवळ मागणे नाही, पिंतु मी असें ऐकतों की, आपली समज अशी
िंाली आहे कीं, सिकािी खात्यांत िाह्मण कामगाि असल्यामुळें ते शेतकऱ्यांस फाि नारडतात व शेतकिी

कामगाि िंाल्यास ते अशा लबाड्या किणाि नाहींत.” मी–“होय. माझ्या मतें एकंदि सवव सिकािी
खात्यांत शेतकऱ्यांपैकी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणानें कामगाि िंाल्यास ते आपल्या जातबांधवांस इति

कामगािासािखें नाडणाि नाहींत.” गृ.–“तें कसे?” – यारवषयी मािंी ति एकदां खात्री किा.” मी –
“तुम्ही अशी कल्पना किा कीं, उद्यां जि कले क्टिसाहे बांनीं फौजदािीचे कामावि तुमची नेमणूक केली व

तुमचे भाऊबंद व शेजािीपाजािी जातवाल्या शेतकऱ्यांचे आपआपसांत मािाकुट्टे होऊन ते तंटे तुमचे पुढें

आल्यास तुम्ही त्यांचा इनसाफ कितांना त्यांस अिे तुिे म्हणालं कां ? गृ.–“नाहीं.” मी –“कां बिें?” गृ. –
“ते मािंे भाऊबंद झकवा जातवाले असणाि व मी ज्यांच्यांत लहानाचा मोठा िंालों, त्यांना अिे तुिे

म्हणण्यारवषयीं मािंी जीभ तिी कशी लवेल?” मी –“तुमच्यानें आपल्या जातवाल्यांपैकी एकापासून लांच

खाऊन त्याबद्दल दु सऱ्यास गुन्हे गाि ठिवून त्यास दं ड अथवा ठे पा मािवतील काय?” गृ.–“नाहीं, तसें
कधींही मजपासून होणाि नाहीं.” मी –“कां बिे?” गृ.–“कािण फौजदािीची आहे जागा आज आरण उद्यां
नाहीं, त्याच्या काय भिोसा? एखाद्या चोंबड्या चाकिानें कले क्टिचे कान फुंकले कीं फौजदािीची जागा
नाहींशी होणाि. पिंतु मािंा ज्यांच्यांशीं िोटीव्यवहाि, मािंा ज्यांच्यांशीं बेटीव्यवहाि, त्यांच्यांशी वांकडा

होऊन मुलीमुलांस मुिळ्या वाघे करूं कीं काय? त्यांच्या मुलाबाळांमध्यें माझ्या मुलाबाळांना सािे जन्म

काढावयाचे आहे त. त्यांचीं आढीं माझ्या आढ्यांशीं लागली आहे त. त्यांच्या माझ्या पोिासोिांची खेळण्याची
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जागा एक. त्यांचा मािंा पानवठा एक. त्यांचा मािंा बांधपेंडवला एक. त्यांची मािंीं गुिें चािण्याचें गायिान

एक. आम्ही आपल्या पडत्या काळीं एकमेकांचे रवळे , गोल्ह्या, फासा, फाळ, दोल्यादोिखंडाचा व
औतकाठ्यांचा उपयोग करितों. आम्हीं आपल्या सोईकरितां एकमे कांचे हे ले, बैल, वािंगुळ्यानें दे तों, घेतों.

िात्रींबेिात्रीं आमच्या एकमे कांच्या कुटु ं बातील रस्त्रया एकमेकींस ते लमीठ, दाणादु णा उसनापासना दे तात व

घेतात. आम्ही एकमे कांच्या रस्त्रयांचे प्रसूतकाळीं त्यांच्या तान्हा बच्यासाठीं न्हाण्या खांदून बाळं रतणीकरितां
लगोलग बाजा आणून दे तों. आमच्या त्यांच्या िीरतभाती व चालचलणुकी एक. आमचे त्यांचें खाणेरपणें व
पोशाख एक. आमचें त्यांचें दे वदे वक एक. आमचे त्यांचे कुळस्वामी एक. आम्ही एकमे कांचे घिास

लागले ल्या आगी रविंरवतों. आमची त्यांची मृत-रिया [पूवी शेतकऱ्यांची पुिती रिया असून ते या तीसचाळीस वषाचे अलीकडे
रिया िाह्मणांचे दे खेिेखीनें करूं लागले .]

एक असल्यामुळें, आम्ही एकमे कांचे मूठमातीस मदत करूं, एकमे कांच्या

मुलाबाळांचें शांतवन किण्याकरिता आपआपल्या घिच्या भाकिी व कोिड्यास घेऊन, त्यांचे घिीं जाऊन
त्यांस आपले ताटांत बिोबि घेऊन कडु घांस खातों आरण अशा माझ्या जातबांधवांपासून लांच खाल्यामुळे

यांच्या माझ्या कुळांत हाडवैि करून घेऊं काय?” मी–“यावरून तुम्हीच नीट रवचाि करून पहा कीं,
िाह्मण कामगाि अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे जातीचे नसल्यामुळें ते नानाप्रकािच्या लबाड्या करून रनिारश्रत

अक्षिशून्य शेतकऱ्यांस आपल्या जातीपेक्षां जास्त नाडीत असतील, असें तुमची मनदे वता तुम्हांस सांगत
नाहीं काय?” गृ.– “आतां यारवषयीं माझ्यानें कांहीं बोलवत नाहीं, पिंतु हल्ली शेतकऱ्यांपैकी कांहीं रविान
रनपजले आहे त. ते ति शेतकऱ्यांविील संकटें रनवािण्यारवषयीं एखादे रठकाणीं जमून नुस्ती प्ररसद्धपणें

चचासुद्धां किीत नाहींत. अहो, हे भेकड घिोघि ++ बाईचे नादांत असतां हे िाह्मण कामगािांच्या नांवानें

कडाकडा बोटें मोडतात. पिंतु बाह्यात्कािी िाह्मण कामकािांचें चोंबडे चाकि बनून चोहोंकडे लु बिे पणा

किीत रफितात.” मी.–“अहो, जेथें रवद्याखात्याकडील कामगाि एज्युाेशन करमशनापुढें एकजु टीनें साक्षी

दे तांना शेतकऱ्यांचे रशक्षणारवषयीं फािशी वाटाघाट न करितां करमशनच्या डोळ्यांत धूळ टाकून, आमचे

दयाळू गव्हनवि जनिलसाहे बांस फसवू पहातात, ते थें या नेभळ्या शूद्र रविानांचा काय पाड? त्यांनीं िाह्मण

कामगािांच्या चुक्या काढणें ति एकीकडे सच पिंतु साधािण एजन्टीकडील क्षुल्लक िाह्मण कािकुनास
एखाद्यानें लवून मुजिा केला नाहीं कीं, वार्षषक दिबािांत त्याला भलत्या एखाद्या कोपऱ्यांत धक्ाधक्ीचीं

जागा रमळू न, अखेिीस त्याच्या गळ्यांत बाशा सुकले ल्या हिदासी फुलांच्या माळा पडू न, गुलाबदाणींतील
जलासरहत त्यांच्या मनगटावि कुजक्या ते लाचें माखण रमळू न, चुन्यारवणा एकदोन पानपया हातावि

पडतात. कां, मी बोललों तें खिें आहे झकवा कसें ! आतां कां उत्ति दे त नाहीं ? असो, तुमची मजी. यापुढें
तिी बािीक चौकशी करून पुन्हां एथें मजबिोबि एकंदि सवव िाह्मण कामगािांरवषयीं वादरववाद

किण्याकरिता या बिें .” गृ.–“आतां मात्र मािंी पक्ी खात्री िंाली कीं, एकंदि सवव सिकािी खात्यांन
भटिाह्मण कामगािांचा भिणा िंाल्यामुळें अ्ञतानी शेतकऱ्यांचे व त्याबिोबि या शहाण्या सिकािचें पण

अतोनात नुकसान होत आहे . हें या सिकािी खात्याकडील ‘डायिे क्टि’ साहे बांस कसें कळत नाहीं?” मी–
“अहो, बाबा, ‘डायिे क्टि’ साहे बांनीं जि इतकी बािीक चौकशी किीत रफिावें, ति त्यांचा ऐषआिाम कोणी

भोगावा?” गृ.–“काय हो, अशा सुधािल्या इंग्रजी िाज्यांत इतका अंधेि ति पेशवाईत अक्षिशून्य

शेतकऱ्यांवि काय काय जुलूम िंाले असतील, त्याची कल्पनासुद्ध किवत नाहीं आतां येतों, लोभ असों
द्यावा.” बोलणें आटोपल्यावि सदिहू व गृहस्थ रनघून गेला.

जो. गो. फु.
तािीख २ नोव्हें बि

सन १८८२ ई. पुणें.
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२
ाबीरपंथी शु द्र स धू
असूडचा रतसिा भाग रलहू न तयाि केल्यानंति दु सिे रदवशीं रतसऱ्या प्रहिी अंगावि भगवी वस्त्रें ,

गळ्यांत तुळशीची माळ घातले ला मुब
ं ईतील एक शूद्र जातीचा कबीिपंथी वाचाळ, पंढिपुिीं खेया

घालणािा साधू, मािंे घिाचे अंगणांत येऊन बाकावि बसला. हें मािंे घिचे मनु ष्ट्यानें मला घिांत येऊन
कळरवल्याबिोबि मी बाहे ि येऊन त्यांस रवचािलें की, “का बुवासाहे ब, आपण इकडे कां येणें केलें आरण
आपली काय मजी आहे ? तें सवव कळल्यास मला फाि संतोष होणाि आहे .” बु.–“तुम्हांसच जोतीिाव फुले

म्हणतात काय?” मी–“होय, याच दे हाला जोतीिाव फुले म्हणतात.” बु. “बिें ति आपण झहदु असून कांही

इंग्रजी अ्यास केल्यावरून आतांशे झहदु धमाचा रधःकाि करूं लागलांत, यास्तव झहदु धमाचे मुख्य चाि वेद
ईश्विी कृत्यें आहे त झकवा कसें, यारवषयीं माझ्या मनाची खात्री करून घ्यावी, या इिाद्यानें येथे मी आलों

आहे .” मी–“झहदु धमांतील चाि वेद आपण आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं कोठें पारहले आहे त काय?” बु.–
“होय, ते चाि वेद एक िाह्मणाचे घिीं मीं आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पारहले आहे त.” मी–“ते ग्रंथ ईश्विानें

स्वतः रलरहले यारवषयीं तुम्ही कांहीं खात्रीलायक प्रमाण दे ऊं शकाल काय?” बु.–“त्यारवषयीं िाह्मणांच्या

गप्पाष्टकांरशवाय दु सिें खात्रीलायक प्रमाण नाहीं.” मी–“असो, प्रथम ईश्विाला आकाि आहे झकवा कसें?”
बु.–“ईश्विाला आकाि कोठू न असणाि? तो रनिाकाि पिमात्मा आहे .” मी.–“ति रनिाकाि पिमात्म्यानें
चाि वेद कसे तयाि केले ?” बु.–“त्यारवषयीं िाह्मण लोक तुम्हांस उत्ति दे तील. हें त्यांचें त्यांसच रवचािा,

म्हणजे बिें होईल.” मी–“दु सिें असें कीं, ईश्विानें सवव मानवी प्राण्यांचा उद्धाि किण्यासाठी चाि वेद तयाि
केले झकवा कसें?” बु.–“होय. ईश्विानें एकंदि सवव मानवी प्राण्यांचा उद्धाि किण्याकरिता चाि वेद तयाि

केले आहे त.” मी–“रतसिें असें की, ईश्विाने कोणत्या भाषेंत चाि वेद तयाि केले ?” बु.–“ईश्विाने चाि
वेद संस्कृत भाषेंत तयाि केलें .” मी–“चवथें असें कीं, हल्लीं या भूगोलाविील चाि खंडासह एकंदि सवव
बेटांतील लोकांस संस्कृत भाषा येते काय ?” बु.–“सांप्रत या भूमंडळाविील फािच थोड्या चौकस

प्रदे शांतील लोकांस संस्कृत भाषेंतील अथव समजतो.” मी–“यावरून एकंदि सवव मानवी प्राण्यांच्या
उद्धािाकरितां ईश्विानें चाि वेद तयाि केले , असें रसद्ध होत नाहीं. कािण या भूमंडळावि शेकडो तऱ्हे च्या
भाषा बोलणािे लोक आहे त. त्यांतून बहु तेक दे शांतील लोकांस संस्कृत भाषा ति मुळींच येत नाहीं. त्यांनीं

चाि वेदांपासून आपला उद्धाि करून घ्यावा यारवषयी तुमचें काय म्हणणें आहे ?” बु.–“ज्या वेळीं ईश्विानें
चाि वेद तयाि केले , त्या वेळीं एकंदि सवव खंडासह बेटांतील लोक संस्कृत भाषा बोलत असतील, यावरून
ईश्विानें चाि वेद संस्कृत भाषेत तयाि केले असावेत. पिंतु पुढें कांही काळानें अशा नानाप्रकािच्या रभन्नरभन्न

भाषा पुढें रनमाण िंाल्या असाव्यात, असें अनु मान होतें.” मी–“अशा (रनिरनिाळ्या) भाषा पुढें रनमाण

होतील, हें ईश्विास वेद तयाि किते वळ
े ीं पूवी कळलें नाहीं? यावरून त्याचे रत्रकाळ ्ञतानास व
सववसाक्षीपणास बाध येतो कीं नाही? रशवाय “जरमणन, स्ा च, इंग्लीश” वगैिे लोकांतील “म्य क्सम्युलर”
सािख्या रवद्वानास चाि वेदांचे चांगले परि्ञतान िंालें असून त्यांनी आपल्या रिस्ती धमाचा रधःकाि

[पंरडता

िमाबाईनें आयवधमाच्या नाकाला चुना लावल्यामुळें धुतांतील एक अनामीक भागूबाई रवद्वान तोंडात बोट घालू न “× × बाग ×× वी.” म्हणून आपला
गुजािा किीत आहे .]

करून वेदधमाचा स्वीकाि कां केला नाहीं, याचें मोठें आियव वाटतें.” बु.–

“म्याक्सम्युलिसाहे बास कदारचत् िाह्मणासािख्या गळ्यात पांढिा दोि घालू न युिोपातील थंड दे शांत

रत्रकाळ स्नानसंध्या किीत बसण्याचें भय वाटल्यामुळे त्यांनीं तसें केलें असेंल , असें वाटतें.” यास्तव
त्यांतील खिे व्यंरगत त्यांचे मनाला ठावें. मी त्यारवषयीं काय सांगू ?” मी– “जि ईश्विानें सवव मानवी
प्राण्यांचा उद्धाि किण्यासाठी चाि वेद तयाि केले होते , ति भटिाह्मणांनी झहदु पैकी शु द्रारदन अरतशूद्रांस

चाि वेदांचे अध्ययन किण्याची मनाई केली नसती. यावरून त्यांनी ईश्विाचे आ्ञतेचा भंग केल्यामुळें वेदकता
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उगीच कसा एकीकडे लपून बसला व त्यांपासून शूद्रारद अरतशूद्र लोकांचे थोडें कां नु कसान होत आहे ?

यास्तव त्यांनी वेदकत्या ईश्विासरहत चाि वेदांवि भिोसा ठे वन
ू आपल्यास झहदु तिी कशाकरितां म्हणवून
घ्यावें?” बु.–“शूद्रारद अरतशूद्र लोकांस चाि वेद अध्ययन किण्यारवषयी भटिाह्मणांनीं कधींच मनाई केली
नाही. रकत्येक भटिाह्मण लोक पोटासाठी प द्रीस हे ब च्ं य घिोघि जाऊन त्यांस वेद रशकरवतात आरण ते

तुमचे शूद्रारद अरतशूद्र लोक दरिद्री असल्यामुळें त्यांना वेद अध्ययन किण्याची ऐपत मुळींच नाहीं. त्यास

िाह्मणांनी किावें तिी काय? असें बहु तेक िाह्मणांचे म्हणणे आहे .” मी–“यावरून असें रदसतें कीं,

िाह्मणांचे कपट आपल्यास कांहीच माहीत नाहीं. बिें असो, तसें का होईना, धमाच्या नावावि रनवाह
किणािे पाद्री लोक वेद रशकण्याकरितां पैसे खचव किण्यापुितं श्रीमंत आहे त काय? आरण शूद्रांपैकीं

भोसलें , कशिे , होळार, ग याव ड वगैिे िाजेिजवाडे हे वेद रशकण्यापुिते भटिाह्मणांस पैसे दे ण्याकरितां
दरिद्री आहे त काय? त्यांतून एकासही आपल्या मुलास चाि वेद अध्ययन किण्यापुिते सामथ्यव नाही ? ते

सववच का युिोरपयन पाद्रीसाहे बांपेक्षां कंगाल आहे त, असें तुम्हांस वाटते काय? बुवासाहे ब ! अहो, या सवव
शूद्र िाजेिजवाड्यांच्या दिबािांत वैरदक, शास्त्री, जोशी व कथाडे रनिंतिच्या उपदे शावरून त्या अ्ञतान्यांची
त्यांवि इतकी भक्ती जडते कीं, कोणी िाजा िामदासाचे घिाण्यास जहागीि करून दे तो. कोणी एकंदि

झहदु स्थानांतील क्षेत्रवासी भटिाह्मणआंस सतत एक मरहनाभि बुंदीचीं भोजनें दे तो. कोणी पुण्यांतील

िाह्मणांस सोन्याच्या पुतळ्या वाटतो. यावरून सववच शूद्र दरिद्री आहे त, असें रसद्ध होत नाहीं. त्यांतून

एकातिी भटिाह्मणानें आपली भीड खची घालू न सदिच्या िाजेिजवाड्यांतून एका यजमानापासून तिी,

त्याच्या िाज्यांतील शूद्र शेतकिी बांधवांचे मुलांकरितां गावोगांव शाळा घालवून त्यामध्यें एकदोन रविान्
किावयाचे होते ! अहो, यांच्यापेक्षा पिदे शस्थ असून अन्यधमी रभक्षुक पाद्री हजाि वाटे नें बिे म्हटले

पारहजेत का नाही ? कािण शूद्रारद अरतशूद्र लोक आज हजािों वषांपासून ह्या िाह्मण लोकांच्या पाशांत

िाहू न रदवस काढीत आहे त. त्यांना त्यातून मुक्त किण्यास्तव त्यांनी आपल्या मुलखांत रिस्ती लोकांपाशी

रभक्षा मागून त्या पैशांने येथें झशदे , होळकि, गायकवाड वगैिे शूद्र र जेरजव ड्य च
ं े जातबांधवांस सिकािी
शाळें तील िाह्मण रवद्याथ्यांचे तोलाचे रविान केल्यामुळें, ते िाह्मण कामगािांचे बिोबि मोठ्या शेखीनें

वरकलीची व सिकािी हु द्यांची कामें किीत आहे त. ह्यावरून त्यांना आतां मूळची आपली स्स्थती कशी होती

आरण हल्लीं आपली स्स्थती कशी होत चालली आहे , हे कळत नसेल काय? पिंतु शूद्र लोक रकती हतभाग्य

व रकती असमंजस समजले पारहजेत कीं, त्यांना या कामीं एवढें मोठे इंग्रज सिकािचें सहाय्य रमळू नही, ह्या
पाशांतून मुक्त होण्याची इच्छा न होतां, हल्लीं रमळाले ले पोकळ वैभव कदांरचत हातचें जाईल, या भीरतस्तव
िाह्मण कामगािांचे पुढें हांजी हांजी करून एवढ्यांतच कृताथव मानून आपआपल्या डौलांत गुंग िंाले

आहे त.” बु.–“असे जि आहे , ति आपण आपल्या शूद्र िाजेिजवाड्यांकडे जाऊन त्यांनी आपल्या शूद्र

बांधवांचे मुलांकरिता गांवोगांव शाळा घालू न त्यांस रवद्या द्यावी, म्हणून त्यांची प्राथवना कां किीत नाहीं ?”
मी–“अहो महािाज, त्यांच्या दिबािांत िाह्मण कािभाऱ्यांचे इतकें प्राबल्य वाढलें असतें कीं, ते थे मािंी
गरिबाची दाद ते कशी लागू दे तील?” बु.–“असें कसें म्हणता? अहो, जेथें तुमच्या पुण्यांतील नाच्या
पोिांच्या मागें तुणतुण्यावि िंील धरून गाणें गाणाऱ्या कुशा धोंगड्यानें बडोद्याहू न हजािों रुपये कमावून

आरणले ; आरण तशा रठकाणी फक्त त्यांस त्यांच्या जातबांधवांच्या बऱ्याच्या दोन गोष्टी सांगण्यापुिती

त्याजपाशीं तुमची दाद लागणाि नाहीं, म्हणून म्हणतां हें कसें?” मी–“िाजेसाहे ब तमासरगिांचे छं दास
लागावेत हा कािभाऱ्यांचा मूळ हे तु असतो. त्याप्रमाणें ते त्यांचे नादी लागले म्हणजे यांस त्यांच्या

िाज्यकािभािांत हात घालू न आपला फायदा करून घेतां येतो. त्याचप्रमाणें पिभािें िाजेसाहे बांकडू न
“युिोरपयन” कामगािांस मोठमोठाल्या मे जवान्या दे वरवतात व आमच्यासािख्यांच्या सल्ल्यावरून कािभािी
लोकांचे नु कसान आहे , कािण, िाजेसाहे बांनी शूद्र शेतकऱ्यांचे मुलांस रविान केल्यामुळे ते पुढे मोठमोठ्या

हु द्यांची कामे करूं लागल्यास कािभाऱ्यांच्या िाह्मण जातबांधवांचे मुलांस नांगि हांकून कपाळी शेतीचा धंदा
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व रचखलमातीचीं कामें किण्याचें येईल का नाही बिें ?” बु.–“असा डावपेच िाह्मण लोकांत नसेल असें

मला आजपयंत वाटत होतें. पिंतु आज मािंी खात्री िंाली, यावरूनच बावा! हे धूतव िाह्मण कािभािी शूद्र

िाजेिजवाड्यांची मुलें वयात आल्याबिोबि त्यांस िाज्यकािभाि चालरवण्याचे ्ञतान नाही, म्हणून तूतव
िाज्यकािभाि दे ऊं नये, असें इंस्ग्लश सिकािास रलरहण्यास कमी किीत नाहींत, कािण तसें केल्यापासून

आपली सिकािास हु षािी आरण िाजपुत्रांची गाफली समजून आपण ते थील कािभािी होतांच, रदवसा
ते थील िाजपुत्रांच्या गळ्याला माकडाप्रमाणे दोिी लावून, साहे ब लोकांचे बंगलोबंगलीं त्यांची झधड रमिवून,

िात्री त्यांना नाचतमाशांचे नादीं लावून आपण त्यांच्या दौलतीची वाताहत किीत नसतील कशावरून ?” मी
– “जो काळपावेतों आमचे शूद्र िाजेिजवाडे शु द्धीवि येऊन आपआपल्या मुलाबाळांसह आपल्या पदिच्या

शूद्र मानकऱ्यांस रविान किणाि नाहींत, तों काळपावेतों िाह्मण कािभािी असें किण्याचें सोडणाि नाहींत.

यास्तव तशा गोष्टींचा येथे उच्चाि करून कांहीं फायदा होणें नाहीं. शूद्र आपल्या कमाप्रमाणे फळें भोगीत
आहे त व त्याचप्रमाणे िाह्मण कािभािी आपआपल्या केले ल्या कमाचीं कधीना कधीं तिी फळें भोगतील.” बु.
– “बिें ति, आतां मी येतों.” मी “आपली मजी, या िाम िाम.”
पुणें तािीख ६ एरप्रल

जो. गो. फु.

सन १८८३ ईसवी.

स.शो.स.स.
—समण प्त—
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१२
मणह त्मण फुल्य च
ं े मणलब रींच्य िोन
िटपक िं वषयीचे मणत

अनु क्रमणिका

मणह त्मण फुले य च
ं े मणलब रींच्य िोन िटपक िं वषयीचे मणत
४ िडसेंबर, १८८४
बेहेिामजी मे िवानजी मलबािी या समाजसुधािकाने बालरववाह आरण लादले ले वैधव्य या

रवषयाविची दोन रटपणे मे , जून १८८४ मध्ये व्हाइसिॉय लॉडव रिपन यांच्याकडे धाडली. ११ सप्टें बि १८८४
िोजी झहदु स्थान सिकािने ही रटपणे प्रांरतक सिकािांकडे तसेच काही नामवंत भाितीय पुढाऱ्यांकडे

पाठवली आरण त्यांना मलबािींच्या रटपणांरवषयीचे मत व्यक्त किण्याची रवनंती किण्यात आली. मुब
ं ई

इलाख्यातील ६८ प्रमुख व्यक्तींनी मलबािींच्या रटपणांसब
ं ंधी आरण रवशेषतः बालरववाहास आळा

घालण्यासाठी कायदा किण्याबद्दलच्या त्यांच्या सूचनेरवषयी मत व्यक्त केले . ४७ जणांनी सिकािने कायदा

करून झकवा अन्यप्रकािे हस्तक्षेप करू नये असे मत रदले ति जोतीिाव फुले , लोकरहतवादी, न्या. म. गो.
िानडे वगैिेंनी सामारजक सुधािणा घडवून आणण्यासाठी सिकािने कायदा करून सरिय भाग घ्यावा असे
मत व्यक्त केले .

महात्मा फुल्यांचा मूळ इंग्रजी अरभप्राय Selections From The Records of The Government of

India in the Home Department No. CCXXIII Home Department Serial Number 3, Papers
Relating to Infant Marriage And Enforced Widowhood In India (1886).

या पुस्तकातून येथे उदघृत केले ला आहे . केंरिज रवद्यापीठातील डॉ. िोिंॅझलड ओ’हॅनलन आरण

डॉ. रवद्युत भागवत यांनी हे उतािे उपलब्ध करून रदले आहे त आरण ‘महात्मा फुले : समग्र वाङमय’ या
ग्रंथाच्या चौथ्या आवृत्तीत ते प्रथमच समारवष्ट केले जात आहे त.

मलबािींच्या रटपणारवषयी मत व्यक्त किताना जोतीिावांनी सिकािने एकोणीस वषांखालील

मुलास आरण अकिा वषांखालील मुलीस लग्न किण्यास पिवांनगी दे ऊ नये असे सुचरवले . सिकािला न

जु मानता अल्पवयीन मुलामुलींचे रववाह साजिे किणाऱ्या मातारपत्यांकडू न दं ड म्हणून कि वसूल किावा
आरण किरूपाने गोळा िंाले ली िक्म शूद्र व अरतशूद्र झहदूं च्या रशक्षणासाठी खचव किावी असेही फुल्यांनी

सुचवले ले रदसते . रवधवांच्या दु ःस्स्थतीचे वणवन किताना जोतीिावांनी आपले रमत्र सदारशव बल्लाळ गोवंडे

यांच्या घिात स्वयंपाकीण म्हणून काम किणाऱ्या काशीबाई या िाह्मण बालरवधवेची करूण कहाणी
सांरगतली आहे . नवजात अभवकाचा खून केल्याबद्दल काशीबाईला सत्र न्यायालयाने जन्मठे पेची रशक्षा

ठोठावली ते व्हा फुले कळवळले . रवधवांनी मुले मारून टाकू नयेत ति नवजात अभवकांना आपल्या हाती

सोपवावे असे फुल्यांनी आवाहन केले . ही हरककत सांगून रवधवांचे केशवपन किण्यास न्हाव्यांना मनाई
किावी असेही फुल्यांनी सुचवले ले आढळते .
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Opinion from Jotteerao Govindrao Phulay
on Note No. I, by Mr. B. M. Malabari
on Infant Marriage in India
I concur with Mr. B. M. Malabari’s laudable undertaking, and hope that something

may be done by our enlightened Government to alleviate the miserable state of the deluded

people of this country. Although Mr. B. M. Malabari is not pressed under the immediate
burden of our customs and manners, invented by Aryan Shastra makers, he treated the

subject so remarkably well that the Shudrati-Ati-Shudras and Brahmin widows will thank him

future undoubtedly. I also now beg to add a few remarks on the middle and lower orders, the
downtrodden aborigines of this country. In the course of marriage if any slight dispute takes

place between the parties, the poor girl has to suffer all her life-time. After the marriage is
over, should a defect in her family happen to come to the notice of the boy’s father, the

innocent girl is considered an outcaste. If the boy is younger than the girl, she is not well fed,
clothed and cared for properly, nay, she is not allowed to remain with her rich parents. If her
father-in-law be ignorant and poor, the girl, not being fed well, is stunted in her growth. In
short she is more heavily loaded with work for days and nights than a American slaves. Thus

she is so unbearably tyrannized that she is obliged to put an end to her life by committing

suicide; and the crime is very often hushed up by bribing the village Patel, Coolkerni (the
quarrel-monger) and Policemen. Many poor parents on the bridgroom’s side are thus, by

incurring debts for marriages, ruined on accounts of the premature deaths of their daughtersin-law, Besides the husband boy, on coming to his proper sences, does not like his wife and

marries one of his own liking. Being thus accustomed, he is induced to marry two, three, or
four wives at a time in succession, and thus renders his whole family discontented, abusive

and quarrelsome. These ignorant wives are not only obliged to poison each other, but

sometimes their own husband. Now the enlightoned Hindu of Bengal has made excellent
suggestions to University graduates, and these, as they suppose would be a fair beginning for

the educated class, but, I think, their suggestions are not universal and applicable to all the
classes of Shudras and Ati-Shudras, because very few of the former attend the University and

the latter are not at all admitted even into vernacular schools and allowed to sit and learn with
the higher class boys. In conclusion, unless our wise Government use some compulsory

measures, the ignorant, middle and lower classes will not come to their proper sence,
because the so-called higher classes of Hindus, who hold responsible posts under
Government, have by their cunning and shrewd ways, purposely misguided them in matters

of religion and politics. I therefore suggest that Government should rule that boys under
ninteen years of age and girls under eleven, should not be allowed to marry. In case they do,
some reasonable tax may be levied on the parents of the parties married, and the money thus

obtained should be used in the education of the middle and lower classes of Hundus. But the

education should not be transmitted through the medium of Brahmin teachers, for, while
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educating, they create in the minds of the pupils wrong religious ideas and lead them astray.
Even the subsidiary kings, Sindia, Holkar and others are, we find, cheated in the open
daylight under the pretence of invented religion, and are induced to extract tax

indiscriminately from the cultivators without giving them timely allowances. But there is strong
hope that His Highness the present Ruler of Baroda will try his utmost to educate and better
the condition of the ignorant cultivators as His Highness has received a good and sound
English education.
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Opinion from Jotteerao Govindrao Phulay
on Note No. II, by Mr. B. M. Malabari
on Enforced Widowhood
Now I touch upon the most delicate subject of enforced widowhood upon Brahmin

women. The partial Aryan Institution inconsiderately allows polygamy to males, which causes
them to fall into new habits of wickedness. When his lust is satisfied with his legal wives, he

for novelty's sake haunts the houses of public women. He then contracts verneral diseases

from them and is obliged to seek medical assistance at an exhorbitant cost, for himself and

his wives. When medical treatment ceases to cure him and his wives he loses all hopes of
getting children. In this deplorable condition of his life if the lewd husband finds his own wife

to go out during night he suspects her of leading a vicious course and so, punishing her
severely, turns her out. In old age in order to obliterate the stigma upon his character, the

shameless fellow becomes a religious man and hires public harlots to dance and sing in the

temples with a view to venerate the stone idols, for his own satisfaction. After the death of
this wicked man, his young and beautiful wife is not allowed by the same Aryan Institution to
remarry. She is stripped of her ornaments; she is forcibly shaved by her near relatives; she is

not well fed; she is not properly clothed; she is not allowed to join pleasure parties, marriages

or religious ceremonies. In fact she is bereaved of all the worldly enjoyments, nay, she is
considered lower than a culprit or a mean beast.

Moreover, the Aryan Institution enjoins Brahmin males to marry even the lower class

girls during the life-time of his first wife : but his real own sister is prohibited to remarry, after

the deise of her first husband. Such partial and unjust prohibitions necessarily lead the

helpless Aryan widow to commit horrible and heart-rending acts of atrocity. To prove the
above assertion I insert the following instance. One of my Brahmin friends named Rao Saheb
Sudashive Bullal Gowndey, who was an officer in the Inam Commission, employed in his

house a Brahmin widow as cook, whose name was Kashibai. The poor Kashibai was a wellbehaved and beautiful young woman of a respectable family. She was a chaste woman. She

served several months in his house. But in his neighbourhood there lived a shrewd and
cunning Shashtriboova of a Brahmin caste, who tried his utmost to mislead this ignorant

woman. Kashibai at first resisted his inducement but at last she fell victim to his desire and

immediately became pregnant. Afterwards by the persuasion of her paramour, she tried
several poisonous drugs to commit abortion, but all her attempts failed. After nine months
were completed, Kashibai gave birth to a beautiful son and for the sake of her disgrace she

murdered the innocent infant with a knife and the corpse was thrown into the well behind the
house of her master. Two days after she was arrested by the police on suspicion, tried before

the Session Court in Poona and was sentenced to transportation for life. This crime Kashibai,

committed, that her character may not be spoilt among the Brahmin community. Her case
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brought to the notice of the public the unjust and partial character of the Aryan Institution, and
so the people were struck with horror. Although my means were not sufficient to defray my
expense yet I was compelled to establish a foundling house, in my own compound in Poona,
for the Brahmin community immediately after Kashibai’s trial was over. The enclosed copy of

printed notices were then pasted on the walls of the corners of street, where the Brahmins
reside. From its commencement up to the present time, thirty-five pregnant widows came to
his house and were delivered of children, of whom five are living and thirty died by the injuries

done to them while in the womb by the poisonous drugs which the mothers must have taken
with a view to conceal their pregnancy. Many of the beautiful and helpless ignorant young
widows of he respectable Brahmin families have turned out private and public prostitutes on

account of this wretched system. How abominable and degrading is the system of Aryan
Institution, which compels Brahmin widows to drag their lives in so miserable and shameless
ways, that even modesty shrinks back to enter into particular details. In conclusion, I most

respectfully crave the favour of your enlightened English Government to remove the tyranny of
enforced widowhood, exercised upon the helpless women, by the relentless system of Aryan

religious institution. In therefore propose that no barbers should be allowed to shave the
unfortunate Brahmin widows. It is quite evident from the partial Aryan religious institution that,

when it prohibits the widows from remarrying, why the widowers should be allowed to
remarry? If the favour be shown to the latter than the poor widows must of necessity be

permitted to remarry. There is no doubt that the selfish and wicked law-givers must have
added such unjust and nonsensical clauses into their shastras with malice towards female
sex.

– समण प्त –
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१३
मणर ठी ग्रंथा रसभेस पत्र
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मणर ठी ग्रथंा रसभेस पत्र
“ग्रंथकािांच्या मागातील अडचणी दू ि व्हाव्या म्हणून” न्या. िानडे व “लोकरहतवादी” गोपाळ हिी

दे शमुख यांनी १८७८ सालच्या मे मरहन्यात “मिाठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी”ची स्थापना केली आरण ११ मे ,
१८७८ िोजी पुण्याला ग्रंथकािांचे परहले संमेलन भिवले . याबाबत न्या. िानड्यांचे चरित्रकाि न. ि. फाटक
यांनी रदले ल्या मारहतीनु साि “हे संमेलन यशस्वी िंाले नाही. ग्रंथकाि जातीने थोडे आले होते . पुष्ट्कळांनी
पत्रे पाठरवली होती. जे आले होते त्यांची सिबिाई योग्य िीतीने िंाली नाही. संमेलन एका रदवसात

आटोपले ” (न्य . र नडे य ंचे चिरत्र : १९२४, पृष्ठ २९७) २४ मे , १८८५ िोजी न्या. िानड्यांनी पुढाकाि

घेऊन ग्रंथकािांचे दु सिे संमेलन भिवले . या संमेलनात सहभागी होण्यासंबंधी िानड्यांनी १३ मे, १८८५
िोजी जोतीिाव फुल्यांना पत्र पाठवून रवनंती केली होती. त्या पत्रास फुल्यांनी पाठरवले ले उत्ति ‘्ञतानोदय’
ने ११ जून, १८८५ च्या अंकात छापले होते .

ग्रंथकािांच्या या दु सऱ्या संमेलनाचा “एकंदि थाट पूवीसािखाच होता. फािसे ग्रंथकाि आले

नाहीत. ग्रंथकािांची पत्रे आली होती” असे न. ि. फाटकांनी िानडे चरित्रात रलरहले आहे (पृष्ठ ३७५).
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मणर ठी ग्रंथा रसभेस पत्र
रव. रव. आपलें ता. १३ माहे मजकूिचें कृपापत्रासोबतचें रवनंरतपत्र पावलें . त्यावरून मोठा पिमानंद

िंाला. पिंतु माझ्या घालमोड्या दादा, ज्या गृहस्थाकडू न एकंदि सवव मनु ष्ट्याच्या मानवी हक्ारवषयीं
वास्तरवक रवचाि केला जाऊन ज्यांचे त्यांस ते हक् त्यांच्यानें खु षीनें व उघडपणें दे ववत नाहींत, व चालू

वतवनावरून अनु मान केलें असतां पुढेंही दे ववणाि नाहींत, तसल्या लोकांनीं उपस्स्थत केले ल्या सभांनीं व
त्यांनी केले ल्या पुस्तकांतील भावाथांशीं आमच्या सभांचा व पुस्तकांचा मे ळ रमळत नाहीं. कािण त्यांच्या

पूववजांनीं आम्हांवि सूड उगरवण्याच्या इिाद्यानें , आम्हांस दास केल्याचें प्रकणव त्यांनीं, आपल्या बनावट
धमवपुस्तकांत कृरत्रमानें दडपलें . यारवषयीं त्यांच्यांतील जुनाट खल्लड ग्रंथ साक्ष दे त आहे त. यावरून आम्हां

शूद्रारद अरतशूद्रांस काय काय रवपरत्त व त्रास सोसावे लागतात, हें त्यांच्यांतील ऊंटावरून शेळ्या वळणाऱ्या
ग्रंथकािांस व मोठमोठ्या सभास्थानीं आगांतूक भाषण किणािांस कोठू न कळणाि ? हें सवव त्यांच्या
साववजरनक सभेच्या उत्पादकांस जिी पक्े माहीत होतें, तिी त्यांनीं फक्त त्यांच्या व आपल्या मुलाबाळांच्या

क्षरणक रहताकरितां डोळ्यावि कातडें ओढू न त्याला इंग्रज सिकािांतून पेनशन रमळतांच तो पुनः अट्टल

जात्यारभमानी, अट्टल मूर्षतपूजक, अट्टल सोंवळा बनून आपल्या शूद्रारद अरतशूद्रांस नीच मानूं लागला; व
आपल्या पेनशनदात्या सिकािनें बनरवले ल्या कागदाच्या नोटीससुद्धां सोवळ्यानें बोट लावण्याचा रवटाळ
मानूं लागला ! अशीच कां शेवटीं ते सवव आयव िाह्मण या हतभाग्य दे शाची उन्नरत किणाि ! असो, आता
यापुढें आम्ही शूद्र लोक, आम्हांस फसवून खाणाऱ्या लोकांच्या थापांवि भुलणाि नाहींत. सािांश, यांच्यांत

रमसळल्यानें आम्हा शूद्रारद अरतशूद्रांचा कांहीं एक फायदा होणें नाहीं, याबद्दल आमचा आम्हीच रवचाि
केला पारहजे. अहो, त्या दादांना जि सवांची एकी किणें असेल, ति त्यांनीं एकंदि सवव मानवी प्राण्यांत

पिस्पि अक्षय बंधूंप्रीरत काय केल्यानें वाढे ल, त्याचें बीज शोधून काढावें व तें पुस्तकिािें प्ररसद्ध किावें. अशा
वेळीं डोळे िंांकणें उपयोगाचें नाहीं. या उपि त्या सवांची मजी. हें मािंें अरभप्रायादाखल छोटे खानी पत्र त्या
मंडळीच्या रवचािाकरितां रतजकडे पाठरवण्याची मे हेिबानी किावी. साधे होके बुढ्ढेका येह परहला सलाम
ले व.

आपला दोस्त
जोतीर व गो. फुले
(्ञतानोदय, रद. ११ जून १८८५)
–समण प्त–
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सत्स र, अंा १
पंरडता िमाबाईंनी २९ सप्टें बि, १८८३ िोजी लं डन येथे झहदु धमाचा त्याग करून रिस्ती धमाची

दीक्षा घेतली. १७ फेिुवािी १८८६, िोजी त्या इंग्लं डहू न अमे रिकेला जाण्यासाठी रनघाल्या. अमे रिकेत
जवळजवळ तीन वषे िाहू न पंरडता िमाबाई १८८९ च्या फेिुवािीत मायदे शी पितल्या. पिदे शातील
वास्तव्यात

िमाबाई रिस्ती

िंाल्याची

बातमी

कळताच

“इंदुप्रकाश”,

“्ञतानप्रकाश” सािख्या

समाजसुधािणांची तिफदािी किणाऱ्या वृत्तपत्रांनी दे खील “िमाबाई बाटली”, िमाबाईने शेवटी फसरवले ”

असा आिडाओिडा किण्यास सुरुवात केली. “्ञतानचक्षु”, “पुणेवैभव” वगैिे वृत्तपत्रांनी ति िमाबाईंवि
अपशब्दांचा वषाव केला. केसिीचे परहले संपादक गोपाळिाव आगिकि यांनी िमाबाईंच्या बुद्धीरवषयी व

धैयारवषयी प्रशंसापि मजकूि १६ ऑक्टोबि, १८८३ च्या अंकात छापला होता. पण िमाबाईंनी धमांति
केल्याचे वृत्त खिे असल्याचा फादि रिस्व्हं गटन यांनी वृत्तपत्रात पत्र छापून रनवाळा दे ताच आगिकिांच्या

केसिीनेही “पंरडते ने सगळ्यानाच उत्कृष्ट िीतीने खासे चकरवले ” (केसिी ६ नोव्हें बि, १८८३) असे रलहू न
इंदुप्रकाशकत्यांची िी ओढली. िाह्मणी वृत्तपत्रांप्रमाणेच “शु द्रातील रकत्येकांनी पंरडता िमाबाईंच्या नावाने

आपले ऊि बडरवले ” ते व्हा िमाबाईंची कड घेऊन महात्मा फुल्यांनी १८८५ साली सत्साि, अंक १ व
सत्साि, अंक २ प्रकारशत करून िमाबाईंच्या टीकाकािांवि िंोड उठवली.

सत्सािच्या परहल्या अंकाच्या परहल्या पानावि फुल्यांनी एक कटाव छापला आहे . त्यात

“्ञतानप्रकाश”, “्ञतानचक्षु”, “पुणेवैभव” या वृत्तपत्रांचा आडवळणाने उल्लेख केले ला आहे . सत्सािच्या

परहल्या अंकाच्या मलपृष्ठावि जोतीिावांनी सहीरनशी जी जारहिात प्ररसद्ध केली आहे तीवरून दीनबंधू
पत्राचे कते नािायणिाव लोखंडे यांच्याशी जोतीिावांचे रबनसले होते . असा समज होतो.
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THE ESSENCE OF TRUTH
By
Jotirao Govindirao Phulley
सत्स र
हे लह नसे पुस्ता
जोतीर व गोकविर व फुले
यन
ं ी
लोा िहत थम ाेले
ाट व
॥ धूतव आयांची मरत खुंटली ॥
॥ िमा पंरडता बरि बाटली ॥

॥ मद्य रपउशी आतां वाटली ॥
॥ दे िांरडची मला बाटली ॥
॥ ्ञतान गेलें, चक्षु रथजले ॥
॥ आता कैचें वैभव मे लें ॥

॥ दास तुकाचे चेले बनती ॥

॥ शूद्र रशवाचे गळी लागती ॥
पुणे सौजन्यरमत्र छापखान्यात छारपले
१८८५
पुस्तकाची सवव मालकी पुस्तककत्याने ठे रवली आहे .
कामणत एा आक .
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उपोद्घ त
इंग्रज बाहादिचे िाज्याच्या प्रतापानें अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांस तुिळक तुिळक रलरहतां वाचतां

येऊं लागलें आहे , म्हणून आज हजािों वषांपासून धूतव आयांकडू न शूद्रारद अरतशूद्र चोंहू ं कडू न नाडले

जातात, यारवषयीं सत्साि या नांवाचे छोटे खानी पुस्तकांत रनत्य वाटाघाटा करून जगिे ष्ट्या आयव
िाह्मणांची खात्री किावी, म्हणून हा परहला अंक वाचकांपुढें आरणला आहे . या पुस्तकाचे पुढचे अंक आम्ही

अमक्या वेळीं प्ररसद्ध किीत जाऊं, म्हणून आम्ही वचनानें बांधले जात नाहीं. पिंतु या आमच्या अल्पशा
प्रयत्नास आमचे रनःपक्षपाती रवचािशील महं मदी, रिस्ती व झहदू बांधवांनीं उदाि आश्रय रदल्यास या पुढचे
अंक दि आठवड्याससुद्धां सादि केले जातील.

पुस्तााता
⧠⧠⧠

अनु क्रमणिका

सत्स र
नंबर १
सत्यशोधक समाजांतील शूद्र सभासदांचें अनेक गृहस्थांबिोबि संभाषण िंालें , त्यापैकीं थोडथोड्या

मुद्याच्या गोष्टी येथें घेतल्या आहे त, त्या आमचे सू्ञत रवचािशील वाचकांपुढें सादि करितों.

शू द्र—प्रश्न— ज्या वेळीं पुण्यांत पंरडता िमाबाईनें येऊन झहदु धमवप्ररतपादक अनेक व्याख्यानें

रदलीं, त्या वेळीं मला यांच्या व्याख्यानांची फािशी थोिवी वाटली नाही. कािण झहदु धमाचे उत्पादकांनीं स्त्री

व शूद्रारद अरतशूद्र जातीवि कोणकोणत्या प्रकािच्या अगी पाखडू न त्यांजवि अनेक प्रकािचे जुलमी ले ख
केले , हें रबचाऱ्या गाई बापुड्या पंरडता िमाबाईस माहीत कोठू न ! पिंतु त्यांनीं रवलायते स जाऊन झहदु व
रिस्ती धमाची तुलना केल्यामुळें त्यांस झहदु धमाचा हे कड व पक्षपातीपणा रदसून आल्याबिोबि त्यांनीं झहदु

धमाचा रधःकाि करून रिस्ती धमाचा अंरगकाि केला झकवा कसें ? यारवषयी सवांनीं आपली खात्री करून
घ्यावी, म्हणून आपण पंरडता िमाबाईस पित झहदु स्थानांत बोलावून घ्याल, ति फाि लोकांचे डोळें
उघडणाि आहे त. व अशा शोधक सास्ध्वनीस पहाण्याची रकत्येकांस फाि इच्छा िंाली आहे .

ब्र ह्मक—उत्तर— त्यांच्या घिगुती पत्रावरून असें रदसून येतें कीं, त्या आतांशीं िह्मधमाचा बािीक

शोध किीत आहे त व त्या थोड्याच काळांत पित झहदु स्थानांत येतील असें मला वाटतें.

शू द्र— मुख, बाहू , जांग आरण पद यापासून िाह्मण, क्षरत्रय, वैश्य आरण शूद्रास जन्म दे णािें िह्म

म्हणावें, झकवा अरत लारजिवाण्या पक्षपाती ग्रंथ किणाऱ्या मनूस जन्म दे णाऱ्यास िह्म म्हणावें , अथवा

तुमच्यांतील रकत्येक तकवबाजांनीं या सवव सृरष्टउत्पन्नकत्या आरदकािणास रदले लें िह्म नाव म्हणावें. यांतून
तुम्हा िह्मसमाजाचें खास िह्म कोणतें, हें तिी एकदाचें कळूं द्या ?

आहे .

ब्र ह्मक— आम्हां िह्मसमाजाचें िह्म म्हणजे त्याला जारतभेद वगैिे कांहीं नाहीं. तें रनिाकाि पििह्म

शू द्र— ज्यापेक्षां तुम्ही िह्मसमारजयन जारतभेद मानीत नाहीं, त्या अथी आपण सवव िह्मींनीं प्रथम

एकंदि सवव मांगमहािांस िह्मी करून त्यांस आपल्या िह्मसमाजांत सामील करून कां घेत नाही ?

ब्र ह्मक— महािमांगांस िह्मो किण्याची िह्मसमाजाची इच्छा आहे . पण त्याप्रमाणें आम्हां सवव

समारजयनांची खटपटही चालू च आहे . पिंतु या कामीं आपण सवव शु द्रांनींसुद्धां आम्हांस मदत करूं लागलें

पारहजे, कािण आपण सवव जेव्हां इिाणांतून या दे शात आलों, ते व्हां आपण सवांनीं येथील मूळच्या स्थाईक
िरहवाशी महािमांगाचें सववस्व हिणं करून आपण येथील अरधपती िंालों.

शू द्र— यावरून आपल्या आयव पूववज िाह्मणांनीं इिाणांतून झहदु स्थानांत येण्याचे पूवी त्यांनीं आम्हा

शूद्रांचे पूववजांस दास केलें होतें. झकवा आयांनीं इिाणांतून झहदु स्थानांत येतेवळ
े ीं आम्हा शूद्रांचे पूववजांस

वाटें तच दास करून येथें बिोबि घेऊन आले , झकवा तुम्हां आयव िाह्मणांच्या पूववजांनी इिाणांतून
झहदु स्थानांत आल्यावि आम्हां शूद्रांचे पूववजांस आपले दास केलें , यापैकीं खिें कोणतें, तें तिी चटकन कळूं
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द्या ? आतां कां उत्ति दे ण्यास रवलं ब ? अहो, तुम्हीं ज्यापेक्षां आम्हां शूद्रांस दास व अरतशूद्रांस अनु दास
करून आम्हा सवांस वंशपिंपिे नें हा काळ पावेतों छळीत आलां, त्याअथी आपण केल्या कमाचा पिात्ताप
मानून प्रथम मांगामहािांचे वाजवी मानवी अरधकाि त्यांचे त्यांस दे ऊन त्यांजपाशीं तुमच्या पूववजांनीं केले ल्या

दु ष्ट कमाची क्षमा मागा. नंति आम्हां अ्ञतानी शूद्रांबिोबि सल्ला किण्याकरिता आल्यावि पुढें त्यारवषयीं
पहाता येईल. आतां आम्हांला तुमचे िह्मसमाज व प्राथवनासमाज नकोत. पुिे िंाले तुमचे छक्ेपंजे.

ब्र ह्मक—उत्तर— आम्हांस जि मदत किण्याची आपली मजी नसेल, ति आपण तिी मांगामहािांस

त्यांचे मानवी अरधकाि समजावून त्यांस मागावि आणा, म्हणजे बिें होईल.

शू द्र— तुमच्या पूववजांनीं इिाणांतून येऊन या दे शांतील मूळच्या एकंदि सवव िरहवाशी लोकांवि

अनेक स्वाऱ्या केल्या. त्यांचें सववस्वी हिण करून ते (िाह्मण) त्यांचे अरधपरत होऊन बसले . त्यांस आपले

दासानु दास करून त्यांस रवद्या रशकण्याची बंदी केली. त्यापैकीं रकत्ये कांस स्पशवसुद्धां किण्याचा रनबंध

करून त्यांचा सवोपिी छळ केला. त्यारवषयीं तुमच्या पूववजांनीं केले ल्या मनूसािख्या घाणेिड्या ग्रंथांत
अरतिूि ले ख सांपडतात. यावरून शूद्रारद अरतशूद्रांचा तुम्ही (आयांनीं) सववस्वी नाश केला, हें सवव आपण

डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पहातों कां नाहीं बिें ? या तुमच्या पूववजांनीं केले ल्या नीच कमाचा मागमुद्दा नाहींसा व्हावा,
म्हणून तुम्ही मांगामहािांस ्ञतान दे ऊन त्यांस तुम्ही योजून काढले ल्या समाजांत सिते करून घ्या. या कामीं
आम्ही शूद्रांनीं तुम्हां आयव िाह्मणांस मदत द्यावी ती कां ? तुमच्या पूववजांनीं महािामांगांच्या मागांत पसिले ले
कांटे तुमचे तुम्ही वेंचून काढा.

ब्र ह्मक— तुम्ही आम्हांपासून पृथक होऊं पहातां असें होईल तिी कसें ? अहों, ज्यापेक्षा तुमच्या

कोळणीपासून प्रसवले ल्या व्यासास व चांडाळणीपासून प्रसवले ल्या वरसष्ठास आम्हीं आपल्यांत सिते करून
घेऊन त्यांचे वंशजांस आम्ही िाह्मणासािखा मान दे तों कां नाहीं ? यावरून तुम्ही आम्हांपासून पृथक कसे
होऊं शकाल ?

शू द्र— व्यास व वरसष्ठ यांच्या माता शूद्रारद अरतशूद्र कुळातील होत्या, हें जिी तुमच्या

ग्रंथाधािावरून खिें मारनलें , तथारप व्यास व वरसष्ठ यांचे रपताजी शूद्रारद अरतशूद्र नव्हते, पिंतु त्यांचे
जन्मदाते आयविाह्मण होते. म्हणूनच तुमच्या पूववजांनीं व्यास व वरसष्ठास िाह्मणांत सिते करून घेतलें यात

नवल तें काय ? कािण ते तुम्हां आयव िाह्मणांचें बीज होय. पिंतु शूद्रारद अरतशूद्रापासून आयव िाह्मणीस
िंाले ल्या उत्पत्तीस तुम्ही आयविाह्मणांनीं आपल्यांत सिते करून घेतल्यारवषयीं तुमच्या ग्रंथांत कांहीं मुद्दे
सांपडतील काय ?

ब्र ह्मक— झहदु धमांतील ग्रंथांत त्यारवषयीं काय गडबडगुंडा आहे , तो मला खास करून सांगता

येत नाहीं.

शू द्र— यावरून आपण समाजमंरदिांत हमे शा गच्च गेले िंांकून पििह्म सनातन िह्माची प्राथवना

किीत असून तें (िह्म) तुम्हांस मांगमहािांच्या पूवींच्या वास्तरवक स्स्थतीरवषयीं बोध करून तुमचे डोळे कां
उघडत नाहीं ?
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ब्र ह्मक— असो, पिंतु आम्हीं आयव िाह्मण ते रकती आरण तुम्हां शूद्रारद अरतशूद्रांची संख्या आयव

लोकांपेक्षा नऊपट असून आम्हां मूठभि आयांच्यानें तुम्हा शूद्रारद अरतशूद्रांस झजकून त्यांस आपले दास तिी
कसें किवलें ?

शू द्र— अहो, तुमच्यांतील बहु तेक अरत महािथी अस्त्रांवि ओं, भो म्हणून छू छू केल्याबिोबि

पिशत्रूंच्या अक्षौरहणीच्या अक्षौरहणी दलांचा नाश किीत होते, असें तुमचे ग्रंथावरून रसद्ध होत असून तुम्हां
झहदु स्थानांतील आयव िाह्मणांसरहत तुमचे दासानु दास शूद्रारद अरतशूद्र वीस कोटी असून मूठभि महं मदी व
इंग्रज लोक तुमचे भूपरत कसे िंाले ?

ब्र ह्मक— आम्हीं िाह्मो तसल्या भाकड दं तकथांनीं भिले ल्या ग्रंथांवि भिवंसा ठे वीत नाही.
शू द्र— ति मग तुमचें हें िह्म कोणत्या ग्रंथांतून घेतलें आहे , कीं ज्या ग्रंथाचा संबंध असल्या

भाकडकथाभिीत ग्रंथांशीं मुळींच नाहीं.

ब्र ह्मक— येथें मात्र रसमा िंाली, िह्म अथवा िाह्मण शब्द कोणाचे तोंडांतून रनघाला कीं, तुमचें

माथें रफितें.

शू द्र— अहो, जिी मुसलमान व इंग्रज तुमच्या आयव पूववजांचे भूपरत िंाले , तिी तुमच्या आयव

पूववजांनीं या धमव शब्दाचे आडू न शूद्रारद अरतशूद्रांचे भूदेव बनून त्यांच्यांतील कुणबी, माळी, आगिी, कोळी,

भील, िामोशी, मांग, महाि वगैिे लोकांचीं अशी िाखिांगोळी केली, याबद्दल आम्ही कां सत्शील महं मदी व
रिस्ती लोकांवि आपलें माथें रफिवावें ?

ब्र ह्मक— तसें नव्हे महािाज, आम्ही प्राथवना व िह्मसमारजयनांनीं एकंदि सवव झहदु , रिस्ती,

महं मदी वगैिे धमांतील असत्याचा त्याग करून त्यांतील बाकी उिले ल्या सत्याप्रमाणें वतवन किण्याचा
रनिय केला आहे .

शू द्र— रिस्ती धमवपुस्तकावि तुम्ही पारहजेल त्या रटका केल्यास चालतील. कािण त्यांच्यातील

उपदे शकांस पारहजेल त्यानें पकडावे. िंोडावे, कुटावे, रपटावे व धूतव ठकांच्या फुसलावणीवरून अ्ञतानी

शूद्रांच्या पोिासोिांनी त्यांच्या मागें बोंबाआिोळ्या माितां माितां त्यांजवि धूळमातीचा भडीमाि करून, त्यांस
पारहजेल रतकडे रखदाडावें, पिंचु महं मदी लोक आपल्या कुिाणाला तुम्हाला बोटसुद्धां लावूं दे णाि नाहींत.

त्यांच्याशी अशा तुमच्या गमज्या चालणाि नाहींत. उगीच कां मनाचे मांडे करून खातां ? असो, पिंतु आपण
िह्मोनीं एकंदि सवव झहदू धमांतील असत्य रनवडू न काढू न त्या सवांवि हिताळीचा बोळा रफिवून बाकी
उिले ल्या सत्याचा एक पृथक ग्रंथ केला आहे काय ?

ब्र ह्मक— तसला ग्रंथ आम्ही केला नाहीं. तसें किण्याचा आम्हा िह्मोंचा रवचाि चालू आहे .
शु द्र— अः तसला ग्रंथ तुम्हीं िह्मो तयाि किीतोंपावेतों आम्ही शूद्रारद अरतशूद्रांसरहत पंरडता

िमाबाईंनें तुमच्या पोकळ बोलण्यावि रवश्वास तिी कसा ठे वावा ? कािण पुढें एखादे वेळीं आयव िाह्मणांत
पिशु िामासािखा अथवा नाना पेशव्यासािख्या धाडस-दं गेखोि रनमाण िंाला व त्याच्या साह्यानें
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शंकिाचायांसािखा पाताळयंत्री िाह्मण पुन्हा प्ररतपादन करू लागला कीं, एकंदि सवव आयव िाह्मणांचे
ग्रंथांत जें काय रलरहलें आहे , तें सवव ईश्विप्रणीत आहे , ति त्या वाचाळाच्या तोंडाला अ्ञतानी

मांगामहािांच्यानें हात लाववेल काय ? जेथें तुम्ही महं मदी व रिस्ती साधू रविानांच्या हातांत हा काळपावेतों
तुिी दे त आलांत, ते थें शूद्रारद अरतशूद्रांचा काय पाड ?

ब्र ह्मक— (मोठ्या रवनोदानें गालांतल्या गालांत हास्यवदन करून) म्हणाले ,--कां बिें तात्या, असें

कां म्हणतां ? आतांशी आम्हीं िह्मसमाजाच्या आधािावरून झहदु धमांत रलरहले ल्या प्ररतबंधाचा रधःक्ाि
करून अ्ञतानी रस्त्रयांस रवद्यादान दे ण्याच्या कामीं खटाटोप चालरवली आहे कां नाही ?

शू द्र— तुम्हीं उगीच काय जें तुमच्या तोंडाला येईल तें बोलू नका िाव. अहो [A Sepoy Revolt by Henry

Mead, P No.247],

इंस्ग्लश िाज्याचे रवद्येच्या प्रतापानें झहदू रस्त्रयांस खिें ्ञतान रमळण्याचा प्रसंग आला आहे . व

त्याप्रमाणें तें सवव आपल्या आपण घडू न प्रचािांत येत चाललें आहे . एवढें च नव्हे , पिंतु आपण सवांनी

उपस्स्थत केले ले सवव बारिक मोठे समाज त्यांच्यात रशक्षणाचें फळ होय. आतां तुम्ही, (उसमें मे िा
िह्मसमाज चांदभाई) म्हणण्याचें सोडा. असो, जि कां शूद्रारद अरतशूद्रांस तुमचे रस्त्रयांसािखी सहज रवद्या

रमळण्याची पववणी येऊन त्यांस जेव्हां त्यांचे मानवी अरधकाि समजूं लागतील, ते व्हां तु म्हां सवव आयव
िाह्मणांस मािवाड्यासािख्या तीन शेंड्या वाढवाव्या लागतील, कािण आतांच्या तुमच्या एका शेंडीवि
शूद्रारद अरतशूद्रांसरहत पंरडता िमाबाईंचा रनवाह होणाि नाहीं.

ब्र ह्मक— तसा प्रसंग आल्यावि आम्हीं आपली आहे ती शेंडीसुद्धा भादरून संन्याशी बनूं. नं ति ते

सवव आमचें काय किणाि ? पिंतु आतां तुमचा धमव तिी कोणता, तात्या ?

शू द्र— ईश्विाचा हातांत तुिी दे ऊन तुम्हां आयविाह्मणांची सेवाचाकिी किणें हाच कां आम्हां शूद्रांचा

धमव ? आमच्या सोईकरितां पारहजेल त्या वेळीं आम्ही महं मदी अथवा रिस्ती धमाचा स्वीकाि करूं. नाहीं
ति आपण सवांचा रनमाणकता आहे , त्यापाशीं उत्तम धमव मागून घेऊं. तुम्ही आतां आमची पोकळ काळजी

करूं नका. पिंतु तुम्ही संन्याशी होऊन आपल्या पंरडता िमासािख्या सुरशरक्षत रस्त्रयांस रिस्ती धमांत
घुसण्याकरितां मागव मोकळा करून आपण व्यथव वाया जाऊं नका, म्हणजे िंालें .

नंति सदिचें सवव संभाषण िा. िा. कोंडाजी िावजी पाटील, माळ्याचें कुरूळ यांनी मनःपूववक ऐकलें

होतें. सबब दोन प्रहिीं जेवण घेतल्यानंति सत्यशोधक समाजांतील त्यांचे समाजबांधवांबिोबि संभाषण
िंालें , तें खाली रलरहल्याप्रमाणें :-

ाोंड जी प टील—प्रश्न— तात्यासाहे ब, सकाळीं आपण उभयतांमध्यें मार्षमक भाषण ऐकल्यावरून

मला एक प्रश्न सुचला आहे तो असा कीं—“ऋषीचें कूळ आरण नदीचें मूळ याचा शोध करूं नये”, म्हणून
एकंदि सवव भटिाह्मण म्हणत असतात. ति हा िह्मघोळ आहे तिी काय ?

त त्य —उत्तर— अहो, हे िाह्मणांचे िह्मकपट तुम्हांस एकाएकीं समजणें फाि कठीण.
ाोंड जी— या िह्मकपटरवषयीं तुमचें काय म्हणणें आहे , तें तिी कळूं द्या. नंति मग तें आम्हास

समजलें नाहीं, ति तुम्हीं काय किाल ?
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त त्य — पूवी जि आयविाह्मण शूद्रारद अरतशूरद्रणीपासून जन्मले ल्या आपल्यां खास उत्पत्तीस ते

(आयविाह्मण) आपल्या जातींत सिते करून घेत होते , ति हल्लीं भटिाह्मण आपल्या पाळीव यवनी व शूद्र
वेसवेपासून जन्मले ल्या अष्टपैलू ित्नास आपल्या जातींत सिते कां करून घेत नाहींत ?

ाोंड जी— त्यांच्या जन्मदात्या भटिाह्मण वरडलांनी त्यांस रविान् केल्यामुळें, ते िाह्मणी पागोटीं

घालतात व संधान साधल्याबिोबि गळ्यांत सुताच्या पाष्ट्या (जानवीं) घालू न खासे म्हिाठे बनतात. नंति

रनवळ कुणब्यांचा रधक्ाि करून त्यांच्यामध्यें मोठ्या शेखीनें रमिवतात. ही िाह्मणांच्या उत्पत्तीची अडचण
आम्हा शूद्रांत ती कां ?

त त्य —उत्तर— ते कसलींही पागोटी बांधून आपल्या गळ्यांत चऱ्हाटें का आडकवीनात. तुम्हाला

त्यांच्याशीं काय किावयाचें आहे ? पिंतु भटिाह्मणांनी तुम्हां रनवळ कुळवाड्यांत पसिले लें हे िह्मलचांड
त्यांनीं (िाह्मणांनी) आपल्या जातींत पूवीप्रमाणें, रमळवून घेणें यांत त्यांचा थोिपणा होय.

ाोंड जी— सवव झहदु स्थानांत आयव िाह्मणांचें लचांड पसिलें असून पंरडता िमाबाई हाडाची खिी

िाह्मणीण असतां, रजनें जुलमी आयव धमांत हा काळ पावेतों वाविल्याबद्दल रिस्तीयन लोकांचे िािें

प्रायरित (बाप्तीस्मा) घेऊन रिस्ती मंडळांत िमली, म्हणून भटिाह्मणांनी बाईंच्या नांवानें रशमगा केला
यात नवल तें काय ? कािण पंरडता िमाबाईंनें त्यांच्या कृरत्रमी धमाच्या नाकाला चुना लारवला. पिंतु
शूद्रांतील रकत्येकांनीं पंरडता िमाबाईंच्या नांवानें आपलें ऊि बडरवलें , याचें कािण काय असावें बिें ?

त त्य — शूद्रांतील रकत्येकांनीं पंरडता िमाबाईंच्या नावानें आपलें ऊि बडरवलें , म्हणून त्यांच्या

िडगाण्यावि अशा प्रसंगीं येथें टीका किणें शोभत नाहीं. कािण आतांशीं चहू ंकडे भटिाह्मणांतील

िहस्पतीच्या तोलाचे रविान, अ्ञतान्याचे भूदेव आपल्या दे वपू जेसरहत संवळी भांड्याचें वैभव, छे गवाळीं

काखें त मारून, म्ले च्छांनीं अनेक कुचके पदाथव िांधून काढले ला रनवळ अकव दारूच्या बाटल्या घटाघटा
रपऊन गटािांनीं लोळत पडतात. तिी हे आमचे शूद्र बांधव त्या सवव छाकयांसह त्यांच्या जातीस परवत्र

मारनतात. पिंतु सत्शील पंरडता िमाबाईंच्या माथ्यावि पाद्री आचायांनें थोडे से स्वच्छ पाणी झशपल्याबिोबि

“पंरडता िमाबाई बाटली” “पंरडता िमाबाई बाटली” म्हणून भटिाह्मणांस हाकाटी करूं लागणाऱ्या शूद्रांची

थोिवी ती काय ? अहो, रकत्येक भटिाह्मण बाटलींतील ऐन माल गट्ट करून शेवटी इंग्लं डाकडे दीन वदनें

करून, “िमाबाई बाटली” “िमाबाई बाटली” म्हणून िात्रंरदवस बाटल्यांचा रनजध्यास करितात; हें च कां
वाचाळ आयव भटिाह्मणांचें वैभवसौभाग्य ? असो यापुढे तुमची मजी असल्यास दु सिे कांहीं महत्त्वाचे प्रश्न

किा कीं, ज्यापासून आपल्या शूद्र बांधवांचे डोळे उघडतील. पिंतु तूतव हा सवव मजकुि वतवमानपत्रकत्यांनीं
आपल्या पत्रांत, इति पत्रांसािखी यांत कांहीं घालमेल न करितां छापून प्ररसद्ध केल्यास पुढे तुमच्या
मजीप्रमाणें करितां येईल;

पुढे काहीं रदवस लोटल्यावि एके रदवशीं दोन प्रहिचे जेवन घेतल्यानंति रच. यशवंत जोतीिाव

फुले याजबिोबि संवाद सुरू िंाला तो पुढे रलरहल्याप्रमाणें -

यशवंतर व— तात्यासाहे ब, आयविाह्मण भूदेवांची सेवाचाकिी किणें हाच काय तो शूद्रांचा धमव

म्हणून आयांच्या ग्रंथांत ले ख सांपडतात, यावि तुमचें काय म्हणणें आहे ?
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त त्य — त्या ग्रंथांचे कते तुमचे पुववज नसल्यामुळें आयव धूतव िाह्मणांतील ग्रंथकािांनीं धमव शब्दाचे

अनेक अथव होत असल्यामुळें त्यांनीं (आयांनी) मूळ धमव शब्दाचे अथाचा जो कांहीं खुबीदाि अनथव केला (तो

मोठ) मोठ्या धमवसंस्थापकांच्या ध्यानांतसुद्धां आला नाहीं. ते थें अ्ञतानी शूद्रां च्या लक्षांत तो सहज कोठू न
येणाि ?

यशवंत— धमव या शब्दाचे अनेक अथव होत असल्यामुळें धमव शब्दाच्या अथाचा आयव ग्रंथकािांनी

अनथव केला तो कोणता ?

त त्य — आयव िाह्मणांनीं जेव्हां झहदु स्थानावि स्वाऱ्या केल्या व येथील मुळच्या दस्यू लोकांस

झजकून, त्यांस आपलें दास केलें व त्यारवषयीं आपल्या ग्रंथांत ले ख करून ठे रवले आहे त. ते असे कीं,
दासांनीं (दस्युनीं) आयव िाह्मणांचें दाशत्व किावें, हा शूद्र दासाचा (शूद्र दस्यूचा) धमव होय. पिंतु पुढें जिी

महमदी व इंग्रजांनी हा दे श कारबज करून आयव िाह्मणांस त्यांनीं आपलें दास केलें नाहीं, तिी आयव

िाह्मणांनीं पूवी जेि केले ल्या शूद्रांवि आपला स्वारमत्वाचा पगडा जसाचा तसाच कायम ठे रवला, कािण
त्यावेळीं शूद्र लोक इतके बळहीन व अ्ञतानदशेप्रत पावले होते , कीं आयव िाह्मणांनीं केले ल्या कृरत्रमी ग्रंथास
ते (शूद्र) ईश्विदत्त मानूं लागले . असो, चोिी किणें हा चोिाचा धमव-लबाडी किणें लबाडाचा धमव-घोडे

खाजरवणें हा खाजदािाचा धमव-अ्ञतान्यास फसऊन खाणें हा धूतव ठकाचा धमव. यारशवाय धमव या शब्दाचे

अनेक अथव होत असून आयव िाह्मणांनीं धमव या शब्दाचा मूळचा खिा अथव येके बाजूला ठे वन
ू त्याच शब्दावि
असें अंधळे गारूड िचून, एकंदि सवव अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्र जनांस फसवून (आपला धमव) कारढला आहे .

यशवंत— यावरून आयवभट िाह्मणांजवळ भािे चे भािे ग्रंथ आहे त, त्यापैकीं एका ग्रंथांतसुद्धां आपण

म्हणतां त्याप्रमाणें धमव या शब्दाचा खिा अथव नाहीं काय ?

त त्य — भटिाह्मणांच्या ग्रंथांत धमव या शब्दाचा खिा अथव असून जि त्यांनीं (आयांनीं) त्याप्रमाणें

वतवणूक ठे रवली असती, ति रकत्येक रविान् भटिाह्मणांसह पंरडता िमाबाईनें रिस्ती धमाचा स्वीकाि केला
नसता !

यशवंत— या तुमच्या बोलण्यावरून आयव िाह्मणांची सेवाचाकिी किण्याकरितां दे वाजीनें शूद्रारद

अरतशूद्रांस रनमाण केलें असें रसद्ध होत नाहीं; पिंतु आपण सवव आयांच्या तावडींत सांपडल्या रदवसापासून
आयांनीं शूद्रारद अरतशूद्रांस बल व ्ञतानहीन करून धमव शब्दाच्या आढू न आपल्यामागे उपाध्यांसािखे लागले

आहे त. यास्तव भटिाह्मणांनीं उपस्स्थत केले ल्या टोले जंग समाजांत या त्यांच्या कृरत्रमी उपाधीरवषयीं
शूद्रांतील रविान् िसुद्धां काढीत नाहींत, हें कसें ?

त त्य — बाबा, त्या समाजाचे उत्पादक अठ्ठल मुर्षतपूजक रनवळ जारतअरभमान मानून सोवळ्यांत

असतां इंग्रजी पुस्तकाला स्पशव न किणािे आयव धूतव होते . यास्तव त्यांनीं आपल्या धमवरूपी उपाधीचा बचाव
किण्याकरितां कोणी या समाजांत धमवसब
ं ंधीं बोलूं नये, म्हणून समाजाचे रनयमाचे चोपडींत हा एक रनयम
घुसडला आहे .
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यशवंतर व— येथें मात्र भटिाह्मणांनीं प्यादे मात केली. पुढे यारवषयीं बोलता येईल. पिंतु या

समाजाच्या (चा ?) हे तु तिी काय असावा ?

त त्य — हल्लींच्या सिकािी कायद्यांत मनु साि (ख्या) कांहीं चुक्या होऊं लागल्यास त्या चुक्यांची

दु रुस्ती किण्याचे कामीं सिकािास सूचना दे ऊन त्यांस ताळ्यावि आणणें हा या समाजाचा हे तु असावा.

यशवंतर व— केवळ झपजऱ्यांतील तोत्यासािखे पोकळ लटपटपंची बोली बेटा गंगािाम, म्हणून

वेळ दवडण्यापेक्षां अशा आणीबाणीच्या वेळीं समाजांतील शूि सभासदांनीं रहिाताचा बचाव किण्याचे कामीं
कांहींच हालचाल करूं नये, हें मोठें आियव होय.

त त्य — असें कसें म्हणतोस बाळा ? आपले शहाणे सिकािांनीं आजपावेतों िायल व लोकल

फंडांतील कोयावधी रुपये खची घालू न भटबाह्मणांस रविान केले . व त्यांस मोठमोठे जोखमीचे हु दे दे ऊन

त्यांस सवोपिी सुखीं केलें . कािण हें च असावें कीं, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीं िाह्मण रविान् सिकािाचे
उपयोगी पडतील.

यशवंत— यावरून ओंवळ्या नीच शूद्रारद अरतशूद्रांची पिवा न करितां िरशयन लोकांबिोबि

परहल्या टकिा सोवळे रविान् भटिाह्मण घेतील, नाहीं बिें ?

त त्य — यारवषयीं तुला संशय वाटतो काय ? अहो, या लढायांचे कामीं रविान् भटिाह्मण तुम्हां

शूद्रारद अरतशूद्रांचा रवटाळसुद्धां होऊं दे णाि नाहींत. वेळ मात्र येऊं द्या, तीही मजा आपणच पाहू ं .

यशवंत— पाहू ं बिें आतां जपानु ष्ठानाची व सत्यनािायणाची थोिवी. पिंतु तात्या बहु तेक

आयविाह्मण हमे शा म्हणतात कीं, रिस्ती धमव स्वीकािल्याबिोबि झहदू लोकांतील स्वदे श अरभमान नाहींसा
होतो यारवषयीं तुमचे काय म्हणणे आहे ?

त त्य — अहो भटिाह्मणांचे आरशवादावि भिवंसा ठे वन
ू अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांनी आपलीं रशिें

हातांत घेऊन उपाशी-तापशीं चणेंफुटाणें खाऊन लढावें आरण धूतव भटिाह्मणांनीं दोन वेळा सपाटू न भोजने
सारून भलत्या एकाद्या हवाशीि रनभवय दे वळांत गोमुखींत हात घालू न स्वस्थ गप्पा ताशीत बसून िात्रीं मौजा

मािाव्यांत व शूद्रारद अरतशूद्रांनी जय रमळवून घिीं आल्यानंति थोड्याच काळांत त्यांची मुलें अ्ञतानी आहे त ;
त्यांस िाज्य चालरवण्याचें ्ञतान नाहीं म्हणून दोष दे ऊन, त्या सवांस साताऱ्यासािख्या रबकट गडांवि बंदींत
ठे वन
ू भटिाह्मणांस आयता िाज्यउपभोग घेता यावा, हाच काय तो यांचा तसें म्हणण्याचा मतलब होय,
दु सिें कांहीं नाहीं. कािण रिस्ती िंाले ल्या झहदूंत जि स्वदे श अरभमान िहात नाहीं म्हणावें, ति

आपल्यांतील सवव रिस्ती लोकांनीं इंग्रज सिकािांपासून स्वदे श िक्षण किण्याकरितां हल्ली शस्त्रें मागून
घेतली नसती.

यशवंत— नेटीव रिस्तीयन लोकांसािखे भटिाह्मण लढाया करूं लागले , म्हणजे मी ति भलत्या

एखाद्या िोकडोबाच्या झकवा मिीआईच्या दे वळांत जपानु ष्ठान करून दे वीला विबटाचा नावाला नैवद्य
े
दाखवून खु शाल फुिके मारित बसेन. आतां कां तात्या रमटक्या मारितां ?

अनु क्रमणिका

त त्य — मी कां भटिाह्मण आहे ? मी पारहजे त्यावेळीं तुझ्या पंक्तींत जेवण घेऊन जपानु ष्ठानी

होईन आरण रवष्ट्णुच्या महामािी शक्तीआईची भक्म पूजा किीन.

या माझ्या अल्पशा प्रयत्नास आमचे रनःपक्षपाती रवचािशील सु्ञत रिस्ती, महं मदी व झहदू रमत्रांनी

उदाि आश्रय रदल्यावांचून या पुढचे अंक छापून प्ररसद्ध किण्यास मािंी छाती होणाि नाहीं.
ता. १३ जून
सन १८८५ इ.
पुणें पेठ, जु ना गंज.

}

जोतीर व गोकविर व फुले ,
स. शो. स. सभासद.

⧠⧠⧠
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‘सत्स र नंबर १ य पुस्ता च्य १६ व्य पृष्ट वरील ाट व’
अश मणथळ्य ख लीं एा हस्तिलिखत त
ं सप
ं डले ल ाट व
ाट व
॥ िाज दस्युची मजी कडकली ॥ आयवभटाची छाती दडपली ॥ १ ॥
॥ ओतुिगांवी भाऊ भडकला ॥ जु न्निकि शेया धडकला ॥ २ ॥

॥ आयव त्यामध्ये फुल्यास पाहती ॥ सोंवळीं भांडीं घेऊन पळती ॥ ३ ॥
॥ पत्रांमध्यें हायहाय करिती ॥ शंकिाचायव हाका मारिती ॥ ४ ॥

॥ रजकडे रतकडे पोथ्या वारचती ॥ अ्ञतान्यांची मनें गोरवती ॥ ५ ॥
॥ अहो कासी यमुनाबाई । उपाशी मितो गे ताई ॥ ६ ॥

॥ झशद्यानी रफिवली िाही ॥ पोटासाठी घ्या तिी कांहीं ॥ ७ ॥
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सत्स र--१ चे ४ थे मणलपृष्ठ
ज िहर त
ब हे र ग व
ं चे िमणत्र-मणंडळींस िवनंित ारण्य त
ं येते ाीं सत्स र य पुस्ता च पिहल अंा कामणत ०१ आक .
टप ल खचम ४ प्रतीस अधा आक . गुल मणिगरी कामणत ०१२ आके ट. ख. ०१ आक . छत्रपित िशव जीच
पव ड कामणत ०६ आके ट. ख. ०॥ आक .
ही पुस्ताे पुके पे ठ, जु न गंज, घर नं. ३९५ येथें र . यशवंत जोतीर व फुले य जाडे िवात िमणळतील.
त . १३।६।८६
जोतीर व गोकविर व फुले
ज िहर त
सवव लोकांस कळरवण्यांत येते कीं मौजे वांगणी गावी मी भोळ्याभावीक शूद्रबांधवास आपले पायांचे तीथव

रदले म्हणून कोणी थोि गृहस्थाने दीनबंधूत मजकूि छापरवला आहे तो अजीबात खोटा आहे . यारवषयी
कच्ची हकीकत पुढे एकादे वेळी रदली जाईल.

जोतीर व फुले
नोिटस—र . र . ाोंडजी र वजी प टील, मण ळ्य चे ाुरुळ, िजल्ह सोल पू र, य स िे ण्य त येते ाी आपक
मण झी पुस्ताे अथव त्य च
ं ी कामणत, उसने ने लेले पै से, असुड च चौथ भ ग हे सवम आपक परत ाेल्य स मणी
तुमणच आभ री होईन. त . १३।६।८५.
जोतीर व फुले
—समण प्त—
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सत्स र अंा २
“ऑक्टोबि १८८५ मध्ये प्ररसद्ध िंाले ल्या सत्सािच्या दु सऱ्या अंकातही जोतीिावांनी पंरडता

िमाबाई, तािाबाई झशदे वगैिे रस्त्रयांवि कडक टीका किणाऱ्या िाह्मण तसेच शूद्र पत्रकािांचा समाचाि

घेतला आहे . या अंकातील जोतीिावांच्या खिमिीत टीकेचा िोख दीनबंधुकते नािायण मे घाजी लोखंडे

आरण कृष्ट्णाजी पांडुिंग भाले कि या सहकाऱ्यांवि आहे . अंकाच्या अखेिीस भाले किांचा सिळ सिळ
नामरनदे श करून त्यांच्यावि टीका केले ली आहे . या रदवसात भाले किांनी दीनबंधु साववजरनक सभा स्थापन

केली होती. लोकरहतवादी गोपाळ हिी दे शमुख त्यांना या कामात साहाय्य किीत असत. “सववगुणसंपन्न
आमचे भाले कि जि तूतव व्यवहाि सुधािक मंडळीत” असा जोतीिावांनी खोचक उल्लेख केला आहे तो या
संदभात केले ला रदसतो.

“त्यापैकी एक हू ड वतवमानपत्रकता इतका भडकला की तो एकंदि सवव युिोरपयन रस्त्रयांच्या

अंगावि चाल करून त्यांच्या वरडलोपार्षजत िीतीभातींवि बेलगामी कुतकव काढू न त्यांस दोष दे ऊ लागला,
त्यामुळे बहु तेक इंस्ग्लश स्यगृहस्थास अरतशय लाज वाटू न त्याची उचलबांगडी करून त्यास थोडे रदवस

हवा पालटण्याकरिता रबनभाड्याचे कािागृहात नेणाि, इतक्यात तो अनु तापी वेडीचे सोंग घेऊन त्या
केले ल्या कमाबद्दल प्रायःरित घेऊन मोकळा िंाला” हे यशवंताच्या तोंडचे उद्गाि पुणे वैभव पत्राचे

संपादक केळकि यांच्याबद्दलचे आहे त. १८८४ च्या ऑक्टोबिमध्ये “पुणे वैभवाने आमची व आमच्या रस्त्रयांची

व रवशेषकरून इंग्रज लोकांची आरण त्यांच्या रस्त्रयांची आपल्या अरवचािाच्या रनिाधाि, अयोग्य व ग्राम्य
ले खाबद्दल सखेद अंतःकिणपूववक अरतनम्रपणे माफी मारगतली व अशा प्रकािचे अमंगळ व रनिाधाि ले ख

पुनः आपल्या पत्रात न येऊ दे ण्याबद्दल खबिदािी घेण्याचीही खात्री केली आहे .” (केसिी १४ ऑक्टोबि,
१८८४).
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पुरुषोत्तम मारुती, सु. वा; िा. िा. ज्याया किाडी झलगू,

िा. िा. िाजन्ना बाळू कंट्र्याक्टि, धमाजी बाबूिाव धायिकि
वगैिे रमत्रांचे मनःपूववक आभाि मारनतो.
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उपोद्घ त
हल्लीं या दे शांतील इंग्रज बहादिाचे िाज्याच्या प्रतापानें गांजले ल्या रस्त्रयांस तुिळक तुिळक

रलरहतां वाचतां येऊं लागलें आरण ते णेंकरून आज हजािों वषांपासून आयव धूतव जनांकडू न एकंदि सवव
रस्त्रयांचा सवोपिी छळ िंाला व हल्ली होत आहे , ही सवव पुरुषांची ठकबाजी, रस्त्रया डोळ्यापुढें आणून मांडावी
म्हणून या अंकांत थोडासा प्रयत्न केला आहे . यांत रकत्येक रस्त्रयांच्या उपटसूळ मुलास एकदोन रठकाणीं

रनक्षून रलरहलें आहे , याबद्दल एकंदि सवव माझ्या मायाळू मायभरगनी मला क्षमा किोत, म्हणून त्या सवांस
मािंी कििय जोडू न रवनवणी आहे . दु सिा सलाम घ्या.
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आभ रपू वमा सूचन
पूवीं सत्सािचा परहला अंक छापून प्ररसद्ध िंाल्या रदवसापासून एकंदि सवव मािंे रमत्रांनी एक

मरहन्याचे आंत दोन हजाि पुस्तकांपैकीं १,०५० प्रती रवकत घेण्याची मदत केल्यामुळें मजला दु सिा अंक
पुढे छापून काढण्याची उमेद आली आरण त्याबद्दल मी रवशेषेंकरून पोलीसखात्याकडील मे . तुकािाम

रवठोजी रच. का. मे . सवोत्तमझशग, ची. का. मे . गणपतिाव मल्हाि, पो. ई., िा. सा. पुरुषोत्तम मारुती, सु.
वा., िा. िा. ज्याया किाडी झलगू, िा. िा. िाजन्ना बाळू कंट्र्याक्टि, धमाजी बाबूिाव धायिकि वगैिे रमत्रांचा
मनःपूववक आभाि मारनतों.
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सत्स र
नंबर २
ाुऱ्ह डीच ि ड
ं गोत स ा ळ
उिरीं नऊ मणिहने ओझें व गिवक ऱ्य स्त्रीज तीवर गुरगुरक र उपटसुळ
आया
स्त्रीपासुरन उपजुरनयां त्यांची जातीच झनदसील जिी ॥
उपटावे कान तुिंे त्वन्माते नेंरच व्यथव इति किी ॥ १ ॥
किडी
पत्राते हो बंधु अन थ च
ं े । िमणरिवत ं ाीं ऐसेंिच ब्रीि स चें ॥ १ ॥
शू द्र जैस तैशीच स्त्रीिह िीन । शस्त्र धिरती त्य व
ं री बुिद्धहीन ॥ २ ॥
िनर ध रें ब व्यथम कनिण्य त
ं । स्पष्ट मणत्सर ह िीसतो जग त
ं ॥३॥
असित ा ह
ं ीं स्वोक्तीस जीं प्रमण कें । भीड सोडोनी जग पुढें ने कें ॥ ४ ॥
कनिा चे वकच भ व धरुिन नोहे । श्ल ध्य ाुिलल मणिलनत्व िे तस हें ॥ ५ ॥
त र ब ई पंिडत रमण य स
ं । ज ित ि ि वैभवें िशािवण्य स ॥ ६ ॥
स्विस्त्रय त
ं ें जिर ज्ञ न ििलें होय । रमण त रे शीं तिरच िशावुं ज य ॥ ७ ॥
यशवंत जोतीर व फुले — प्र.— तात्यासाहे ब, आपण सत्सािाचे परहले अंकांत िाह्मणास प्रश्न

केला कीं, “झहदु धमाचे उत्पादक आयव िाह्मणांनीं स्त्री व शूद्रारद अरतशूद्र जातीवि आग पाखडू न
त्यांजरवषयीं अनेक प्रकािचे जे जे जुलमी ले ख रलहू न ठे रवलें , त्यापैकीं स्त्री जातीरवषयीं कोणकोणते
आहे त?” ति त्यारवषयीं आपणच प्रथम मला उलगडा करून सांगाल, ति फाि उत्तम होणाि आहे .

त त्य , उत्तर— बाळा तुिंी रज्ञतासा कांहीं अंशीं खिी असून स्तु त्य आहे , कािण हल्ली इंस्ग्लश

िाज्याचे प्रतापानें पंरडता िमाबाईंच्या प्रयत्नेंकरून, रकत्येक आयव िाह्मणांतील जाड्या जाड्या रविानांस

लज्जा प्राप्त होऊन, त्यांनीं आपल्या ऋरषवयव पूववजांस दोषमुक्त किण्याकरितां, आपल्या अ्ञतानी रनबवल
रस्त्रयांस आपल्यासािख्या रविान किण्याचे कामीं सुिवात केली आहे ; पिंतु पूवी त्यांच्यातील रनदव य आयव
ग्रंथकािांनी रस्त्रयांरवषयीं केले ल्या जुलमी ले खांरवषयीं आिंभींच आपण वाटावाट करून रलहू ं गेल्यास

त्यापासून अनेक तोटे होतील. ते असे कीं, —आयव ग्रंथकािांचे पुस्तकांतील कृरत्रम लबाड्या भट िाह्मणांचें
ले कीबाळींच्या लक्षांत आल्याबिोबि, त्या एकंदि सवव दे वळांतील पुिारणकांची फटफजीती करून त्यांची

िे वडी िे वडी करून सोडतील. रशवाय िाह्मणांच्या बहु तेक कुटु ं बांत सास्वासुनांचे हमे शा वादरववाद होऊन

नानाप्रकािचे तंटेबखेडे उपस्स्थत होऊं लागतील, या भयास्तव रकत्येक भटरभक्षुक आपल्या सुनाबाळांस
शाळें त जाण्याचें बंद करून त्यांस आपलें सत्साि पुस्तक हातींसुद्धा धरूं दे णाि नाहींत.
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ते णेंकरून त्या अबलाबापड्यांचें बिें होण्याचें एकीकडे िाहू न आपण त्यांचें दु ःखास उलट कािण

होणाि आहोंत. दु सिें असें कीं—सुमािें तीन हजाि वषांपूवीं या दे शांतील आयव ग्रंथकािांनीं आपल्या ग्रंथांत
रस्त्रयांरवषयीं अनेक जुलमी ले ख केले , त्यांतील पाचपेंच आतांच्या जुन्या समजुतीच्या भटिाह्मणांस कोठू न

कळणाि ? कािण त्यांची अलीकडे भलतीच समजूत िंाली आहे कीं, हे सवव ग्रंथ अनादीरसद्ध असून
ईश्विप्ररणत आहे त. त्यांतून रकत्येक िाह्मणांसह शूद्रांस थोडे सें इंग्रजी वाचतां येऊन, रलरहतां आल्याबिोबि
एकानें आपल्या रनवाहाकरितां वतवमानपत्र सुरूं केलें च. दु सऱ्यानें वेडीवाकडीं पुस्तकें तयाि करून तीं

रवकण्याकरितां दु कान मांडलें च, असल्या पोटबाबु वतवमानपत्रें व पुस्तकेंकत्यास आयांचे ग्रंथांतील व्यंरगत

कोठू न कळणाि ? पिंतु त्यांच्या पत्रांपासून व पुस्तकांपासून अ्ञतानी जनांचीं मनें घोटाळ्यांत पडू न त्यांस ,
खिें कोणतें व खोटें कोणतें हें रनवडू न काढतां मुळीच येत नाहीं. कािण या दे शांतील रवद्याखात्यांतील

कामगािांच्या गैिसमजुतीमुळें शूद्रादी अरतशूद्रांस वाचतांसुद्धां येत नाहीं, असें म्हटलें तिी चाले ल. कािण

त्यांजमध्ये फािच थोडे वाचणािे सांपडतात. कांहीं िाह्मण रविान खेिीज करून एकंदि सवव अ्ञतानी जातीचे

लोक एखाद्या उपटसुळाचे भलते सलते अरवचािी ले ख वाचून, ते कोणते वेळीं काय कितील, याचा रनयम
लागत नाही.

यशवंत— आपलें म्हणणे िास्त आहे . कािण पंरडता िमाबाईच्या संस्कृत रवित्तेवरून अथवा रतचे

उपदे शावरून िह्म, प्राथवना, आयव वगैिे समाजांच्या वरडल बरहणीनें मरहलासमाजाचा अवताि धािण
केल्याबिोबि रकत्येक रविानांचे मनांत, रस्त्रयांस खिें ्ञतान होण्याकरितां त्यांस इंस्ग्लश रवद्या रशकवावी असें

आल्यावरून त्यांनीं महाप्रयास करून रस्त्रयांकरिता एक पृथक इंस्ग्लश शाळा काढली आहे व या सवव

हालचालीचें श्रेय पंरडता िमाबाईस रदलें , तिी चाले ल. आरण असल्या रविान, रवचािशील, पिोपकािी,

शोधक पंरडता िमाबाई मनाचा दृढ रनिय करून, इंस्ग्लश अ्यास किण्याकरितां इंग्लं डास गेल्या आरण
त्यांनीं ते थें पक्षपाती झहदू धमाचा रधःकाि करून रिस्ती धमाचा स्वीकाि केल्याबिोबि महािाष्ट्रातील

रकत्येक असमंजस पत्रकत्यांनी त्या अबले स नानाप्रकािचीं रनिथवक “इसापनीतींतील कोल्ह्यासािखी”
दु षणें रदलीं. त्यापैकीं एक हू ड वतवमानपत्रकता इतका भडकला कीं, तो एकंदि सवव युिोरपयन रस्त्रयांच्या

अंगावि चाल करून, त्यांच्या वडीलोपार्षजत िीतीभातींवि बेलगामी कुतकव काढू न त्यांस दोष दे ऊ लागला;
त्यामुळें बहु तेक इंस्ग्लश स्य गृहस्थांस अरतशय लाज वाटू न, त्याची उचलबांगडी करून त्यास थोडे रदवस
हवा पालटण्याकरितां रबनभाड्याचे कािागृहांत नेणाि, इतक्यात तो अनु तापी वेडीचे सोंग घेऊन त्या
केले ल्या कमाबद्दल प्रायरित घेऊन मोकळा िंाला. हें सवव त्यानें बिोबि केलें काय ?

त त्य — अिे बाळा, पंरडता िमाबाई पुण्यांत येण्याचे पूवी सौ. तािाबाई झशदे , मुक्ाम बुलढाणे, प्रांत

वऱ्हाड यांनी “स्त्री पुरुष तुलना” या नांवाच्या पुस्तकांत बहु तेक भते आपल्या रस्त्रयांसमक्ष पारहजेल त्या

चावचेष्टा करून नीच कमें आचरूं लागल्यामुळें, रकत्येक कुलीन परतव्रता रस्त्रयांस अरतशय रवषम वाटू न,
त्या अ्ञतानी व रनबवळ असल्यामुळे अमयाद कोपातें पावून, त्यांचे मनांत दु ष्ट्कमवरूपी समुद्राच्या अरत भयंकि

लाटा उद्भवतात, त्याचें रनवाग्ण व्हावें याप्रीत्यथव त्यांनीं पुरुष मंडळास अरतउत्तम बोध केला, तो “रजस तन
लागे वरह तन जाने. रबज्या क्या जाने गव्हािा िे ” ह्या प्ररसद्ध कवनाप्रमाणे थोडासा रतखट खिमिीत आहे

खिा, पिंतु तो बोध एक आडमूठ वतवमानपत्रकत्यास रुचला नाही. सबब, अथवा सौ. तािाबाईचें पुस्तक

खंडन करू लागल्यानें, उलट आपल्याच गळ्यांत त्यांतील सवव दोषांचें घोंगडें पडे ल, या भयास्तव
िाजश्रींनीं त्या पुस्तकांतील एकंदि सवव बोधाचा रधःकाि करून त्यास कचऱ्याचे पेटींत िंोंकून आपलें नाक
मुठींत धरून उलटी तािाबाईचीच झनदा करून रतचे उपकाि फेडले .

अनु क्रमणिका

यशवंत— दीन शूद्रादी अरतशूद्रांसरहत रस्त्रयांचे रहतास्तव, िात्रंरदवस मतलबी भट िाह्मण जातीचे

मदाबिोबि टकिा घेण्याचें एके बाजूला ठे वन
ू , आपल्या घिांतील सायरबणीस “रबस रमल्ला” म्हणून कांदा
फोडण्यापुिती “नीयत” म्हणतां येत नसल्यामुळे, सवोपिी गांवभि रखदाडे घालण्यास मोकलू न, भलत्या
एखाद्या

रविान

युिोरपयन

मडमे कडे

आपल्या

ले खणीचा

मोहोिा

न

रफिरवतां,

स्वदे शांतील

शेजािीपाजाऱ्यांच्या ले कीबाळींबिोबि बायकांतील दळ्याभाऊजीसािखे चढाओढीनें फेि धरून गाणें आरण
हु ं बि घालणें, भोईफुगडीसहं कोंबडा खेळून पक्वा घालण्याची हौस मानणें, हें रविान म्हणरवणाऱ्या मदाचे
लक्षण नव्हे .

त त्य — खिोखि ज्याला आपल्या पुढच्या पात्राविील बुंदीचा लाडू सुद्धां आम्हा वृद्ध मनु ष्ट्यासािखा

मुठींत मुिगळू न त्याचा चुिा किवत नाहीं, अशा पिािमी फोपशा ज्वानाबिोबि कोणत्याही प्रकािचा व्यवहाि

ठे वणें अप्रशस्त वाटल्यावरून याउपि मी तो सववथैव बंद ठे रवला आहे . त्यानें आनिे बल िा. बा. माधविाव
गोझवदिाव िानडे याजसािखे आपल्या लग्नाचे भायेस घिांतले घिांत रविान करून सौ. तािाबाई अथवा

पंडीता िमाताईवि जोड सोडली असती, ति त्याच्या नावलौरककाचा डं का पाताळीं अमे रिकेंतसुद्धां ऐकंू

गेला असता. अिे, या रस्त्रयांबिोबि हु ं बि घालणाऱ्यानें पंडीता िमाताईचें नांवसुद्धां घ्यावयाचें नव्हतें, कािण
याची समजूत ती रकती ? याला स्वतः रच. तािाबाईसािखे रशस्तवाि असून मार्षमक रलरहतां तिी येतें काय

? पिंतु जि पंडीता िमाबाईबिोबि यास तोलू न पारहलें ति याचें वजन खंडीस नवाटक्यासािखें भिणाि

आहे . प्रथम यानें आपल्या रनजावयाच्या खोलींतील आपल्या सासऱ्याकडू न अंदण आले ल्या खासगत

तकलादी आिशींत आपला मुखडा पाहू न त्या अबलांची बिोबिी किावयाची होती. असो, मािंे ऐकण्यांत
असें आलें आहे कीं, त्यानें आपल्या स्वजातीचा अव्हे ि करून आपले लग्नाचे खाशा ससस्त्रीस काळ्या

पाण्यापलीकडील पतीरविह वनवासनामें बेटांत, नानाप्रकािचे शोकिसांचा अ्यास किण्याकिीतां, ऐन
ज्वानीचे भिांत जबिीनें पाठरवलें आहे , म्हणून पूवी वदं ता उडाली होती. ती सवव खिी असल्यास त्यानें
आपल्या त्या लग्नाचें खासे बाईस आपल्या घिांत पित आणून रतजकडू न रच. तािाबाईचे पुस्तकाचें

अक्षिशहा खंडन किवावें. पिंतु तसें किण्याचें अगोदि त्यानें वंगणी क्षेत्रीं नेऊन, तेथील भलत्या एखाद्या

अरशरक्षत कोळणीचे पायाचे तीथव पाजून शुद्ध किण्याचे भिीस पडू नये , असें मािंें त्यास रवनयपूववक सांगणें

आहे . सदिीं रलरहले लीं वदं त अक्षिशः खोटी असेल ति त्यांने कृ पा करून इकडे तसे रलहू न कळवावें,
म्हणजे आम्ही पुढील एखादे सत्सािाचे अंकांत त्यारवषयीं उल्लेख करूं.

यशवंत— पुिे आतां, या दादाचा रपच्छा आतां सोडा, हे कसचे आपले लग्नाचे जयेस

परतरविहवनवासनामें बेटांतून घिीं पित आरणतात, रशवाय ती रवद्याथीण कदारचत् रवलायती रवद्ये वि
आशक होऊन या परतिाजांच्या आमंत्रणास रवन्मुख िंाल्यास या नविोजींची मोठी फजीती होणाि आहे .

त त्य — ति मग त्यानें प्रथम मागावि यावें, उगीच कोणाचे ले कीबाळींवि आपले दातं रवचकून

ख्याव ख्याव करून त्यांच्या अंगावि चाल करूं नये, म्हणजे बस्स. त्याचे कानावि कोणारवषयींही मजकूि
आल्याबिोबि त्यानें आपली स्वतःची पक्ी खात्री करून घेतल्यानंति, पारहजेल ते वेळीं पारहजेल त्या

मनु ष्ट्याचा मुलाजा न करितां त्याचें नांव प्ररसद्ध करून त्यास मागावि आणावें , पिंतु त्यानें भलत्या एखाद्या
मतलबी पोळ्यालाटू सुधािकाचें सोंग आणणाऱ्याचे नादीं लागून आपल्या खाशा घोडीचा लगाम मोकळा
सोडू न शेतकऱ्यांचीं शेतें तुडरवल्यानें हा आपणांस कलं क लावून घेतला, यांत कोणाचें काय जाणाि आहे !

अनु क्रमणिका

यशवंत— असा उपटसूळ कोण आहे ! व तो इतकी दांडगाई करितो, तथापी आपण त्याचें नांव

एकदम उघडकीस कां आणीत नाहीं ? अशा स्त्रीिे ष्ट्याचा मुलाजा किणें आपणासािख्यास शोभत नाहीं.

त त्य — अिे बाळा, तो रकती केला, तिी आपल्यांतील रिपद बंधु आहे . केवळ आपण िस्त्याविील

चतुष्ट्पात् पशूचें नांव घेऊन त्यास हाका मािणे ति दू िच, पिंतु आपण त्याजकडे नु स्ते टक लावून पाहू ंसुद्धां
नये. न जाणो, तसें केल्यास तो आपले जातीधमानु साि कदारचत् आंगावि भोकंू लागेल व रकत्येक सु्ञत

गृहस्थ त्याचे ले खास हातींसुद्धां धिीत नाहींत, अशाच्या अमंगल नांवाशीं आपल्याला काय किायाचें आहे ?

तो उगीच लोकांचीं नांवें घेऊन आपली रवित्ता उघडकीस आणीना का. आरण त्यासािखे किणें थोि कुलीन
पुरुषाचें शील नव्हे . कािण आपण सवव मानव प्राणी चुकीस पात्र आहोंत, यास्तव अशा उपटसुळाची रकत्येक
वेळां क्षमा किणें, आपणां सवांस उरचत आहे . त्यांतून रकत्येक कमी दजाचे वतवमानपत्रकत्यांस आपल्यांतील

एकाद्या गाई वतवमानपत्राची अथवा आपल्यांतील एखाद्या वृद्ध आजोबांची कां होईना, झनदा करून अ्ञतानी
जनांचीं मनें रििंवून आपलीं पोटें जाळावीं लागतात, यास्तव अशा तऱ्हे चा अधमपणा त्यासच शोभतो. पिंतु

बहु तेक कुलीन स्य रविान वतवमानपत्रकते कधीं कोणाचे नांवाचा एकाएकीं उच्चाि करून एकंदि सवव
स्त्रीजातीस मरलनत्व आरणत नाहींत.

यशवंत— आपण म्हणालां कीं, बहु तेक कुलीन स्य रविान वतवमानपत्रकते भलत्या एखाद्या स्त्रीची

खोटीनाटी झनदा करून, एकंदि सवव स्त्रीजातीस मरलनत्व आणीत नाहींत, पिंतु फािच थोडे हे कड

वतवमानपत्रकत्यांसरहत रकत्येक लोक असे म्हणतात की, “सवव प्रकािचे साहसारद दु गण
ूव रस्त्रयांचेच आंगीं
वसतात.” त्यारवषयीं आपला अरभप्राय कसा काय आहे तो कळवाल, ति त्यापासूनच रकत्येकांचे डोळे
उघडू न उत्तम परिणाम होणाि आहे .

त त्य — बाळा, तूं सािासाि रवचाि करून पारहल्याबिोबि रस्त्रयांपेक्षां पुरुषच अरधक पक्षपाती,

दगेबाज, ठक, साहसी, कूि व रनत्य नवीन ज्यास्ती भयंकि, धाडसी दु ष्ट कमें आचिणािे आहे त, म्हणून
तुिंीसुद्धां खात्री होईल. तथारप तूं रवचाितोसच, त्या अथी त्यारवषयीं थोडे सें सांगतों.

प्रथम मूळ लग्नाची परहली स्त्री दादलोजीस आवडे नाशी िंाली, म्हणजे त्यानें दु सिी ज्वान पठ्ठी

स्त्री रतचे उिावि किावी, पुढें सदिप्रमाणें दोघींच्या उिावि रतसिी आरण रतघींच्या उिावि आणखी चवथी

स्त्री करून अखेिीस रतचा चोंबडा चाकि बनून िात्रंरदवस रतचे भोवतालीं गोंडा घोळू न मौजा मारितो; पिंतु
स्त्रीचें लग्न होतांच रतचा नविा दु ववतवनी रनपजल्यासदे खील रतनें याचे उिावि दु सिा नविा करून त्याच
घिांत िात्रंरदवस संसािप्रपंच करून िहावें, म्हणून आयवपरु
ु षांनीं केले ल्या ग्रंथांत कोठें ले ख सांपडत नाहीं.

पण एिवींची गोष्ट कशाला? यावरून रस्त्रया झकवा पुरुष यांजपैकीं कोण ज्यास्ती पक्षपाती, जास्ती दगेबाज व
जास्ती कृरत्रमी आहे ? अिे बाळा, या पक्षपाती आयव ग्रंथकािांचे घ्यावयाचें माप एक आरण द्यावयाचें माप
एक.

िु सरे : रकत्येक पुरुष आपल्या लग्नाच्या व रिरतय संबध
ं ाच्या रस्त्रयांस घिीं मोकलू न आपण सवव

िात्रभि गांवांतील गल्ल्याकुच्यांनीं वेस्वािांडांचे घिोघि दिड किीत किीत रफितात आरण मोठ्या पहांटेस
घिीं येऊन, आपल्या खवळले ल्या रस्त्रयांसमक्ष, िात्रभि चिले ल्या चाऱ्यावि िवंथ करितां करितां पासले

पडू न िंोपीं जातात. तिी सदिच्या बाजािी वेस्वा रस्त्रयांस पात्रा या नांवाची रकताबत आयव पुरुषांनीं आपल्या

ग्रंथांत रदली आहे . महम्मदी लोकांतील रकत्येक छं रदष्ट नबाब बादशहा पुरुषांचे उन्मत्तपणामुळें त्यांच्या
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खाजगत जनानखान्यांतील शेंपन्नास लालची रस्त्रयांच्या मनकामना यथातृप्त न िंाल्या, म्हणजे त्या अरतशय
खवळू न त्यांच्या कोपारवष्ठ िंाले ल्या मनाच्या कामरवकािरूप महासांगिात िे षरूप लाटा खडकावि
कसकसा थडकून रछन्न रभन्न होतात, यारवषयीं शून्यवारद पुरुषांचे मनांत कळवळा कोठू न येणाि ! या नबाब
अथवा बादशहासाहे बांनीं, जि आपल्या मोहोपाशांत सांपडले ल्या पत्न्यांबिोबि इमानेंइतबािें सत्य स्मरून

नांदणूक केली, ति या साहे बांची मरहन्यांतून दि रतघी रस्त्रयांचे घिीं एक रदवस वस्तीस िाहाण्याची पाळी

येणाि. ते थे त्याच्या बायकांनीं आपलें पारतव्रत्य कसें व कोणत्या मागानें रनष्ट्कलं क ठे वावे. याचा रवचाि
किणें आपण आपल्या वाचकांकडे सोपवू या.

फािच थोडे भले गृहस्थ सांपडतील कीं, जे नाचबैठकांकडे ढू ं कूनसुद्धां पहात नाहींत. बाकी सवव

वैरदक म्हणा, शास्त्री म्हणा, वेदांरत म्हणा. सुधािक अथवा सुधािले ले म्हणा, एका माळे चे मणी, रनलव ज्ज

होऊन स्वरस्त्रयांसमक्ष वेस्वाकसबीण अथवा पात्राचे नाचबैठकींत गाणें चालू असतां, मधून मधून प्ररतरष्ठत
पुरुष एकमे कांचे मांडीवि रतजला बसवून रतच्याकडू न प्रत्येकाच्या गळ्याला रमठ्या मािरवतात.

त्याचप्रमाणें बहु तेक पुरुष नाटक व तमाशांत पोऱ्यास बायकोचें लु गडें नेसवून, त्याचे अंगावि

रस्त्रयांचे अलं काि घालू न, त्यास थेट स्त्रीचें सोंग दे ऊन त्यास आपल्या सुनाबाळांसमक्ष आपल्यापुढें नाचवून,

हलकट गाणीं गावयास लारवतात व त्यांचें गाणें चाललें असतां एकमेकांचे मांडीवि बसवून त्याजकडू न
सदिील कसरबणींसािखें चावचाले करून, त्यांचे हातांत चवली अथवा पावली दि पुरुषाकडू न दे ववून,
त्यांकडू न आपआपले नांवाची दवलतजादा करून, आपण आपल्यासच धन्य मानून घेतात.

आहो, हे सोनपत पानपत, खडे वगैिे लढायांत जाहामदव मुसलमान लोकांबिोबि टकिा घेणािे

सोंवळे रविान िाह्मण व ओंवळे अरविान शूद्र रशपायांचे वंशज ना ! आरण त्यांनीं रस्त्रयांसमोि आपल्या

नाकांत नथड्या अडकवून, नानातऱ्हे चे नखिे करून ठमकत ठमकत नाचून नािदासािख्या टाळ्या
वाजवाव्या, याला म्हणावें तिी काय ? पिंतु रस्त्रयांपक
ै ीं कोणीतिी एका रठकाणीं जमून एकादा जवान,
दे खणा, मृगनयनी, धष्टपुष्ट, मदव , कसबी, गवई, आपल्यासमोि इष्ट्की गाणीं गावयास लावून, त्यानें गातां

गातां आपले हाताचे हावभाव करून, आपल्या नयनाच्या कमठ्यांतून रति चा वषाव केल्याबिोबि आपल्या
अंतःकिणांत घायाळ होऊन, त्या छरबल्या गवयाचे मांडीवि पाळीपाळीनें बसून त्याचेबिोबि पुरुषाप्रमाणें

ख्यालतमाशे करितात काय ? असो, पिंतु आपल्यांतील एकदा मायेचा पुत, आपल्या माते च्या उदिांतून

बाहे ि पडल्यापासून आजतागाईत, आपल्या रवक्टोिीया महािाणी भरगनीच्या अमलांतून का होईना, सदिीं
रलरहल्याप्रमाणें किामती रस्त्रया करितात व तें त्यानें आपल्या दृष्टीनें पारहलें असें सागूं शकेल काय ? व तें
त्यानें तसें रलहू न कळरवल्यास, मग काय सवव रस्त्रयांना तो एक अयोरनसंभव नािायणच सांपडला असें
होईल.

कोणत्याही का खंडांतील िाष्ट्र असे ना, ते थील मिणोन्मुख िंाले ला वृद्ध िाजा मृत्यु पावल्यावि

त्याची भि ज्वानींत रमरनटसुद्धां येण्याची मािामाि, आरण त्या महािाजास सवव िात्रभि खैचाताणी िंाल्यामुळें
एक सेंकद तिी गाि िंोंप घेण्यास सवड होत असेल काय ? कदारचत् ते दे वबाप्पा रदवस िगडू न िंोप
काढीत होते म्हणावें, ति अजुवनासारिख्या महारविाच्या तुंबळ लढाईत रदवसभि िथ हाकून अजुवनास ्ञतान
रशकरवण्यास त्यांला फुिसत कशी सांपडली असेल ? असा प्रश्न सहज रनघतो. वाहवा िे दे वपुरुष ! आरण
शाबास त्या आयव ग्रंथकत्यांची ! या सवव गोष्टींवरून रस्त्रया अथवा पुरुष यांपैकीं ज्यास्ती ठक कोण आहे ?
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ितसरें : या सवव पृथ्वीचे पृष्ठभागावि बहु तेक दे शांतील लोभी लक्षाधीश (रस्त्रया नव्हे त) पुरुष.

शेजािचे रनबवळ मानवबांधवांचे दे श काबीज किण्याकरितां. भलत्यासलत्या कुिापती काढू न आपआपल्या

लावलष्ट्किासरहत दलभािास बिोबि घेऊन दु सऱ्याचे मुलुखांत स्वाऱ्या करितात, त्या वेळीं उभयतांमध्यें
तुंबळ युद्ध चालू असतां शेतकी-व्यापाि, कािखाने वगैिे अनेक लहानमोठे धंदे बंद पडू न चोहोंकडे

काळोखमय. दु ःखाचें धुकें पसरून कोणास कोणी ओळखूं येत नाहीं. अनेक रठकाणीं रनदयव पेंढािी,

कहीवाले यांची लू ट धुमाळी चालूं असल्यानें रकत्येक घिंदाज श्रीमंताचे, कंगाल होऊन दाण्यास महाग
होतात. आरण बहु तेक शेतकऱ्यांचीं जनाविें तृणावांचून मरूं लागतात. यामुळें रकत्येक कुटु ं बवत्सल शेतकिी

आपलीं मुलेंमाणसें व गुिेंढोिें बिोबि घेऊन पिागंदा होतात, यामुळें रकत्येक खेडींपाडीं ओसाड पडतात.

एकाचे स्वाथवबद्ध
ु ीवरून दोन्ही पक्षांतील टोले जंग सैन्यें एकमे कांशीं लढतांना लक्षावधी रशपाई आपल्या
अमोल जीवास मुकतात व तेणेंकरून हजािोंहजाि रस्त्रयांचे कपाळीं वैधव्य आल्यामुळें त्यांना आपलें शेवटलें

आयुष्ट्य पिम संकटांत व दु ःखांत कंठावें लागतें. रकत्येक रस्त्रया एकुलत्या एक पुत्राचा शोक करून,
हायतोबा हायतोबा किीत किीत यमाजीचा दिबाि गांरठतात आरण रकत्येक पोिकीं मुलीमुलें अन्नवस्त्रास
मोताद होऊन रजकडे रतकडे दया दया, भया भया किीत रफितात. इकडे रवजयी सत्ताधािी आपले

रशपायांकडू न पिारजत केले ल्या सत्ताधाऱ्याचे रनिाधाि ियते स लु टू न, त्यांचीं घिें दािें जाळू न, फस्त करून,
त्यांस रनखालस उघडे बंब करून टारकतात आरण आपल्या मुलुखांत (घिीं) आल्यावि मोठमोठाले जंगी

दिबाि भिवून त्यामध्यें आपल्या फौजेंतील अरतशय िूि, अरतशय रनष्ठूि, अरतशय धाडसी व रनत्य नवीं
भयंकि कामें किणाऱ्या रशपायांतून कोणास उमिावबाहादू ि, कोणास जं गबाहादू ि, वगैिे लांबच लांब बड्या
नांवाच्या पदव्या दे तात. पिंतु रकत्येक सालस रशपायांस लढाईत मोठमोठ्या जखमा िंाल्याबिोबि घायाळ
होऊन जरमनीवि पडतांच दै वयोगानें त्यांच्यांत थोडीशी धुगधुगी असल्यामुळें हमालांत दया फुटू न त्यांनीं

त्यांस, ओढ्याखोड्याच्या बाळींत मे लेल्या रशपायांच्या रढगांत टाकून, त्यांजवि दिड न कोसळतां तसेच
ते थें पाणी पाणी म्हणत पडू ं रदलें , पुढें जखमाचे वेदनेपासून मुक्त किण्याकरिता डॉक्टिसाहे बांनीं त्यांजवि

अमृताच्या कुपींचा प्रयोग किण्याचे चुकल्यामुळें ते अखेिीस कसे तिी वाचले , तसल्या हजािों जखमी
रशपायांस थोड्या थोड्या फक्त पोटापुित्या पेनशनी रमळाल्याबिोबि ते आपल्याला कुटु ं बांत अथवा भाऊबंद

सोयिेधोयऱ्यांत आपलें शेवटले रदवस काढण्याकरितां कसे तिी कण्हतकुथत अथवा लं गडखुट घालू न

आपापले इस्च्छले रठकाणीं जातात. यावरून पिदे शांतील िाजेिजवाड्यांचे लक्षावरध शूि रशपायांचा वध
करून त्यांचे मुलूख आपले ताब्यांत घेण्याकरितां एका ज्युरलयस सीिंिचे कािकीदीत सहा लक्ष िोमन

रशपाई खपले , ते व्हां येथील असंख्य क्षेत्रवासी दस्यू, आस्स्तक, आरहि, मातंग वगैिे क्षरत्रयांचा वध

केल्यानंति त्यांचे आभवकांचा रनदयवपणें वध करून हा सवव मुलूख आपले ताब्यांत घेतांना एकया आयव
पिशु िामाचे धुमाळींत रकती आयव भट (योद्धे अथवा रशपाई) मे ले गेले असतील ? या सवव अफाट जहामदव

पुरुषांचे महापुिांत नांवाला मात्र पांचपंचवीस धाडस रस्त्रया असतील. त्यांपक
ै ीं पुिाबाहे ि उमदळू न

आले ल्यापैकीं मला ज्या ठाऊक आहे त त्यांची नांवें पुढें रलरहल्याप्रमाणें :-- परहली पुिाणांतील दै त्यमर्षदनी
आंरबका. दु सिी झहदु स्थानांत स्वािी किणािी सेमीिे मी व रतसिी कालच्या चपाती बंडांत रवटाळसा होऊन
बसणाऱ्या िंांशीच्या िाण्याची स्त्री, या सवव वृत्तांवरून रस्त्रया अथवा पुरुष यांपक
ै ीं ज्यास्ती साहसी कोण ?

चवथें : युिोप व अमे रिका खंडांतील, िाह्मणासािखा आपला धमाचा बाणा बाळगणाऱ्या पुरुषांनीं

आरफ्रका खंडांतील अ्ञतानी दीन दु बळ्यांचे मुलीमुलास चोरून जबिीनें आपल्या अथवा पिमुलखांत नेऊन
त्याचे दास किण्याकरितां पशु पक्ष्यांसािखा रविय करून आपली पोटें जाळीत व त्या बच्यांस रवकत घेणािे

धार्षमक कसकसे छळीत असत, त्यारवषयीं रवचाि करूं गेल्यास पुरुषांचे िूि कमारवषयीं अंगावि िोमांच
उभे िाहतात. हा सवव पुरुषांचा िुिपणा बाहे ि आणण्याकरितां एका अमेरिकन स्त्रीने रलरहले लें
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“अंकल टाम्स क्याबीन” – “Uncle Tom’s Cabin” या नांवाचें एक पुस्तक हातांत घेऊन वारचतांना
कसारह ढ, पाषाणहृदयी, कठोि, रनिपिाधी स्वस्त्रीचा परित्याग करून एकंदि सवव स्त्री जातीचा हे वा

किणािा आडमूठ वतवमानपत्रकता जिी असला तिीसुद्धां लोकलजेस्तव मािवारडणीसािखा नाकावि पदि

घेऊन लु टुमुटु, चौघांदेखत, आसू ढाळतांना, एकदोन उसासे टाकून थोडे सें फुंदावें लागेल; मग इति
मायाळू जनांची काय कथा ? यावरून रस्त्रया अथवा पुरुष यांपक
ै ीं ज्यास्ती दु ष्ट कोण ?

प चवें : सवव दु गुण
व ांहीं अलं कृत भता स्वगववासी होतांच, स्त्रीनें आपल्या परतप्रेताचे पायाचा अंगठा

हातांत धरून, पिजातीच्या अशौच्य शूद्र नारपकाचे हातून आपलें बोडकें भादरून घ्यावें , अंगाविील सवव
लहानमोठे दागीने, मरूं घातले ल्या मामाजीचे पदिीं आंवळण्याकरितां, त्याचे स्वारधन करून, आपण
आपल्या मनगटांत तुळशीच्या मनगया घालण्याजोगती रभकािीण होऊन बसावें. एकंदि सवव अुंची वस्त्रें

म्हातािपणाचे चावनखिे किणेकरितां सासू-आत्याबाईंचे स्वाधीन करून आपण केवळ िंाडू वाल्या
मांरगणीसाठीं गुजिीवि गुजािा करून िहाण्यापूती तयािी किावी; रनिंति बहु तेक मादक रमष्टान्न पदाथव
खाण्याचें अरजबात वजव करून एकामागे एक उपोषणांचा पाठलाग करून, फिाळाकरितां भुईमुगाचे दाणे

वगैिे नच रमळाल्यास खुपिा दशम्या भक्षून, बाकी उिले लें आयुष्ट्य िात्रंरदवस बटकुलीसािखें घिांतील सवव
कामाचा चेंदा उपसून, आपल्यास कट्टी धार्षमक म्हणवून घेण्याची रतची छाती होत नसल्यास, रतन् अगाध

पुण्य होण्याच्या लालचीनें आयव पुस्तकांत रलरहल्याप्रमाणें आपल्या सवव दु गुण
व मंरडत पतीच्या प्रेताचे

उशाखालीं आपली मांडी दे ऊन बसल्याबिोबि, या अरत कोमलहृदयी पुरुषांनीं रजवंत जागृत अ्ञतानी स्त्रीस
जाळू न रतची िाखिांगोळी किावी.

फ्रान्सांतील लोकांनीं रवरुद्ध पक्षांतील िाजघिाण्यांतल्या िाजेिजवाड्यांस, त्यांचे जहामदव

सिदािांस, त्यांचे रविान मुत्सद्यांस, त्यांचे धूतव व चतूि प्रधानांस व त्यांचे कुटु ं बवत्सल रशपायांस
तलवािीच्या िंडक्यांनीं अथवा बंदुकीच्या भाडे मािानें कत्तल किण्याचें आवडे ना, ते व्हां भडभुज
ं ाचे

डं गासािखें एक यंत्र करून त्यांत, त्या सवांचीं एकामागें एक मुंडकीं गुंतवून कचकचा उडरवलीं.

त्याचप्रमाणें कालच्या उत्तम कुळांतील परवत्र आयव नानासाहे ब पेशव्यांनीं पूवीं सोवळें न होतां इंस्ग्लश
सिदािांचे मांडीशीं मांडी रभडवून म्लें च्छांनीं तयाि केले लें मद्यमांस, पाव, रबसकुटें वगैिे पदाथव चाटू न पुसून
खाल्याचे उपकाि मनीं स्मरून, त्यांनीं कृत्ञततापूववक सन १८५७ सालच्या कोतुवशी चपाती बंडांत सोवळें

होऊन इंस्ग्लश लोकांचे उपकाि रकती सफाईनें फेडले , यारवषयीं तुिंी खात्री होण्याकरितां त्यापैकीं कांहीं
नमुने दे तों--

फते गडाहू न इंस्ग्लश रस्त्रया, पुरुष, मुलेंबाळें रमळू न सुमािे एकशें सव्वीस भांबावले ले प्राणी,

आपापले जीव मुठींत घेऊन नावेंत बसून गंगामागाने पळू न जात होते . त्या सवांस नानासाहे बांनीं अभयवचन

दे ऊन रकनाऱ्यावि आरणल्यानंति त्यांचा परिणामीं कसकसा शेवट केला तो ऐक.—प्रथम नानासाहेब
पेशव्यांनीं, त्यांतून सवव पुरुषांस रनवडू न ते थेंच बाजूला उभे केले आरण त्यांचेसमोि त्यांच्या भांबावले ल्या

रस्त्रयांनीं आपआपल्या स्तनाला लावून उिाशीं गच्च आंवळू न धिले ल्या तान्ह्या बच्चांस रहसकावून हातांत
नागव्या तिवािी घेऊन, त्यांच्या भोवतालीं उड्या मारून मोठ्या सफाईनें त्यांचीं रशिें कोवळ्या

काकडीसािखीं उडरवलीं. त्यांचीं लहान लहान रचटकुलीं मुलें दू ध रपण्याकरितां आपल्या आयांचे बगलांनीं
मुंड्या खु पसून त्यांस मा-मा करून कधीं त्यांच्या डोचक्याविील टोप्या, कधीं त्यांच्या भाळाविच्या कुिळ
केसांच्या लवलव किणाऱ्या बटा, कधीं त्याचे कान, कधीं त्यांच्या गळ्यांतील िास विखडू न पोटभि दूध

रपऊन होतांच ते आपल्या रपत्यावि िंडपा घालू न त्यांजवळ गेल्याबिोबि, त्यांनीं त्या बालकांस आपल्या
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मांडीवि घेऊन त्यांस मुके न रदल्यास त्यांच्या टोप्या खालीं पाडू न त्यांच्या रमशा गच्च आपल्या हातांत धरून

ओढाताण करितां करितां त्यांस पा-पा-बा-बा असे बोबडे बोल उद्गािणाऱ्या रचमकुल्या मुलांच्या
धडाविील रशिें झलबासािखीं उडरवलीं. दोन वेळां शाळें त रशकून िात्रंरदवस सवव घिभि धांगडझधगा घालू न
एकमे कांच्या खोडाळ्या करून आयांस वािंवाि त्रास दे णाऱ्या खेळकि मुलांस ज्यांचें नऊ मरहने पोटांत

ओिंें वाबवून त्यांस जन्म रदलें , त्यांचा गूमत
ू काढू न त्यांचे सवोपिी पालनपोषण केलें , त्यांचे लालन करून
करून त्यांचें कौतुक पहाणाऱ्या आयांचे समोि, त्यांस भाल्याचे फाळांनीं भोकसून त्यांस खालीं धिणीवि
पाडल्याबिोबि त्यांचीं आईबापें एकमे कांकडे दीन वदनें करून पहात आहे त, इतक्यांत त्यांचे रस्त्रयांची रशिें

तिवािीचे िंटक्यासिशीं खालीं पाडरवतांच बाकी उिले ल्या दु दैवी इंग्रजांस नीट ओळींत उभें करून त्या

सवांचे दोन्ही हात मागें रफिवून, त्यांचे बगलांतून बांबू गोंवून, रपछाडीस प्रत्येकाचे दोन्ही हात जखडू न
बांरधले .

मे . सत्साि पुस्तककते यांस--रव. रव. रलहावयास कािण कीं, तुमच्या पुण्यांतील (कृष्ट्णिाव) भाले किांच्या सु (कु) रशक्षणगृहांत

(खाणावळ) मुंबईकिांनीं आपलीं मुलें पाठरवलीं आहे त. त्यांपैकीं बहु तेकांनीं आपल्या आईबापांस त्यांच्या

खाण्यारपण्याच्या अव्यवस्थेरवषयीं रलहू न गेलेलें पाहू ं जातां अंगावि िोमांच उभे िहातात. त्यावरून

रकत्येकांनीं आपलीं मुलें काढू न त्यांची पुण्यात दु सऱ्याकडे व्यवस्था केली आहे . यास्तव आपण कृपा करून
आपल्या सत्सािांत हें पत्र छापून प्ररसद्ध केल्यास एकंदि सवव मुलांचे पालकांवि मोठे उपकाि होतील.

भाले किानें गतवषी कुरशक्षागृह सुरू किण्याचे पूवी त्यारवषयीं जाहीिातींत थोि थोि गृहस्थांचीं नावें पुढें
केल्यावरून त्या नांवांस भुलून आम्ही आमच्या मुलांस दु ःखांत पारडलें .

त . २६ सप्टें बर, सन १८८५ इसवी
आपल एा मणुंबईार.
सववगुणसंपन्न आमचे भाले कि, जि तूतव व्यवहाि सुधािक मंडळींत, काय आहे ? काय पारहजे ? असें

पुकारून सवव गांवभि गवगवा किण्याचें एके बाजूला ठे वतील आरण आपल्या मुंबईकि यजमानांस वंगनी

क्षेत्री ताबडतोब नेऊन त्यांजपासून आपल्या कलमी सुरशक्षणास प्रायरित दे तील ति बिें होईल, नाहीं ति
Jack of all master of none या म्हणीप्रमाणें त्यांचें सववच आंधळें गारुड उघडकीस येणाि आहे .

स. पु. ा.
समण प्त
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इश र
‘इशािा’ या पुस्स्तकेत जोतीिाव फुल्यांनी कोठे ही न्या. महादे व गोझवद िानड्यांचा स्पष्ट शब्दांत

नामरनदे श केले ला नसला तिी ही सबंध पुस्स्तका िानड्यांच्या मताचे खंडन किण्यासाठी फुल्यांनी रलरहली

होती हे लक्षात ठे वावयास हवे. मुंबई रवद्यापीठाने १८६२ च्या एरप्रलमध्ये बी. ए. ची पिीक्षा प्रथमच घेतली.

त्यावषी या पदवी परहल्या वगात उत्तीणव िंाले ल्या िानड्यांना त्यांचे चहाते ‘पदवीधिांचे मुकुटमणी’ म्हणत
असत. जोतीिावांनी मात्र ‘इशािा’ पुस्स्तकेच्या उपोद्घाताच्या सुरुवातीस ‘आयव िाह्मणातील परहला

रदवाभीत’ ‘गृहस्थाचा डौल घालू न पुण्याचा िरहवासी असता मुब
ं ईकि बनले ला वाचाळ उपदे शक’ अशा
शेलक्या शब्दांत िानड्यांची संभावना केली आहे . आयव िाह्मणातील दु जा नूतन शंकिाचायाचे तोलाचा

रविान लहान मोठ्या सभांत उड्या मारून प्ररतपादन किीत रफितो की ‘पूवीच्या तीस वषापेक्षा हल्ली शूद्र
शेतकऱ्यांची स्स्थती बिी आहे ’ असा जोतीिावांनी केले ला रनदे शही िानड्यांच्या एका गाजले ल्या भाषाणाच्या
संदभात केले ला आहे .

१८८५ च्या मे मरहन्यात िानड्यांनी ‘शेतकीची स्स्थती’ या रवषयावि पुण्याच्या वक्तृत्वसभेच्या

वतीने व्याख्यान रदले . त्या व्याख्यानात “तीस वषापेक्षा हल्ली शेतकीची स्स्थती चांगली आहे ” असे िानडे

म्हणाले . “शेतकऱ्यांचे धान्य बाजािात सुलभ िीतीने जाते व दु सऱ्या अनेक सुधािणा िंाल्या आहे त ” असे
सांगून िानड्यांनी म्हटले , “दहा वषामागे दु ष्ट्काळ पडला ते व्हा स्स्थती खालावली तिी पण आजची स्स्थती

तीस वषामागल्या स्स्थतीपेक्षा चांगली ठिते .” (न. ि. फाटक, न्य यमणूती मणह िे व गोकवि र नडे य च
ं े चिरत्र,
१९२४, पृ. ३७३-३७४) याच व्याख्यानात िानड्यांनी वतनी जमीनदाि वगाचे कायव उपयुक्त असते असा

रनवाळा दे ऊन या वगाची तिफदािी केली. जोतीिाव फुल्यांना िानड्यांचे हे प्ररतपादन मुळीच रुचले नाही.
‘इशािा’ या पुस्स्तकेत फुल्यांनी िानड्यांचे मतावि कडाडू न टीका केली आहे .

‘इश र ’ ऑक्टोबि १९०५ च्या आवृत्तीमध्ये (मुकुंदिाव पाटील संग्रह) पुस्तकेच्या शेवटी पुढील

मजकूि छापले ला आढळला.

“पुण्यातील भाले किांचे सुरशक्षणगृहाच्या व्यवस्थेरवषयी लोकांचे मनात दु ष्टग्रह भिरवल्याबद्दल

आमचा काही एक त्याच्याशी संबंध नसता आम्हावि रवनाकािण त्याचे मालकांनी आणले ला आिोप दू ि

किण्याकरिता हे पुढील एका मुंबईच्या थोि गृहस्थापैकी एक पत्र अक्षिशः वाचकांच्या अवलोकनाकरिता

सादि केले आहे . याप्रमाणे जि स्स्थती असेल ति रतची सुधािणा होऊन आपले शूद्र जातीचे मुलांस
खिोखिच सुरशक्षण रमळे ल अशाबद्दल योग्य तजवीज ठे वतील अशी आमची त्यांस रवनयपूववक प्राथवना आहे .

पारहजेल त्याला रलरहता येईल की, वि नाव सत्साि आरण आत झनदा व मत्सि, पिंतु वि सुरशक्षणगृह
आरण आत कुरशक्षण असे असू नये म्हणजे बस आहे .”

⧠⧠⧠
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उपोद्घ त
आयव िाह्मणांतील परहला रदवाभीत, गृहस्थाचा डौल घालू न पुण्याचा िरहवासी असतां मुंबईकि

बनून रविान् श्रीमान् महािाज गायकवाड सिकािास पोकळ ्ञतान रशकवतो कीं, “जारतभेद असला म्हणून

आपल्या इष्ट हे तूस तो (जारतभेद) रबलकूल (या दे शाचे उन्नतीस) आडवा येत नाही.” तथारप असल्या
शूद्रारद अरतशूद्र िे ष्ट्या वाचाळ उपदे शकांच्या मतलबी पोकळ पांरडत्याचा आम्हांस यस्त्कंरचत् अचंबा वाटत
नाहीं, कािण जारतभेद मोडल्यापासून आयव िाह्मणांनीं अरतशूद्रास रवद्या रशकण्याचा केले ला िह्मिाक्षसी

प्ररतबंधाचा रधक्ाि करून ते सवव रविान् होतील, त्या वेळीं भटिाह्मणांची सवव दु ष्ट्कमे उघडकीस येतांत
त्याचे मतलबी ग्रंथास कोणी होतींसुद्धा धिणाि नाहींत. अठिा वणांमध्ये िाह्मण श्रेष्ठ म्हणून कोणी त्याची

पत्राज चालूं दे णाि नाहींत, धोत्रेकुया िाह्मणांस कोणी फुकटफाकट तूप-पोळ्यांची प्रयोजनें दे णाि
नाहींत. तबलजी िाह्मणास कोणी मान दे णाि नाहींत व खोटे नाटें किणाऱ्या िाह्मणास कोणी दािापाशीं उभें
किणाि नाहींत.

पिंतु आयव िाह्मणांतील दु जा नूतन शंकिाचायाचे तोलाचा रविान् लहानमोठ्या सभांत उड्या

मारून प्ररतपादन किीत रफितो कीं, “पूवींच्या तीस वषांपेक्षां हल्लीं शूद्र शेतकऱ्यांची स्स्थती बिी आहे .” या
त्याच्या धाडसारवषयीं मात्र थोडे सें नवल वाटतें, कािण शूद्र शेतकऱ्यांपासून गोळा केले ल्या किपट्टींतून

आमचे इंग्रज सिकािनें लक्षावरध रुपये खची घालू न भटिाह्मणांस रवद्यादान केल्याचें साथवक पालथ्या
घागिीवि समुद्र पालथा केल्याप्रमाणें िंालें . कािण आज हजािों वषांपासून खु नशी आयव िाह्मणांनीं
बनरवले ल्या खोडसाळ धमाचें आडू न अ्ञतानी, शूद्र शेतकऱ्यांवि चहू ं कडू न जुलूम किीत आले आहे त व ते

सवव डावपेची जुलूम पिोपकािी युिोरपयन ग्रंथकािांच्या ले खी शोधांवरून व युिोरपयन, अमे रिकन, कनवाळू

लोकांनीं आपले पदिचे पैसे खची घालू न, या हतभागी दे शांत पाठरवले ल्या धमोपदे शकांच्या रशक्षणावरून

अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांच्या स्स्थतींत कोठें थोडासा पालट पडत चालला आहे . म्हणजे या तीस वषांत शूद्र
शेतकऱ्यांविील आयव िाह्मणांचा धमवरूपी जुलूम कांहीं अंशीं कमी िंाला, हें उघडपणें कबूल किण्याची

लाज वाटू न तो मोघम म्हणतो कीं, “पूवींचे तीस वषांपेक्षा (शूद्र) शेतकऱ्यांची स्स्थरत हल्लीं बिी िंाली आहे .”
अहो, हे धूतव, आमचे अ्ञतानी शूद्र शेतकऱ्यांची “सोजिी” भाषा अजाणत्या गव्हनवि जनिलसािख्या
कामगािांची समजूत काढण्याकरितां वापरून, हमे शा कशीतिी वेळ मारून नेतात.

यांच्या एकातिी िाह्मणाच्या कुटु ं बांतील बायकामुलांस, आम्हां शूद्र शेतकऱ्यांचे बायकामुलांसािखें

उन्हातान्हांत उपाशीतापाशी शेतीं कामें किण्याचा इंगा माहीत आहे काय ? या सवव भटिाह्मणांतील एकानें

तिी सोनखताच्या पाया वाहू न िंाडांच्या खोडाशीं टाकल्या आहे त काय ? यांचे आयवभटबंधु आम्हां शूद्र

शेतकऱ्यांचे रनढळाचे श्रमाचीं वीस वीस रुपयांचीं गोप्रदानें दििोज घेऊन नायरकणीच्या भिीस घालतात,
यारवषयीं कोणारह िाह्मणांची वाचा उसळत नाहीं.

असो, हें त्यांचें म्हणणें पूवीचे गायागुिांचे कळप वळणाऱ्या, वल्कलें नेसून पणवकुटींत वास

किणाऱ्या, कंदमुळांवि रनवाह करून जंगलोजंगलीं भटकत रफिणाऱ्या आयवभट िाह्मणांपेक्षां हल्लींचे रभल्ल,
कोळी, मांग व महािाची स्स्थरत फाि नामी आहे , असें म्हणण्यासािखें आहे . अहो, हे मतलबी रविान
भटिाह्मणसुद्धां पुन्हा अ्ञतानी दे वभोळ्या शूद्रारतशूद्र शेतकऱ्यांचे जन्मांतिांत िह्मघोळ करूं पाहतात.

यारवषयीं आमचे शूद्रारतशूद्रांसह आयवभट िाह्मण बांधवांस स्पष्ट रदसून यावें , म्हणून या चोपडीस ‘इशािा’
नांव रदलें आहे .
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इश र
“िजस तन ल गे वकह तन ज ने ।
बीज क्य ज ने गव्ह र रे ॥”
या झहदु स्थान दे शाच्या स्स्थतीरवषयीं साधािणपणें थोडासा रवचाि करूं गेल्यास आपले सहज असें

लक्षांत येईल कीं, या दे शावि प्राचीन कालापासून ज्या ज्या लोकांनीं स्वाऱ्या केल्या, त्यांपैकीं बहु तेकांचे
हातून या दे शांतील मूळचे िाहणािे शूद्रारतशूद्र प्रजेस सौख्यकािक व रदवसानु रदवस रतचे सुधािणुकीस

कािणीभूत असून, दे शाचे ऐश्वयववधवक अशा क्वरचतच गोष्टी घडू न आल्या. प्रथमतः इिाणी लोक म्हणजे जे
हल्लीं सवव झहदु स्थानभि ‘आयव’ अथवा ‘िाह्मण’ या नांवाने प्ररसद्ध आहे त, त्या लोकांनीं या दे शावि स्वाऱ्या
करून आपली सत्ता स्थापन केली. यारवषयीं पिशु िामाचे कािकीदीचे उदाहिण बस आहे . पुढें त्यांनी मन

मानेल तसें सववथैव स्वरहतास उद्देशून मनूसंरहते सािखे कायदे करून, त्यांस रवशेष वजनदािी
आणण्याकरितां धमाचे पूट दे ऊन, त्या वेळचे अ्ञतानांधःकािाच्या महाणववांत गटांगळ्या खाणाऱ्या शूद्रारद

अरतशूद्र जनांत प्रसाि किण्यामध्यें जय रमळरवला. पुढें कांहीं कालानंति मुसलमान लोकांनीं (अफगाण,

मोंगल वगैिे) या दे शावि स्वाऱ्या केल्या. त्याचप्रमाणें अरलकडे युिोपांतील डच, पोतुवगीज, फ्रेंच इत्यारद
लोकांनीं स्वाऱ्या केल्या; पिंतु त्या स्वाऱ्या कांहीं रवशेष म्हणण्यासािख्या नव्हे त; कािण त्या लोकांची सत्ता

या दे शांत फािच थोडे रठकाणीं असून अल्पकाळांतच नाहींशी िंाली. त्यापासून प्रजेस रवशेष सुख प्राप्त
िंालें नाहीं व रवशेष दु ःखरह प्राप्त िंालें नाहीं. वि जे लोक सांरगतले , त्यांपक
ै ीं परहले दोन म्हणजे
आयविाह्मण व मुसलमान यापासून प्रजेस (येथें व पुढें प्रजा शब्दाचा अथव शूद्रारद अरतशूद्र लोक समजावा.)

फािच त्रास उत्पन्न िंाला. ते स्वतः कपट, मत्सि, िूिता, आपलपोटे पणा वगैिे अवगुणांचे केवळ मूर्षतमंत

पुतळे च होते, यांत कांहीं संशय नाहीं. त्यांनीं आपले अरवचािाचे हे तु रसद्धीस जावे, म्हणून हातांमध्यें
अंमलरूपी अरत तीव्र कोिडा घेऊन या दे शांतील हस्तगत िंाले ले दीन प्रजेचे अंगावि फडाफड उडवीत

गेले. त्या वेळेस ते प्रजेस, ज्या रहतकािक व सौख्यकािक गोष्टी त्याजमध्यें सुधािणा न करितां, रतचा कसा

छळ किावा, त्याजमध्यें मोठे प्रवीण होते . इरतहासावरून पारहलें असतां असें समजतें कीं, रकत्येकांनीं
एखाद्या रमथ्या व क्षुल्लक कािणांकरितां प्रजेपैकीं शेंकडों मनु ष्ट्यांस त्रस्त करून शेवटीं त्यास मोठे दु ष्ट िीतीनें

रजवारनशीं मािावें, रकत्येकांनीं आपल्या दु ष्ट वासना तृप्त किण्याकरितां कुलीन, परतव्रता आरण सुंदि अशा
दु सऱ्याच्या रस्त्रयांचा जुलुमानें अरभलाष धिावा आरण लहानसहान अपिाधाकरितां मनु ष्ट्याचे हालहाल

करून त्यास दे हान्त रशक्षा द्यावी. या वेळेस मनु ष्ट्यास रशक्षा दे ण्याचारह मागव मोठा रवलक्षण व भयंकि होता.

याजरवषयीं केवळ ऐरकलें असतां हल्लींच्या कालांतला कसारह मनु ष्ट्य असला, तथारप त्याचें अंतःकिण

कळवळू न येऊन भयानें सवांगास कांटा आल्यारशवाय िाहणाि नाहीं. पहा, सुळावि दे णें हें रकती घोि कृत्य
आहे ! त्याचे सुईसािखे अणकुचीदाि अग्रावि मनु ष्ट्यास बसवून तें अग्र या मनु ष्ट्याचें मस्तक फोडू न बाहे ि
रनघेपयंत त्यास खालीं ओढणें म्हणजे रनदयवतेची पिाकाष्टा िंाली. तसेंच मनु ष्ट्याचें अंग चाबुकानें अथवा

िंाडाचे फोकानें फोडू न सवांगांतून िक्त वाहावें तोंपयंत मारून, त्याजवि रमठाचें अथवा झचचेचें पाणी वरून
झशपडावें आरण त्यापासून त्यास अत्यंत व्यथा प्राप्त होऊन तो तिफडू न तिफडू न कसा तळमळत आहे हें

पहावें, अथवा त्याची मोट बांधून कडे लोट किणें, अथवा हत्तीस मस्त करून त्याचे पायास मनु ष्ट्यास बांधून
या हत्तीस खडकाळ िस्त्यावरून रफिवणें (प्रख्यात व पिािमी रवठोजीिाव होळकिसािख्या वीिाची
रनमकहिाम पेशव्यांनीं कशी दु दवशा केली याची आठवण किा.) अथवा मनु ष्ट्याचे तोंडांत तेल, शेंदूि अथवा

रशसें पागळवून ओतणें वगैिे रशक्षा केवळ िे षामुळें अथवा यस्त्कंरचत् अपिाधामुळें प्रजे स सोसाव्या लागत.
थोडकेच रदवसामागें म्हणजे आयव पेशवे यांचे शेवटील कुलदीपक पुरुष िावबाजीचे कािकीदीचा अस्त
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होईतोपयंत, शेतकिी लोक शेतसािा दे ण्यास थोडे से चुकले , ति त्यांस उन्हामध्यें ओणवे करून पाठीवि
एक मोठा दगड द्यावा, अथवा त्या शेतकऱ्याच्या बायकोस त्याच्या पाठीवि बसवावें आरण खालू न त्यांस

रमिच्यांचा धूि द्यावा. तात्पयव, त्या वेळेस प्रजेस दु ःख दे ण्याच्या कामांत जी कांहीं सुधािणूक िंाली होती, ती
अन्य दे शांतील प्रजेच्या दु ःखाशीं तुलना करून पारहली असता, हटकून परहलें बरक्षस रहजला रमळायचेंच !
व ह्यांचे जातीचे लोक प्रजेस कोणते िीतीनें छळावें रतजला कोणते िीतीनें अरधक दु ःख प्राप्त होईल,

कोणता उपाय योजला असतां रतचें अकल्याण होईल वगैिे शास्त्रांचा िात्रंरदवस एक भावानें , एक रनियानें

जसे काय अ्यासच किीत होते कीं काय, असें वाटते, प्रजेस दु ःख दे णें म्हणजे रतला मािणें तोडणें, लु टणे
झकवा त्रस्त किणें असा अथव समजत असत. प्रजेच्या अकल्याणांत त्यांस मोठा संतोष वाटावा. ते प्रजा याचा
अथव काडी, कस्पट, ढे कूण अथवा कांहीं एक प्रकािचीं जनाविें समजत. त्यांचा उपयोग म्हटला म्हणजे

त्यांनीं िाजे व त्यांचे जातीचे लोकांकरितां, त्यांचे रियांकरितां व मुलाबाळांकरितां धान्य उत्पन्न किावें व
वस्त्रें रवणावीं, त्यांच्याकरितां उन्हातान्हांत खपावें आरण त्यांस ज्या ऐषआिामाच्या गोष्टी लागतात, त्या सवव
पुिवाव्यात, ह्यारशवाय दु सिा कांहीं नाहीं. असों.

अशा प्रकािें मदांध होऊन प्रजेशीं कूि िीतीनें वागणािे जे िाजेलोक व त्यांचे जातीचे लोक यांची

सत्ता सववशस्क्तमान् जो पिमेश्वि यानें हिण करून त्यांस त्यांचे अपिाधानुरूप शासन रदलें आरण कनवाळू

होऊन आपले दु ःखांनीं पीरडत अशा शूद्रारद अरतशूद्र प्रजेस पिमन्यायी, रहतावह, सौख्यकािक, सदाचािी

आरण शांत असें िाज्य इंग्रज सिकािच्या अंमलाखालीं प्राप्त करून रदलें . सबब ती त्या प्रभूची फाि फाि

ऋणी आहे व त्यास िात्रंरदवस अशी प्राथवना किीत आहे कीं, “हे प्रभो, अम्हांस हें िाज्य रचिकाल असूं दे .”
कािण हें िाज्य िंाल्यामुळें प्रजेस पूवींच्या िाज्यांत (भटशाहीमध्यें) जें कांहीं िे षामुळें, धमवसब
ं ंधानें,

नीरतसंबंधानें, िाज्यसंबंधानें आरण दु सऱ्या अनेक गोष्टींच्या संबध
ं ानें जुलूम होत असत, त्या सवांतून ती
एकदांची सुटली.

हल्लीं कोणत्यारह प्रकािें दु सऱ्याचें अनरहत न होतां ज्या रहतावह गोष्टी आहे त , त्या रतचे

मनोदयानुरूप किण्यास रतजला उत्तेजन प्राप्त िंालें आहे . पूवीं प्रजेनें रमळरवले ली मालमत्ता केवळ लु टारू
लोकांपासून असुिरक्षत होती. एवढें च नव्हे , पिंतु रतजला मोठमोठ्या अरधकािी व िाजे लोकांच्या पेंढािी

लोकांपासूनरह अक्षय भीरत असे आरण अथात् लोकांस स्वकष्टार्षजत पैशाचा उपभोग घेण्यास झकवा त्याचा

संचय करून ठे वण्यास अनेक अडचणी असल्यामुळें रदवसानुरदवस त्यांची उमे द खचत जाऊन ते आळशी,
रनिोद्योगी, दारिद्र्यानें त्रस्त होत चालले होते तसेच हल्लीं स्वमे हनतीनें संपादन केले ल्या पैशांस अगदीं

धोका नाहीं, म्हणून लोकांस आपले पैशाचा यथेच्छ िीतीनें उपभोग घेतां येतो, त्याचा संचय कितां येतो,

त्याची मनास वाटे ल त्याचप्रमाणें व्यवस्था कितां येते. सािांश, त्याजवि त्यांची सववस्वी मालकी असते . या
कािणामुळें त्यांनीं आपला सवव आळस टाकून पैसा रमळरवण्याकरितां अनेक खटपटी किण्याचे चालरवलें

आहे . रजकडे पहावें रतकडे सिकािनें प्रजेच्या कल्याणाकरितां अनंत खटपटी करून अनेक सुधािणा केल्या
आहे त आरण दििोज रतचे सुखाकरितां नानाप्रकािच्या गोष्टींची योजना चालरवली आहे . पूवी प्रवास किणे

म्हणजे लोकांस मोठे संकट वाटत असे; कािण त्या वेळेस प्रवासाचे कामांत अनेक अडचणी असत. हल्लीं

सिकािनें सडका वगैिे नीट बांधून नीट बंदोबस्त केल्यामुळे त्या दू ि िंाल्या आरण लोकांस प्रवास
किण्यारवषयीं आनंद वाटू ं लागला. त्याचप्रमाणे सिकािने प्रजेचे कल्याणाकरितां पूल बांधले . मोठमोठालीं

रवद्यालये स्थापन केलीं. दवाखाने बांरधले . सवव जातींचे गिीबगुिीब लोकांसाठीं धमवशाळा बांरधल्या. वगैिे
शेकडों कृत्यें केलीं; पिंतु त्या सवांमध्ये हल्लीं जे कांहीं कृत्य प्रेजेकरितां सिकािनें हातांत घेतलें आहे , तें
फािच उत्तम असून मोठे स्तुत्य व सिकािास रचिकाल भूषणास्पद आहे . त्या कृत्याचें महत्त्व फाि काय
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रवशेष सांगावें, पिंतु तें कृत्य सिकािनें आिंरभल्यामुळे आज फाि रदवसांपासून दारिद्र्यानें गांजले ल्या
प्रजेला उर्षजतकाळच प्राप्त िंाला आहे . तें कोणतें म्हणाल, ति जागोजाग डोंगिाच्या आसपास झखडी

बुजवून मोठमोठाले रवस्तीणव पाण्याचे तलाव केले आहे त. त्या स्थळांपासून अनेक सुंदि कनाल काढू न
सिकाि जागोजागीं त्याचें पाणी सवव आसपासचे गिीबगुिीब शेतकिी लोकांस अक्षय शेतकीचें कांम चालावें

व ज्या रठकाणीं मनु ष्ट्यास पाणी रपण्यास दे खील रमळण्याची पंचाईत, ती दू ि व्हावी, अशा कृत्याची फाि
रदवसापासून गिज होती, ती ईश्विकृपेने लवकिच घडू न आली.

शेंकडों वषें भट िाजांनी प्रजेवि वाकेतोंपयंत किाचें ओिंें लादून कोयवरध रुपये घशांत टारकले ,

पिंतु त्याचा एक छदाम तिी ईश्विाला स्मरून रतच्या कल्याणाकडे लावायचा होता ! हिहि ! प्रजेपासून
वसूल केले ल्या पैशांचा ज्या िीतीनें त्यांनीं व्यय केला ती सांगण्यास आम्हांस लज्जा वाटते . त्यांनीं आपले

जातीचे भट लोकांकरिता जागोजागी दे वाची संस्थानें स्थापन करून ते थे त्याजकरितां अन्नछत्रे घातलीं.

प्रजेकडू न पैसा वसूल िंाला कीं, लागलीच िाह्मण भोजनप्रीत्यथव अमुक संस्थानाकडे स दोन लक्ष रुपये ,
अमुक संस्थानाकडे स पन्नास हजाि, येणेप्रमाणे ठिाव करून पैसा वाटू न घ्यावा. आरण दििोज

पववतीसािख्या संस्थानावि आज काय, फक्त िाह्मणांस तूपपोळीचें जेवण व वि दहादहा रुपये दक्षणा, आज
काय िाह्मणांस लाडू चें जेवण व वि वीसवीस रुपये दक्षणा, आज िाह्मणांस केशिभाताचें जेवण व वि

ओगिाळें भरून रुपये प्रत्येकास दक्षणा, यारशवाय रकत्येक िाह्मणांस शालजोड्या, रकत्येकांस पागोटीं,
रकत्येकांस धोतिजोडे , रकत्येकांस यथासांग वषासन दे ण्याच्या नेमणुका, अशा िीतीनें दििोज िाह्मणांस
यथेच्छ भोजन घालू न वि िगड दरक्षणा दे ण्यांत व बरक्षसे दे ण्यांत प्रजेस अरत दु ःख होऊन वसूल केले ल्या
सवव पैशांची नासाडी करून टाकली होती.

बिें , त्या वेळेस प्रजेची तिी खाऊन रपऊन सिकािी कि दे ण्याजोगी स्स्थरत होती काय ? मुळींच

बोलावयास नको. रतची जी कांहीं दशा होती, ती सांगतां पुिवत नाहीं. गिीब रबचािे शूद्र लोकांस िात्रंरदवस
भि उन्हाळ्यांत, पावसाळ्यांत आरण झहवाळ्यांत एकसािखे शेतांत कष्ट किावे लागत असत. त्यांचे अंगास
जाडें भिडें वस्त्र झकवा पोटास जाडें भिडें अन्नदे खील रमळण्याची मोठी मािामाि पडत असे. डोक्यास पहावें

ति फाटकी जीणव अशी वीस झकवा पंचवीस हात लांबीची झचधी, रजला पागोंटे म्हणण्यास मोठी लाज वाटते.
अंगावि सवव उन्हाळा-पावसाळाभि फाटले ली एखादी खिबिीत घोंगडी, पायांत पांचसात रठकाणीं
सांधले ला, वरून दोिीचे तुकड्यानें बांधले ला फाटका जोडा, तोरह अगदीं जेव्हां भि उन्हाळा असेल ते व्हां

मात्र घालावयाचा आरण तो संपला म्हणजे दु सिे वषाचे उन्हाळ्यास तसाच जतन करून ठे वावा. बाकी सवव
वषवभि पायास जोडा म्हणून मुळींच माहीत नाहीं. फाि काय सांगावें, नेसण्याकरितां हात-सव्वाहात लांबीचें
फडकेंदे खील रमळण्याची भ्ांत. बाजािांतून एखादी दमडी टोलीची वस्तु आणणें िंाल्यास ती

आणण्याकरितां त्याचेच एक बाजूस अथवा पागोयांत बांधावी, पिंतु ती आणण्यासाठीं दु सिें वस्त्रदे खील
रमळूं नये. ही त्यांचे खु द्द पोशाखाची संरक्षप्त हकीकत िंाली.

आतां त्यांचे रस्त्रयांचे पोशाखारवषयीं रवचािाल, ति तो सांगण्यास आम्हांस मोठें दु ःख वाटतें. त्या

रबचाऱ्या त्यावि काय समजून आपले रदवस काढीत असतील ते असोत, पिंतु यांच्याकडू न त्यांस
रतळमात्रदे खील सुख रमळत नसे. रबचाऱ्यांस एखादा जाडा घोंगडा सुमािें दोन झकवा अडीच रुपये
झकमतीचा रमळाला, ति त्यांस एक दोन वषांपयंत घालवावा लागे. त्यांस सोडवणीला दु सिें एखादें लु गडें

झकवा वस्त्रदे खील नसे, आरण पाठीमागें कामाचा िगाडा असल्यामुळें तेंच लु गडें त्यांस चाि चाि, पाच पाच
रदवस न धुतां तसेंच नेसावें लागे. एखादे वेळेस कामांतून सवड सांपडली, ति नदीवि जाऊन नेसले ल्या
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लु गड्याचा अधा भाग मोठ्या लज्जेंनें दु ःरखत होत्साता अंगाविचा काढू न तो प्रथमतः धुवावा. त्याप्रमाणें तें

लु गडें जीणव होऊन फाटत चालल्यामुळें प्रथम अंगाविील अध्या भागास रशवावें व तो नेसल्यानंति दु सिें
नेसलें लें अध्या भागास रशवावें. पुढें तें लु गडें फाटू न फाटू न त्याचा सात झकवा आठ हात लांबीचा धडपा

िाहू न त्यास इतकीं रठगळें असावयाचीं कीं, मुळचें हें कोणत्या िंगाचें लु गडे होतें हें सां गतां येत नसे. अशा
प्रकािच्या अंगास अपुत्या लु गड्याचा धडपा मोठे कष्टांनीं नेसून डोक्यावि गोवऱ्यांची पाटी घेऊन भि
बाजािांत जावे. हिहि ! रकती ही दु ःखाची गोष्ट आहे बिें !

ही सांगते वेळेस शूद्र लोकांचे अंतःकिणाचे शतशः तुकडे तुकडे होत असतील यांत कांहीं संशय

नाहीं. त्यांस असें वाटत असेल कीं, आम्ही या जन्मांत व्यथव आलों. बेहेत्ति, आम्ही जन्मतांच मेलों असतों,
ति फाि बिें होतें, पिंतु आपले समक्ष आपले रस्त्रयांची अशी दशा पाहणे नको. एक वेळ मनु ष्ट्य आपणास

कसेंरह संकट असो, शरििास मोठे क्ले श होत असोत, तथारप ते सवव सहन करूं शकेल; पिंतु आपले रप्रय
जनांचे हाल होत आहे त, हें कधींरह तो सहन करूं शकणाि नाहीं. ते पाहतांक्षणीच तो केवळ मृतप्राय होतो.

असें जिी त्यांस वाटत असेल तिी ते गिीब लोक कितात काय ? रनरुपायाची गोष्ट पडली. बिें , त्यांस
खाण्यास तिी चांगले असतें काय ? स्वप्नांतदे खील आणावयास नको. दििोज जोंधळ्याच्या, नाचण्याच्या

अथवा बाजिीच्या भाकिी नुसते रमठाचे खड्याबिोबि, रमिचीबिोबि झकवा कांद्याबिोबि खाव्या लागत.
वेळेस भाजीस तेल रमळालें ति मीठ रमळूं नये, मीठ रमळालें ति रमिची रमळूं नये. कधीं जोंधळ्याच्या झकवा
नाचण्याच्या कण्या भिडू न त्याचा घाटा करून रगळावा. कधीं कधीं नुसती भाजीच उकडू न खावी लागत
असे. कधीं कधीं जंगलांतील अुंबिें खाऊन त्यावि आपला गुजािा किावा आरण कधीं कधीं ति फक्त पाणी
रपऊन व पोट दोिीनें आंवळू न शेतांत खपावें लागत असे.

अशा प्रकािें दारिद्र्याने ग्रस्त िंाले ल्या प्रजेचा पैसा, (अरतशय कष्टांनी रमळरवले ला पैसा किरूपानें

हिण करून) त्याची व्यवस्था वि सांरगतल्याप्रमाणे आपले जातीचे आयव लोकांस जेवण घालण्याकडे स
किावी, म्हणजे मोठी झनद्य आरण कुनीतीची गोष्ट आहे . त्याच पैशाचा रनदान थोडासा अंश तिी असे कालवे

बांधण्याकडे स अथवा तशाच प्रकािचीं दु सिीं सत्कृत्यें किण्याकडे स उपयोग केला असता आरण बाकीचा

सवव पैसा आळसास उत्तेजन दे ण्यामध्यें खचव केला असता, तिी त्यापासून प्रजेचें बिें च कल्याण होऊन ती

अन्नवस्त्रास मोताद िंाली नसती व भटिाजाचे कीतीलारह कलं क लागला नसता. त्यांनीं शेतकिी लोकांचे
शेतांस अशा िीतीनें म्हणजे कालवे वगैिे बांधून पाणी पुिरवलें असतें, ति शेतामध्यें रवपुल धान्यें वगैिे वेळचे
वेळेस रपकून शेतकिी लोकांस सहज िीतीनें परहल्यापेक्षां दु प्पट, चौपट कि दे ण्याचें सामथ्यव आलें असते

आरण ते णेंकरून भटिाजे व िाह्मण लोकरह यथेच्छ लाडू चें भोजन जेवन
ू उठल्यानंति त्यांस िगड दक्षणा
दे ण्यास समथव िंाले असते . अथवा िाह्मणानें ओकािी येईतोंपयंत जेवण िंाल्यानंति, जे कोणी रततके लाडू

खातील, त्या प्रत्येकास प्रत्येक लाडू मागें जेथें दहा दहा रुपये लावावयाला सांपडत, ते थें वीसवीस झकवा
तीसतीस दे खील रुपये दे ण्यास सांपडले असते; पिंतु हा रवचाि त्यांस तूतव स्वहीतबुद्धीमुळें सुचला नाहीं.

त्या वेळेस कनाल वगैिे नसल्यामुळें शेतकिी लोकांची मोठीच दु दवशा होऊन जात असे. रजचा

परिणाम अद्यापपावेतों त्या लोकांपक
ै ीं शेंकडों गिीब लोकांस सोसावा लागत आहे . हल्लीं ज्या ज्या दे शास
शेतकीच्या कामाला पाणी दे ण्याकरितां असे कनाल नाहींत, त्या दे शांतील शेतकिी लोकांस शेतकीचें काम
किण्यास मोठी गैिसोय असें म्हटलें पारहजे, व त्यांस आपले (शेतकीच्या कामावि अवलं बून, आपले

दरिद्र्यावस्थेंत) दे शांत कनाल होईतोंपयंत मुक्त होण्यास दु सिा मागवरह नाहीं. बहु तेक लोकांस ठाऊक
आहे कीं, नवीन सिकािचे दे शांत शेतकीचें काम बहु तकरून कनालविच चालले लें आहे . आरण त्यांजमुळे

अनु क्रमणिका

ते थील शेतकिी लोकांचीरह स्स्थरत फािच उत्तम आहे . त्याचप्रमाणें या दे शांत रनिंाम सिकािचे िाज्यांत

जेथें जेथें कनाल आहे त, तेथें ते थें कुणबी लोक चांगले खाऊनरपऊन सधन आहे त. शेतास अशा स्वल्प
िीतीनें वेळचे वेळेवि पारहजे रततकें पाणी दे ण्याची सोय नसल्यामुळें या दे शाचे भागांतील कुणबी वगैिे

शेतकीचें काम किणािे लोकांवि पूवीं मोठे वाईट प्रसंग पडत असत. शेतकिी लोकांचें काम पाण्यावि
फािच अवलं बून असतें. म्हणून त्यांस पाणी जि आहे , ति सववच गोष्टी आहे त आरण पाणी जि त्यांस

शेतकीचे कामापुितें नाहीं ति ते सववच गोष्टीस मुकतात. कािण त्यांस एक पाणी जि अनु कूल आहे , ति
जमीन कशीही खिपड, पडीक, मुिमाड असली तिी ते रतजमध्यें उत्पन्न करू शकतील. फाि काय सांगावें
एक पाण्याच्या साह्यानें त्या तसल्या मुिमाड जरमनीवि जीं जीं फळें व जीं जीं धान्यें तो हं गाम नसतांना
उत्पन्न कितां येतील, त्याचें लहानसें उदाहिण पहा कीं, ‘आऊंदा’ जवळ ज्या जरमनीवि हल्लीं आपले

गव्हनविसाहे बांचा बंगला आहे , ती जमीन आपणांस थोडक्याच रदवसांपूवी अरतशय मुिमाड असल्यामुळे
कोणत्यारह प्रकािचें पीक येण्यास अगदीं नालायक असें वाटत होतें. पिंतु रतच्याविच हल्लीं फलवृक्ष,
पुष्ट्पवृक्ष आरण दु सिे नानाप्रकािचे वृक्ष व वनस्परत यांच्या योगानें एक सुंदि मनोहि बाग होऊन गेला आहे .
त्यासािखा बाग चांगले मशागत केले ले काळे भोि जरमनीवि दे खील पुणें मुक्ामीं सांपडणें रविळा.

अशा वाईट जरमनीवि असा उत्तम बाग होणें हें मोठें आियव होय. पिंतु थोडासा रवचाि करून

पारहलें असतां त्याचें मुख्य कािण त्या जरमनीवि नदीपासून पाण्याचा नळ आणून रजकडे रतकडे पाणीच

पाणी करून सोडलें आहे . यारशवाय मनु ष्ट्याचे श्रम वगैिे हीं कािणें आहे त खिीं; पिंतु तीं मुख्य आहे त असें
म्हणता येत नाहीं. त्यांत पाणीच मुख्य कािण असें समजलें पारहजे. याजकरितां शेतकिी लोकांस
शेतकीच्या कामास पाणी असणें ही मुख्य गोष्ट आहे .

ते असें समजतात की, त्यांस पाणी जि आहे , ति तेंच त्यांचे सवव धन व ऐश्वयव आहे . त्याचमध्येंच

त्यांच्या सवव सोयी व ऐषाआिामाच्या गोष्टीं आहे त. कािण त्यांस जि एकाच सालीं पाण्यानें आपलें हातचें

सोरडलें कीं त्यांचें सवव सौख्य जातें, संपरत्त जाते , ऐश्वयव जातें, आरण मुलांबाळांसह व दु सिीं कुटु ं बांतील

माणसें त्यांसह मोठे रवपत्तींत पडतात. रकत्येकांना आपला दे शत्याग किावा लागतो. रकत्येक अन्नाकरितां
त्राही त्राही होऊन लोकांच्या घिोघि, दािोदाि (भीक मागूं) लागतात. रकत्येक आपले प्राणत्यागासही
प्रवृत्त होतात. आतां या गोष्टी कोणते िीतीनें घडू न आल्या व हल्लीं येत आहे त यारवषयीं रलरहणें अवश्य
वाटल्यावरून येथें थोडे सें रलरहतों.

सृरष्टिमाप्रमाणें पजवन्य कोणत्यारह एका दे शाचे एका भागावि पडला ति दु सिे भागवि पडत नाहीं.

याप्रमाणें एका भागावि आहे ति दु सऱ्या भागावि नाहीं. याजमुळें शेतकिी लोकांस दहा पंधिा वषांआड
रपकापाण्याची तूट पडते आरण अशी तूट पडली म्हणजे रकत्येक शेतकिी लोकांनीं आपले शेतांतील आदले

वषाचें पीक, जें सुमािें सवव कुटु ं बातील माणसांस वषव सहा मरहनेपयंत पुिण्यासािखें असतें , ते वढें खाऊन
टारकलें म्हणजे त्यांचेजवळ दु सिे वषाकरितां बी भिण्यास एक पैसा दे खील नसतो. अशा प्रसंगीं िाह्मण व
मािवाडी सावकाि या लोकांची जी बनून जाते , ती सांगतां पुिवत नाहीं. ते अशा नडींत सांपडले ले

कुणब्यांस आपले पिम रप्रयकि रमत्र समजून मोठा आनंद पावतात आरण त्यापैकीं िाह्मण सावकाि त्यांचे

घिीं जाऊन रवचािात कीं, “का पाटील, आपण झचतेंत आहां असें रदसतें, यांचे कािण काय ?” “महािाज,
काय सांगावें ? गेले वषी पाऊस पडला नाहीं म्हणून त्याचे पलीकडचे सालीं जें कांहीं पीक िंालें होते, तें

अद्यापपावेतों खात आलों; अरलकडे स कांहीच जवळ िारहलें नाहीं आरण पेिणीची वेळ ति जवळ येऊन

पोहोचली. आतां काय किावें ?” असें त्यांनीं त्यांस सांगावे. तें ऐकून िाह्मण सावकािांनीं म्हणावें कीं,
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“कांहीं झचता नाहीं. आपणांस बीं भिण्याकरितां जि दहा-बािा रुपये लागत असतील ति मी दे तों.” आरण
अथात् ते गिीब रबचािे शूद्र लोक, हा सावकाि आपला कांहीं परिचय नसतांना ज्या अथी घिीं येऊन

आपणांस दहा-बािा रुपये घ्या, असें म्हणतो आहे , त्या अथी यानें कांहीं तिी घि घेण्याचा कपटरूप खोल

रवचाि योजला असावा, हें पूणव लक्षांत न आणतां, तूतव आपली पैशाची गिज होते , याजकडे च सवव लक्ष

दे ऊन आपणांस दहा-बािा रुपये दे ण्यारवषयीं त्यांस रवनंती करितात. सावकािरह ‘ठीक आहे ’ असें म्हणून
“उद्या येते वेळेस स्टांप घेऊन या व आपले कोणी भाऊबंद अथवा मुलेंबाळें असल्यामुळें त्यांसरह बिोबि

घेऊन या, बिें पाटील ! म्हणजे तुमचें काम मी खास करून दे तों. पाटीलबुवा, मी आपणांस कागद वगैिे
आणावयास सांरगतले , त्याबद्दल मनामध्यें कांहीं एक आणूं नका. मािंा तुमच्यावि पूणव भिंवसा आहे . मी
कांहीं तशांतला नव्हे , रकतीरह केलें तिी तुम्ही व आम्हीं एका गांवचे. तुमचा आमचा एक धमव असून

तुमच्याबिोबि का मी, अन्याय किीन ? अिे िाम ! असें स्वप्नांतदे खील आणावयास नको. तुमच्यारवषयीं

मािंे मनांत तसेंच किणें असतें ति मी तुमच्या घिीं चालू न ये ऊन ‘तुम्हांस कांहीं अडचण आहे काय, जि

असेल ति मी आपणांस पैशानें मदत कितों’ असें म्हटलें असतें काय ?कधींरह नाहीं.” या िीतीनें विवि
गोड बोलण्याचा पाल्हाळ लावून इकडू न रतकडू न त्याचे जवळू न कागद रलहू न घेईतोपयंत समजूत किावी.

दु सिे रदवशीं त्यांनीं स्टांप आणल्यानं ति कुलकणी वगैिे लोकांकडू न त्यांजमध्यें नानाप्रकािच्या अटीं घालू न
रलहू न घ्यावा आरण त्याजवि त्याची व त्याचे भाऊबंदांची झकवा मुलांची सहीसाक्ष घेऊन त्याचे हातावि

रलहणावळीचा वगैिे खचव कमी करून दहा-बािा रुपयांबद्दल नऊ-दहा रुपये ठे वावे. तो कागद रलहू न

त्यांस कांही रदवस लोटल्यानंति त्याचें व्याजमुद्दल जिी त्यांस रमळू न चुकलें , तिी त्या व्याजाचें व्याज आरण
त्याचें पडव्याज जु ळून त्याच्या मुलाच्या लग्नाकरितां थोडे से नवीन पैसे दे ऊन, त्याजबद्दल नवीन कागद

रलहू न घ्यावा. पुढें कांहीं रदवसांनीं त्याचें व्याज जु ळून पुनः त्याचा नवीन कागद घ्यावा. येणेंप्रमाणें िम

चालू न त्या गिीब रबचाऱ्याच्या अंगावि तीन-चाि वषांत सुमािे दोनशें-अडीचशेंची िक्म फुगली, म्हणजे
त्याजबद्दल सिकािांत रफयाद टाकून त्याजवि खचवसुद्धां तीनशें अथवा सव्वा तीनशें रुपयांचा हु कुमनामा
करून, ऐन धान्य वगैिे काढण्याची वेळ आली कीं, त्याच्या शेतीवि जप्ती आणून बसवावी.

हिहि ! अशा प्रसंगी जो कांहीं दु ःखांचा दे खावा दृष्टीस पडत असतो, तो पूणप
व णें शब्दमात्रेंकरून

वणवन किण्यास अशक्य आहे . गिीब, अनाथ, दीन अशा त्या शेतकऱ्यानें आपले मुलांबायकांसह वतवमान
वस्त्रान्नाचे मोठे हाल सोसून सवव वषवभि एकसािखे भि उन्हांत व पावसांत आरण थंडीत िात्रीचा रदवस

करून शेतांत कष्ट केले आरण त्या कष्टाचें आतां कांहीं थोडे सें फळ घेणाि, तों इतक्यामध्यें सावकािाची

स्वािी बिोबि कािकून, झशपाई घेऊन उभी ठाकते, ते व्हां काय रवचािावयाचें ! त्या शेतकऱ्यास व घिातील
सवव मुलेंमाणसांस तो सावकाि-सवांचा प्राणहािक यमरूपी िह्मिाक्षमस--आिाळरविाळ रूप धािण
करून, कािकून रशपायारद आपले दू तांसह आमचे प्राण घेण्यासच आला काय, असें वाटतें. मुलाबाळांचा

िडण्याचा एकच कल्होळ होऊन जातो. बायका घाबरून जाऊन नेत्रांतून टपटप अक्षुधािा गाळीत असतात;
व तोरह आपलें कपाळ रपटू न िडत असतो. त्या सवांवि त्या काळीं दु ःखाचा डोंगि कोसळू न पडतो. ते दाही

रदशा आठवून ईश्विाची प्राथवना कितात कीं, “प्रभो, असा वाईट प्रसंग आमचे सप्तजन्मींचे
हाडवैऱ्यांसदे खील प्राप्त न होवो !” सावकािानें घिांतील धान्यें वगैिे सामान बाहे ि काढलें , म्हणजे

शेतकऱ्यानें पटापट त्याचे पायावि डोकें ठे वन
ू अनेक प्रकािें प्राथवना किावी, पिंतु व्यथव ! रस्त्रयेनें केरवलवाणें

तोंड करून सावकािापुढें पदि पसरून रवनंती किावी कीं, “महािाज आपलें व्याज मुद्दलासह केव्हांच

रफटलें आरण पुनः आपण व्याजाचें व्याज करून आमच्यावि एवढी िक्म केलीत. बिें , ती दे ण्यास आम्हीं
कबूल आहोंत, पिंतु कृपा करून तजरवजीनें घ्याल, ति आमचे गरिबाचा तिणोपाय लागले . नाहींति

आमचा सववस्वी उन्हाळा होऊन घिचे सवव मनु ष्ट्यांची दशा दशा होईल आरण हीं अनाथ दोन-दोन, तीन-तीन
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वषांचीं मुलें अन्न अन्न करून प्राण सोडतील. आतां तुम्हीच पहात अहां कीं, या मुलांच्या अंगावि थंडीवािा
रनवािणाथव एक हातभिदे खील फडकें नाहीं. त्याचप्रमाणें त्यांचें खाण्याचीरह मोठी दशा आहे आरण आपण

हा सवव माल घेऊन गेल्यावि या बालकांची काय दशा होईल ? त्यांनीं आपलें दीनमुख कोणापुढें पसिावें ?

महािाज, आपले ठायीं दया, क्षमा, आरण शांती हे गुण मुर्षतमंत वास किीत आहे त. आपण दीनानाथ,
दीनबंधु आहांत आरण त्याच गुणांमुळें आपणांस भूदेव म्हटलें आहे . याजकरितां या गिीब बालकांची तिी

दया घेऊन त्यांचे पोटापुितें कांहीं थोडें सें धान्य ठे वा, अशी मी आपणांस हात जोडू न, पायां पडू न रवनंती
किीत आहे . रतचा अव्हे ि किणें हें आपणांस सववथैव अनु रचत आहे .”

इतकें रतचें भाषण ऐकून महािाजांनीं िागावून डोळे लाल करून म्हणावें कीं, “काय गे मूखे, शूद्रीण

होऊन तूं कां आम्हांस ्ञतान सांगतेस ? तुिंे मनांत आम्ही आपलें कजव सोडू न द्यावें, मागूं नये. स्वस्थपणें

आम्ही आपले घिी बसावें म्हणजे िंालें !” हे त्याचे शब्द ऐकून रबचािीनें हु ं चूं न करितां उगीच बसावें.
त्याचप्रमाणें घिचे सवव मनु ष्ट्यांनीं त्याचीं रवनवणी किावी. पिंतु तो रतच्याकडे स लक्ष न दे तां आपण

आिंभले ला दु ष्ट हे तु रसद्धीस न्यावा, म्हणून सवव माल गोळा करून, जो वसूल होईल तो, िकमे तून वजा
दे ऊन, बाकीबद्दल पुनः त्याचप्रमाणें दु ष्ट िम चािपांच वषांपयंत चालला, म्हणजे त्या गिीब रबचाऱ्या
शेतकऱ्याची फािच दु दवशा होऊन जात असे. त्या एका लहान अशा सात-आठ रुपयांचे िकमे करितां त्याचें
सवव शेत जाई, गुिेंढोिें जात, रवरहिीमळे जात आरण सिते शव
े टीं तोरह दे शोधडी जाण्यास अथवा आपले

प्राणत्याग किण्यास रसद्ध होई. असो. ह्या िाह्मण वगैिे सावकािांनीं आपले या इंग्रज सिकािचे दयाळू

िाज्यांतरह त्या गिीब शूद्राजवळू न व्याज मुद्दलासुद्धां पैसा जिी घेतला, तिी त्यांस धुळीस रमळवीत; ति
स्वकीय िाज्यामध्यें, त्यांस जेव्हां एक वषव पाऊस न पडल्यामुळें असा कजव काढण्याचा प्रसंग पडे , ते व्हां ते
त्यांची काय दशा किीत असतील याची, सू्ञत जनहो, तुम्हीच कल्पना किा.

त्या वेळेस त्या सिकािांत रफयाद वगैिे किावी लागत नसे. कािण त्यांचे घिांतच सिकाि होतें.

मनास वाटे ल त्याप्रमाणें कुळास मािावें, िंोडावें, त्याचा माल सवव रहसकावून घेऊन जावा, त्याचीं बैलंढोिें

रवकांवीं, त्याचे माणसांचें हालहाल किावे, ते त्याचे प्राण जाईंतोपयंत पारहजे तसें किीत. त्याचे डोक्यावि
अथवा पाठीवि मोठें थोिले धोंडे दे ऊन त्यास भि उन्हामध्यें उभे किीत आरण खालू न रमिच्यांचा धूि दे त.
त्याचे शरििाचे नाजूक भागास चाप लावीत व कोलदांडा घालू न त्यास बेदम माि दे त. सदिहू प्रमाणेच त्या
वेळचे सिकािचे िाह्मण कामगाि किपट्टी वसूल किते वळ
े ीं त्यास नानाप्रकािचे जाच किीत असत.

तथारप हल्लींचे रकत्येक सुधािले ले रविान् आयव िाह्मणांची, स्वकीय पेशवाई जुलुमांरवषयीं पक्ी

खात्री िंाली असून, केवळ आपल्या जातबांधवांच्या भयास्तव, आयव िाह्मणांचे त्रासापासून अ्ञतानी शूद्र
शेतकऱ्यांची मुक्तता िंाली. हें स्पष्टपणें उघड म्हणण्याची त्यांची छाती होत नाहीं. सबब कशी तिी वेळ

मारून नेण्याकरितां मोठ्या साववजरनक सभास्थांनीं उभें िाहू न, “पूवींपेक्षां हल्लीं या तीस वषांत शूद्र
शेतकऱ्यांची स्स्थती बिी आहे ,” म्हणून जागोजाग व्याख्यानें दे त रफिणािे व इंग्रज सिकािचे आपणांवि

शतशः उपकाि असून त्यांपक
ै ीं रकत्येक नांवालासुद्धां न स्मितां, िाज्यास स्वाभारवक असणािे शुल्लक
दोषांना सूक्ष्मदशवक यंत्रदृष्टीनें दाखरवणािे जे कोणी आहे त व रकत्येक वेडगळ जु न्या समजुतीचे आयवभट

िाह्मण फक्त जात्यारभमान दृढ मनीं धरून, त्यांचा पक्ष उचलल्यामुळें त्यांस सद्गुणांचे ओढू नताणून नकली
रूप दे ण्यास िंटणािे हल्लीं सांगत आहे त कीं, “पूवीं पेशवाईंत शूद्र शेतकऱ्यास जें सौख्य होतें तें सांगतां येत

नाहीं. त्या सुखाचें हल्ली ले श सुखदे खील नाहीं. त्या वेळची शूद्रांची िाहणी काय, चालणी काय, िीरतभाती
काय, सववच चांगलें होतें. सत्य, सद्गुण, सदाचाि, प्रामारणकपणा आरण धमव हे गुण शूद्रांमध्यें अक्षय वास
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किीत होते . त्या वेळीं शूद्र शेतकऱ्यांजवळ पैसा तिी रकती असे कीं, ‘रजकडे पहावें रतकडे शूद्रांच्या घिांतून

सोन्याचा धूि रनघत असे.’ आतां तें सौख्य नाहींसें िंालें . ती नीरत नाहींशीं िंाली, तो धमव नाहींसा िंाला
आरण ती संपत्तीही नाहींशी िंालीं.” या उपयतांचे बोलण्यांत रकती तथ्यांश आहे , यारवषयीं रवचाि किणें
वाचकांकडे सोंपवून येथें रवषय संपरवतो.
१५ जून, सन १८८५ इ.
पुणे पेठ जु नागंज

--जोतीर व गोकविर व फुले

घि नंबि ३९५
--समण प्त--
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लग्नकायव, पूजाअचा झकवा अन्य शु भाशु भ धमवकायव किण्यासाठी ग्रामजोश्याला दरक्षणा दे ण्याची

शतकानु शतके प्रथा होती. ती इतकी रुजले ली होती की, काळाच्या ओघात अशी दरक्षणा वसूल किणे हा
वतनदाि ग्रामजोश्याचा वंशपिंपिा हक् बनला होता. ईश्वि व भक्त यांच्यामध्ये आडवा येणािा दलाल

म्हणजे िाह्मण पुिोरहत अशी सत्यशोधकांची धािणा असल्यामुळे सवव धमवकाये ग्रामजोश्याला न बोलावता

पाि पाडण्यास सत्यशोधकांनी सुरुवात केली. ते व्हा धमवकाये हक्दाि भटांकडू न किवून घेतली नाहीत तिी
ग्रामजोश्याला दरक्षणा हक्ाने रमळाली पारहजे असे भट-रभक्षुकांचे म्हणणे होते. हा हक् प्रस्थारपत
किण्यासाठी त्यांनी मुंबई इलाख्यातील तसेच वऱ्हाड मध्य प्रांतातील सत्यशोधकांवि वािंवाि रदवाणी दावे

दाखल केले होते . १८८४ साली जु न्निच्या काही भटांनी ओतूि येथील ग्रामजोश्यांना पुढे करून बाळाजी
कुशाबा डु मिे पाटील यांच्यावि दावा केला होता. आपल्या दोन्ही मुलींची लग्ने बाळाजी डु मिे पाटलांनी
स्वतःच लावल्यामुळे बुडाले ली दरक्षणा न्यायालयाने आपल्याला रमळवून द्यावी असे वादी भटजींचे म्हणणे
होते .

२९ माचव, १८८६ िोजी या दाव्याचा रनकाल िाह्मण सबजज्जाने रदला आरण प्ररतवादीने आठ आणे

दरक्षण ग्रामजोश्यास द्यावी असा आदे श रदला. त्यारवरुद्ध प्ररतवादींनी अपील केल्यावि रजल्हा न्यायालयाने

ग्रामजोश्यांचा दरक्षणा मागण्याचा हक् मान्य केला. पण यजमानाची इच्छा नसली तिी त्याने
आपल्याकडू नच धमवकायव किवून घेतले पारहजे हे भटजींचे मागणे गैिवाजवी ठिवले . या रनकालारवरुद्ध
भटजींनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मारगतली तेव्हा उच्च न्यायालयानें रजल्हा न्यायालयाने आधी

रदले ल्या रनणवयावि रशक्ामोतवब केले . जोतीिावांच्या मृत्युनंतिही तीसपस्तीस वषे जोशीवतनाचा हा गुंता
सुटला नव्हता. कािण मुंबई व नागपूि येथील न्यायमूतींनी ग्रामजोश्यांचा दरक्षणा वसूल किण्याचा हक्

मान्य केला होता ति कलकत्ता, मद्रास, आग्रा येथील उच्च न्यायालयांनी भट-रभक्षुकांनी धमवकाये केली

नसल्यास त्यांना दरक्षणा वसूल किण्याचा हक् नाही असे रनणवय रदले होते . १९२१ पासून सत्यशोधकांनी
जोशीवतन िद्द किण्यासंबंधीची रवधे यके मांडण्यास सुरुवात केली. अखेि अशा आशयाचे सीतािाम केशव

बोल्यांनी मुंबई कायदे मंडळात मांडले ले रवधेयक ३ ऑगस्ट १९२६ िोजी मंजूि िंाल्यामुळे जोशीवतन
कायद्याने नष्ट िंाले .
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(ग्र मणजोश च्ं य हक्क बिलच मणोािमण नंबर ८३१
सन १८८४ य त
ं ील हंशील.)
ज हीर खबर

सवव झहदु धमानु यायी त्यांतून मुख्यत्वेंकरून मिाठे , माळी, कुणबी, कोळी, धनगि वगैिे जातीचे

लोकांस ह्या पत्रािािें जाहीि किण्यांत येतें की, िाह्मण लोक आमचे लोकांकडू न लग्नकायास झकवा
दे वदे वतांच्या पूजाअच्या किण्यासमयीं आरण इति शुभाशु भ कायाचे वेळीं मनास वाटे ल त्याप्रमाणें

यजमानाकडू न अडवून पैसे घेतात. ह्या सवव कािणांकरितां व प्रत्येक मनु ष्ट्यास आपापले धमवसंबध
ं ीं कायव

किण्यास झहदु शास्त्राची पूणव सत्ता असल्यामुळें आज रकत्येक रदवसांपासून वि दशवरवले जातींचे लोक ह्या
मुंबई इलाख्याचे रकत्येक भागावि िाह्मणांचे (भटांचे) साह्यारशवाय वि दशवरवले लीं धमवसंबध
ं ीं काये किीत

आहे त; पिंतु हें किणें भट लोकांस न आवडू न व त्यांचे िक्ताचें पाणी िंाल्यारशवाय फुकट रमळत असले लीं
उत्पन्नें बुडूं पहात आहे त, हें जाणून जुन्नि प्रांतांतील भटांनीं ओतूि येथील कांहीं जोशांस पुढें करून िा.
बाळाजी उफव काशीबा कुशाजी पाचील डु मिे , ओतूिकि यांनीं आपल्या दोन मुलींचीं लग्नें स्वतः लारवलीं

म्हणून भटांची ६॥ रुपये नु कसान िंाली, यास्तव ती नुकसान सदिचे बाळाजी यांजकडू न भरून
घेण्याकरितां वामन जगन्नाथ, शंकि बापुजी, बळवंत सखािाम, िामचंद्र सदारशव जोशी, उदास या सवांनीं
जु न्नि कोटांत रफयाद केली. सांप्रतचे काळास अनु सरून पहातां भटांचा कोणत्याही प्रकािचा हक् इति

लोकांवि पोंचत नाहीं, हें न्यायदृष्टीनें उघड असून न्यायाधीश महादे व श्रीधि, सबार्षडनेट जज्ज, जात िाह्मण
यांनीं आपले िाह्मण रफयादीचे स्वरूपाकडे पाहू न ता. २९ माचव सन १८८६ इसवी. िोजीं असा ठिाव केला
कीं, प्रत्येक लग्नाबद्दल प्ररतवादी बाळाजी पाटील डु मिे यांनीं ४ आणे म्हणजे दोनी लग्नांबद्दल ८ आणे
द्यावेत असा ठिाव केला. ह्या ठिावाबद्दल वरिष्ठ कोटांत प्ररतवादी यांजकडू न अपील होणें आहे व अपीलाचा
रनकाल लागेपयंत आमचे लोकांनीं म्हणजे ज्यांचे येथें लग्नकायें होतील व जेथें भटजी झकवा ग्रामजोशी

लग्न लारवण्याबद्दल हक्ानें पैसा मागतील, ते थें प्रत्येक लग्नाबद्दल मशािरनल्हे िा. सा. सबजज्ज यांच्या
ठिावान्वयें तूतव चािच आणे लग्न साडे वगैिे रवरध करून घेतल्यानंति द्यावे लागतील व हें सबजज्ज
साहे बांच्या फैसल्यावरून सवांस कळरवण्यांत येत आहे .

अनु क्रमणिका

रफयादाचा नंबि ८३१ सन १८८४ चा
जु न्नि कोटाचा रशक्ा

जोतीर व गोंिविर व फुले .
न र यक मणे घ जी लोखंडे.
भ ऊ ाोंड जी प . डु ं बरे .
र मणचंद्र तुा र मण हे जीब.
लक्ष्मणक गकुजी शेटे.
िवश्र मण ाुश जी प . पव र.
र वजी मणल्ह रजी बोाड.
संतु र मणजी ल ड.
िचमणक जी मणथ जी प . डु ं बरे .
गकु ब पुजी प . डु ं बरे .

-- समण प्त --

अनु क्रमणिका

१८
मण मण परमण नंि य स
ं पत्र

अनु क्रमणिका

मण मण परमण नंि य स
ं पत्र
१८७९ साली श्री. शंकि तुकािाम शाळीग्राम यांनी “थोि पुरुषांचे आरण रस्त्रयांचे पोवाडे ” हा

पोवाड्यांचा संग्रह प्ररसद्ध केला. एच. ए. अॅकवथव हे इरतहास प्रेमी आय. सी. एस. अरधकािी याच वषी

मुंबईच्या सरचवालयात महसूल खात्याचे अवि सरचव म्हणून काम किीत होते . त्यांच्याच खात्यात
जोतीिावांचे स्नेही नािायण महादे व उफव मामा पिमानंद अधीक्षक म्हणून काम किीत होते . मिाठ्यांच्या
पिािमाचा इरतहास सांगणािे पोवाडे गोंधळ्यांना मुखोद्गत होते . त्यांच्याकडू न ते ऐंकून व उतिवून घेऊन
पोवाड्यांचे संकलन व प्रकाशन किण्याचे काम शंकििाव शारळग्रामांचा रकत्ता रगिवून त्यांच्या सहकायाने

किण्याचा अॅकवथवसाहे बाने रनधाि केला. १८८६ पासून या कामास सुरुवात करून त्याने शंकििाव

शारळग्रामांचे सहकायव रमळवून १८९१ साली “इरतहास प्ररसद्ध पुरुषांचे व रस्त्रयांचे पोवाडे ,” हा संग्रह प्ररसद्ध
केला. पोवाड्यांच्या संकलनाच्या या कामात अॅकवथवला मामा पिमानंद मदत किीत असत. जोतीिावांच्या

संग्रहात असे पोवाडे असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मामा पिमानंदांनी ३० मे , १८८६ िोजी जोतीिावांना
एक पत्र पाठवले होते . त्याला जोतीिावांनी पाठवले ले उत्ति पुढे छापले आहे .

⧠⧠⧠

अनु क्रमणिका

मण मण परमण नंि य स
ं पत्र
मुक्ाम पुणें त॥ २ माहे जून १८८६ ई ॥
िाजमान्य िाजेश्री नािायणिाव माधविाव पिमानंद मु॥ आंबेि
साष्टांग नमस्काि रव. रव. आपलें ता॥ ३० माहे गुदस्तचे कृपापत्र पावलें . त्याचप्रे॥ पुण्याचे

हायस्कुलांतील भागवतमास्ति यानीं शंकि तुकािाम यानीं छापले लें पवाड्याचे पुस्तकांतील कांहीं

शाहीिांची एक याद मजला आणून रदली, यावरून मी त्यास येक वेळीं कळरवलें कीं, सदिचे पवाड्याची
प्रत मजजवळ नाहीं आरण ती पारहल्यारशवाय मला यारवषयीं कांहीं कळरवतां येत नाहीं. नंति त्यांनीं तें

पुस्तक मला आणून दे ण्याचें कबूल केलें . पिंतु त्यांनीं कबूल केल्याप्रे॥ पवाड्याचें पुस्तक आणून रदलें नाहीं.
सबब त्यारवषयीं मला कांहीं आपल्यास रलहू न कळरवतां आलें नाहीं.

रफतुिी गोपीनाथपंताचे साह्यानें रशवाजीनें दगा करून अफिंुलखानाचा [वध ?] केला. तान्हाजी

मालु सऱ्यानें घोिपडीचे साह्याने झसहगड रकल्ला काबीज केला व रशवाजीनें पुण्यांत दिोडा घालू न मुसलमान

लोकांस कापून काढलें . या सवांच्या कच्च्या हकीकतीचे खिे पवाडे मािंे पहाण्यांत आले नाहींत. आज

रदनपावेतों युिोरपयन लोकांनीं जे कांहीं इरतहास तयाि केले आहे त, ते सवव शूद्र आरण अरतशूद्रांची
वास्तरवक स्स्थरत ताडू न न पहातां + + + िंांकून आयव भटिाह्मणांचे ग्रंथावि व भटकामगािांचे सांगण्यावि
भिंवसा ठे वन
ू इरतहास तयाि केले आहे त. व अलीकडे भटिाह्मणांचीं रविान पोिें सोिें नवीन पवाडे करून

हळू च मैदानांत आणीत आहे त. त्यापैकीं मािंे पहाण्यांतही बिे च आले आहे त आरण त्यांतील शूद्रांनीं

कमरवले ल्या मोत्यापोंवळ्यांचा चािा चिणािे भागवती, गोिाह्मणासह दादोजी कोंडदे वास फाजील
आगांतुकी किावयास लावल्यामुळें तसल्या बनावट पवाड्यांचा मी संचय केला नाहीं.

आठ वषांपूवी जेव्हां मी मुंबईत आपले घिीं भेटावयास आलों होतों, ते व्हां पांचगणीचे पाटील

िामपासमक्ष आपल्यास शूद्र शेतकऱ्याचे दै ण्यवाण्या स्स्थतीचा कांहीं दे खावा जगापुढें आणणाि, म्हणून
कबूल केलें होतें. तें त्या दे खाव्याचें असूड या नावाचें तीन वषांपूवीं येक पुस्तक तयाि केलें व त्याची येकेक

प्रत आपले कलकत्त्याचे हिभास व अष्टपैलू गविनि जनिल [साहे ब व ?] श्रीमान महािाज बडोद्याचे

गायकवाड सिकािास पाठरवल्या आहे त. आमच्या शूद्रांत भेकडबाहु ले छापखानेवाले असल्यामुळें तें पुस्तक
छापून काढण्याचें काम तूतव येके बाजूला ठे रवलें आहे . असूडाची प्रत आपल्यास पहाण्याकरितां पारहजे
असल्यास त्याप्रमाणें रलहू न आल्याबिोबि त्याची नकल किण्यास ले खक बसरवतों. नकल होण्यास सुमािें
एकदोन मरहने लागतील असा अदमास आहे . कळावें लोभ असावा ही रवनंती.

आपला
जोतीर व गोकविर व फुले
—समण प्त—

अनु क्रमणिका

१९
सत्यसोधा समण जोक्त मणंगल ष्टा सह
सवम पूज -िविध

अनु क्रमणिका

सत्यसोधा समण जोक्त मणंगल ष्टा सह सवम पू ज -िविध
हे पुस्तक श्री. िाम पटवधवन यांनी महात्मा फुले : समग्र वाङ्मयाच्या परहल्या आवृत्तीचे संपादक

धनंजय कीि आरण डॉ. स. गं. मालशे यांना उपलब्ध करून रदले होते . १८८७ च्या जूनमध्ये नािायण
मे घाजी लोखंडे यांनी प्ररसद्ध केले ल्या प्रथमावृत्तीत जोतीिावांनी िचले ल्या पाच मंगलाष्टकांचा समावेश
केले ला आहे .

याखेिीज सोमवाि तािीख ४ फेिुवािी, १८८९ िोजी यशवंत जोतीिाव फुले आरण लक्ष्मीबाई

ग्यानोबा ससाणे यांच्या रववाह समािंभासाठी जोतीिावांनी िचले ली आणखी तीन मंगलाष्टके म्हणण्यात

आली होती असे १० फेिुवािी, १८८९ च्या दीनबंधूवरून रदसते . यशवंत फुले व लक्ष्मी ससाणे या वधूविांनी
सत्यशोधक समाजाच्या पंचांकडू न लग्नरवधी किण्याची पिवानगी घेतल्यावि प्रथम जोतीिावांचे कािकून
गोझवद गणपतिाव काळे यांनी पािंपरिक मंगलाष्टक म्हटले त्यात दशावतािांचा उल्लेख केले ला होता.
जोतीिावांना दशावतािांची कल्पना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी वधूविांकडू न त्या कल्पनेचे खंडन केले .
(वधू )
व्य पोनी जग सवम र हिस असें ने कोिन हे मणूढ रे ।
ाच्छ च्य शिरर त तोिच अवघ हे मण िनती हो खरे ।
इच्छे ने अवघीच सृिष्ट रिचशी रक्षीिश संह िरशी ।
ठे व य साल ं समणथम अपुल्य त ब्य त तूं आससी ।
सत्य मणंगल-ध्य नीं धर ॥ १ ॥
(वर)
ऐसे तूं अवत र घेशी लिटाे ऐसें मणुखीं िु ष्ट्ाृती ।
मण र य खल िु ष्ट र वक जगी िनलम ज्ज ते बोलती ।
सवाच अमणुच िपत असिश तूं मण त िह िू जी नसो ।
य स ठी अमणुच्य मणनी अनु ििनी प्रीती तुझीची असो ।
सत्य मणंगली—ध्य नी धर ॥ २ ॥
(वधू )
वताय सुपथीं आम्ह स इषक िे िे वर य असे ।
जोडोनी ार िीन मणी तव ाृप ि न स मण गीतसे ।
न ही आाृित रुप जन्मण तुजल ऐसें असोनी जनीं ।
तूं मणत्सीउिर त
ं जन्मणिस असें व टे खल च्ं य मणनी ।
सत्य मणंगल—ध्य नी धर ॥ ३ ॥

केला.

महात्मा फुले : समग्र वाङ्मयाच्या चौथ्या आवृत्तीत विील तीन मंगलाष्टकांचा प्रथमच समावेश

अनु क्रमणिका

सत्यमणे व जयते

अथ

सत्यशोधा समण जोक्त मणंगल ष्टा सह
सवम पूज -िविध
हें पुस्तक

जोतीर व गोकविर व फुले

सत्यशोधक समाजाचे सभासद
यांनीं

लोकरहताथव केलें
तें

िा. िा. न र यकर व मणे घ जी लोखंडे य न
ं ीं आपले
दीनबंधु छापखान्यांत छापून प्ररसद्ध केलें .

माहे जून सन. १८८७

कामणत १ आक

अनु क्रमणिका

ह्या प्रथम आवृत्तीच्या २००० (दोन हजाि) प्रती छारपल्या आहे त.
खचव जाऊन बाकी नफा िाहील तो िीनबंधूच्य
सहायाथव पुस्तककत्यानें अपणव केला असे.

अनु क्रमणिका

सत्यमणे व जयते
सत्यशोधा समण जोक्त िवव हसंबंधी िविध
अथ
प्रातःकाली प्रथम वि होणाऱ्या मुलानें नाहाव्याकडू न आपली चुंच किरवल्यावि किवल्यांनीं त्यास

उटणें लावून ते ला्यंग करून स्नान घालावें. नंति, त्यानें आपल्या रशवािांत जाऊन ते थें मुकिि केले ल्या

जाग्यावि, आपल्या उत्पन्नकत्यासरहत महासु्याचे नांवानें पूजा करून, ते थें रखसका, पंचखाजे व पानाचे
रवडे अपवण करून घिीं यावें. नंति मंडपांत वस्त्रांचे आसनावि धान्याचा चौक भरून, त्यावि त्यास बसवून
पांच सुवारसनीनीं त्याचे सवव अंगाला हळद लावून कपाळावि कुंकाचा मळवट भिावा. नंति त्यानें पोशाख

केल्यावि, त्याचें पागोटें अथवा मुगुटावि फुलांची मंडवळी बांधून, त्यास फुलांचा पोशाख चढवून, त्याचे

हातांत कटाि दे ऊन, त्याची सवांनीं अलायबलाय घेऊन त्याच्या उष्ट्या हळदीबिोबि रचिडी, चोळी,
फुलांची मंडवळी, हािगजिे व कोिडा रशधा वधूचे मंडपांत पाठवून द्यावा. वधूस हळद लावून एकंदि सवव
स्त्रीपुरुष वऱ्हाडी विाचे मंडपांत आल्यावि विानें गडगनेि घेण्यास सुरुवात किावी.

नंति विानें सोनािाकडू न कुळस्वामीच्या टाकास उजाळा रदल्यानंति, विाच्या कुळांतील एका

पुरुषानें आपल्या अंगास चंदनाच्या उया घेऊन, एका तबकांत गुलाल भंडािांत महारविाच्या टांकापुढें

रवड्याचें सामान ठे वन
ू , त्यावि स्वच्छ रुमाल घालू न, डाव्या हातांत तें पात्र घेऊन उजव्या हातांत नागवी
तिवाि घेऊन गांवचे वेशीजवळ जाऊन, आपल्या कुळस्वामी महारविाचे नांवानें पूजा करून वाजतगाजत

मंडपांत पित आल्याबिोबि आपल्या कुळधमानुसाि तळी (रवडा) उचलू न, मंडपांत आनंदाचा दीप लावून

दे वकायासंबध
ं ी भोजन सवांनीं यथासांग सारून, आपल्या कुळस्वामीच्या टांकापुढें त्याच्या सन्मानाथव डाका,
भिाड व गोंधळाचे नादांत सवव िात्रभि आनंद किावा.

लग्नाचे रदवशीं विाचे घिीं मंडपांत पिटीणीनें वस्त्राचे आसनावि धान्याचा चौक करून त्यावि

विास बसवून त्याचें पागोटें अथवा मुगुटावि रतिाचे फळानें तेला्यंग करून त्याचे हातांत कंकण बांधावें.

नंति कटािीला लोण बांधून त्यास आशीवाद दे वन
ू त्याची अलायबलाय घेतल्यावि, विानें आपल्या परिवाि
वऱ्हाडासह तळ उचलू न वधूचे गांवांत जावून ते थील चाव्हडींत पुिती जागा नसल्यास दु सिे रठकाणीं

वऱ्हाडासरहत बसावें. आरण ते थून विानें वधूस तयाि होवून बसण्याकरितां सांगण्यास, विधाव्यास वधूचे
पालकाचे घिीं पाठवावें. त्यापुढें वधूकडू न आले ल्या पोषाकासह दे णग्यांचा स्वीकाि करून आपल्या

कुळस्वामीचा आठव किीत वधूचें घिाकडे आपल्या वऱ्हाड परिवासासह, मोठ्या आनंदानें रमिवत रमिवत
जावें.

पुढें वधूच्या गांवांतील महािणीनें हातांत दीपताट घेऊन विमुलास ओंवाळू न त्याची अलायबलाय

घेतांच विानें वधूचे मंडपांत प्रवेश करून, प्रथम वधुविानें आपली व आपआपल्या रपत्याची नांवें, आडनांव,ें
हल्लींच्या वस्तीचीं नांवें, तािीख अथवा रतरथ, वाि, मास, वतनाचीं नांवें कळवून, सवांसमोि वधुविामध्यें

किािसंबध
ं करून घेण्याकरितां जातीचे पंचापासून पिवानगी घ्यावी आरण अंतिपट मधीं असतां, वधुनें
विाचे गळ्यांत घालण्याकरितां फुलांची माळ आपल्या हातांत घेऊन व विानें वधूच्या हातांत
घालण्याकरितां आपल्या हातांत अंगुस्तान घेऊन समोिासमोि उभे िहावें. पुढें वधुविावि कांहीं रवघ्नें
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आल्यास त्याचें रनवािण किण्याकरितां वधुविांनीं आपआपल्या मामाचे हातीं शस्त्रे दे ऊन, त्यास आपआपले

पाठिाखे किावे आरण विवधूनें पाळीपाळीनें मंगळरूपी किाि वदण्याची सुरुवात किावी. विवधु रबचािे

रविान नसून लाजाळू रदसल्यास, ह्या उभयतांस त्यांचे इष्टरमत्रांनीं मंगळें म्हणूं लागण्यास सहाय किावें ;
पिंतु वधुविाचे जातीस नीच मानून त्या सवांस आपले सेवक, दास म्हणणाऱ्या धूतव, कपटी आयवभट
िाह्मणाची या कामीं सावलीदे खील पडू ं दे ऊं नये.

॥ (मणंगळ ष्टा) ॥
(वर)
िे व चे िनयमण ं प्रमण क धरुनी, च ले तुझें ाूळ गे ॥
सत्य नें अवघ्य त
ं श्रेष्ठ असशी, तैसेच हे त्वत्सगे ॥
अज्ञ न्य समणदृिष्टनें िशािवशी, तूं ज्ञ न त्य ि िवशी ॥
प्रीतीनें विरतों तुल अिज तुझी, ऐाून ाीर्णत अशी ॥
शु भमणंगल स वध न ॥ १ ॥
(वधू )
मण नीशी जिर त्व ं ििलें अनु ििनीं, ात्या समण ध नसे ॥
आम्ह सवम िस्त्रय ं असे बहु िपड , हें ने कशी तूं ासें ॥
स्व तंत्र्य नु भव िच ओळख अम्ह , झ ली नसे मण नसीं ॥
य स ठीं अिधा र िे िशल िस्त्रय ,ं घे आिक त्य ची अशी ॥
शु भमणंगल स वध न ॥ २ ॥
(वर)
स्थ प य अिधा र मणी झटतसे, य ब या च
ं े सि ॥
खचाय मणकन भी न मणी िामणिपही, सवमस्व मण झे ाि ॥
मण नीतों साल िस्त्रय स
ं बिहकी, तूं एाली मणस्त्प्रय ॥
ात्याचें भय मणी मणन त
ं तुजल , ठे वीन पोस वय ॥
शु भमणंगल स वध न ॥ ३ ॥
चवथ्या मंगळाष्टकाचें रतसिें पद पुिें होतांच, वधूनें अंतिपट एकीकडे करून विाच्या गळ्यांत

फुलांची माळ घालतांच, विानें वधूचे उजवे हाताचे बोटांत अंगठी घातल्याबिोबि वधुचे विानें पाणीग्रहण
करून एकंदि सवव उभयतांकडील परिवािासह स्त्रीपुरुष वऱ्हाडींनीं आरशवादरूपी पांचवें मंगळाष्टक म्हणून
वधुविावि पुष्ट्पवृरष्ट किीतोंपावेतों ते थेच उभे िहावें.
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मणंगळ ष्टा
(वधू )
बंधुवत्मणजल समणस्त असती, त्वदिभन्न जे ाीं नर ॥
आज्ञ भंग तुझ ारीन न ाि मणी सत्य ात्यावर ॥
ठे वोनी अवघ िच भ र झटु ंय , लोा ं ार य िहत ॥
ह त ल धरुनी तुल विरतसे, सवापुढें मणी अत ं ॥
शु भमणंगल स वध न ॥ ४ ॥
सवम स्त्रीपरुष न
ं ी म्हक वय चें
मणंगळ ष्टा
आभ र बहु मण िनजे आपुिलय , मण त िपत्य च
ं े सि ॥
िमणत्र च
ं े तुमणच्य तसेच असती, जे इष्ट त्य च
ं े वि ॥
वृदध पंगु सह य द्य मणुिलमणुल ,ं िवद्य तय शीाव ॥
हषें वृिष्ट ार फुल च
ं ी अवघे, ट ळी अत ं व जव ॥
शु भमणंगल स वध न ॥ ५ ॥

लागावें.

पुष्ट्पवृरष्ट िंाल्याबिोबि वधुविांनीं, आपल्या उत्पन्नकत्यासरहत आपल्या कुळस्वामीचें झचतन करूं

आिशवाि
वधुविा ह्या बहु शस्क्त द्याया ।

समथव तो जोरच जगा किी या ॥

सुबुरद्ध, रवद्या, बल आरण भूती ।
दया तयाच्यारच कृपें किोरत ॥

मनीं स्वकत्या दृढ झचतुनी हो ।
बळी कूळस्वामी आठवा हो ॥

तशीच झवध्यावरल स्वारमणीला ।
स्मिा तसा काळरह भैिवाला ॥
खंडेिावा पारहजे आठरवला ।

तैसातुम्ही त्यारह महासु्याला ॥
न्याय कता जो नउ खंडचा हो ।

याशीं स्मतां सुख तुम्हा बहु हो ॥
इतक्यांत समोिासमोि कांहीं अंति मध्यें ठे वन
ू , दोन चविंग अथवा आसनें सुशोरभत करून, त्यावि

वधुविांस बसवून उभयतांमध्यें रनमवळ जरमनीवि, एका पाण्यानें भिले ल्या घटावि नािळ ठे वावा व त्याचे
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एके बाजूला जरमनीवि जोतीबा अथवा बरहिोबाचा गुलालानें रत्रशूळ काढू न, दु सिे बाजूला जरमनीवि

खंडेिावाच्या भंडािानें भाला काढू न त्याचे भवतालीं अकिा पानांचे रवडे मांडून, त्या प्रत्येक रवड्यावि एक
सुपािी, एक हळकुंड, एक खािीक, एक नािळ अथवा एक खोबऱ्याची वाटी व एक सणी (दोन पैसे) ठे वन
ू ,
विाच्या उजवे बाजूला चंदनांचीं लाकडे पेटवून केले ल्या ज्वालांत, वधुविांच्या मनांत पूवी ज्या कांहीं म्हणून
दु ष्ट वासना आल्या असतील, त्या सवव त्यांनीं आपआपल्या मनाचा दृढरनिय करून, जाळू न टाकून, शुद्ध
मनें करून, खालीं रलरहले ली महापूजा किण्यास आिंभ किावा.
पू ज
सत्यमणे व जयते
आा शिनमणाकात्रे नमणुः, ते जिनमणाकात्रे नमणुः, व युिनमणाकात्रे नमणुः, उिािनमणाकात्रे नमणुः,
पृथ्वीिनमणाकात्रे

नमणुः,

सूयिम नमणाकात्रे

नमणुः,

चंद्रिनमणाकात्रे

नमणुः,

तरग
ं किनमणाकात्रे

नमणुः,

मणयूरिनमणाकात्रे नमणुः, मणामटिनमणाकात्रे नमणुः, अकुरेकुिनमणाकात्रे नमणुः, पजमन्यिनमणाकात्रे नमणुः,
स गरिनमणाकात्रे नमणुः, ाच्छिनमणाकात्रे नमणुः, मणत्स्यिनमणाकात्रे नमणुः, जलजंतुिनमणाकात्रे नमणुः,
वटवृक्षिनमणाकात्रे नमणुः, चंिनिनमणाकात्रे नमणुः, तुलशीिनमणाकाते नमणुः, ांिमणूलिनमणाकात्रे नमणुः,
वेलीिनमणाकात्रे

नमणुः,

सुगंधिनमणाकाते

नमणुः,

पुष्ट्पिनमणाकात्रे

नमणुः,

फलिनमणाकात्रे

नमणुः,

िपपीिला िनमणाकात्रे नमणुः, गजेंद्रिनमणाकात्रे नमणुः, अश्विनमणाकात्रे नमणुः, ाीटािनमणाकात्रे नमणुः,
बुिद्धमण न

प्र कीिनमणाकात्रे

नमणुः,

स्पशेंिद्रयिनमणाकात्रे

नमणुः,

ाकें िद्रयिनमणाकात्रे

नमणुः,

चक्षु करिद्रयिनमणाकात्रे नमणुः रसनें िद्रयिनमणाकात्रे नमणुः, घ्र कें िद्रयिनमणाकात्रे नमणुः, ज्ञ नें िद्रयिनमणाकात्रे
नमणुः,

शु द्धिवच रिनमणाकात्रे

मणह बळीर ज िनमणाकात्रे
मणह रखंडेर विनमणाकात्रे

नमणुः,

नमणुः,
नमणुः,

ाुळस्व मणीकीिनमणाकात्रे
मणह जोतीब िनमणाकात्रे

नवखंडच

नमणुः,

नमणुः,

न्य यीिनमणाकात्रे

ाुळस्व मणीिनमणाकात्रे
ा ळबिहरीिनमणाकात्रे

नमणुः,

मणह सुभ िनमणाकात्रे

नमणुः,
नमणुः,
नमणुः,

सप्त श्रयिनमणाकात्रे नमणुः, ब्रह्मर क्षसिनिाळकात्रे नमणुः
स्न नं समणपम य िमण, पंचमणृतस्न नं समणपम य िमण, सुगंध ििा स्न नं समणपम य िमण, चंिनं िवले पनं
समणपम य िमण, अक्षत ं समणपम य िमण, पुष्ट्पं समणपम य िमण, धू पं समणपम य िमण, नै वेद्यं समणपम य िमण, त ब
ं ुलं समणपम य िमण,
ििक्षक ं समणपम य िमण, शू द्रिवद्व न य ििक्षक ं समणपम य िमण.
पूजा पुिी होतांच, वधुविांचे अंगाविचे वस्त्रांना स्पशव होऊं न दे तां, उभयतांचे भवताली, कच्या

सुतानें वेष्टून मयादा किावी आरण त्या मयादे चे आंत वधुविांनीं सवांसमक्ष प्ररत्ञता किावी, ती येणेंप्रमाणें :-वर (शपथ)

आजपासून मी तुला मािंी भाया कबूल करून; जातपंचासमक्ष मी प्ररत्ञता करितों, ती अशी कीं,--

आजपासून मी तुला या सूतभि मयादे इतकी दे खील जागा सोडू न तुझ्याबाहे ि जाणाि नाहीं; म्हणून आपल्या
उत्पन्नकत्यासरहत कुळस्वामीस स्मरून प्ररत्ञता करितों.

अनु क्रमणिका

वधू (शपथ)
आजपासून मी तुला मािंा भ्ताि कबूल करून, जातपंचासमक्ष मी प्ररत्ञता करितें, ती अशी कीं,--

आजपासून मी तुला या सूतभि मयादे इतकी दे खील जागा सोडू न तुझ्याबाहे ि जाणाि नाहीं; म्हणून आपल्या
उत्पन्नकत्यासरहत कुळस्वामीस स्मरून प्ररत्ञता करितें.

प्ररत्ञता केल्यानंति मयादा केले ल्या सुताचीं दोन कंकणें करून वधुविांनीं एकमे कांच्या हाताच्या

मनगटांत बांधून वधूस विांचे उजवे बाजूला शेजािीं बसवून, जातींतील सुवारसनींकिवीं उभयतांचे पांघित्या

शेल्याची महा सत्य गांठ दे ऊन, वधूच्या मातारपत्यांनीं अथवा वधूच्या मामीमामांनीं विास गंधपुष्ट्पारद अपूवन
वधूस कुंकू लावून रतची ओटी भरून, रतच्या अंगाविच्या वस्त्रालं कािासह भोजन घेण्याचीं पात्रें दे ऊन,

कन्यादान करून त्यांस नमस्काि केल्याबिोबि वधुविांनीं, आपले जातींतील मु लीमुलें रशकरवण्याकरितां
जातफंडास महादरक्षणा दे वन
ू आपल्या जातपंक्तीबिोबि बहु ल्यावि एके ताटांत जेवण घ्यावयास जावें.

दु सिे रदवशीं प्रातःकाळी विानें जानवस घरून वधूचे अंगास लावण्याकरितां रखसका, स्नानाचे पूवी

केंसास लावण्याकरितां सुवारसक तेल व मसाला आरण नाहाल्यावि वेणींत घालण्याकरितां फुलें पाठवून

द्यावींत. नंति विानें दोन प्रहरून वधूकरितां साडीचोळी, अलं कािासह ओंटीचे सामान व वऱ्हाडाकरितां
पानसुपािी, गुलाबपाणी, अत्ति, फुलें , बिोबि घेऊन वाजतगाजत मोठ्या थाटानें रमिवत रमिवत वधूचे

मंडपांत गेल्यावि फक्त साडीचोळी व अलं काि वधूसाठीं घिांत पाठवून आपण वऱ्हाडाबिोबि मंडपांत
बसावें. पुढें वधूनें साडीचोळी नेसून अंगावि अलं काि घालू न मंडपांत आल्यावि वधूनें विाचे उजवे बाजूला
शेजािीं बसून, उभयतांनीं पूवीप्रमाणें आपल्या उत्पन्नकत्यासह कुळस्वामीची पूजा केल्यानंति जातपंचांचे

आ्ञतेवरून जातींतील पांच सुवारसनींनी वधूस हाळदकुंकू दे ऊन रतची ओटी भिावी व वधूनें त्या पांच
सुवारसनींस हाळदकुंकू दे ऊन त्यांच्या ओया भिाव्यात. नंति जातींतील मुलीमुलांस रवद्या

रशकरवण्याकरितां, जातफंडांत टाकण्याकरितां महादरक्षणा दे ऊन, विवधूच्या आप्तसोयऱ्यांनी व
इष्टरमत्रांनीं आणले ले अहे ि ज्याचे त्यांनीं स्वीकाि केल्यानंति उभयतां व्याह्यांनीं एकमे कांस पोषाक करून,
जातींतील स्त्रीपुरुषांसह एकंदि सवव वऱ्हाडांस गुलाबपाणी, अत्ति, फुलें दे वन
ू रवडे वाटल्याबिोबि विाचे
वऱ्हाडांनीं जानवस घिीं जावें.

विानें वधूचे गांवांतील जातवाल्यांस शस्क्तप्रमाणें गांवजेवण आरण िात्रीं वधूचे मंडपासमोि मैदानांत

उभयतांनीं आपआपले आप्तसोयिे िाजांच्या एकमे काशीं िास (िाज) भेटी किवून , उभयतां वऱ्हाडांनीं
एकमे कांवि िंग गुलाल उडरवण्याची िे लचेल करून आपले िंेंडे नाचरवल्यावि वधूचे मातारपत्यांनीं विाचे

मातारपत्यांस वस्त्रें, अलं काि व आजीस आजेचीि अपवण किावें. नंति मंडपांत जाऊन बसावें आरण वधूच्या

मातारपत्यांनीं वधूचे मुखांत खडीसाखि घालू न रतचे मुखावि बािीक शेला टाकून, मोठ्या रवनयपूववक व
नम्रते नें वधूस विाचे ओसांगळी घातल्याबिोबि, विानें वधूसह वऱ्हाडास बिोबि घेऊन, मोठ्या आनंदानें
शूद्रारद अरतशूद्रांपासून तो रिस्ती, मुसलमान, पाशी, िाह्मण वगैिे मानव बांधवांपावेतों कोणाची

आवडरनवड न करितां त्यांच्यांतील पोिक्या मुलीमुलांस व अंधपंगूंस शक्त्यनु साि दानधमव किीत आपल्या
गांवीं जावें.

इरत सत्यशोधक समाजोक्त लग्नसंबध
ं ी रवरध समाप्त.

अनु क्रमणिका

व स्तुश िं त
सत्यमणे व जयते
प्रथम पाया खणणाऱ्या रबगाऱ्यापासून तों बेलदाि, वडािी, लोहाि, सुताि वगैिे कामगाि

सामानसुमानवाल्यांची एकंदि सवव दाम दामबाकी चुकती करून, आपल्या उत्पन्नकत्यासह कुळस्वामीच्या

नांवानें यथासांग पूजा किावी, नंति आपल्या जातींतील मुलीमुलांसह रवद्या रशकरवण्याकरितां जातफंडांत
महादरक्षणा दे ऊन एकंदि सवव कामगािांसह आपले आप्तसोयिे , इष्टरमत्रांस पंक्तीस घेऊन पोटभि भोजन
किावें. शेवटीं त्या सवांस पानरवडे , गुलाब, अत्ति दे ऊन, आपलें घि बांरधतांना ज्या ज्या कामगािांनीं कसि

न कितां इमानें इतबािें िंटू न कामें केलीं असतील, त्या सवांस आपल्या शक्त्यनु साि बरक्षसें दे ऊन त्यांस

संतुष्ट केल्यानंति एकंदि सवव पिजातींतील अरतशूद्रापासून तों मुसलमान, रिस्ती, पाशी, वगैऱ्यांतील
पोिक्या अंधपंगू स्त्रीपुरुषांस थोडाबहु त दानधमव करून गृहप्रवेश किावा.
इरत सत्यशोधक समाजोक्त गृहप्रवेश रवरध समाप्त.
िशकपड
सत्यमणे व जयते
मातीचा एक रत्रकोणी ओटा करून त्याचे तीन कोणावि तीन खािवी िंगाचीं रनशाणें िोवून ,

त्यांचेमध्यें तीन मातीच्या कुंड्या झकवा बोळक्यामध्यें दूध, दहीं, मध, साखि व रनमवळ पाणी तोंडोतोंड भरून
त्या दि एकीवि भाताच्या झपडासह भाजले ल्या कणकीची दामटी ठे वन
ू त्यापुढें एकेक सणी पैशासह तीन

पानांचे रवडे ठे रवल्यावि, तीन भाताचे झपडावि दू ध, दहीं, मध, साखि घालू न त्यास धूपदीप दाखवून, त्यास
रकडे , मुंग्या, पशू पक्ष्यारदकांनीं खाण्याकरितां सोडू न, ते थून लांब एके बाजूला दु सिीकडे जाऊन ते थें
थोडीशी जागा सािवून त्यावि केळीची अथवा दु सिीं स्वच्छ पानें अंथरून त्यावि मिण पावले ली स्त्री अथवा

पुरुष असेल, त्याचे नांवानें, एक कणकीचा अथवा भाताचा झपड, दु सिा त्याचे आईचे नांवानें, रतसिा झपड

त्याचे आजीचे नावानें, चवथा झपड त्याचे पंजीचे नावानें, पांचवा झपड त्याचे बापाचे नावानें, सहावा झपड
त्याचे आजाचे नांवानें, सातवा झपड त्याचे पंज्याचे नांवानें, आठवा झपड त्याचे सासूचे नांवानें, नववा झपड

त्याचे आजूसासुचे नांवानें, दहावा झपड त्याचे पंज्येसासूचे नांवानें , अकिावा झपड त्याचे शाळें तील पंतोजी
त्याचे जातींतील असल्यास त्याचे नांवानें, बािावा झपड त्याचे आईचे नांवानें व ते िावा झपड त्याचे बापाचे

नांवानें मांडुन, त्या सवव झपडांस चंदनाचें गंध लावून त्यावि माका, हदगा अथवा जी वेळेस फुलें रमळतील तीं

व हळदकुंकु, गुलाल घालू न, त्यांचेसमोि एकेक सणी पैशासह ते िा पानांचे रवडे ठे वन
ू रववाहात
सांरगतल्याप्रमाणें आपल्या उत्पन्नकत्यासह कुळस्वामीची महापूजा केल्यानंति ते िा झपडांची पूजा किावी.
नंति दीनदु बळ्या ले कीबाळीस अथवा रवपत्तींत आले ल्या भाऊबंदांस अथवा सोयऱ्याधायऱ्यांस गौप्रदानें

दे ऊन आपल्या जातींतील मुलीमुलांस रवद्यादान दे ण्याकरितां जमरवले ल्या सत्यशोधा समण ज फंडांत

घालण्याकरितां आपआपल्या सामथ्यानुरूप महादरक्षणा रदल्यानंति, झपडापुढें धूपदीपनैवद्य
े अपूवन एकंदि
सवव त्याचे कुळांतील स्त्रीपुरुषांसह सोयिे धायिे इष्टरमत्रांनी स्नानें न केल्यास पाण्यानें चुळी भरून रतलांजुळी
किण्याचे पूवी समाजांतील फंडांत एकेक रशविाई घालू न घिोघि जावें.

अनु क्रमणिका

इरत सत्यशोधक समाजोक्त उत्तिरियासंबध
ं ी रवरध समाप्त.
आरती
जयहो जयहो मण झ्य आििसत्य
तुझ्य सत्तेनें शोधूं उत्पन्नात्या ॥ ध्रु ॰ ॥
िवजयी िद्वज होत क्षे त्री िनषेधीले
िवद्य बंि ारूनी क्षु द्रवत ाेले
आयांनी शू द्र ल पशु तुल्य ाेले
भूिेव होवूनी प य पू जिवले
अहंब्रह्म होवूनी भोंिीती मणुढ ल
न हीं भीत ाधीं सिद्ववेा ल
ब्र ह्मकभोजन चंगळ ारिवती
ब्रह्मर क्षस ल मण गें हटिवती
मणृत च्ं य न व
ं नी ि नधमणम घेती
अधमण होवूनी मणधींच ख ती
ख ऊ ििले न हीं श्रमणी शू द्र ल
अंधपंगुसह पोरक्य मणुल ल
सत्योिय होत ं खुंटे वेिमणित
प हू ं ज त अवघी ििसे खोटी स्मणृित
सत्य तुझ मणिहमण पुर कें ऐाूनी
तोंडें ािरती ा ळीं ते लमण खक नीं
तुल प हू न ाुंिठत होती प खंडी
लिज्जत होवूनी ख लीं घ लती मणुंढी
ाृप तुझी होत मणूढ जन वर
भूिेव ा पती मणनीं थरथर
ाृपे च स गर ब तूं सत्य ज क
मणुक्त ाेले आम्ह ं ब्रह्मप श त
ं ून
तुझ्य प्रस ि नें मण गम उमणजलों
मण त िपत्य आम्ही सेवूं ल गलों
जयहो जयहो मण झ्य आििसत्य
तुझ्य सत्तेने शोधू उत्पन्नात्या ॥ ध्रु ॰ ॥
सेवुं य सत्यर ज ॥ मणह प्र ज
ं ळ ते ज ॥
शोधीती िनवाकीं ॥ मणन वेधलें ा ज ॥ ध्रु ॰ ॥
लोपलें सत्य जनीं ॥ िहत ने कती ाोकी ॥
धमणम रिचले बहू ॥ आपिहत स धू नी ॥ १ ॥
शोधीत सत्यवमणा ॥ प वलो गूज मणमणा ॥

अनु क्रमणिका

िवटलो खोट् धमणा ॥ त्य िगले नीच ामणा ॥ २ ॥
िे व िनत्य स्मणरूनी, धर सत्य मणत ल
खोट धमणम सोडू नी, जोड बंधुप्रीितल
अहंब्रह्म होवूनी, त्य गू नाो िीन ल
सोंवळ रे बनूनी, चढू नाो मणि ल
इड िपड मणिूं नी, सेव सत्य र ज ल
स्वतुः श्रमण ारूनी, पोस स्वाुटु ंब ल
सि सत्य विू नी, सोड धू तम मणत्त ल
िवद्य शू द्र िे वूनी, ल जवी भूिेव ल
शू द्र जन सेवूनी, आपी ईश्वर ल
भंड मणत खोडू नी, जोती नमणे ईश ल ॥ धृ॰ ॥
ह्या पुस्तकांत जो रववाहरवरध दाखरवला आहे त्यापैकीं मंगळाष्टकें व पूजा किण्याचे मंत्र हे महािाष्ट्र

दे शांतील कोणत्याही जातींतील लोकांस मोठ्याच उपयोगाचे आहे त. करितां ते सवव कायम ठे वन
ू दे शाचािा

व कुळाचािाप्रमाणें रववाहांत रकत्येक प्रकाि किावे लागतात ते रबनहिकत किावेत. हल्लीं धमवरवरध कितांना

नामधािी िाह्मण जे मंत्र झकवा मंगळाष्टकें म्हणतात, त्याचा संबध
ं प्रस्तुतचे रववाहास झकवा वेळासही नसून ,
त्या मंगळाष्टकांचा व मंत्रांचा काय अथव हें ही आमचे लोकांस समजत नसल्यामुळें केवळ आंधळ्यांचे व

बरहऱ्यांचे बाजािाप्रमाणें होत आहे , म्हणून सत्यशोधा समण ज ाडू न रववाह व इति कायासंबंधाचे धमवरवरध

चालरवण्यास कोणासही अडचण पडू नये, म्हणून ते प्राकृत आरण सोपे असे तयाि केले आहे त, यास्तव
याचा लाभ सवांनीं घ्यावा अशी आमची रवनंतीपूववक सूचना आहे .
- - समाप्त - -
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स वमजिना सत्य धमणम पुस्ता
जोतीिाव आरण सारवत्रीबाई या दांपत्यास मूलबाळ नव्हते. म्हणून त्यांनी एका अनाथ अभवकाचे तो

पोटचा मुलगा असल्याप्रमाणे पालनपोषण केले . त्याचे नाव यशवंत असे ठे वण्यात आले होते . याच

यशवंतिाव फुल्यांनी जोतीिाव २७ नोव्हें बि १८९० िोजी मध्यिात्र उलटल्यानंति कालवश िंाल्यावि
“साववजरनक सत्य धमव पुस्तक” हे त्यांचे पुस्तक १८९१ साली प्रथम प्ररसद्ध केले . त्यांनी जोतीिावांचे एक
छोटे से चरित्र रलहू न ते या पुस्तकाच्या परहल्या आवृत्तीत समारवष्ट केले होते . परहल्या आवृत्तीत यशवंतिाव

फुल्यांनी डॉ. रवश्राम िामजी घोलें यांनी १ नोव्हें बि १८८९ िोजी जोतीिावांच्या हस्तरलरखतावि रदले ल्या
रवस्तृत अरभप्रायाचाही समावेश केला होता.

“हे पुस्तक अधे छापले नाही तोच जोतीिावांना मृत्युने गाठले ” असे यशवंतिाव फुल्यांनी

प्रस्तावते न नमूद केले ले आढळते . जोतीिावांनी हे पुस्तक कोणत्या परिस्स्थतीत रलरहले हे सां गताना
यशवंतिाव फुले म्हणतात, “जोतीिावांनी शूद्रारद अरतशूद्रास सुस्स्थतीत आणण्यारवषयी अतोनात परिश्रम
केले . या परिश्रमाने प्रकृतीचे भान फाि रबघडू न त्यांस पुढे पक्षाघाताचा आजाि िंाला. िोग फाि भयंकि

असल्यामुळे त्यांस अरनवाि त्रास भोगावे लागले . तथारप िा. ब. डॉक्टि रवश्राम िामजी घोले यांनी फी न
घेता अरत परिश्रम केल्यामुळे त्यास एक मरहन्यातच बिे वाटू लागले . थोडे बिे वाटू लागल्यावि रनिोद्योगी

िाहणे इष्ट न वाटू न त्यांनी शूद्रारद अरतशूद्रासह एकंदि सवव मानवांच्या रहताथव ग्रंथ िचण्यास प्रािंभ केला.

रलहण्याचे मुख्य साधन जो उजवा हस्त तोच पक्षाघाताने रनिोद्योगी िंाल्यामुळे त्यास थोडे दु ःख िंाले .

तथारप ईश्विे च्छा म्हणून धैयव न सोडता आपल्या डाव्या हस्ताने व अत्यंत रवचािाने “साववजरनक सत्य धमव”
नावाचे पुस्तक तयाि केले .” ग्रंथाच्या छपाईसाठी आवश्यक त्या द्रव्याची तितूद जोतीिावांचे पिमरमत्र मोिो
रवठ्ठल वाळवेकि यांनी केल्यामुळे हे पुस्तक प्रकारशत होऊ शकले .

जोतीिावांचे हस्तरलरखत वाचून त्यावि अरभप्राय दे ताना रवश्राम िामजी घोल्यांनी जोतीिावांनी

केंले ल्या कायाचे मोजक्या शब्दांत साि सांरगतले आहे . “त्यांनी धमवप्रकिणी सत्यासत्य व कायवकािणभाव
यांचा शोध लावण्यास लोकांस सवय लावली, अमूक चाली बऱ्या झकवा वाईट यांचा न्याय त्यांपढ
ु ें मांडला,

मूर्षतपूजेचे खंडण केले , एकेश्विी धमाचे मंडन केलें . धमव , कमव व व्यवहाि त्यांत लोक नाडले जाऊ नयेत

म्हणून त्यांच्या समजु ती पाडल्या.” धमवसंस्काि म्हणजे पूजाअचा, होमहवन व आहु ती, मूर्षतपूजन,
नैवद्य
े ापवण, भूतपूजा वगैिे सवव मतलबी साधुंच्या रहताचे असतात, असे सांगन
ू घोल्यांनी म्हटले होते ,
“धमवभोळे पण व धमववड
े हा ग्रंथ वाचल्याने जाईल.” साववजरनक सत्य धमव पुस्तकातील जोतीिावांच्या

रशकवणीचे स्वरूप स्पष्ट किताना घोल्यांनी रलरहले होते , “त्यांचा रलरहण्याचा मुद्दा असा आहे , कीं एका
ईश्विास भजावे, सितवनाने वागावे, सवांनी बहीणभावंडाप्रमाणे वतावे, सवव मनु ष्ट्याला सािखेच हक् असावे.

जारतभेद नसावा, रस्त्रयांना व पुरुषांना सािखे हक् असावे.” गुलामरगिी नामक ग्रंथरूपाची एक गदा उत्पन्न
करून रतच्या रबनचुक तडाख्याने जोतीिावांनी बळीिाजास फसवणाऱ्या वामनास आरण पृथ्वी रनःक्षरत्रय
करू पाहणाऱ्या पिशु िामास चीत केले , असेही घोल्यांनी अरभप्रायात म्हटले आहे .
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सत्यमणे व जयते .
स वमजनीा सत्य धमणमपुस्ता.
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जोतीर व गोकविर व फुले
यन
ं ीं
एांिर मण नव स्त्रीपुरुष च्य िहत थम ाेलें
तें

यशवंत जोतीर व फुले
यन
ं ीं
मणुंबई येथें
(सुबोधप्रा श छ पख न्य त
ं छ पवून प्रिसद्ध ाेलें .)
आवृित्त पिहली.
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ग्रंथात्याची प्रस्त वन
या आपल्या अमयाद रवस्तीणव पोकळीमध्यें रनर्षमकानें अनंत सूयवमंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसरहत

तत्संबध
ं ी एकंदि सवव प्राणीमात्रांस उपन्न केलें आहे . त्यापैकी आपण सवव मानवस्त्रीपुरुषांनीं त्यारवषयीं काय

काय किावें आरण आपण सवव एकंदि मानवस्त्रीपुरुषांनीं त्याचें स्मिण मनी जागृत ठे वन
ू एकमे कांशी कोणत्या

तऱ्हे चें आचिण केल्यामुळें त्यास आनंद होणाि आहे ; यास्तव मी त्याच्या कृपेनें एकंदि सवव

मानवस्त्रीपुरुषांच्या रहतासाठीं हा लहानसा ग्रंथ िरचला आहे . तो सवांस ग्राह्य होऊन आम्ही सवांनीं
रनर्षमकाच्या सत्यमय िाज्याचा सािखा उपभोग घेऊं लागावें म्हणून मािंी त्यापाशीं मागणी आहे .

जें कांहीं मी माझ्या अल्पबुद्धीनु साि या ग्रंथांत रलरहलें आहे , त्यांत जी आमच्या मानवस्त्रीपुरुष

रविान व सू्ञत वाचणािांच्या ध्यानांत व्यंगे रदसून येतील, त्यांरवषयीं त्यांनीं क्षमा करून गुणले शाचा स्वीकाि
किावा अशी त्या सवांस मािंी रवनंती आहे . आरण जि करितां त्यांच्या अवलोकनांत कोणताही भाग
साववजरनक अयोग्य झकवा खोटा रदसला तो झकवा या ग्रंथाच्या दृढीकिणाथव जि त्यांस कांहीं सत्य रवचाि

सुचरवणें असेल ति ते , त्यांनी वतंमानपत्रािािे आम्हांस कळवावे, म्हणजे ते, खिे च रवचािी पुरुषांचे
असल्यास आम्ही कृत्ञततापूववक मान्य करून दु सऱ्या आवृत्तींत दाखल करूं.

हा ग्रंथ आम्हास रवस्तािानें रलहावयाचा होता, पिंतु एकंदि सवव मानवस्त्रीपुरुषांस आपआपले प्रपंच

आवरून जि हा ग्रंथ त्यांस वाचतां न येईल, ति एकंदि सवव रिकामटे कडे धूतव त्यांस लु टू न खातील.
यास्तव एकंदि सवव मानवस्त्रीपुरुषांच्या उपयोगीं हा ग्रंथ पडावा म्हणून या ग्रंथास “साववजरनक सत्य धमव

पुस्तक” असें नांव रदलें आहे . यास्तव सवांनीं योग्य आश्रय रदल्यास दु सिी आवृरत्त आम्हांस, सुधारून व
तींत नवीन पुिाव्यासह कृरत्रमी थोतांडी ग्रंथांचें खंडण किण्याची रहम्मत येईल.
ता. १ माहे एरप्रल
}

ग्रंथाता

सन १८८९ इ. पुणें
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पशु पक्ष्यारद वगैिे आरण मानव प्राणी—यांजमध्यें भेद
धमव
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मृत्यु

प्रेताची गरत
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स वमजिना सत्य धमणम पुस्ता
सुख
यशवंत जोतीर व फुले . प्रश्न.–मानवप्राणी एकंदि सवव जगांत कशानें सुखी होईल ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उत्तर.– सत्य वतवन केल्यारशवाय मानवप्राणी जगांत सुखी होणाि नाही.
यारवषयीं प्रमाण दे तों.

॥ अखंड ॥
॥ सत्य सवांचें आिी घर ॥ सवम धमणांचें मण हे र ॥ धृ॰ ॥
॥ जग मण
ं जीं सुख स रें ॥ ख स सत्य चीं तीं पोरें ॥ १ ॥
॥ सत्य सुख ल आध र ॥ ब ाी सवम अंधा र ॥
॥ आहे सत्य च ब जोर ॥ ा ढी भंड च तो नीर ॥ २ ॥
॥ सत्य आहे ज्य चें मणूळ ॥ ारी धू तांची ब र ळ ॥
॥ बळ सत्य चें प हु नी ॥ बहु रुपी जले मणनीं ॥ ३ ॥
॥ खरें सुख नट नोव्हे ॥ सत्य ईश वजूम प हे ॥
॥ जोती प्र थी सवम लोा ं ॥ व्यथम डं भ पे टूं ना ॥ ४ ॥
सत्य॰ ॥
यशवंत. प्र.–यावरून िे शस्थ आयम र मणि स भट्टजीबुवाचा श्लोक असा आहे कीं “जगीं सवव सूखी असा
कोण आहे , रवचािी मना तूंच शोधूनी पाहे ” यारवषयीं तुमचें काय म्हणणें आहे ?

जोतीर व. उ.–दे शस्थ आयव िामदास भट्टजीबुवांनीं या श्लोकावरून रनमीकानें रनमाण केले ल्या परवत्र
जगारवषयीं व संसािारवषयीं अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांचे मनांत वीट भिवून तो सवव व्यथव आहे , म्हणून त्यांनीं

रनरिच्छ व रनिभ्म होवून, परित्याग केल्याबिोबि धूतव आयव भट्टांनीं त्यांवि िंोड उडवावी; यास्तव हा श्लोक
बुद्ध्या केला असावा. कािण आयव िामदासास सत्य कशाला म्हणावें, हें

केवळ आपल्या

जातीमतलबासाठींच कळालें नव्हतें, असें मला वाटतें. यारवषयीं मी तुम्हांस एक प्रश्न करितों. त्याचें उत्ति
दे तांना आयव िामदासाचा श्लोक रकतपत खिा आहे , यारवषयीं तुम्हांस सहज रनणवय करितां येईल.
यशवंत. प्र.– असा तुमचा प्रश्न काय आहे , तो आम्हांस सांगाल, ति बिें होईल.
जोतीर व. उ.– असें कोणतें क्षुल्लक स वमजिना सत्य आहे कीं, त्याचें आचिण केल्यानें मानवप्राणी दु ःखी
होतों ?

यशवंत. प्र.– सत्यास स्मरून एकंदि सवव साववजरनक सत्य मग तें क्षुल्लक कां असेना, पण त्याचें आचिण
केल्यानें कोणतारह मानव प्राणी दु ःखी होणाि नाहीं, असें शोधांतीं समजून आलें ; तथारप आयव िामदासानें
कोणच्या आधािाच्या जोिावि हा श्लोक कस्ल्पला असावा ?
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जोतीर व. उ.– याला जोि मूढ शूद्रारद अरतशूद्रांचें अ्ञतान व त्यांचा मतलबीपणा व धूतवपणा होय. यारवषयीं
धू तम आयम र मणि स नें आपले ग्रंथांत जें कांहीं रलरहलें आहे , त्यावि रनःपक्षपातानें रवचाि किावा, यास्तव तें
पुढें दे तों.

िे व झ ले उिं ड ॥ िे व चे मण िं डलें भंड ॥
भूत िे व च
ं ें थोत ड
ं ॥ एाची ज हलें ॥
मणुख्य िे व तो ाळे न ॥ ाश स ा ह
ं ींच िमणळे न ॥
एा स एा वळे न ॥ अन वर ॥
ऐस न सल िवच र ॥ ाोक प हतो स र स र ॥
ाैच लह न ाैच थोर ॥ ाळे िचन ॥
श स्त्र च
ं ब ज र भरल ॥ िे व च
ं गलबल झ ल ॥
लोा ा मणने च्य व्रत ल ॥ झोंबोन पडती ॥
ऐसे अवघे न सले ॥ सत्य सत्य ह रपले ॥
अवघे जन एा झ ले ॥ चहु ंाडे ॥
मणत मणत च
ं गलबल ॥ ाोकी पुसेन ाोक ल ॥
जो जे मणतीं स प
ं डल ॥ तय सी तोची थोर ॥
असत्य च अिभमण न ॥ ते कें प वीजे पतन ॥
म्हकोिनय ज्ञ ते जन ॥ सत्य शोिधती ॥
यशवंत. प्र.–िामदास हा अस्सल आयव िाह्मण कुळांतील असतां, त्यानें आपल्यास िामशमा पद न जोरडतां

अरतशूद्र सुिदासाचें पद आपले नांवास कां जोडू न घेतलें ? यांतील इंरगत काय असावें, हें तुम्ही सांगू
शकाल काय ?

जोतीर व. उ.– रशवाजी हा शूद्र जातीमध्यें मोठा योद्धा असून, अक्षिशून्य असल्यामुळें व िामदास अट्टल

धूतव आयव जातींतील साधु बनल्यामुळे त्यानें आपल्या नांवास शमा असें पद जोडू न न घेतां, अरतशूद्र

सुिदासासािखा आपल्यास िामदास म्हणवून घेऊं लागला. यांतील मुख्य इंरगत अ्ञतानी शूद्र शूि िशव जीस
खूष ारकें होय. तात्पयव, रनमीकाच्या नांवावि धमवसंबध
ं ीं दिवडे घातल्यानें मात्र सुख होतें व बंडखोिापासून

अ्ञतानी व पंगू मानवांस सोडरवल्यापासून अथवा रनिारश्रत अंध, पंगू व पोिक्या मुलीमुलांस व इति सवव

प्रकािच्या संकटांत पडले ल्या मानव बांधवांस साह्य दे ण्यापासून, मात्र सुख होत नाहीं, म्हणून म्हणणें केवळ
एखाद्या नास्स्तकानें जग रनमाणकत्याचें अस्स्तत्व नष्ट ारण्य प्रमण कें होय.
धमणम पुस्ता
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– यावरून कोणत्याच धमव पुस्तकांत सववथैव प्राणीमात्रांस सुख दे ण्यापुितें
सत्य नाहीं काय ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि जेवढी म्हणून मानवांनीं धमव पुस्तकें केलीं आहे त,

त्यांपैकीं एकही ग्रंथांत आिंभापासून शेवटापयंत सािखे स वमजिना सत्य नाहीं. कािण प्रत्येक धमव
पुस्तकामध्यें कांहींएक व्यक्तींनीं त्या वेळच्या प्रसंगांस अनु सरून हे कडपणा केल्यामुळें, ते धमव एकंदि सवव
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मानवी प्राण्यांस सािखे रहतकािक न होतां, सहजच त्यामध्यें अनेक फळ्या होऊन त्या एकमे कांचा
मनापासून हे वा व िे ष करूं लागतात.

दु सिें असें कीं िनमणाकाता जि आपण सवव मानवांचा िनमणीा आहे , ति एकंदि सवव मानवी

प्राण्यांपैकी प्रत्येक व्यक्तीस त्यानें कृपाळू होऊन एकंदि सवव उत्पन्न केले ल्या मण नवी अिधा र च्ं य

यथायोग्य उपभोग घेतां यावां, असें घडू न येत नसल्यामुळें त्यांस अनेक प्रकािच्या दु ःसह अडचणी सोसाव्या
लागतात.

सािांश, आपल्या या सूयवमंडळासह, आपण वस्ती किणाऱ्या पृथ्वीचा रनमाणकता जि एा आहे ;

ति रतजविील अनेक दे शांतील लोकांचा एकमे कांशीं वैिभाव माजून प्रत्येकामध्यें दे शारभमान व

धमारभमानाचें खु ळ व्यथव कां माजलें आहे ? त्याचप्रमाणें या पृथ्वीविील अनेक दे शांतील सवव नद्या

महासागिास रमळत असतां, त्यांपैकीं एा िे श त
ं ील निी पिवत्र कशी होऊं शकेल ? कािण ती महापरवत्र
नदी श्वानाचें मणलमणूत्र पोटांत घेऊन समुद्रास वाहू न नेण्यास कधीं मागेंपढ
ु ें घेत नाहीं.

बळवंतर व. प्र.– ति यावरून या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील कांहीं लोकांस मणह पिवत्र मानून, त्यांस
भूिेव स रख मान दे ऊन त्यांसच कां श्रेष्ठ मारनतात ?

जोतीर व. उ.– या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि एकंदि सवव मानवी प्राणी अवयवानें व बुरद्धकौशल्यानें एकसािखे

असून, त्यांपैकीं कांहीं लोक िपढीज ि परवत्र बनून श्रेष्ठ कसे होऊ शकतील ? सवांसािखें त्यांस जन्ममिण
असून ते सवांप्रमाणें सद्गुणांत व दु गुण
व ांत रनपूण नाहींत काय ?
िनमणाकाता
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.– ति आपल्या या सूयवमंडळासह आपण वस्ती किणाऱ्या पृथ्वीचा िनमणाकाता
ाोक आहे ?

जोतीर व फुले . उ.– पूवव अथवा परिम अथवा दरक्षण अथवा उत्ति इत्यारद दहा रदशांपैकीं एका तिी
रदशेचा आपण शोध करूं लागल्यास रतचा अंत लागेल काय ?

यशवंत. उ.– दहा रदशांपक
ै ीं एकारह रदशेचा आम्ही शोध करूं लागल्यास आम्हांस थांग लागणाि नाहीं;

हजािों वषेंसुद्धां आम्ही त्या रदशेचा शोध करूं लागल्यास आम्हांस रतचा थांग लागणाि नाहीं, कािण आम्ह ं
मण नव च
ं ें आयुष्ट्य तें रकती ?

जोतीर व फुले . प्र.– दहा रदशांपैकीं एकारह रदशेचा आपल्यास जि थांग लागत नाहीं, ति एकंदि सवव
रदशांची पोकळी रकती असावी बिें , याचें तुम्हांला अनु मान तिी करितां येईल काय ?

यशवंत. उ.– एकंदि सवव पोकळीची लांबी, रुंदी, ऊंची व खोली याचा आम्हांस थांग लागणाि नाहीं; ती
अनंत आहे , अशी आमची खात्री िंाली.
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जोतीर व. उ.– या आपल्या अमयाद रवस्तीणव पोकळीमध्यें अनंत सूयवमंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसरहत

आपल्या पृथ्वीविील प्राणीमात्रांसह, पशू, पक्षी, वृक्ष इत्यारदकांस ज्यांनें िनमणाक केलें आहे , तो कता कोठें व
तो कसा आहे , हें पाहण्याची आपण यस्त्कंरचत् मानवप्राण्यांनीं इच्छा करूं नयें ; कािण आपल्या पृथ्वीच्या

अतीसरन्नध ग्रहांवि काय काय आहे , हें पाहावयास जाण्याचीसुद्धां आपणास शस्क्त नाहीं. आतां मी तुम्हांस
असें कळरवतों कीं, पूवेकडे अथवा दु सऱ्या कोणत्यारह रदशेकडे रवमानाच्या अथवा िे ल्वेच्या मागांनें हजािों

वषांच्या िस्त्यावि परलकडे गेल्यावि ते थें एका महालामध्यें सवांचा रनमाणकता अनेक रवश्वांतील

प्राणामात्रांच्या सुखदु ःखाची व्यवस्था किीत बसला आहे , असें आपल्या दृष्टीस पडे ल, अशी जि आपण
कल्पना केली, ति तुम्ही स्वतः ते थें जाऊन आपल्या सवांच्या रनमीकाचें दशवन घेऊन पुनः तें शु भवतवमान

माझ्या मुलाबाळांस (कािण आम्ही अल्पायुषी आहोंत म्हणून तोंपयंत आम्ही जगणाि नाहीं.) येथें पित

सांगण्याकरितां तुमच्यानें येववेल काय ? अथवा आपल्या सवांच्या रनमीकानें मजा पाहण्यासाठीं आपण

मानवांस दशवन घेण्यास जि बोलरवलें , ति आपल्या या पृथ्वीवि अनेक क्षरणक साववभौम िाजे िंाले , त्यांचें
ते ज ति काय, पिंतु अनंत सूयांचें तेज एके रठकाणीं केल्यानें , त्या आपल्या महापरवत्र िे ििप्यमण न व
ते जोमय रनमीकाच्या तेजापुढें आपल्याच्यानें उभें िाहू न त्याचें दशवन घेववेल काय ? आपण रकतीरह केलें
तिी सवव कामांत अपुते, पंग,ू ्ञतानहीन व सवव दु गुण
व ांत रनपूण असून आपला घटकेचा भिंवसा नाहीं.

यास्तव लाचाि होऊन त्या आपल्या िय िनधी रनमाणकत्यांस आपण उभयता येथूनच अनन्यभावें

शिण जाऊन मोठ्या नम्रते नें साष्टांग प्ररणपात करूं या.

यशवंत. प्र.– अरत दु घवट तपिया केल्यामुळें रकत्येक तपस्वी लोकांस रनमाणकत्यानें दशवनें रदलीं, म्हणून
कांहीं लोकांच्या ग्रंथांत ले ख सांपडतात, यारवषयीं तुमचें काय म्हणणें आहे ?

जोतीर व. उ.–कस्ल्पत रवष्ट्णूच्या नाभीकमळापासून उत्पन्न िंाले ल्या िह्मदे वास रनमाणकत्यानें जि दशवन

रदलें नाहीं, ति मानव प्राण्यांची काय कथा ? कािण जगामध्यें कांहीं धूतव लोकांना अशा प्रकािच्या कस्ल्पत
कादं बऱ्या िचून मूढ जनांवि आपलें वजन पाडतां आलें ; पिंतु हल्लींच्या सत्ययुगांत त्यांचें कस्ल्पत िह्म
रकत्येक लोकांस कळूं लागलें आहे .

पू ज
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– आतां आपल्या रनमाणकत्यावि पुष्ट्पें चढवून त्याची पूजा आपण
मानवांनीं कोणत्या तऱ्हे नें किावी ?

जोतीर व. उ.– या अफाट पोकळींतील अनंत सूयवमंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसरहत पृथ्वीविील पुष्ट्पें

वगैिे सवव सुवारसक पदाथव जि रनमाणकत्यांनी दयादृष्टीनें आपल्या मण नव च्ं य उपभोग स ठीं उत्पन्न केलीं

आहे त, ति त्यांपक
ै ीं कोणता पदाथव उलटा आपण रनमीकावि वाहू न त्याची पूजा किावी ? एकंदि सवव
पदाथव रनमीकानें जि उत्पन्न केले आहे त, ति आपल्याजवळ आपलें स्वतःचें काय आहे , तें रनमीकावि वाहू न
त्याची पूजा किावी ?

बळवंतर व. प्र.– ति मग आतां आपण या पुष्ट्पांचा काय उपयोग किावा ?
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जोतीर व. उ.– स्वपरिश्रमानें आपल्या कुटु ं बाचें पोषण करून िात्रंरदवस जगाच्या कल्याणासाठीं िंटणािे -म्हणजे अ्ञतानी मानव बांधवांस आपमतलबी व स्वकायवसाधु लोकांच्या जाळ्यांतून मुक्त किणािे अशा
सत्पुरुषांस फुलांच्या माळा करून रनत्य ईश्विाच्या नांवानें अपवण किाव्यात, म्हणजे पुष्ट्पांचें साथवक िंालें .
न मणस्मणरक
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– रनमाणकत्याचें वािंवाि पोकळ नामस्मिण केल्यानें त्यास संतोष होईल
काय ?

जोतीर व फुले . उ.– आपण घिीं असतां मी आपल्या घिीं तुमच्या नांवानें एखाद्या धातूच्या अथवा दगडाच्या

मूतीवि पुष्ट्पें वाहू न तुमचें नामस्मिण केल्यास तुम्हांस त्यापासून कांहीं खिा फायदा होईल काय ?
त्याचप्रमाणें एका मातारपत्यास सुमािें दहा मुलें िंालीं; व त्या उभयतांनीं परिश्रम करून आपला वृद्धापकाळ
होत तोंपयंत त्यांचें पालनपोषण केलें व तीं आतां उभयतां वृद्ध होऊन पंगू िंाल्यावि त्यांपैकीं थोिल्या

मुलानें त्यांच्या पाळणपोषणांकरितां कांहीं खटपट न करितां “मािंी माता, मािंा रपता” असें पोकळ
नामस्मिण करूं लागल्यास मातारपत्यासह त्याच्या भावंडांस उपवासानें मिावें लागेल कीं नाहीं बिें ? पिंतु
दु सऱ्या मुलानें मातारपत्याचें नामस्मिण न करितां मोठ्या काळ कष्टांनीं श्रम करून आपल्या मातारपत्याचें व
धाकया भावंडांचें पाळणपोषण केल्यास त्याचे आईबाप व बरहष्ट्णभावंडें सुखी होऊन आनंद पावतील झकवा

नाहीं बिें ? यावरून केवळ मातारपत्याचें पोकळ नामस्मिण किणािा मुलगा, झकवा अरत मे हनत करून
स्वकष्टानें त्यांचें व बरहणभावंडांचें पोषण किणािा, या सवांस आवडे ल ? तित् आपल्या परिश्रमानें

उदिरनवाह न करितां अथवा जगाच्या रहतासाठीं न िंटतां, केवळ आपलें पोट जाळण्याप्रीत्यथव
बहु रुप्यासािखें ढोंगी बैिाग्याचें सोंग घेऊन सववकाळ भांग रपऊन रतच्या अमलांत अ्ञतानी भोळ्या जनांचे
रमष्टान्नांवि रनत्य ताव दे ऊन लाल गाजिासािखे गले लठ्ठ पडू न, रनिथवक रनमीकाचें नामस्मिण कितात, ते
रनियेंकरून रवचािवान् पुरुषांच्या उपहासास पात्र होतात.

बळवंतर व. प्र.– ति मग रनमीकाचें नांवसुद्धा आपण मानवांनीं घेऊं नये काय ?
जोतीर व. उ.– आपण मानवांनीं ाृतज्ञपू वमा व मणनुःपू वमा रनमीकाचें नांवसुद्धां घेऊं नये , म्हणून रसद्ध
किणािास अधम व कृतघ्न म्हटलें पारहजे.

बळवंतर व. प्र.– ति मग मानवानें कृत्ञतपूववक रनर्षमकाचें नांव कसें व कोणत्या वेळीं घ्यावें , यारवषयी
रवस्तािानें स्पष्टीकिण किाल, ति फाि उत्तम होणाि आहे .

जोतीर व. उ.–जो आपणास रनमाण करून सतत आपलें पाळणपोषण किीत असतो व काळजी वहातो;
त्याच्या नांवाचा घोष धमवरमषानें, कोल्ह्यासािख्या नानारवध युक्त्या लढवून कोणत्या तिी मागानें

अ्ञतान्याच्या हातावि तुिी दे ऊन स्वाुटु ंब च िनभमयपकें िनवाह ारक ऱ्य धू तम भट्ट मण नव नें मौल्यवान
नखिे दाि रपतांवि नेसून िजस्वला स्त्रीसािखें सोंवळें होऊन, सुगंधी पदाथांच्या योगानें घमघमाट ज्या

रठकाणीं सुटला आहे , अशा पूजेच्या खोलींत नकया गुन्हे गािासािखे आपलीं नकटीं नाकें मुठींत धरून,
बगळ्यासािखें एकरचत्त होऊन, रदवारभतासािखे गच्च डोळे िंांकून, मोठ्या धामीकपणाचा आव घालू न,
त्याचे नांवाचा घोष जि केला, ति आपल्या सवांच्या पिमन्यायी रनर्षमकास या अट्टल धूतव बहु रुपी गारुड्याचें
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नामस्मिण पाहू न अत्यंत संताप होणाि नाहीं काय ? यास्तव रनमीकाचे नांवाचें सदा सववकाळ भय बाळगून

त्याच्या नांवाची आठवण मनीं दृढ धरून, त्यानें रनमाण केले ल्या एकंदि सवव मानवांबिोबि छक्केपंजे न
ािरत ं सिळ सात्वीक आचिण केल्यानें रनमीकाच्या परवत्र नांवास सन्मान रदल्यासािखें होईल. पिंतु

केवळ रनमीताच्या नांवाचा सतत व्यथव नामघोष करून त्याचें मस्तक रफिरवल्यानें त्यास रनःसंशय संतोष
होणाि नाहीं. सािांश आपल्याकरितां रनमीकानें रनमाण केले ल्या वस्तूंचा, त्याच्या नांवानें कांहीं धमवसंबरं धत

कस्ल्पत छक्ेपंजे उत्पन्न केल्यारशवाय आपल्या सवांच्या श्रमाप्रमाणें उपभोग घेण्याची सुिवात केल्याबिोबि,

एकंदि सवव जगांतील मानवप्राण्यांत कोणत्यारह तऱ्हे चे रनिथवक कलह उत्पन्न होणाि नाहींत. व आपण सवव
बरहणभावंडांसािखे वागूं लागल्याबिोबि एकंदि सवव मानवी प्राणी सुखी होऊन साक्षात् रनमीकाचा अम्मल
बसून त्याचें िाज्य होणाि आहे .

नै वेद्य अथव अन्नि न
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.– आपण रनमीकास नैवद्य
े दाखवून त्यास कसें तृप्त किावें ?
जोतीर व फुले . उ.– एकंदि सवव पोकळींतील अनंत सूयवमंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसरहत पृथ्वीविील

सवव प्रकािचे पदाथव मानवाच्या रनवाहाकरितां जि रनमाणकत्यानें आपल्या स्वेच्छे नें उत्पन्न केले आहे त , ति
त्यांपैकीं आम्ही कोणत्या पदाथांचा उलट नै वद्य
े त्यास अपवण किावा ?

यशवंत. प्र.– ति यावरून रनमीकास संतुष्ट किण्यासाठीं पदाथांचा आम्ही काय व कसा उपयोग किावा ?
जोतीर व. उ.– एकंदि आपल्या कुटु ं बाचें स्वकष्टानें पाळणपोषण करून ज्य सत्पुरुष न
ं ीं जगाच्या
कल्याणासाठी आपलें सवव आयुष्ट्य खची घातल्यामुळें त्यांस यदाकदारचत् वृद्धापकाळीं रवपरत्त आली अथव

ते कांहीं संकटांत पडले , ति त्यांस अथवा जगांतील पंगू लोकांस अथवा पोरक्य मणुल स
ं रनमीकाच्या
नांवानें स्वशक्त्यनुरूप मदत किावी, म्हणजे त्यास नैवद्य
े अपवण केल्याचें श्रेय होईल.

यशवंत. प्र.– यावरून तुमच्या मतें आळशी म्हकून िनरुपयोगी भट्ट रभक्षुकांस सहस्त्रभोजनें व दरक्षणा दे ऊं
नये काय ?

जोतीर व. उ.– तसें नव्हें , कोणत्यारह प्रकािाचा भेदाभेद न करितां एकंदि सवव मानवांपैकी जो कोणी

आपल्या कुटु ं बाचें पोषण करून जगाच्या कल्याणासाठीं सतत िात्रंरदवस िंटत आहे , तो आयव भट्ट रभक्षुक

असो, अथवा अमे रिकेंतील इंिडयन असो, अथवा ज्याला तुम्ही नीच मारनतां असा एखादा मणृतप असो, तो
मात्र अन्नदान घेण्यास पात्र आहे आरण तशालाच अन्नदान केल्यानें रनमीकास अर्षपलें जाणाि आहे . कािण
एकंदि सवव मानवी प्राण्यांचा रनमाणकता साक्षात् तोच आहे .
अनु ष्ठ न
बळवंतर व. प्र.– अनु ष्ठ न प
ं सून अथवा जप किण्यापासून रनमीकास कांहीं संतोष होईल काय ?
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जोतीर व. उ.– नाही, कािण हें सवव अ्ञतानरूप अंधःकािांत बुडाले ल्या बांधवास बहु रुपी धू तम ठा च
ं ें लु टू न
खाण्याचें कृरत्रमी सोंग आहे .

बळवंतिाव. प्र.– ति मग अनु ष्ठान घालू न जपतप कसें किावें ?
जोतीर व. उ.– रनमीकाने एकंदि सवव पदाथव उत्पन्न केले आहे त. त्यांपैकीं प्रत्येक पदाथाचा कोणकोणत्या

रठकाणीं कसा कसा उपयोग किावा, यारवषयीं िात्रंरदवस खटपट करून ध्यानस्थ होऊन त्यारवषयीं रवचाि
किीत बसल्यानें रनमीकाची अग ध शस्क्त, अग ध च तुयें व अग ध लील होणाि आहे .
स्वगम
मणन जी बोलू जी मणगर. प्र. – एकंदि जगांतील सवव अ्ञतानी लोक स्वगव आहे म्हणून म्हणतात व त्या

स्वगामध्यें पुण्यवान् मनु ष्ट्यांस यावत्काल अनाद्यंत सुख रमळतें, तसेंच पातकी मनु ष्ट्यांस त्यांच्या
पातकाप्रमाणें नकांत यावत्काल नानाप्रकािच्या यातना भोगाव्या लागतात, यारवषयीं तुमचें कसें काय
म्हणणें आहे ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– अित प्र चीन ा ळीं म्हणजे ज्या वेळेस रजकडे रतकडे सुधािणूक हा पदाथव

काय आहे , हें ज्यांना माहीत नव्हतें, अशा लोकांनी स्वगव हा कोणी एक पशूपक्ष्यारदकांस भेडावण्याकरितां
माळ्याच्या रजतिापांतील हडकाला शेंदूि लावून थेट बाहु ल्यासािखा बागुलबुवा अथवा बुजगावणें करून

ठे वला होता. पुढें रकत्येक कामांत कालें करून सुधािणा होत गेल्या; पिंतु स्वगारवषयीं कोणीच रवचाि
करून त्याचा खिा थांग लारवला नाहीं.

मणन जी. प्र.– यावरून स्वगव नाहीं म्हणून तुम्हास वाटतें काय ?
जोतीर व. उ.– यांत काय संशय ? कािण एकंदि सवव धमवपुस्तकांत स्वगव आहे म्हणून रलरहतात; पिंतु या

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील एका तिी गृहस्थास स्वतः हा स्वगव पारहला म्हणून सांगतां येईल काय ?
त्याचप्रमाणें कस्ल्पत पुिाण शब्दांच्या अथाकडे लक्ष दे ऊन पौिारणक कथेवि रवश्वास न ठे वतां एखादा मनु ष्ट्य

स्वगव पहाण्यास गेला व तो पित आला अशी कधींतिी गोष्ट घडू न आली आहे काय ? व अशा प्रकािचा
मनु ष्ट्य तिी एखाद्या भूभागावि सांपडे ल काय ?

स्त्री आिक पुरुष
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– रनर्षमकानें या आपल्या पृथ्वीवि जलचि, स्थलचि व खें चि अशा
प्रकािच्या रजवांच्या तीन जाती रनमाण केल्या आहे त; त्यांपैकीं सवांत श्रेष्ठ कोण आहे ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– त्यांपैकीं सवव प्राणीमात्रांत मानव प्राणी श्रेष्ठ केले आहे त व त्यामध्यें स्त्री
आरण पुरूष असे दोन भेद आहे त.

बळवंतर व प्र.– या उभयतां स्त्रीपुरुषांमध्यें ज्यास्ती श्रेष्ठ कोण आहे ?
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जोतीर व. उ.– या उभयतांमध्यें ज्यास्ती श्रेष्ठ स्त्री आहे .
बळवंतर व. प्र.– या उभयतां मानवांमध्ये ज्यास्ती श्रेष्ठ स्त्रीच कां ?
जोतीर व. उ.– याचें कािण, रनमीकानें रनमाण केले ल्या चमत्कारिक मोह उत्पन्न किणाऱ्या भवसागिांत

तिंगून मजा मािणािे क्षरणक उभयतां मानवप्राणी आहे त. त्यांतून स्वभावेंकरून स्त्रीची जात रभडस्त

असल्यामुळें ती प्रथम एका पुरुषास सलगी किण्यास सवड दे ते; आरण ती सलगी हा कामाथी धूतव पुरुष
इतकी वाढरवतो कीं, अखेिीस स्त्री स्वतः होऊन त्यास आपला मदतगाि वाटे किी सखा करिते आरण तीच
सृष्टीरनयमांस अनु सरून आपल्यांतील सवव मुलींचे ति काय, पिंतु आयव भटांतील नाडबंद िह्मचािी

शंकिाचायांच्या तोलाच्या मुलाचेंसुद्धां आपल्या उदिीं काकंू केल्यारशवाय रनमूटपणें नवमास िात्रंरदवस
सतत ओिंें वागरवते . तीच आपल्या सवांस जन्म दे णािी होय. आपले मलमूत्रारद काढू न आपल्या सवांचें

लालन व पालन करून आपल्या सवांचा पिामषव किणािी होय. आपण सवव पंगू लाचाि असतां सववकाळ

आपली काळजी वाहते व रतनें च आपणा सवांस चालावयास व बोलावयास रशकरवलें ; यावरून एकंदि
आबालवृद्धांत जगप्ररसद्ध म्हण पडली आहे कीं, “सवांचे उपकाि रफटतील पिंतु आपल्या जन्मदात्या
मातोश्रीचे उपकाि रफटणाि नाहींत.” यास्तव रनःसंशय पुरुषांपेक्षा स्त्री माझ्या मते श्रेष्ठ आहे .
बळवंतर व. प्र.– यारशवाय रस्त्रयांमध्ये रवशेष काय आहे ?
जोतीर व. उ.– सदिच्या कािणारशवाय स्त्री आपल्या बरहणभावंडास आवडणािी असल्या कािणानें ती

त्यांचा रनिपेक्षबुद्धीनें प ठर खेपक किते; ह्यारशवाय स्त्री घिांत असल्याखेिीज घि शोभत नाहीं, हें आपण
जाणतच असाल. यारवषयीं म्हण अशी आहे कीं, “न गृहं गृहरमत्याहु गरृव हणी गृहमुच्यते.”
बळवंतर व. प्र.– रस्त्रया पुरुषांवि जास्ती प्रीरत कितात, याला काय प्रमाण ?
जोतीर व. उ.– एखाद्या स्त्रीचा नविा ज्या वेळेस मृत होतो, त्या वेळेस ती फाि दु ःखसागिांत बुडून रतला

फाि संकटें सोसावीं लागतात. मिे तोंपयंत सािा काळ वैधव्यांत काढावा लागतो; इतकेच नव्हे ति पूवीं

रकत्येक सतीदे खील जात असत, पिंतु पुरुषाला रतच्यारवषयीं दु ःख होऊन तो कधीं “सत ” गेलेला
ऐरकला आहे काय ? तो लागेल रततकीं लग्नें करूं शकतो तशी रस्त्रयांची स्स्थती नाहीं.
बळवंतर व. प्र.– रस्त्रयांवि पुरुष कमी प्रीरत करितात, याला काय प्रमाण ?
जोतीर व. उ.– घिांमध्यें महापरतव्रता स्त्री असतां अत्यंत लोभी पुरुष रतच्या उिावि दु सऱ्या लग्नाच्या
दोन-दोन; तीन-तीन बायका करितात; त्याचप्रमाणें एांिर सवव रस्त्रया एका पुरुषाबिोबि लग्न
लारवल्यानंति त्याच्या घिीं नांदत असतां दु सऱ्या एखाद्या गृहस्थाबिोबि लग्न लावून त्याचेच घिीं त्यास
आपल्या पतीचा “सवत ” करून नांदत नाहींत.

बळवंतर व. प्र.– अशा तऱ्हे चे पुरुषांमध्यें अन्याय कशामुळें घडू न येतात ?
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जोतीर व. उ.– रस्त्रयांची जात फाि अबला असल्यामुळें या लोभी व ध डसी पुरुषांनी मोठी कावेबाजी
करून कोणत्यारह कामामध्यें स्त्रीजातीची संमती घेतल्यारशवाय एकंदि सवव पुरुषांनीं आपले च घोडे पुढें

दामटलें ; त्यांस मानवी हक् समजू दे ऊं नये, या इंिाद्यानें त्यांस रवद्या रशकरवण्याचा प्ररतबंध केला, यामुळें
एांिर सवव रस्त्रयांवि अशा तऱ्हे चा जुलमी प्रसंग येऊन गुदिला.
बळवंतर व. प्र.– रस्त्रयांची जात अबला ती कशावरून ?
जोतीर व. उ.– आपणा सवांचें ती सतत िात्रंरदवस नऊ मरहने उदिीं ओिंें वागवीत असतां रतजला
कोणत्याच लोभी पुरुषासािखे छक्केपंजे करून ध डसपक करितां येत नाहीं, यावरूनच रस्त्रयांना अबल
असें म्हणतात.

बळवंतर व प्र.– असें किण्याचा परिणाम काय होतो ?
जोतीर व. उ.– यावरून एकंदि सवव जगांत प्रथम पुरुषांच्या अत्यंत लोभामुळे हे वा, िे ष, कृरत्रम वगैिे
नानाप्रकािचे दु गुण
व उत्पन्न होऊन सवम प्रा रचीं पातकें उदयास आलीं.

बळवंतर व. प्र.– ति मग एकंदि सवव जगांतील मानवप्राण्यांस आपल्या प पपुण्य च िंाडा द्यावा लागत
नाहीं काय ?

जोतीर व. उ.– एकंदि सवव जगांतील मानवप्राणी आपल्या पापपुण्यानुरूप इहलोकींच प्रत्यक्ष िंाडा दे ऊन
आपल्या पुढील वाढणाऱ्या सवव संततीरूप वृक्षांस पाणी घारलतात झकवा मारून टारकतात. अशा प्रकािें

त्यांच्यावि झकवा त्यांच्या संततीवि त्या पापाचा झकवा पुण्याचा परिणाम होतो, ह्यावरून ईश्विानें पिलोक हा
प्रत्यक्ष इहलोकींचे रनमाण केला आहे .

बळवंतर व. प्र.– ति यारवषयीं कृपा करून आपण कांही पुरुषांच्या अत्यंत लोभारवषयीं उदाहिणें रदल्यास
मािंी व इति सज्जन लोकांची खात्री होईल.

जोतीर व. उ.– रकत्येक व्यसनी पुरुष स्वस्त्रीशीं प्रत रक करून जास्ती सुखी होण्याकरितां लोभ नें रतच्या
उिावि दोन-दोन, तीन-तीन लग्नाच्या बायका करितात आरण त्यांजबिोबि िात्रंरदवस आपल्या
मनःकामना तृप्त किण्याचे छं दांत पडतात. यामुळें परहल्या स्त्रीच्या मनांत हे वा उत्पन्न होऊन ती त्यांचा

मनापासून िे ष करूं लागते . यास्तव प्रथम कुटु ं बांमध्यें कलह होण्यास पुरुषाचा लोभच मूळ कािण आहे .
याखेिीज िात्येा व्यसनी पुरुष स्वस्त्रीशीं दगेबाजी करून ज्यास्ती सुखी होण्याकरितां लोभानें रतच्या
उिावि अनेक लग्नाच्या बायका कितात आरण त्यांजबिोबि िात्रंरदवस आपल्या मनःकामना तृप्त किण्याचे
नादांत पडल्यामुळें पुरुषांमध्ये नानाप्रकािचे घाणेिडे िोग रनमाण होऊन ते एकंदि सवव जगांत पसिले

आहे त. त्याचप्रमाणें रकतीएक व्यसनी पुरुष मणिोन्मणत्त होऊन रजस्वल असले ल्या रस्त्रयांबिोबि आपल्या

मनःकामना तृप्त कितात, यामुळेंच त्या उभयतां स्त्रीपुरुषांस महाव्याधी उद्भवतात. इतकेच नव्हें ! पिंतु
त्यांच्या संततीतसुद्धां तोच महािोग काहीं काळापयंत वास केल्यारशवाय िहात नाहीं.
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बळवंतर व. प्र.– आपण पूवी म्हणालांत कीं, एकंदि सवम िस्त्रय स
ं मण नवी हक्क समणजूं िे ऊं नये, या इिाद्यानें
लोभी पुरुषांनीं त्यांस रवद्या रशकरवण्याचा प्ररतबंध केला यामुळें रस्त्रयांवि अनेक जु लमी प्रसंग येऊन
गुदिले , त्यांपैकी नमुन्याकरितां एखादे उदाहिण द्याल, ति बिें होईल ?

जोतीर व. उ.– साठसत्ति वषांच्या जिजि िंाले ल्या बोथऱ्या खल्लड जिठांशीं आयव भट्टांनीं पूवी लग्न

लारवले ल्या रस्त्रयां मितांच त्य न
ं ीं ल वण्यवती अश अज्ञ नी मणुलींबरोबर पुनुःसंबंध ारून, त्या अबलांचे

तारुण्यांत माती कालरवतात. पिंतु बालपणीं वैधव्य आले ल्या अ्ञतानी मुलीनें मात्र पुनः िद्वतीय संबध ारूं
नये म्हणून कडे कोट प्ररतबंध करून प्रचािांत आरणला आहे व याचे परिणाम खालीं रलरहल्याप्रमाणें होतात

:– परवत्रते चा पोकळ आव घालणािे अरतरनलव ज्ज आयव, आपल्यांतील अबला व पंगू भावजया व सुना

तारुण्याच्या भिांत आल्याबिोबि, त्यांचा िात्रंरदवस पाठलाग इतका कितात कीं, त्यांची सहजच आडमागी
पाऊलें पडतात, असें िंालें म्हणजे त्यांस अिूकरितां नाइलाज होऊन गभवपात करून बाळहत्या किाव्या

लागतात. यावरून धूतव आयव भट्ट जातीमध्यें रकती गभवपात व बाळहत्या होत असतील, यारवषयीं तुमच्यानें,
खास अनु मान करून सांगवेल काय ?

बळवंतर व. प्र.– या अघोि पापाचें अनु मान करून माझ्यानें सांगवणाि नाहीं. पिंतु ही पक्षपाती वरहवाट

आयव लोकांनीं आजपावेतों आपल्या जातीमध्यें कशी चालू ठे रवली ? कािण ही नेहमीं चालू ठे रवल्यानें धूतव
आयव भट्ट जातीचा आपोआप रनवंश होऊन लयास जाईल; यास्तव ही दु ष्ट चाल ते आपल्यांतून कां काढू न
टाकीत नाहींत ?

जोतीर व. उ.– ह्याचें कािण, स्त्री जातीस नीच मानण्याचा त्यांचा प्रघात पडल्यामुळें व त्यांस अनेक धूतव व
कावेबाज ऋषींनीं केले ल्या संरहता, स्मृत्या वगैिे बळकट आधाि रमळाल्यामुळें त्यांनीं आजपावेतों ही दु ष्ट

चाल चालू ठे रवली आहे . यास्तव तुम्हीच रवचाि किा कीं, आयव िाह्मणांनीं ही दु ष्ट चाल प्रचािांत
आणल्यामुळें भोळसि अ्ञतानी कुळवाडी, सोनाि वगैिे जातींतील लोकांनीं त्यांचा रकत्ता घेतल्यामुळें, ते
भट्टांप्रमाणेंच आपल्या सुनाबाळांस त्याच प्रकािच्या संकटांत पाडतात. या अन्यायावरून आपणां सवांच्या
पिमन्यायी व दयामूती रनमाणकत्यास त्यांच्या अघोि दु ष्ट आचिणाचा संताप येत नसेल काय ?

बळवंतर व. प्र.– आयव भट्टांच्या सुनाबाळांनीं अशा तऱ्हे चे गभवपात व बाळहत्या करून आयांचा रनवंश होऊं
नये म्हणून त्यांच्या परवत्र मानले ल्या वेदांत कोणत्याच रठकाणीं त्यारवषयीं रवरधरनषेध केला नाहीं काय ?

जोतीर व. उ.– आयांच्या परवत्र वेदांमध्यें रस्त्रयांचा पुरुषांबिोबि रितीय संबध
ं घडू ं नये असें कोठें रलरहले लें

मुळींच आढळत नाहीं. यास्तव गभवपात व बाळहत्येरवषयीं त्यांच्यामध्यें रवरधरनषेध कोठू न असणाि ? पिंतु
वेदांच्या कािकीदीत एका आयाचा बंधू मे ल्याबिोबि तो आपल्या भावजयीस पुनर्षववाहासंबध
ं ी कांहींच रवधी

न करितां त्याजला संतान होण्याच्या रनरमत्ताने त्याजबिोबि आपल्या स्वस्त्रीसािखी मजा मािीत असे.
यावरून आतांच्या धूतव भट िाह्मणांसािखे त्यांच्यात गभवपात व बाळहत्या होत नसतील, असें अनु मान
करितां येईल.

अनु क्रमणिका

पप
मण न जी बोलू जी प टील. प्र. – पापाचिण करून एकंदि सवव मानवी प्राणी दु ःखात पडू ं नयेत, म्हणून
मानवांच्या बचावासाठीं आपल्या रनमीकानें त्यांस कांहीं साधन रदलें नाहीं काय ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– असें कसें होईल ? कािण आपला रनमाणकता सवव्ञत असून दयारनधी

असल्यामुळें त्यानें आपण मानवांस उत्पन्न किण्याच्या पूवींच त्यांच्या बचावांरवषयीं सवव व्यवस्था करून
ठे रवली आहे ; इतकेंच नाहीं ति ती उत्तम प्रकािें ही करून ठे रवली आहे .

मण न जी. प्र.– ति मग कांहीं पुरुषांचे रठकाणीं जास्ती रस्त्रया असाव्यात अशा प्रकािचा लोभ कसा उत्पन्न
िंाला ? रनमीकानें योजून ठे रवले ल्या साधनांपासून त्यांनीं आपला बचाव कसा करून घेतला नाहीं ?

जोतीर व. उ.– “आपल्यावरून जग ओळखावें” ही जगप्ररसद्ध म्हण आपणांस ठाऊक असेलच. यास्तव

लोभ नें ज्य चें िचत्त आाृष्ट झ लें आहे अश मणनु ष्ट्य न
ं ीं ईश्विानें रदले ल्या सद्सिद्वच ररूपी गुणांचा अव्हे ि
केल्यामुळे ते पुरुष पापी िंाले , यास्तव त्यांस अनेक प्रायरित्तें भोगावीं लागतात.

मण न जी. प्र.—- आपण या प्रसंगीं जें कांही प्ररतपादन केलें , त्यारवषयीं मी कांहींच समजलों नाहीं, यास्तव
त्यारवषयीं मला चांगला उलगडा करून सांगाल, ति फाि बिें होईल.

जोतीर व. उ.– कांहीं लोभी पुरुष आपल्यास ज्यास्ती सुख व्हावें; अथवा आपल्या मणनुःा मणन ज्यास्ती पूणव

व्हाव्या, यासाठीं एका घिांत दोन-दोन, तीन-तीन लग्नाच्या बायका करून नांदतात व त्यारवषयीं आपण,
कांहीं हे ाड पुरुष न
ं ीं केले ल्या धमवग्रंथांचा आधािरह दाखरवतात. त्याचप्रमाणें जि कांहीं रस्त्रयांनीं आपल्या

मणनुःा मणन तृप्त किण्याकरितां दोन-दोन, तीन-तीन लग्नाचे नविे करून एा घर त
ं नि
ं ंू ल गल्य स
आपणां सवव पुरुषांस यारवषयीं कांहीं रवरधरनषेध वाटणाि नाहीं काय ?

मण न जी. प्र.– रस्त्रयांनीं तसें जगारवरुद्ध घाणेिडें वतवन केल्यास त्यांस फाि अघोि प्रायरित्त रदलें पारहजे.
जोतीर व. उ.– तुम्हास जि रस्त्रयांचें तसें आचिण आवडणाि नाहीं, ति आपणां सवव पुरुषांचें त्याच
मासल्याचें आचिण रस्त्रयांस तिी कसें आवडे ल ? कािण स्त्री आरण पुरुष एास रखे एकंदि सवव मण नवी
अिधा र च
ं उपभोग घेण्य स प त्र असता रस्त्रयांस एक तऱ्हे चा रनयम लागू किणें व लोभी धाडस पुरुषांस

दु सिा रनयम लागू किणें, हा िनवळ पक्षप त होय. उदाहिण “रस्त्रयांचें तें पुरुषांचें आरण पुरुषांचे तें हु ं हु ं.”
त्याचप्रमाणें कांहीं धाडसी पुरुषांनी आपल्या जातीच्या स्व थास ठी बन वट मणतलबी धमवपुस्तकांत
रस्त्रयांरवषयीं असे अपमतलबी ले ख करून ठे रवले आहे त.

मण न जी. प्र.– कृपा करून अशा तऱ्हे चे दु सिे रवषय सवांच्या मनांत चांगले झबबावें म्हणून कांहीं सवोत्तमण
आरण सवममण न्य उदाहिणें रदल्यास आपले सवांवि मोठे उपकाि होतील.
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जोतीर व. उ.– आयव भट्ट िाह्मणांच्या धमांतील िाजद्रोही, रफतुिी, व्यरभचािी, लाचखांऊ, बनावट कागद

किणािे , तबलजी वगैिे लोकांस कां होईना, शूद्रारद अरतशूद्रांनीं नीच मानून त्यांचा स्पशवसुद्धां होऊं दे ऊं
नये, म्हणून रनिय करून तो प्रचािांत आणल्यास एका तिी आयव भट्टास गोड वाटे ल काय ?
मण न जी. उ.– तसें केल्यानें एकारह आयव भट्टास आवडणाि नाहीं.
जोतीर व. प्र.– त्याचप्रमाणें शूद्रारद अरतशूद्रांनीं धमणमिमणष नें एकंदि सवव आयव भट्ट िाह्मणांच्या पगड्यांसह
त्यांचें सववस्व िहर वून घेऊं लागल्यास एकातिी अहं िह्म संन्यासी िंाले ल्या िाह्मणास गोड वाटे ल काय ?

मण न जी. उ.– नाहीं. तसें किणें त्या आयव भट्ट संन्याशाससुद्धां गोड वाटणाि नाहीं, ति मग संसािामध्यें
रनमग्न िंाले ल्या िाह्मणांस तें कोठू न आवडणाि ?

जोतीर व. प्र.– आयवभट्टासािखें दु सऱ्या कस्ल्पत शेषशायीच्या बेंबटांतून रनघाले ल्या िह्मदे वानें ताडपत्रावि

रलरहले ल्या ग्रंथाधािावरून एकंदि सवव शूद्रारत अरतशूद्रांनीं आपल्या प य चें स्वच्छ िनमणमळ तीथम
मानविे ष्ट्या भट्ट िाह्मणांस पाजून त्यांजपासून रसधे व दरक्षणा घेऊं लागल्यास एका तिी आयवभट्ट
दासीपुत्रास बिें वाटे ल काय ?

मण न जी. उ.– तसें किणें एकाही आयवभट्ट दासीपुत्रास आवडणाि नाहीं.
जोतीर व. प्र.– शूद्रारद अरतशूद्रांनीं धूतव आयव िाह्मणांसािखे, आपल्या मनास वाटे ल तसे, ईश्विाच्या नांवानें
कस्ल्पत नवीन ग्रंथ िचून त्या ग्रंथांतील एक शब्दसुद्धां एकारह आयवभट्ट िाह्मणास ऐकंू न दे तां एकंदि सवव

शूद्रारद अरतशूद्रांनीं आयवभट्ट िाह्मणांस आपले रपढीजादा दास करून त्यांस आपली सेवाचाकिी किावयास
जि लारवलें , ति एका गोळकभट्टास तिी तें आवडे ल काय ?

मण न जी. उ.– तसें किणें एकाही खची गोळकभट्टास तें आवडणाि नाहीं, ति मग िाह्मण म्हणरवणाऱ्या
खाशास कोठू न ?

जोतीर व. प्र.– एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्रांची सदिची ही वतवणूक जि एखाद्या नीच ब्र ह्मक ससुद्ध ं
आवडणाि नाहीं, ति तशाच प्रकािची मणनु संिहतेंतील शूद्रांरवषयीं आयवभट्ट िाह्मणांची नीच वतवणक
ू शूद्रांतील

साधूसंतांस व िाजेिजवाड्यांस कशी आवडे ल ? यालाच “आपल्यावरून जग ओळखणे” असें म्हणावें.
आयवभट्ट िाह्मणांच्या ग्रंथांमध्यें िाह्मणांचें शूद्रापासून घ्यावयाचें माप एक आरण िाह्मणांनी शूद्रारद अरतशूद्रांस

द्यावयाचें माप एक या कािणांवरून धू तम िवद्व न आयविाह्मण आरण अक्षिशून्य शूद्रारद अरतशूद्र या उभयतां

मानव बंधूमध्यें स्ने ह होऊन धमणम वगैिेसंबंधीं एकी कशी होऊं शकेल ? याखेिीज आयवभट्टांनीं शूद्रारद
अरतशूद्रांस रवद्या रशकण्याचें बंद केलें व आपलें वचवस्व होण्याकरितां बुध्य

स्वापोलास्ल्पत

भाितिामायणासािखे ग्रंथ िचले आरण बगळ्यापिी मोठा धामीकाचा आव घालू न त्यांतील भाकड दं तकथा

िात्रंरदवस अ्ञतानी व भोळसि शूद्रारद अरतशूद्रांस सांगून त्यांचीं मनें परवत्र मुसलमान व रििीयन
िाज्यारवषयीं कुस्त्सत करून त्यांजकडू न त्यांच्याशीं मोठमोठ्या तुंबळ लढाया किवून आपण एकाद्या

झपडींतील झलगापुढें स्वस्थ रबनघोि लटकेच जप अनु ष्ठान करूं लागले . यामुळें या दे शांत शूद्रारद
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अरतशूद्रांसह मुसलमान व रिस्ती लोकांचा अनके वेळां खप िंाल्यामुळें आज काळपयंत अरतशरयत अघोि
पापें घडू न येत आहे त.

पुण्य
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– पुण्य कशास म्हणावें ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– स्वतःस मात्र सुख होण्याकरितां एकंदि सवव मानवी प्राण्यांस कायीक व
मानरसक रपडा रदली नाहीं, म्हणजे त्यासच पुण्य म्हणावें.

बळवंतर व, प्र.– तें कसें ? त्यारवषयीं आम्हांस उघड िीतीनें समजावून रदल्यास बिें होईल.
जोतीर व. प्र.– स्वतः सुख भोगण्याकरितां दु सऱ्यानें जि तुम्हांस पीडा दे ऊन तुम्हांजवळची एखादी वस्तु

धमवरमषानें फसवून अथवा जबिीनें घेऊन रतचा उपभोग तो तुमच्या समक्ष करूं लागला, ति त्याचें तसे
आचिण तुम्हास आवडे ल काय ?

बळवंतर व. उ.– त्याचें तें किणें मला ति काय, पिंतु या जगांतील कोणत्यारह मनुष्ट्यास आवडणाि नाहीं.
जोतीर व. प्र.– ति यावरून इति मानवी प्राण्यांची एखादी वस्तु त्यांस धमणमिमणष नें फसवून अथवा जबिीनें
घेऊन रतचा उपभोग त्यांच्यासमक्ष घेण्यास आपणांस कांहीं अरधकाि पोहोंचतो काय ?

बळवंतर व. उ.– तसे किण्यास आपल्यास कोणत्यारह तऱ्हे चा अरधकाि पोहोचत नाहीं. व यारवषयीं भूदेव
आयांच्या शास्त्रांतसुद्धां असा रसद्धांत आहे कीं, “पिोपकािः पुण्याय पापाय पिपीडनम्.”

जोतीर व. प्र.– असा जि तुमच्या शास्त्रांचा रसद्धांत आहे , ति तुमचे आयमभट्टजी (भूिेव) आपल्या ग्रंथांसह
रनवळ रवटाळशी स्त्रीसािखें सोवळें होऊन रिस्ती मुसलमानांसह शूद्रारद अरतशूद्रांस नीच मानून त्यांचें सवव
प्रकािचें नुकसान करितात हें कसें ?

बळवंतर व. प्र.– यारवषयीं आपण कांहीं साववजरनक उदाहिणें रदल्यास जनांचें रहत होणाि आहे .
जोतीर व. उ.– परहलें --आयव लोक आपल्या स्व थास ठीं रिस्ती लोकांबिोबि त्यांच्या टे बलावि उघड
बसून मद्यमांसावि ताव मारितात; आरण घिीं गेल्याबिोबि सोंवळे होऊन त्यांच्या परवत्र रिस्ती धमाची झनदा

करून अ्ञतानी जनांचीं त्यारवषयीं मनें कुस्त्सत कितात. दु सिें --आंतून तारुण्याच्या मदामुळें मस्तानी

स्त्रीसािख्या वेश्येबिोबि स्वस्त्रीपेक्षांरह अरधक व्यवहाि करून बाहे ि पडल्याबिोबि अट्टल सोंवळे बनून परवत्र
मुसलमानी धमाची झनदा कितात; व त्यांस आपल्या आडांतील पाण्याससुद्धां स्पशव न करूं दे तां इति

अ्ञतानी जनांचीं मनें त्यांजरवषयीं भ्ष्ट करून त्यांस मुसलमानांचा िे ष किावयास रशकरवतात. रतसिें -अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या रनढळाच्या घामाच्या पैशावि पववतीसािखीं दे वालयें उपस्स्थत करून त्यांत

आपण सोंवळे होऊन यथे च्छ पक्व न्न च
ं ी झोड उडिवत त--पिंतु कि दे णाऱ्या बुभुिक्षत शूद्रारद अरतशूद्रांस
ज्वािीबाजिीचा िशळ उरले ल घ स
ं भरसुद्ध ं अन्न च तुाड िे त न हींत. आरण घिीं आल्यावि झशदे ,
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होळकि, गायकवाडासािख्या कुलीन शूद्रांतील िाजेिाजवाड्यांचा स्पशव न होऊं दे तां त्यांस पशूवत नीच
मानून, आपल्या श्रेष्ठ ज तीच तोिा रमिरवतात.

ज ितभेि
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.– मानवी प्राण्यांत जारतभेद आहे झकवा नाहीं ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– मानवी प्राण्यांत मूळ जारतभेद नाहीं.
यशवंत. प्र.– मानवी प्राण्यांत मूळ जारतभेद कसा नाहीं ?
जोतीर व. उ.– पशु पक्षी वगैिे प्रत्येक प्राण्यांत जि जारतभेद नाहीं, ति मानवी प्राण्यांतच जारतभेद कोठू न
असणाि ?

यशवंत. प्र.– मानवी प्राण्यांत मूळ जि जारतभेद नाहीं, ति यारवषयीं चांगला उलगडा करून सांगाल, ति
बिें होईल.

जोतीर व. प्र.– पशु, पक्षी वगैिे अवयवांमध्यें एकमे कांपासून सवव रभन्न रभन्न आहे त. त्याप्रमाणें रिपाद मानवी

प्राणी अवयवांमध्यें चतुष्ट्पाद वगैिे प्राण्यांपासून रभन्न आहे त, यास्तव आयव िह्माजीनें फक्त आपल्या

अवयवांपासून िाह्मण, क्षरत्रय, वैश्य आरण शूद्र अशा चाि जारत उत्पन्न केल्या आहे त, ति मानवेति गदव भ,
काक, जंबुक वगैिे प्राणीमात्रांत िाह्मण कोणते आहे त, हें मला तुम्ही दाखवूं शकाल काय ?

यशवंत. उ.– जंबुक, काक वगैिे मानवेति प्राणीमात्रांत िाह्मण कोंणास म्हणावें असें रसद्ध करितां येणाि
नाहीं. कािण आयव िह्मऋषींसािखेसुद्धां पूवीं उघड िीतीनें मांसाहािी होते . यावरून पशूपक्ष्यांरदकांत

जारतभेद आहे , म्हणून रसद्ध करितां येत नाहीं. फक्त मानव प्राण्यांत िह्माजीच्या अवयवांपासून चाि जारत
मात्र िंाल्या आहे त, म्हणून त्यांच्या ग्रंथांतिीं आहे .

जोतीर व. प्र.– ति मग पशुपक्षी, गदव भ वगैिे सवव प्रकािचे प्राणीमात्र चतुिाननाच्या कोणत्या अवयवापासून
िंाले आहे त ?

यशवंत. उ.– हें सवव आम्ही आयवभट्टांच्या ग्रंथाधािावरून बोलतों.
जोतीर व. प्र.– आयवभट्टांचे ग्रंथ आपण स्वतः वाचून पाहू न त्यारवषयीं तुम्हीं पक्ा शोध केला आहे काय ?
यशवंत. उ.– नाहीं. कािण आयवभट िाह्मण ते ग्रंथ आमच्या दृष्टीससुद्धां पडू दे त नाहींत; व आम्हीं जि ते
ग्रंथ ऐकण्यारवषयीं इच्छा दशवरवली, ति आयव िाह्मण ते ग्रंथ आम्हास ऐंकुंसुद्धा दे त नाहींत.

अनु क्रमणिका

जोतीर व. उ.– ति केवळ भट्ट िाह्मणांच्या ग्रंथांरवषयीं आपण पक्ा शोध केल्यावांचून फक्त त्यांच्या

तोंडाच्या थापांवरून जातीभेदाचें थोत ड
ं आपण अंधासारिखें डोळे िंांकून कां मारनतां ? हा तुमचा शूद्रांचा
शु द्ध वेडेपणा होय.

यशवंत. प्र.– िाह्मण ते िाह्मण आरण शूद्र ते शूद्र; रकती जिी आपण केलें तिी शूद्रांचे िाह्मण कसे होऊं
शकतील ? त्याचप्रमाणें िाह्मणांचे शूद्र कसे होऊं शकतील ?

जोतीर व. उ.– कां, आयविाह्मणांचे शूद्र जि होऊं शकत नाहींत, ति महामुनी रिस्ताचायाच्या बंगल्यांत हे
भूदेव आयविाह्मण अरतशूद्र मांगमहाि वगैिे लोकांच्या पंक्तीस बसून मद्यपान कां करितात; व पाव रबस्कुटें

कां खातात ? यारशवाय ते म्लें च्छारद अरतशूद्रांच्या मुलीबिोबि रववाह करून आपला संसाि किीत नाहींत
काय ? यावरून “िाह्मणः सववत्र पूज्यः” ह्या वाक्याला प्रथम तुम्ही हिताळ लावा, म्हणजे िंालें .

यशवंत. प्र.– ति यावरून आपल्या या दु दैवी बरलस्थानांत जगरवरुद्ध धनगि, माळी, कुळं बी वगैिे अनेक
जाती आहे त, त्या सवव खोया आहे त काय ?

जोतीर व. उ.– हें सवव म्हणणें रवचािांतीं खोटें ठिेल, असें मला वाटतें. जसें कोणी एका पुरुषास तीन मुलें
आहे त व त्यांपैकीं एक मुलानें मेंढिें िाखण्यामध्यें आपला सवव जन्म घालरवला, दु सऱ्यानें मळ्यामध्यें
िंाडांची लावणी करून त्यांस खु िपण्यामध्यें आपला सवव काळ घालरवला आरण रतसऱ्यानें शेत नांगरून

त्यामध्यें पेिणी, काढणी वगैिे तत्संबध
ं ीं कामें किण्यांत आपलें सवव आयुष्ट्य घालरवलें , ति यावरून आपण
त्याच्या (परहल्या मुलाची धनगिाची, दु सऱ्याची माळ्याची व रतसऱ्याची कुळं ब्याची) अशा प्रकािच्या
रतघांच्या तीन जाती आहे त, असें ठिवाल काय ?
यशवंत. उ.– तसें कसें ठिरवतां येईल ?
जोतीर व. प्र.– त्याजप्रमाणें एका आयवभट्टास तीन मुलें असून त्यांपैकीं एका मुलानें रनवाहाकरितां
तबलजीचा धंदा किण्यामध्यें आपला सवव जन्म घालरवला, दु सऱ्यानें रनवाहाकरितां वैद्याचा (डॉक्टिीचा)

धंदा करून सवव लोकांस औषध दे ऊन, जातीचा रवरधरनषेध न पारळतां, कांहीं लोकांचीं प्रेतें फाडण्यामध्यें
आपला सवव जन्म घालरवला आरण रतसऱ्यानें पोटासाठीं घिोघि स्वैंपाकी आचाऱ्याचा धंदा किण्यामध्यें

आपला सवव जन्म घालरवला, ति यावरून आपण त्याच्या परहल्या मुलाची गुिवाची जात आहे , दु सऱ्याची
वैदूची जात व रतसऱ्याची आचाऱ्याची जात, असें ठिवाल काय ?

यशवंत. उ.– आपण म्हणतां त्याप्रमाणें ठिरवतां येणाि नाहीं. पिंतु या तुमच्या रसद्धांतावरून
हालालखोिणीची तिी जात नीच आहे , कीं नाहीं बिें ? कािण ती सववकाळ अरत अमंगळ धंदा करितें.

जोतीर व. प्र.– ति यावरून आपल्या उभयतांच्या बालपणीं आपला गुमूत किण्याचें नीच काम आपल्या
उभयतांच्या मातुश्रीनें केलें , यास्तव त्यांजला हालालखोिणीसािखें नीच ठिरवतां येईल काय ?

यशवंत. उ.– आपल्या उभयतांच्या मातुश्रींनीं बालपणीं आपला गुमूत काढल्यामुळें त्यांजला नीच

कोणाच्यानें म्हणवेल ? असा रनदव य कृतघ्न या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि मला ति कोणीही सांपडणाि नाहीं;
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पिंतु मानव प्राण्यांत त्यांच्या गुणांवरून जारतभेद ठिरवतां येणाि नाहीं काय ? यारवषयीं तुमचें कसें काय
मत आहे ?

जोतीर व, उ.– मानव प्राण्यांत त्यांच्या गुणांवरून जारतभेद ठिरवतां येणाि नाहीं. कािण मानवांपैकीं

रकत्येक आपल्या मुलांस सुरशक्षण दे तात व तीं स्वभावेंकरून कुशाग्रबुरद्धचीं असल्यामुळें, सद्गुणी व हु शाि
रनवडू न मोठमोठे हु द्दे चारलवण्यालायक होतात व कांहीं लोक आपल्या मुलास सुरशक्षण दे ण्याकरितां

अरतशय परिश्रम जिी कितात, तिी तीं स्वभावेंवरून जड बुरद्धचीं असल्यामुळें मूखव व दु गुण
व ी रनवडू न तीं
हितऱ्हे चें नीच काम किण्यास प्रवृत्त होतात. यावरून सद्गुण व दु गुण
व हे कांहीं रपढीजादा स्वभाव नाहींत.
कािण सद्गुणी बृहस्परतसािख्या मानवांची मुलें स्वभावानें कधीं कधीं सद्गुणी रनपजत नाहींत. त्याचप्रमाणें

धूतव आयव भट्टांचीं मुलें नेहमीं शंकिाचायांच्या तोलाची सद्गुणी रनपजत नाहींत. ह्यावरून अरतशूद्र
चांभािांचीं मुलें सद्गुणी रनवडल्यास शंकिाचायांच्या तोलाचे महामुरन होणाि नाहींत, असें न्यायी
पुरुषाच्यानें म्हणवणाि नाहीं.

यशवंत. प्र.– ति यावरून या दु दैवी बरलस्थानांत जगरवरुद्ध दु ष्ट भेदाभेद होऊन िाह्मण व मांगमहाि
यांच्यामध्यें जारत कशी िंाल्या, यारवषयीं आपणच चांगला उल्लेख केल्यास फाि बिें होणाि आहे .

जोतीर व. उ.– एकंदि सवव बिलस्थ न त
ं ील क्षित्रय म्हकजे क्षे त्र च
ं े मणूळ मण ला अस्स्तक, रपशाच, िाक्षस,
अरहि, रककाटस, रभल्ल, कोळी, मांग, महाि वगैिे लोक पूवीं आडहत्यािानें लढण्यामध्यें मोठे कुशल असून
शूि व प्रतापी होते. त्याचप्रमाणें ते आनंदांत मग्न असून सवव सुखाचा योग्य उपभोग घेत होते . त्यांतून

बहु तेकांचीं िाज्यें भिभिाटीस येऊन त्यांच्या एकंदि सवव दे शांत सोन्याचा धूि रनघत होता. इतक्यांत इर की
लोा त
ं म्हकजे आयम लोा त
ं धनु ष्ट्यानें बाण मािण्याची नवीन युस्क्त रनघतांच ते थील कांहीं बुभरु क्षत

असले ल्या ध डस, िं गेखोर, सुवकमलोभी, इिाणी िाह्मणांनीं, इिाणी क्षरत्रयांनीं व इिाणी वैश्यांनीं एकत्र
होऊन या बिलस्थ न स सुवणासाठीं अनेक वेळां स्वाऱ्या करून येथील मूळच्या सुशील क्षेत्रस्थांस अनेक
वेळां त्रास रदला व अखेिीस त्यांनीं त्यांपैकीं रकत्येक शूि लोकांच्या अंगाची कातडीसुद्धां सोलू न
कृष्ट्णामिंधयत.]

[त्वच

कारढली. यांरवषयीं त्यांच्या लपवून ठे िवले ल्य वेिरूपी बखरींत आधाि सांपडतो. सािांश,

इिाण्यांनीं येथील बहु तेक मूळच्या क्षेत्रवासी लोकांस पाताळांत म्हणजे अमे रिकेंत धुडकावून लारवलें व

बाकीच्या उिले ल्या क्षेत्रस्थांस रधःकािानें (क्षुद्र) शूद्रारद अरतशूद्र िस्यु (लु टारू) अशीं हलकीं वा
उपहासास्पद नांवें रदलीं. त्यांस नानाप्रकािचा त्रास दे ऊन आपले रपढीजादा दासानु दास केलें . अखेिीस

त्या सवव शूद्र जातींचा चवथा वगव करून इिाणी िाह्मण, क्षरत्रय आरण वैश्य या तीनही वगांत तो सामील

केला व बरलस्थानांतील मूळच्या क्षरत्रयांस म्हणजे शूद्रारद अरतशूद्रांस आयांनीं िवद्य दे ण्याचा प्ररतबंध

केला. त्याचप्रमाणें आयांतील रकत्येक पूवींच्या धूतव ऋषींनीं शूद्रारद अरतशूद्रांनीं रवद्या रशकू नये, म्हणून
ग्रंथांतिीं ाडा िनयमण करून ठे रवले व हल्लीं दगड मातीच्या झभतीवि स्वाि होऊन िे ड्यामुखीं वेद

बोलरवणाऱ्या ्ञतानोबा व रशष्ट्याच्या मुखाचा खलबत्ता करून त्याची परिक्षा पहाणाऱ्या िामदास वगैिे मणतलबी

आयमभट्ट स धू संत न
ं ीं पूवीं केले ल्या धूतव ऋषींच्या ग्रंथांवि भािे चे भािे नवीन ग्रंथ करून, त्यामध्यें शूद्रारद
अरतशूद्रांस दास केल्यारवषयींचे पांचपेच मुद्दाम उघडकीस न आरणतां, त्यांस नानाप्रकािच्या धातू दगडांच्या

मुतींवि भाव ठे वावयास रशकवून, त्यांस ास्ल्पत ब्रह्मघोळ त
ं ढकलू न रदलें . आरण त्याचप्रमाणें धूतव आयांनीं
मांगामहािारवषयीं दु ष्टाईनें कडे कोट व्यवस्था करून ती प्रचािांत आरणली. यामुळें त्यांच्यामध्यें आजपयंत

िु ष्ट भेदाभेद जसाचा तसाच कायम िारहला. इतकेंही करून आयांची तृप्ती न होतां, त्यांनीं आपल्या
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सवांच्या रनमीकाची ाुाूचाू करून, आपणच स्वतः भूिेव आिक अहंब्रह्म बनून इति अ्ञतानी शूद्रारद
अरतशूद्रांस िह्मानंदाच्या नादांत वेड्यासािखें टाळ्या वाजवावयास लारवलें .

यशवंत. प्र.– एकंदि सवव अबालवृद्ध िाह्मणांची अशी समजूत आहे कीं, आयव िाह्मण मात्र या बिलस्थ न त
ं
आहे त, कािण आयव पिशु िामानें जेव्हां बिलस्थ न त
ं ील मूळच्या क्षत्रीयांस रनःक्षरत्रय केलें , ते व्हांपासून त्यांचे

एकंदि सवव अरधकाि नष्ट िंाले व रतसिे म्हणून जे आयव वैश्य होते, ते आपोआप मुळींच नाहींसें िंाले .
यावरून हल्ली या बरलस्थानांत िाह्मण आरण शूद्र नांवाला मात्र उिले आहे त, यारवषयीं तुमचें काय म्हणणें
आहे ?

जोतीर व. उ.– आयव लोकांची ही समजूत खिी आहे . कािण इिाणांतून आले ल्या आयव टोळ्यांपैकीं कांहीं

आयव पशूय्ञत किण्याचे कामीं चांगले वाकबगाि असत; वा धमवसंबध
ं ीं बाकीचे सवव रवधी चालरवणािांस
िाह्मण म्हणत; कांहीं आयव रशपायांचा धंदा किीत असत त्यांस क्षरत्रय म्हणत. आरण कांहीं आयव गुिेंमेंढिें

पाळण्याचा धंदा किीत त्यांस वैश्य म्हणत. त्याचप्रमाणें या बरलस्थानांतील एकंदि सवव मूळच्या िरहवासी
लोकांस क्षत्रीय म्हंणत असत. प्रथम आयव िाह्मण, आयव क्षत्रीय आरण आयव वैश्य अशा तीन प्रकािच्या

लोकांनीं एके रठकाणीं जमून वािंवाि या बिलस्थ न त
ं स्वाऱ्या केल्या, ते व्हां येथील एकंदि सवव
बिलस्थ न त
ं ील िरहवासी लोकांचें क्षेत्राविील स्वारमत्व नष्ट केलें . नंति हे तीनरह प्रकािचे इिाणी लोक एक

रवचािानें आपणा सवांस फक्त ब्र ह्मक असें म्हकवून घेऊं ल गले व बिलस्थ न त
ं ील एकंदि सवव पदच्युत
केले ल्या क्षेत्रस्थांस िधुःा र नें शू द्र िि अितशू द्र म्हकूं ल गले . कािण इिाणी लोक आपल्या रशपायांस
क्षत्रीय म्हणत. पिंतु बरलस्थानांतील लोक एकंदि सवव प्रजेस क्षरत्रय म्हणत असत. सािांश, क्षरत्रय शब्दाचे
मूळ दोन अथव होत असल्यामुळें धूतव आयांस अशा तऱ्हे चा गोंधळ कस्ल्पतां आला.

यशवंत. प्र.– यावरून आयव धमांतील गीते त आयव िाह्मणांचे स्वाभारवक गुणांचें केले लें वणवन, केवळ
अ्ञतानी जनांच्या डोळ्यांत माती टाकून त्यांस फसरवण्याकरितां तें भारूड िरचलें असावें. उदाहिण :
शमणोिमणस्तपुःशौचं क्ष िं तर जमवमणे व च ॥
ज्ञ निवज्ञ नमण स्स्तक्यं ब्रह्मामणम स्वभ वजम् ॥
असें जि म्हणावें ति रवजयी धाडस धूतव आयवभट्ट िाह्मणांनीं पिाभव केले ल्या लाचाि शूद्रारद

अरतशूद्रांस हा काळपावेतों सवव कामीं हलकें मानून, त्यांचा सवव काळ रतिस्काि कां करितात व त्यांस

एकंदि सवव मानवी हक्ांचा उपभोग घेण्याच्या कामीं ते स्वतः आडकाठी कां घालतात ? यावरून भंड आयव
लोकांचे अंगीं क्षमे चा गंधसुद्ध ं नाहीं असें रसद्ध होतें. असो; आपला सवांचा रनमाणकता दयेचा सागि व पिम
न्यायी असतां त्याला सवोपिी गांजले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांची कींव कशी आली नाहीं ?

जोतीर व. उ.– आपल्या सवांच्या दयाघन रनमाणकत्यांनें कृपाळू होऊन धुतव आयव भट्टांच्या दासत्वापासून

पंगू शूद्रारद अरतशूद्रांस मुक्त किण्यांकरितां, आपणां सवांचा रनमाणकता एक मानून, जारतभेदाचा समूळ
नाश किणािे मुसलमान लोकांस या दे शांत पाठरवले ; पिंतु मुसलमान लोकांनीं त्याचे हे तूस धाब्यावि

बसवून आपण सवव प्रकािचे रमष्टान्न खाणें, ख्याली-खु शाली, गाणेबजावणें वगैिे ऐषाआिामांत लं पट िंाले व
ऐश्वयाच्या भिांत मदांध होऊन त्यांना दोन बोटें आकाश उिलें होतें. त्यामुळें आपल्या रनमाणकत्यास संताप
होऊन त्यांने या बिलस्थ न त
ं ील मुसलमान लोकांस तोंडघसीं पाडू न त्यांचें एकंदि सवव वैभव नष्ट केलें .
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यशवंत. प्र.– या दे शांतील एकंदि सवव चैनी मुसलमानांचें वैभव नष्ट करून आपला सवांचा रनमाणकता
उगीच कसा बसला ?

जोतीर व. उ.– तो उगीच बसला नाहीं. पिंतु त्यानें प्रत्यक्ष अरतिानटी दशेपासून इंस्ग्लश लोकांस उदयास

आणून शौयारद गुण त्यांचें अंगीं दे ऊन, त्यांस पंगु शूद्रारद अरतशूद्रांस धूतव आयवभट्टांच्या ि सत्व प सून मणुक्त
ारण्य ा
ं रत ं य िे श त
ं मणुि मण पाठरवलें आहे . त्यांपैकीं कांहीं सज्जन इंग्रज लोक त्यांच्या धमांतील एका

सत्पुरुषाच्या सद्बोधावरून शूद्रारद अरतशूद्रांस आयव भट्टांच्या ाृित्रमणी ि सत्व प सून मणुक्त ारण्य चे ा मणीं
मणनुःपू वमा सतत प्रयत्न ारीत आहे त.

यशवंत. प्र.– यावरून इंस्ग्लश लोक आपल्या धमांतील ज्या सत्पुरुषाच्या सद्बोधाच्या साह्यानें पंगु शूद्रारद

अरतशूद्रांची धूतव आयवभट्टांच्या दासत्वापासून सुटका किण्याकरितां िंटत आहे त, त्या महासत्पुरुषाचें नांव
काय आहे व त्यारवषयीं आम्हांस थोडीशी मारहती कळवाल, ति फाि बिें होईल.

जोतीर व. उ.– त्यांच्यांतील महासत्पुरुषाचें नांव यशवंत आहे व त्याचा सद्बोध येणेंप्रमाणें--“तुम्ही
आपल्या वैऱ्यावि प्रीरत किा व त्याचें बिें किा.”

यशवंत. प्र.– य यशवंत मणह सत्पुरुष च्य बोध स मण न िे ऊन भंड धू तम आयमभट्ट न
ं ीं शूद्रारद अरतशूद्रांस दास

किण्याबद्दलचे ग्रंथ एके बाजूला न ठे रवतां, जगामध्यें व्यथव मूजोिी करूं लागल्यास त्यापासून कोणता अनथव
होईल, यारवषयीं तुम्हीं काय भरवष्ट्य करितां ?

जोतीर व. उ.– शूद्रारद अरतशूद्रांस दास किण्यासंबध
ं ीं ग्रंथ जि आयव धू तम भट न
ं ीं समूळ नाहींसें केले

नाहींत, ति ईश्वि पिमन्यायी असून सवव समथव आहे , यास्तव तोच थोड्या रदवसांत शूद्रारद अरतशूद्रांच्या
हातून पिस्पि धूतव आयवभट्टांचा व त्यांच्या पाखंडी ग्रंथाचा रधःकाि किवील, असें मी भरवष्ट्य करितों.

यशवंत. प्र.– यावरून वेदाचे कते कोणत्या तऱ्हे चे भले गृहस्थ असावेत, यारवषयीं व त्यांच्या
चांगुलपणारवषयीं मला थोडा वहीम येतो. यास्तव वेदारवषयीं आपल्यास कांहीं मारहती असल्यास रतचा येथें
उल्लेख केल्यास शूद्रारद अरतशूद्रांवि आपले महदु पकाि होतील.

जोतीर व. उ.– बृहस्परत या नांवाचा महारविान् शोधक सज्जन या दे शांत होता. त्यानें वेदारवरुद्ध जें कांहीं
रलरहलें आहे , त्यांतून थोडे सें या प्रसंगीं आपल्या मारहतीकरितां दे तों. तें असें :
“त्रयो वेिस्य ातारो भंड धू तम िनश चर ुः”
यशवंत. प्र.– ति या सवव गोष्टींवरून हल्लींचे आयवभट्ट िाह्मण इंग्रजींत मोठमोठे रविान िंाले आहे त व ते

मोठमोठ्या सिकािी जोखमीच्या हु द्याच्या जागेचा अरधकाि चालरवण्यास लायक िंाले असून , त्यांच्या

पूववजांनीं पिारजत केले ल्या दीन शूद्रारद अरतशूद्रांच्या जन्मांतिाचें माते िें करून त्यांच्यांत जो सववस्व
िह्मघोळ करून टारकला आहे , तो समूळ नाहींसा किण्यारवषयीं प्रयत्न कां किीत नाहींत ? अथवा, सवांचा
रनमाणकता तळह त वर मणे ख सोसक र धू तम आयांचे बरें होण्याकरितां ह्यारवषयीं त्यांच्या डोळ्याविील
पडदा काढू न त्यांस दोषमुक्त करून त्यांजला मागावि कां आणीत नाहींत ?
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जोतीर व. उ.– एकंदि सवव सृष्टीिमावरून असें रसद्ध होतें कीं, आयांच्या ऋषीवयव पूववजांनीं केले ल्या नीच
कमांची फळें तिी त्यांस भोगावी लागलीं नाहींत तिी त्यांच्या दु ष्टकमांच्या अनु मानाप्रमाणें त्यांच्या संतानांस

तिी तीं रनःसंशय भोगावीं लागतील. यावरून हल्लींचे रविान आयव िाह्मण शुद्धीवि येऊन त्यारवषयीं त्यांचे
कधींच डोळे उघडणाि नाहींत. ते आपल्याविील पुढें येणािीं आरिष्टें टाळण्याकरितां धमव व िाजकीयसंबध
ं ीं

अनेक प्रकािचे थोतांडी समाज उपस्स्थत करून, त्यांमध्यें अ्ञतानी जनांच्या व सिकािच्या डोळ्यांत माती
टाकण्याकरितां नानाप्रकािच्या युक्त्या लढरवतील; पिंतु त्या त्यांच्या कस्ल्पत युक्त्या शेवटीं फूस होतील.

कािण आपणां सवांचा महापरवत्र रनमाणकता आयव िाह्मणांच्या ास्ल्पत ा ळ्य ाृष्ट्क स रख दह्यादु धाच्या
चोऱ्यामाऱ्या करून सोळा सहस्र एकशत अष्ट नािींसह गवळ्याच्या भकले ल्या िाधे बिोबि लं पट होऊन
त्यांच्या उशापायथ्याशीं लोळत पडणािा नव्हे .

पशु पक्ष्य िि वगैरे आिक मण नवप्र की य ज
ं मणध्यें भेि
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– रनमाणकत्यानें पशुपक्ष्यारद वगैिे आरण मानवप्राणी यांजमध्यें कांहीं भेद
केला आहे काय ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.–रनमीकानें पशु पक्ष्यांरद वगैिे प्राण्यांस एक स्वाभावीक खोड रदली आहे . ती

जशीची तशीच नेहमीं कायम िाहू न रतच्या योगानें त्यांच्यानें आपल्यांमध्यें रतळप्राय सुधािणा करून घेतां येंत

नाहीं, पिंतु रनमीकानें मानव प्राण्यांस स र स र िवच र ारण्य ची बुिद्ध रदली आहे , रतच्या योगानें
कालें करून ते आपल्यामध्यें ज्यास्स्त ज्यास्स्त सुधािणा करूं शकतात.

बळवंतर व. प्र.– खोड आिक बुिद्ध यारवषयीं आपण प्ररतपादन जिी केलें , तिी मला त्यारवषयीं कांहीं
चांगला बोध िंाला नाहीं. यास्तव त्यारवषयीं सरवस्ति स्पष्टीकिण करून सांगाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– हजािों वषांपूवीं पाकोळी नांवाच्या पक्ष्यांनीं बांधले ली कोठीं व त्यांनीं हल्लीं नवीन बांधले लीं

कोठीं यांमध्यें रतलप्राय सुधािणा िंाले ली रदसून येत नाहीं. यावरून रनमीकानें पशु पक्ष्यारद इति प्राण्यांस
मानवासािखी स र स र िवच र ारण्य ची बुिद्ध मुळींच रदली नाहीं, पिंतु त्याचप्रमाणें हजािों वषांच्या पूवीं
िंाडांच्या ढोलींत िाहू न रनवाह किणािे व गुडघेमेटी येऊन हात टें कून जनाविांसािखे पाणी रपणािे

मानवप्राणी व हल्लींच्या सुधािले ल्या काळांत मोठमोठ्या हवेल्यांत वास करून लोडशीं टें कून रुप्याच्या

पंचपात्रीनें पाणी रपऊन मजा मािीत असले ले मानवप्राणी, या दोहोंची साम्यता होऊं शकेल काय ? यावरून

रनमीकानें मानवप्राण्यांस जी कांहीं अत्युत्तम स र स र िवच र ारण्य ची बुिद्ध रदली आहे , रतजपासून
त्याला एकंदि सवव कामीं रदवसानुरदवस ज्यास्ती सुधािणा करितां येईल.

बळवंतर व प्र.– यावरून पशु पक्षी इत्यारदकांमध्यें कांहीं रवशेष सद्गुण मुळींच नाहींत काय ?
जोतीर व. उ.– तसें कसें होईल ? पशु पक्ष्यांरद प्राणी आपल्या पोटापुिती मात्र काळजी करितात; पिंतु ते

कांहीं मानवप्राण्यासािखे स्वतुः उद्योग ाेल्य िशव य दु सऱ्यास नाडीत नाहींत व (एके वेळीं) लढाईमध्यें
अश्वत्त्थामा हत्ती अगि अश्वत्त्थामा (मनु ष्ट्य) मािला गेला, अशी कंडी उठली, ते व्हां आपला मुलगा मािला
गेला, असें द्रोणास वाटू न तो सत्यवादी धमास रवचािावयास आला, ते वेळेस कृष्ट्णानें त्याजकडू न खोटें

बोलवून (त्याच्या) गुरूस मािरवलें . ते व्हां अशा प्रकािच्या सदा सत्यवादी पुरुषास पापांत ढकलणाऱ्या
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काळ्या कृष्ट्णास दे वबाप्पा मानून, अ्ञतानी पंगू मानव बांधवांस त्यारवषयीं नानाप्रकािचा भक्तीभाव दाखवून

आपण स्वतुः स धु संत च
ं ी सोंगे घेत त व त्यांस उघड रदवसा धमणमिमणष नें िाजिोस लु टू न त्यांच्या श्रमावि
ऐषाआिाम करून, त्यांस धाय धाय किायास लारवतात. उदाहिण—पशु पक्ष्यांमध्यें मानवांतील आयव
ऋषींसािखीं ईश्विाच्या नांवानें धमवपुस्तकें करून मोठा ध र्णमणापक च

डौल घ लू न ते आपल्य

ज तब ध
ं वस
ं न डू न ख त त ा य ? त्यांच्यांत खोटे इनसाफ, खोटे कागद, खोया नोटी, खोया साक्षी
दे णािे थोडे तिी सांपडतील काय ? सािांश, पशु पक्ष्यारदकांमध्यें मानवांतील नाना पेशवा व वासुदेव

फडक्यासािखे बंडखोि व चोि रनवडत नाहींत. यावरून रनमीकानें मानवप्राण्यांस स र स र िवच र
ारण्य ची बुिद्ध दे ऊन त्यांस सवांमध्यें श्रेष्ठ केलें असून त्यांनीं त्या अमोल्य परवत्र बुरद्धचें कांहींच साथवक
केलें नाहीं. यास्तव बुरद्धहीन पशु पक्ष्यारद वगैिे प्राणी या लोभी मण नव पे क्ष ं फ र श्रेष्ठ आहे त असें मला वाटतें.
धमणम
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.– मजु िीदाखल आपलीं सवांची वस्त्रेंप्राविणें धुवन
ू त्यावि आपला रनवाह किणें
हा पिटाचा धमणम नव्हे काय ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– मजु िीदाखल आपलीं सवांचीं वस्त्रेंप्राविणें धुवन
ू त्यावि जि पिीट आपला

रनवाह करितो, ति आपण कधीं कधीं आपलीं स्वतःची वस्त्रेंप्राविणें घिीं धूत नाहीं काय ? यावरून मजु िी
घेऊन दु सऱ्यांचीं वस्त्रेंप्राविणें धुणें हा एकप्रकािचा धंदा िंाला, याला कोणी धमणम म्हणावा ? त्याचप्रमाणें

एखादा आयवभट्ट िाह्मण दु सऱ्याची शारगदी पतकरून त्यांचीं धोतिें धुवन
ू आपला गुजिा करूं लागला; ति
त्यास तुम्ही पिीट म्हणाल काय ? व त्या भट्ट शारगदाचा पिटाचा धमव होईल काय ?

यशवंत. प्र.– त्याचप्रमाणें मजु िीदाखल आपल्या सवांच्या हजामती करून त्यावि आपला गुजािा किणें हा
न्हाव्याचा धमणम नव्हे काय ?

जोतीर व. उ.– मजु िीदाखल आपल्या सवांच्या हजामती किणें, हा जि न्हाव्याचा धमणम आहे ; ति आपण
नेहमीं आपल्या नाजूक जागचे केंस एके बाजूला जाऊन भादिीत नाहीं काय ? यारशवाय धूतव न्हाव्याचा
अरतशय धूतव भट्टांशीं एखाद्या क्षुल्लक कािणावरून बेबनाव िंाल्याबिोबि रकत्येक आयवभट्ट िाह्मण द्रव्य

रमळरवण्याच्या आशेनें बेलाशक बगले त धोकया मारून दु सऱ्यांच्या हजामती किण्याचा धंि करितात.
यावरून आयवभट्ट िाह्मणांचा हजामाचा धमणम म्हणता येईल काय ?

यशवंत. प्र.– अथवा मजु िीदाखल आपल्या सवांचा गु-मूत काढू न त्यावि आपला रनवाह किणें हा तिी
हलालखोिाचा धमणम नव्हे काय ?

जोतीर व. उ.–मजु िीदाखल आपण सवांचा गु-मूत काढणें हा जि हलालखोिाचा धमव आहे ; ति आपण
आपल्या घिांत रबछान्यावि पडले ल्या आजािी माणसाचा गु-मूत काढू न बाहे ि टाकीत नाहीं काय ?

यावरून मजु िी घेऊन दु सऱ्याचा गु-मूत काढणें हा एकप्रकािचा उद्योग िंाला. याला धमणम कोणीं म्हणावा ?
त्याचप्रमाणें एखाद्या ठोंब्या आयवभट्ट िाह्मणानें दु सऱ्याची शारगदी पत्करून त्याचा गु -मूत काढल्यास त्याला
तुम्ही हलालखोि म्हणाल काय ? जसें :--धनगिांनीं मेंढिें पाळू न त्यांस चािणें हा त्यांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा

त्यांचा उद्योग होय-- शेतीकाम किणें हा कुळवाड्यांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा उद्योग होय—मळ्यामध्यें
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काम किणें हा माळ्यांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा उद्योग होय--दाम घेऊन लोकांची चाकिी किणें हा
चाकिांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा उद्योग होय.--घिें बांधणें हा सुतािांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा धंि

होय--जोडा रशवणें हा चमवकािांचा धमणम नव्हें , पिंतु हा त्यांचा धंि होय--िखवाली किणें हा िामोशांचा धमणम

नव्हे , पिंतु हा त्यांचा धंि होय--दीन पिारजतांनीं रनदव य रवजयी लोकांची सेवा किणें हा त्यांचा धमणम नव्हे ,
पिंतु हा त्यांचा ल च रपक व िनरुप य होय--धूतव चोिांनीं बेसावध लोकांचीं घिें फोडणें हा त्यांचा धमणम नव्हे ,

पिंतु ही त्यांची ह तचल खी होय--रवजयी आयवभट्टांनीं अरतशूद्रांस रवद्या दे ऊं नये हा त्यांचा धमणम नव्हे , पिंतु
हा त्यांचा सूड उगिवण्य च द्वे ष होय--पिारजत केले ल्या अ्ञतानी जनांस भोंदाडू न खाणें हा आयवभट्ट
िाह्मणांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा धूतवपणा होय होय--सिकािी कामावि असतां अ्ञतानी जनांपासून लांच

खाणें हा कामगािांचा धमणम नव्हे , पिंतु हें त्यांचें सिकािशीं िगे ब ज ारण्य चें ासब होय--मे हनत न कितां
धमवरमषानें अ्ञतानी जनास लु टू न आयतें खावें हा सू्ञत सज्जन आयवभट्टांचा धमणम नव्हें , पिंतु ही त्यांची उघड
ठाब जी होय--मूढ शूिांकडू न स्थारनक इंग्रज सिकािारवरुद्ध बंज किवून अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांस

संकटांत पाडणें हा धूतव पेशवे व फडके यांचा धमणम नव्हे , पिंतु ही त्यांची िाजद्रोहीपणाची ा वेब जी होय-इति सवव लोकांस तुच्छ मानून आपण आपल्यास परवत्र मानून सोंवळे चाि किणें हा भट्ट िाह्मण मानवांचा

धमणम नव्हे , पिंतु हें सवव जगांत हलाें व अपिवत्र मण नण्य चें ज ितासब होय--वेश्येचा मुखिस रपऊन घिीं

आल्याबिोबि सोंवळे चाि किणें हा सज्जन मानवाचा धमणम नव्हे , पिंतु ही त्यांची अपिवत्रत होय-रनवाहाकरितां पडिंड जनाविें खाणें हा मांग, महाि वगैिे यांचा धमणम नव्हे , पिंतु हा त्यांचा ल च रीपक व
िनरुप य होय--य्ञताच्या व श्राद्धाच्या रनरमत्तानें ताज्यातवान्या गायागुिांचा िनिम यते नें वध करून खाणें हा
आयवभट्ट िाह्मणांचा धमणम नव्हे , पिंतु ही त्यांची मण स
ं ह र ची गोडी होय.
यशवंत. प्र.– ियते पासून कि घेणे हा तिी िाजाचा धमव नव्हे काय ?
जोतीर व. उ.– चोि, बंडखोि व अनेक प्रकािच्या धमवठक धूतव लबाडांच्या त्रासापासून प्रजेचा व आपला
बचाव किण्यापुिती किपट्टी ियते पासून घेणें, हें िाजाचें ातमव्यामणम होय. याला धमव कोणीं म्हणावा ?

यशवंत. प्र.– वसुल केले ली किपट्टी ियते च्या सुखाकरितां न खचव करितां केवळ रनिोपयोगी धूतव
आयवभट्टांचें पाळणपोषण करून आपल्या स्वतःच्या ऐषाआिामासाठीं रतचा उपयोग केल्यापासून परिणामीं
काय होणाि आहे ?

जोतीर व. उ.– तसें केल्यामुळें अनेक िाजेिजवाड्यांची खानेखिाबी होऊन ते धुळीचे रदवे खाऊन वाया
गेले व पुढेंरह त्याचप्रमाणें रनःसंशय लयास जातील.

यशवंत. प्र.– मुलीमुलांनीं आपल्या आईबापांची आ्ञता पाळणें हा पण त्यांचा धमणम नव्हे काय ?
जोतीर व. उ.– जन्मतांच आपण जेव्हां तान्हीं बाळें असून अशक्त व पंगू होतों, ते व्हां आपल्या जन्मदात्या

आईबापांनीं आपलें पाळणपोषण करून आपणांस सुरशक्षण रदलें , हे त्यांचे आपल्यावि अनंत अरनवाि

उपकाि होत. त्याचप्रमाणें जेव्हां आपले जन्मदाते वृद्धापकाळामुळें अशक्त व पंगू होतात, ते व्हां आपण सवव
मुलीमुलांनीं कृत्ञततापूववक मोठ्या आवडीनें त्यांचें पाळणपोषण किावें ; व त्यांचें उतिाई िंाल्यारशवाय
रपतृबाळकांमध्यें दे वघेवीचा व्यापाि संपत नाहीं.
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यशवंत. प्र.– यावरून अशक्त व पंगू जन्मदात्या मातारपत्यांचें पाळणपोषण करून त्यांचें उतिाई

िंाल्यारशवाय, रस्त्रयांचा त्याग करून बाळिह्मचािी व ताबूतांतील सोंगासािखें सवव अंगाला िाख फासून
आईतखावू बैिागी कसे बनतात ? यारवषयीं तुमचें कसें काय मत आहे ?

जोतीर व. उ.– यारवषयीं रस्त्रयांचा त्याग करून बाळिह्मचाऱ्यांचें व बैिाग्यांचें नऊ मरहनें उदिीं ओिंें

वागरवणाऱ्या त्यांच्या जन्मदात्यांस रवचािा, म्हणजे त्या तुम्हांस यथास्स्थत उत्तिें दे तील; पिंतु यदाकदारचत्

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील एकंदि सवव स्त्री-पुरुषांनीं मुस्क्त रमळरवण्यांच्या लालचेनें बाळिह्मचािी,

बाळिह्मचारिणी, बैिागी व बैिारगणी या सवांनीं थेट साधुसाध्वीणींचीं सोंग घेऊन िात्रंरदवस ास्ल्पत
सन तन शेषश यीचें नामस्मिण किीत बसल्यानें त्या सवांचा, उपासानें दोन-चाि मरहन्यांच्या आंत खप
होऊन ते सवव लयास जातील, कां नाहीं बिें? कािण त्या सवांस कोणाच्यारह जीवावि आपला रनवाह करून

घेण्याचें साधन मुळींच िहात नाहीं. सािांश चाकिानें धन्याची चाकिी किण्याचे उद्योगास चाकिाचा धमणम

म्हणतात. वेश्येनें तरुणांस नादी लावण्याच्या उद्योगास पात्रेचा धमणम म्हणतात. भट्टानें शूद्रारद अरतशूद्रांस
नीच मानणें यांस आयांचा धमणम म्हणतात. आयव भट्ट िाह्मणांचा रभक्षा मागण्याचा धंि असून त्यास भट्टांचा धमणम

म्हणतात. असे धमव शब्दाचे नानाप्रकािचे अथव होत असल्यामुळें, धू तम भट्ट ब्र ह्मक आपलीं काये साधून
घेण्याकरितां जसी वेळ येईल तसा त्याचा अथव करून आपलें रहत करून घेतात.

यशवंत. प्र.– आपल्या सवांचा रनमाणकता व त्यानें रनमाण केले ले मानवप्राणी याजमध्यें संबंध दाखवणािा,
धमव या शब्दाचा एखादा स्वाभारवक परवत्र अथव होत असल्यास त्यारवषयीं अथवा रनमीकाच्या थोिवीरवषयीं
आम्हास कळवाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– पूवी तुजला कळरवलें च आहे कीं, आपल्या दयाळू पिमे श्विानें या रवस्तीणव, अगम्य व
अतक्यं पोकळींतील अनंत सूयवमंडळासह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसरहत पृथ्व्या रनमाण केल्या आहे त. त्यांपैकी

फक्त या आपल्या सूयवमंडंळारवषयीं रवचाि करू जातां मज पामिाचा त्यारवषयीं तकवसुद्धां पुित नाहीं, जसें-आकषवणाच्या योगाने प्रथम सूयाभोंवतीं पृथ्वी आपली प्रदक्षणा संपवी, तोंपावेतों ती आपणच होऊन
आपल्या अक्षाभोंवतीं तीनशें पासष्ठ (३६५) वेळां रफिते . यामुळें या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि रदन व िात्र असे

दोन भेद होतात. यावरून एकंदि सवव प्राणी रदवसभि आपल्या जीवनोपायाकरितां परिश्रम कितात आरण

थकल्यामुळें िात्रीं सुखानें आिाम घेतात. एकंदि सवव प्राणीमात्रास पाण्याचा यथास्स्थत पुिवठा व्हावा,
म्हणून रनमाणकत्यांनें याच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावि जागोजाग महासागिांची योजना करून ठे रवली आहे व

त्या सागिांतील पाणी खिाब होऊन सडू ं नये , यास्तव त्यांत क्षािादाखल मीठ रमसळरवलें आहे व चंद्राच्या
आकषवणाच्या योगानें त्यास रदवसांतून एकदां भितीच्या अथवा ओहोटीच्या संबंधानें चलनवलन होण्याची
योजना केली आहे . त्याचप्रमाणें रनमीकानें यच्चयावत रनमाण केले ल्या प्राणीमात्रांपक
ै ीं फक्त मानवप्राण्यांच्या

शिीिांतील सांध्याच्या हतवटीरवषयीं रवचाि करू लागल्याबिोबि त्यांच्यामध्यें रनमीकाची अगाध ममता व
अगाध चातुयव रदसून येतें. जसें :-- मानवांच्या पायांत घोटे गुडघे यांची व कंबिें त सांध्यांची जि योजना केली
नसती, ति त्याला सोईवाि चालतां व पळतां न येतां, रचमण्यांसािखें त्याला दोन्ही पाय जु ळून टणटणा

उड्या मािाव्या लागल्या असत्या. हातांत पांच बोटांच्या पेऱ्यास, तळहातास, मणगटास, कोंपिास आरण
बाहू ं स, सांध्यांची जि योजना केली नसती ति बापुड्या मानवप्राण्यांस नानाप्रकािचे उद्योग करून त्याच

हातानें त्यांस जेवण घेतां आलें नसतें. खालीं अथवा वि, डाव्या अथवा उजव्या बाजूला वळरवण्याकरितां
त्यांच्या मानेंत जि सांधे ठे रवले नसते , ति त्यांची मोठी गैिसोय िंाली असती. कणें रद्रयें जि त्यांस रदलीं
नसतीं, ति त्यांच्या योगानें त्यांस भाषण किण्याचें मुळींच ्ञतान िंालें नसतें. मुखामध्यें कुिाडे व उखळे वगैिे
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दातांनीं बािीक चावले ले पदाथांस, िसाळ भाषण किणाऱ्या रजभेला त्यांच्या घशांत मुळींच ढकरलतां आलें

नसतें व जबड्याच्या खालींवि दोन ओठांचा मजबूत व नेहमीं उघडिंाप किणािा डबा जि केला नसता,
ति सवव प्रकािचे प्रवाही व अप्रवाही पदाथव त्यांस सोईनें खातां न येतां त्यांची फािच फटफरजती िंाली
असती. व ते पदाथव सहज खातांना मानवांच्या घशांत गुदमिा होऊन त्यांनीं घाबरू नये, म्हणून त्यांच्या
घशांत वायु घेण्याकरितां रनमीकानें घ्राणेंरद्रयाची योजना केली आहे व त्यांजकडे सुवारसक व घाणेिडे

पदाथव शोधून कळरवण्याचें काम सोंपरवलें आहे . सवांपेक्षां उं च अशा प्रदे शांत सोईवाि बेताची खोलगट जागा
करून त्यांमध्यें सूक्ष्म िीतीनें नेत्रांची योजना केली आहे व त्या अरत सुकुमाि नेत्रांचा बचाव किण्याकरितां
एका रनरमषांत जलद उघडिंाप किणाऱ्या डबीसािख्या दोन िशरूपी पापण्या रदल्या आहे त. यारशवाय

मानव प्राण्यांचा जन्म िंाल्यानंति त्यांचे बालपणीं रनवाह होण्याकरितां त्यांच्या माते च्या स्तनांत तीन

रदवसांच्या आंत त्यांस दूध पोंहचरवण्याची योजना केली आहे व त्या मानवी तान्ह्या अभवकांचे अरत कोमल,
अरत नाजूक ओठ असल्यामुळें त्यांस दू ध रपतांना कोणत्यारह प्रकािची इजा होऊं नये , म्हणून रनमीकानें
त्यांच्या माते चे दोन्ही स्तन अरतशय मऊ व गुलगुलीत लहान लहान िे शमी रगिद्यांसािखे कांहींसे उं च केले

आहे त. आरण अभवकानें स्वभावेंकरून ते मुखांत धरून त्यांपासून सहज दूध चोखतां यावें यास्तव त्यांच्या

स्तनांवि अरतशय मऊ सहज त्यांच्या मुखांत मावण्याजोगत्या अशा बोंडशा केल्या आहे त. व त्यास दूध
रपतांना ठसका लागून त्यानें घाबरू नये म्हणून प्रत्येक बोंडशीस अरत सूक्ष्म जाळीवजा रछद्रें करून त्यांतून

दु धाच्या सुमािें अठिा धािांची योजना केली आहे . रशवाय मानवी प्राण्यांच्या मातुश्रीचें स्तनांतलें दूध संपतांच

त्यांचा रनवाह होण्याकरितां आपल्या दयाळू रनमीकानें द्राक्षें, डाझळब, पपनस, नाझिग, जायफळें , बोिें ,
आंवळीं, काजू, जांबूळ, बकुळ, सपताळ केळीं, नािळ, पेरू, रशताफळें , अंजीि, फणस, आंब,े िामफळें ,
आननस वगैिे नानाप्रकािचीं फळें ; ज्वािी, तूि, तीळ, मसूि, वाल, उडीद, मूग, वाटाणा, िाळे , बाजिी,
हिबिे , गहू ं , तांदूळ वगैिे नानाप्रकािचीं धान्यें; माठ, पोकळी, चुका, चाकवत, मे थी, तांदुळजा, कोबी,
भोपळे , घोसाळीं, पालख, वांगीं, गवाि, पडवळ, भेंडी वगैिे नानाप्रकािचा भाजीपाला; बटाटे , कांदे,
लसूण, गाजिें, मुळें, िताळीं, आलें वगैिे नानाप्रकािच्या कंदमुळांसह वनस्पती रनमाण केल्या आहे त व त्या
सवांमध्यें त्यांच्या आच्छादनाकरितां वस्त्रप्राविणांचा पुिवठा व्हावा, म्हणून पल्हाटी, ताग वगैऱ्यांची िंाडें

केलीं आहे त व त्या सवांची मनःपूववक आपण सवांनीं िात्रंरदवस मे हनत, मशागत करून त्यांची सववप्रकािें
जतणूक करून, आपण स्वतः श्रमानें थकल्यावि त्यांचा सवोपिी उपभोग घेतांना चाफा, पारिजात, कांचन,

कदं ब, केवडा, केतकी, गूलच्छबू, पाच, मिवा, चमेली, मोरतया, गुलाब, मधुमालती, कांटेशव
े ती, िे वती,

मदनबाण, मोगिा, जुई, जाई, वगैिे नानाप्रकािच्या सुवारसक फुलांचा या जगद्रूप मळ्यांत मानव मारळणी
माळ्यानें सुवास घेऊन, रचिकाल आिाम आनंदांत िहाण्याकरितां तीं रनमाण केलीं आहे त.

यशवंत. प्र.– रनमीकानें कृपाळू होऊन सदिीं वि रलरहले ली एकंदि सवव व्यवस्था मानवी स्त्रीपुरुषांच्या
सुखासाठीं जि केली आहे , ति एकंदि सवव जगांत असंतोष होऊन दु ःख कसें उद्भवलें ?

जोतीर व. उ.– याचें कािण--आपण सवव मानवांनीं रनमाणकत्याचें भट सदासववकाळ जागृत न ठे रवतां,
त्यानें रनमाण केले ल्या मानव स्त्रीपुरुषांनीं एकमे कांरवषयीं बरहणभावंडपणाची परवत्र वृत्ती जागृत न

ठे वल्यामुळें या जगामध्यें सत्याचा मुळींच ऱ्हास होत गेला व यामुळें एकंदि सवव जगांत असंतोष होऊन
दु ःखाचे प्राबल्य िंालें .

यशवंत. प्र.– या सवारवषयीं चांगला उलगडा करून जि सांगाल, ति फाि बिें होईल.
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जोतीर व. उ.– आपण आपल्यासच मोठे शहाणे मानून रवद्येच्या तोऱ्यांत एकंदि सवव मानवी पुरुषांनीं,
आपल्या जन्मदात्या मातांनीं आपल्या उदिीं नऊ मरहने ओिंें वागवून आपणांस जन्म रदला, यारवषयीं ते

अनोळखी होउन कृतघ्न होतात. त्याचप्रमाणें पुरुषांच्या माते च्या उदिीं त्याच्या पूवीं अथवा मागाहू न

जन्मले ल्या आपल्या पठािाख्या भरगनीची रदमाखानें हे ळसांड करितात. त्याचप्रमाणें मानव पुरुषांनीं

आपल्या पोटच्या ले कीबाळी व सुना-बाळांचा कोणत्याच तऱ्हे चा बोज न ठे रवतां एकंदि सवव माता, भरगनी,
कन्या आरण सुनाबाळांस कृरत्रमी व अरतशय लबाड रस्त्रयांची जात आहे , असा त्यांजवि लटकाच आिोप
घेऊन, त्यांस लु टींत सांपडले ल्या बटकुल्या दासीसािखें वागरवतात. यावरून एकंदि सवव जगांत सत्याचा
ऱ्हास िंाल्यामुळें असंतोष होऊन दु ःख िंालें .

यशवंत. प्र.—- एकंदि सवव मानवी पुरुषांनीं सत्यास स्मरून ते एकंदि सवव रस्त्रयांस त्यांच्या एकंदि सवव

मानवी हक्ांच्या जि आड आले नाहींत, ति या जगांमध्यें रनमीकाचें िाज्य होऊन एकंदि सवव मानव
स्त्रीपुरुष संतोषी होऊन सुखी होतील कां नाहीं ?

जोतीर व. उ.– - तसें केल्यानें केवळ रनमीकाचें िाज्य होऊन आपण सवव सुखी होणाि नाहीं. कािण,
एकंदि सवव पुरुषांनीं सत्यास स्मरून एकमेकांनीं एकमेकांशीं रनमवळ व परवत्र अंतःकिणानें वागल्यारशवाय
त्या सवांमध्यें रनमवळ भाऊपणा जागृत होणाि नाहीं. आरण म्हणूनच या आपल्या दु दैवी जगांत रनमीकाचें
िाज्य तूतव होणें नाहीं.

यशवंत. प्र.—- यारवषयीं एखादें जागृत उदाहिण द्याल, ति फाि बिें होईल.
जोतीर व. उ.– - यारवषयी यशवंत महासत्पुरुषाच्या वाक्याचा आधाि येथें दे तों--व त्या महा वाक्याच्या
परवत्रते वरून आपली सवांची बालोबाल खात्री होईल. तें येणेंप्रमाणें :-- “जसें माणसांनीं तुम्हांशीं वतावें
म्हणून तुमची इच्छा आहे तसेंच तुम्हीही त्यांशीं वता.”

नीित
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.—-आयांच्या धमांत भट्ट िाह्मणांखेिीज बाकीच्या एकंदि सवव लोकांस नीतीचा
सािखा उपभोग घेण्यासािखी मोकळीक आहे कां नाहीं ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– -आयांच्या धमांत भट्ट िाह्मणांखेिीज बाकीच्या एकंदि सवव लोकांस

नीतीचा सािखा उपयोग घेण्यासािखी मुळींच मोकळीक नाहीं. कािण, आयांच्या मुख्य वेदांत आयवभट्टांनीं

सुवणवलोभास्तव जेव्हां जेव्हां या सधन व संपत्तीवान बरलस्थानांत अनेक वेळां स्वाऱ्या केल्या, ते व्हां ते व्हां
त्यांनीं येथील मुळचे मालक, अस्स्तक, रककाटस, रपशाच, अरहि, िाक्षस, रभल्ल, कोळी, वैदु, मातंग,

शूद्रारद अरतशूद्र वगैिे क्षरत्रय लोकांस तीिकमठ्याच्या साह्यानें लढू न त्यांस, अनेक वेळां लु टून त्या सवांस
िसातळीं घातलें . नंति त्यांजवि आयांनीं आपलें वचवस्व कायम कितांच त्यांनीं आपल्या सवांच्या रनमीकाचें

भय मनांत न आरणतां, त्या सवांस हलके मानून त्यांना पशु पेक्षांरह नीच मानण्याची वरहवाट घातली; व
त्यांच्या संततीस रपढीजादा आयांनीं आपले दास करून त्या सवांस नानातऱ्हे चे अरनवाि त्रास आजपावेतों

दे त आले आहे त. त्यारवषयीं त्यांचें वेदांतील वास्तरवक इरतहास व श्रुरतसंरहता वगैिे संस्कृत ग्रंथांतील

कावेबाजी व आपमतलबी ले ख, बरलस्थानांतील क्षरत्रयांस समजूं नयेत, म्हणून आयांनीं आपल्या स्वाथी
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चुलीच्या भानवसीमागें सोवळ्यांत लपवून ठे रवले आहे त. इतकेंच नव्हे पिंतु बरलस्थानांतील अक्षिशून्य

क्षरत्रयांस आयांच्या हे वख
े ोि व बनावट ग्रंथांचा मागमूससुद्धां लागूं नये म्हणू न आयांनीं, मोठ्या धुताईनें
पाडाव केले ल्या लाचाि क्षरत्रयांस मुळींच संस्कृत भाषेचें ्ञतान होऊं नये , या इिाद्यानें त्यांनीं त्यांस तत्संबध
ं ीं
रवद्या रशकण्याची अटोकाट बंदी केली. अरत जु नाट आयांच्या नीतीचा हा एक मासला पहा.

यशवंत. प्र.—-िामायण व भागवतांतील एकंदिं सवव इरतहासांतील नीरत खिी व रवश्वसनीय आहे काय ?
जोतीर व. उ.– -िामायण व भागवतांतील इरतहासांत एकंदि सवव नीरत खिी व रवश्वसनीय आहे , असें
कोणाच्यानें म्हणवेल ? कािण, िामायणांतील अनेक गोष्टी जंबुकांच्या तोलाच्या असंभवनीय आहे त व
भागवतांतील एकंदि सवव गोष्टी असंभवनीय, आपल्या सवांच्या रनमीकाच्या नांवाला बट्टा लावण्यासािख्या
आहे त.

यशवंत. प्र.—-ति यावरून िामायणांत कोणत्या गोष्टी असंभवनीय आहे त, यारवषयीं आपण आम्हांस
थोडे सें कळवाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– -कस्ल्पत िामायणांतील लोभी िावणास दहा मुखें, दहा नाकें, वीस डोळे , वीस कान आरण
वीस हात होते; पिंतु त्यास एकच गुदिाि असून दोन पाय मात्र होते, यावरून त्यानें आपल्या दशमुखांनीं
खाल्लेले पदाथव पचन होऊन एकाच गुदिािानें बाहे ि रनघण्याची कशी काय योजना केली होती व त्यारवषयीं

एकंदि सवव सृष्टीिमास ताडू न पाहतां िावणाच्या शिीिाचे िचनेरवषयीं मोठा चमत्काि वाटतो ! पुन्हां
त्याचप्रमाणें एके वेळीं पिशु िाम जनकिाजास भेटावयास गेला होता. ते थें त्यानें आपले धनु ष्ट्यबाण त्याच्या

महालाच्या बाहे िल्या एका कोपऱ्यांत ठे ऊन आपण रदवाणखान्यांत त्याला भेटावयास गेला; नंति कांहीं वेळ
त्या उभयतांचें भाषण चाललें असतां इकडे एकंदि सवव महालांतील मुलीमुलें लांकडाच्या काठ्यांचे घोडे

करून खेळं ू लागलीं; पिंतु जानकीच्या हातीं लांकडाची काठी न लागल्यामुळें रतनें तेथें पडले ल्या धनु ष्ट्याचा

घोडा करून आपणही त्या सवव मुलांत खेळं ू लागली. नंति पिशु िाम आपलें संभाषण संपवून बाहे ि येऊन
पहातो, तों आपण ठे वले लें धनु ष्ट्य ते थें नाहीं; नंति थोडी चवकशी कितां त्यास त्या धनु ष्ट्याचा घोडा करून

जानकी पोिांमध्यें टणटणां उड्या मारून खेळत आहे , असें रदसलें . ते व्हां (भूदेव) पिशु िामास वाटलें कीं,
आतां मािंा अवताि संपला. कािण या मुलीचा परत मजपेक्षांरह महाबलवान् रनमीकानें रनमाण केला

असावा; कािण ही अजाणती मूल मािंे धनु ष्ट्यास काठीसािखें समजून त्याचा घोडा करून जि खेळत आहे ,
ति माझ्या अवतािाची पुंगी बंद िंाली, असें मनांत समजून त्यानें त्यारवषयीं खिें खोटें ताडू न पहाण्यारवषयीं

बेत केला व त्यानें आपले धनु ष्ट्यबाण जनकिाजाजवळ ठे रवले ; आरण त्यास एकांतीं असें कळरवलें कीं, या
धनु ष्ट्यावि जो बाण चढवील त्यास मात्र ही मुलगी द्या व तसें न केल्यास मुलीस योग्य नविा न रमळाल्यास

रतच्या आयुष्ट्याचें माते िें होऊन बोजवाि होणाि आहे . पुढें पिशु िामाच्या सुचनेवरून रतच्या रववाहसमयीं
जनकिाजानें एकंदि सवव बरलस्थान वगैिे िीपांतील िाजेिजवाड्यांस धनु ष्ट्याबाणाच्या प्ररत्ञतेरवषयीं जाहीि
आमंत्रण केलें . नंति सवव जमले ल्या भूपती मंडळीमध्यें प्रथम िावणानें पुढें सिसावून हातात धनु ष्ट्यबाण

घेऊन त्यानें धनु ष्ट्यास बाण लावून मोठ्या दांत बळकटीनें तें धनु ष्ट्य कानापावेतों नेण्याच्या अगोदि त्याचा

दम खुंटला व धनु ष्ट्यबाणास छातीवि घेऊन तो आपले आपण सभेमध्यें उताणा पडला. पुढें िाम, लक्ष्मण व

सीता वनवासाला गेले असतां ते थें त्यांस शूपवणखा नांवाच्या स्त्रीची अप्ररतष्ठा केल्यामुळें रतच्या भावास िाग
येऊन त्यानें त्याचा सूड उगरवण्याच्या इिाद्यानें आपल्याजवळील एकास सुवणवमय मृग करून सीता
पंचवटींत होती, त्या रठकाणीं त्यास पाठरवलें . यावरून मृगाच्या दे खणेपणास सीता लु ब्ध होऊन रतनें हट्टानें
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िामास त्याला धिावयास पाठरवला; नंति कांहीं वेळानें िामासािखी वाणी त्या मृगवेषधािी िाक्षसानें कपटानें
केली व ती िामाची वाणी समजून सीते नें िामचंद्राचा शोध काढण्याकरितां लक्ष्मणास पाठरवलें असतां ती

एकटी आहे , असें पाहू न िावणानें संन्याशाचें सोंग घेऊन रभक्षा मागतांना सीते स कोंकिासािखी खांद्यावि

टाकून आपल्या शहिीं त्विे नें रनघून गेला. यावरून िावणाच्या उिावि पडले लें धनु ष्ट्य त्याच्या उिास दडपून
चेपणाऱ्या भूदेव पिशु िामाच्या आयुधाचा घोडा करून खेळणाऱ्या जानकीस कोंकिासािखें सहज खांद्यावि

टाकून पळण्यास िावण त्याच वेळीं कसा समथव िंाला ? व दु सिें असें कीं, िावण हा मानवाव्यरतरिक्त
रनिाळी जात होती, ति जनकिाजानें या पिजातीच्या िावणास आपल्या मुलीच्या स्वयंविाच्या समािंभास
येण्याचें आमंत्रण केलें नसतें. कािण, िावणानें धनु ष्ट्याला बाण लावण्याची प्ररत्ञता जि पूणव केली असती ति

जानकीस िावणाबिोबि लग्न लावून त्याचा संसाि किावा लागला असता; यास्तव िामाची व िाक्षसाची

जात रनिाळी होती, असें म्हणणें हें रकती अश्लाघ्य आहे . ति यावरून असें रसद्ध होतें कीं, िामायणांतील
इरतहास त्या वेळच्या गप्पाड्या नाटक्यांनीं केवळ लोकांची मनें रििंवण्याकरितां कल्पून िरचला असावा. या
सवांत नीतीचा गंधसुद्धां नाहीं असें मला वाटतें.

यशवंत. प्र.– लोभी िावणारवषयीं गोष्ट या वेळीं एक बाजूला ठे वा. पिंतु सात्वीक एकपस्त्न, एकवचनी अशा
िामचंद्रारवषयीं एखादी असंभवनीय गोष्ट िामायणांत असल्यास सांगा पाहू .

जोतीर व. उ.– एकपस्त्न, एकवचनी, एकबाणी, िामचंद्रानें अरहमरहच्या स्त्रीस मकवटिािें वचनानें

रवषयसुखाची थाप दे ऊन रतच्या पतीचा रवश्वासानें घात किरवला; पिंतु िामचंद्रानें आपलें वचन पुिें
किण्याच्या पूवी रतचा पलं ग भ्मिांकडू न कोरून पोंकळ किरवला. आरण त्या िांडमुंड भोळ्याबापुडीस
रदले ले वचनाचा भंग करून घिीं रनघून गेला. त्याचप्रमाणें फळें , पाला खाऊन शेपटें हालवून चेष्टा
किणाऱ्या वानिांचें िामचंद्रांनें दळ कसें उभें केलें ? व त्यांपक
ै ीं मारुती नांवाचा वानि यानें सीते बिोबि
भाषण करून अठिा क्षौणी दळभािासह िावणाच्या बागेची िखवाली किणाऱ्या जंबुमाळी सिदािाचा

युद्धामध्यें मोड केला व त्यानें आपलें पुच्छ वि करून त्यास आपल्या पायाखालीं तुडरवलें हें समयास
अनु सरून त्यानें बिें केलें . पिंतु हल्लीं जंबुमाळी मानव सिदािाच्या हातांत नागवी तिवाि न दे तां खु पे दे ऊन

जागोजाग मकवटांच्या दगड धातूच्या मूती करून त्यांवि ते ल शेंदूि खिबडू न त्यांची आिाधना करितात व

तसेंच कुंभकणाचा आहाि व रनद्रा यांरवषयीं इरतहासकत्यानें बिीच मीठरमिची लावून पाल्हाळ केला आहे ,
पिंतु िावणाचें अंगावि पडले लें , त्याचे उिास चेपणािें धनु ष्ट्य सहज हातांत धािण करून युद्ध किणािा

िह्मिाक्षस पिशु िाम काय काय खात होता, यारवषयीं कांहींच उल्लेख केला नाहीं, यारवषयीं
इरतहासकत्यांच्या कािस्थानीचा फाि आचंबा वाटतो. त्याचप्रमाणें इंद्रजीताचें शीि सुलोचनेच्याच हातावि

येऊन कसें पडलें ? या सवांवरून िामायणांतील एकंदि सवव इरतहास केवळ माकडचेष्टा असून एखाद्या

भंगड मनु ष्ट्यानें हें कल्पनेनें रलरहलें आहे म्हणून सहज रसद्ध करितां येईल. यांत नीरतचा लव आहे म्हणून
आम्हास दाखरवता येणाि नाहीं.

यशवंत. प्र.– आतां भागवतांतील एकंदि सवव गोष्टी असंभवनीय आहे त; त्या सवांरवषयीं येथें थोडासा
उल्लेख करून दाखवाल, ति बिे होईल.

जोतीर व. उ.–भागवतांतील एकंदि सवव गोष्टी असंभवनीय आहे त; त्यांपैकीं तुमच्या मारहतीस्तव,
नमुन्यासाठीं कांहीं गोष्टींचा येथें उल्लेख करून दाखरवतों. अरतशय तामसी, गळ्यांत रुंडमाळा धािण
किणाऱ्या रशवाच्या प्रसादें करून दुं दुभी नांवाच्या िाक्षसाला मनु ष्ट्यांचीं शंभि, हत्तींचीं शंभि आरण घोड्यांचीं
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शंभि अशीं तीनशें मुखें असून त्यास हजाि हात व दोन पाय मात्र होते. ति यावरून दुं दुभी नांवाच्या
िाक्षसाच्या शिीिाचे िचनेरवषयीं रवचाि केला असतां िावणारवषयीं कांहींच अचंबा वाटत नाहीं. एके वेळीं

गोकुळांत अरतशय पजवन्यवृरष्ट होऊं लागल्यामुळें एकंदि सवव गोपाळांसह गांवचे लोक गभवगळीत होऊन
भयाभीत िंाले व त्या सवांस अद्भुत चमत्काि करून दाखरवण्याकरितां अवतािी दे वबापा कृष्ट्णाजीनें

(मारुती माकडासािखा द्रोणारगिी) गोवधवन पववत उचलू न त्यास आपल्या हाताच्या किांगळीवि घेऊन सवव

लोकांचा बचाव केला. त्याचप्रमाणें यमुनेच्या डोहांत बुडी मारून कारळया सपाचा पिाभव केला आरण
आपण यशस्वी होऊन त्याचे पाठीवि उभा िाहू न मोठ्या शेखीनें तोंडानें पुंगी वाजवीत वाजवीत डोहाच्या
बाहे ि रनघाला, या सवव असंभवनीय गोष्टी कोणाच्यानें खऱ्या म्हणवतील ?

यशवंत. प्र.– भागवतांतील एकंदि सवव गोष्टी आपल्या सवांच्या रनमीकाच्या नांवाला बट्टा आणण्यासािख्या
आहे त. त्या सवांरवषयीं इत्थंभत
ू वणवन केल्यास सवव लोकांचे डोळे उघडणाि आहे त.

जोतीर व. उ.– प्रथम दुं दुभी नांवाच्या िाक्षसाच्या घिीं कृष्ट्णानें (ठें गू वामनासािखें) िाह्मणाचें थेट सोंग

घेऊन त्याचा रनदव यपणें कपटानें वध केला, हें आपल्या सवांच्या पिम दयाळू रनमीकाच्या नांवाला शोभेल
काय ? यावरून इति मानवी धमांतील लोकांपेक्षां एकंदि सवव आयांच्या धमांतील िाह्मण लोक इति

अ्ञतानी जनांबिोबि ठकबाज्या किण्याचा रवरधरनषेध मानीत नाहींत. दु सिें असें कीं, कृष्ट्णाजीनें आपल्या
शेजाऱ्यापाजाऱ्यांच्या घिांतील दू ध, दहीं व लोणी चोरून खाल्लें. आतां हा चोिी किण्याचा धंदा आपल्या

पिम न्यायी रनमीकाच्या नांवाला शोभेल काय ? यावरून इति धमांतील लोकांपेक्षा आयवभट्ट िाह्मणांस
चोऱ्यामाऱ्या करून लांच खाण्याचा रवरधरनषेध वाटत नाहीं. रतसिें असें आहे कीं, त्यावेळच्या रुढीप्रमाणे
गवळ्यांच्या रस्त्रया नग्न होऊन नदींत स्नान किीत असतां अरत चावट कृष्ट्णाजीनें त्या सवांचीं

भामयासािखीं, लु गडीं व चोळ्या बगलें त मारून कदं ब वृक्षावि बसून त्या सवांचीं रनलव ज्जपणें मोठ्या हौसेनें

मजा पाहात बसला; आतां हा रनलव ज्जपणा आपल्या पिम परवत्र रनमीकाच्या नांवाला शोभेल काय ? यांवरून
इति धमांतील लोकांपेक्षा एकंदि सवव आयवभट्ट िाह्मणांस रस्त्रयांबिोबि उद्धटपणा करून त्यांची अमयादा

किण्याचा रवरधरनषेध वाटत नाहीं. चवथें असें कीं, कृष्ट्णाजीस जिी सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट नािी होत्या,

तिी गवळ्याच्या िाधा स्त्रीवि लं पट होऊन झतचे मन भ्ष्ट केलें . हें त्याचें व्यरभचािाचें कृत्य आपल्या पिम
नीरतमान् रनमीकाच्या नांवाला शोभेल काय ? यावरून इति धमांतील लोकांपेक्षा एकंदि सवव आयवभट्ट
िाह्मणांतील वेदवेत्ते शास्त्रीपंडीतास वेसवािांडांचें गाणें बजावणें ऐकण्याचा व व्यरभचािाचा रबलकूल
रवरधरनषेध वाटत नाहीं. यारशवाय सवव दु गुण
व संपन्न अष्टपैलू दे व अवतािी कृष्ट्णाजीनें अनेक वेळां लबाडीनें

नानाप्रकािच्या ठकबाज्या करून अनेक लोकांच्या प्राणास भवला व आपल्या सख्ख्या कंसमामा दै त्याचा वध

केला, या सवावरून सवोपिी काळ्या िंगाच्या कृष्ट्णाजीनें अजुवनास गीते मध्यें उपदे श केला आरण त्यांत
त्यानें नीरतचा काय उजेड पाडला असेल तो असो. जसें :--

“लोा स ग
ं े ब्रह्मज्ञ न आपक ाोरडे प ष क”
यशवंत. प्र.–कृष्ट्णाजी जि दे व जातीचा होता, ति त्याच्या सख्ख्या मामाची दै त्याची अवलाद कशी िंाली ?
या सवांवरून माझ्या मतें इसापनीरत फाि बिी रदसते . यारवषयीं तुमचे मत काय आहे ?

जोतीर व. उ.– धूतव आयव भट्टांच्या बोलण्यांत व रलरहण्यांत कांहींच धिबंद नाहीं. ते आपल्या मतलबासाठीं

पारहजेल तें कितील आरण वेळेस आपल्या सवांच्या रनमीकाची सुद्धां कुकूचकू करून आपण स्वतः वेदांती

अनु क्रमणिका

अहं िह्म बनून खासे भूदेव होऊन बसण्यास चुकत नाहींत. इसापनीतींत कोल्ह्याकुत्र्यारवषयीं कस्ल्पत गोष्टी

ऐकून मानवप्राणी सुनीरतमान होतो. पिंतु र मण यक व भागवतांतील कस्ल्पत माकडांसरह दुं दभीसािख्या
रवरचत्र प्राण्यांरवषयीं गोष्टी ऐकून मानवप्राणी कुनीतीच्या रठकाणी ित मात्र होतात. आरण आपल्या अ्ञतानी

शूद्रारद अरतशूद्रांच्या मुलांस सुरशक्षण दे ण्याकरितां शाळा बांधण्याच्या कामीं खचव न करितां, वाई, बनािस,
प्रयाग, नारशक वगैिे रठकाणीं िाम-कृष्ट्णांचीं दे वालयें बांधण्यांत अतोनात खचव करितात. याला कोणीतिी
नीरत म्हणेल काय ? शूद्रांपासून व अरतशूद्रांपासून किाचा पैसा घेत असत व तो पैसा लोकरहताकडे खचव
किण्याच्या ऐवजीं आपल्या कामाकडे व िामकृष्ट्णांचीं दे वालयें बांधण्याकडे खचव किीत असत. आतां हा

एवढा अनथव कशावरून म्हणाल ति भागवत व िामायण यावरूनच होय, हें सूक्ष्म रवचािांतीं सहज कळू न
येईल.

यशवंत. प्र.– यावरून एकंदि सवव जगांत नीतीचें आचिण किणािे कोणीच नाहींत काय ?
जोतीर व. उ.– असें कसें म्हणतोस? महं मदी धमांत नीतीनें आचिण करून आपल्या रनमीकास संतोष
दे णािे बहु तेक आहे त.

यशवंत. प्र.– एकंदि सवव मुसलमान लोकांनीं ति रकत्येक मूतीपूजक लोकांच्या जु लमानें सुत
ं ा करून

त्यांस बारटवलें म्हणूनच धूतव आयव भट्टांच्या हे वख
े ोि ग्रंथांत ले ख सांपडतो, तो येणेप्रमाणें “न नीचो
यावनात्पिः” व मुसलमान लोकांचें कुिाण समजूं नये म्हणून त्यांनीं एक शास्त्र मानून रनयम करून टारकला
तो असा-- “न वदे द्यावनी भाषां कष्टे प्राणगते अरप.”

जोतीर व. उ.– कृरत्रमी आयव भूदेव नटांच्या अपमतलबी बनावट धमाच्या पाशांत सांपडले ल्या बहु तेक

अ्ञतानी मूतीपूजकांचें कल्याण होण्यासाठीं रकत्येक धामीक जाहामदव मुसलमानांनी आपल्या हातावि रशिें

घेऊन तलवािीच्या जोिानें त्यांनीं आपल्यासािख्या त्यांच्या सुंता करून त्यांस “रबसरमल्ला रहि िरहमान्
रनिवरहम” असा महापरवत्रा कलमा पढरवतात व त्यांस आपल्या सवांच्या सिळ सत्य धमवमागावि नेतात.

कािण महं मदी लोकांच्या परवत्र कुिाणांत एकंदि सवव प्राणीमात्रांचा रनमाणकता खु द्द खासा एक आहे आरण
याच कािणामुळें त्यास खु दा म्हणतात व त्या खु दानें रनमाण केले ल्या मानवांस एकमे क भांवड
ं ांप्रामाणें

मारनतात. त्याचप्रमाणें एकंदि सवव मानवांस त्यांचे परवत्र कुिाण वाचून पाहण्याची व त्याचप्रमाणें अचिण

किण्याची मोकळीक आहे , तसेंच ते सवांस आपल्या बिोबिीचे हक् दे ऊन त्याजबिोबि िोटी व बेटी व्यवहाि
सुरू किण्याची मोकळीक दे तात आरण अखेिीस त्या सवांस आपल्या सवांच्या खुद्द रनमीकाचे आभाि
मानण्याकरितां मरहिंीतींत आपल्याबिोबि घेऊन बसतात.

यशवंत. प्र.– एकंदि सवव मानवांनी एकमे कांस भावंडांसािखे मानून त्याप्रमाणें आचिण किावें म्हणून

त्यांच्या परवत्र कुिाणांत जि ले ख आहे , ति त्याचप्रमाणें आयांचे अथवव वेदांतसुद्धां तसल्या प्रकािचा श्लोक
आहे , तो पुढें दे तों.

श्लोा
सहृियं संमणनस्य अिवद्वे ष ाृकोिमणवुः
अन्योन्यं अिभहयमत वत्सज तं इव ध्न्य ।

अनु क्रमणिका

अनु व्रतुः िपतुुः पुत्रो मण त्र भवतु सम्मणनुः
ज य पत्ये मणधु मणकत व चं वितु श िं तव न् ।
मण भ्र त भ्र त रं िद्वषद मण स्वस रं उतस्वस ।
संम्यंचुः सव्रतुः भूत्व व चं वित भद्रय ।
अथम– एक मनानें व एक अंतःकिणानें तुम्हीं िाहावें, कोणी कोणाचा िे ष करूं नये . नु क्तेंच जन्मले लें आपलें

वत्स पाहू न ज्याप्रमाणें गाईस आनंद होतो, त्याप्रमाणें तुम्हीं पिस्पिांवि प्रेम किा. पुत्रानें रपत्याची आ्ञता

पालन किावी. माते शीं एक मनानें वागावें. पत्नीनें पतीशीं ऐक्यानें िाहू न त्याजशीं सववदा मधूि भाषण
बोलावें. बंधुभरगनीमध्यें कोणत्याही प्रकािचा िे षभाव नसावा. अशाप्रकािें गोड बोलू न ऐक्य िक्षण किावें.

जोतीर व. प्र.– त्यांनीं या वेळेस पुढें आणले ला तशाप्रकािचा अथवव वेदांत जि श्लोक होता, ति रनदव य
आयांच्या कािकीदीत शूद्रारद अरतशूद्रांसह म्लें च्छ वगैिे लोकांस रनिाळे रभन्न जातीचे समजून तुच्छ मानून
त्यांचा छळ किण्याची वरहवाट आपले आपण पडली असावी काय ?

यशवंत. उ.– पूवींपासून आजतागारयत धूतव आयव भट्टांनीं आपल्या अपरवत्र सोवळ्यात वेदांस छपवून ठे रवलें
होतें म्हणून असा अनथव घडू न आला.

जोतीर व. उ.– पूवीं धूतव आयव भट्ट िाह्मणांच्या कािरकदींत दासानु दास केले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांस
त्यांच्या वेदांतील एक शब्दसुद्धां ऐकंू दे त नसत आरण र रनःपक्षपारत इंग्रज बहाद्दिांच्या िाज्यांत वेदांतील

वाक्यें बापुड्या लोटन खबुत्रासािखी तुच्छ मानले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांचे चिणाजवळ गडबडा लोळावयास
धूतव आयांनीं लावलीं आहे त, आतां त्यांची वेदरुपी काळी झचधी आम्हां शु द्रारद अरतशूद्रामध्यें नको.

यशवंत. प्र.– तें कसें कां होईना, पिंतु आपल्या धमवशील जाहांमदव मुसलमानांनी, शूद्रारद अरतशूद्रांस धूतव
आयव भट्टांच्या कृरत्रम दासत्वांतून कां मुक्त केलें नाहीं ?

जोतीर व. उ.– धूतव आयव भट्टांनीं आपल्या सोवळ्यांत लपवून ठे वले ल्या त्यांच्या वेदाचा तपास काढू न
त्यांतील एकंदि सवव खोटसाळपणा तपासून शूद्रारद अरतशूद्रांस मुसलमान करून त्या सवांस

आपल्यासािखा परवत्र मानवी अरधकािाचा उपयोग घेण्यास लावले नाहीं म्हणून असा अनथव घडू न आला,
ही सवव बेफाम मुसलमानांची चूक आहे म्हणून मी कबूल करितों.

यशवंत. प्र.– धूतव आयवभट्ट केवळ मूठभि असतां त्यांचे वेद तपासून पाहण्यास तुमचे जाहांमदव मुसलमान
लोक आयव धमांतील अरत कोपीष्ट ऋषी मंडळाचे शापास ्याले असावे.

जोतीर व. उ.– मुसलमान लोक जि त्यांच्या धूतव आयव ऋषींच्या शापास रभणािे असते , ति त्यांनीं त्यांच्या
सोिटी सोमनाथाच्या मूतीचे तुकडे तुकडे केले नसते . पिंतु ते थोडे से ऐश्वयाच्या मदांत बेफाम िंाले असतां

अरत पटाईत मुकुंदिाज, ्ञतानोबा, िामदास वगैिे िह्मवृद
ं ांतील महाधूतव सांधूनी कस्ल्पत भागवतांतील
कावेबाज अष्टपैलू काळ्या कृष्ट्णानें कुतकवभिीत गीते त पाथास उपदे श केले ला मात्र उचलू न त्यांनी प्राकृत

भाषेंत रववेकझसधु, ्ञतानेश्विी, दासबोध वगैिे अनेक प्रकािचे थोतांडी ग्रंथ िचून त्या सवांचे कपटजालांत
अक्षिशून्य रशवाजीसािख्या महावीिास फसवून त्यास मुसलमान लोकांचे पाठलाग किावयास लारवलें .

अनु क्रमणिका

यामुळें मुसलमान लोकांस एकंदि सवव महाधूतव आयांचें कूट बाहे ि पाडण्यास फुिसतच िंाली नाहीं. असें

जि नाहीं म्हणावें, ति मुसलमान लोक या दे शांत येण्याच्या संधीस धूतव आयव मुकुंदिाजास शूद्रारद
अरतशूद्रांची दया येऊन त्यानें त्याजकरितां प्राकृत रववेकझसधु त्याचवेळीं कां केला ? यांतील कावेबाजी
अशी आहे कीं, अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांनीं मुसलमान होऊन धूतव आयव भट्टांच्या मतलबी धमाची फटफजीती

करूं नये. सािांश--मुसलमान लोकांस ह्या महाधूतव आयव िाह्मणांचें कूट बाहे ि पाडण्यास जि फुिसत िंाली
असती, ति त्यांनीं त्यांच्या वेदांसह एकंदि सवव पुस्तकांच्या झपजाऱ्यासािख्या फुसड्या फुसड्या करून
उधडू न त्यांची धुळधाणी केली असती.

यशवंत. प्र.– मुसलमानासािखे धूतव आयव भट्ट िाह्मण त्यांचे परवत्र वेद बाहे ि काढू न एकंदि सवव मानवी
प्राण्यांस वाचून पाहण्याची मनाई कां करितात ? यांतील इंगीत काय आहे हे आम्हांस कळवाल, ति बिें
होईल.

जोतीर व. उ.– धूतव आयव भट्ट िाह्मणांनीं आजपावेतों मोठी कावेबाजी करून त्यांनीं आपले खल्लड जुनाट
वेद बाहे ि काढले नाहींत, म्हणून त्यांस शूद्रारद अरतशूद्रांबिोबि मोठ्या शेखीनें पोकळ पत्राज करितां येती.

धूतव आयांनीं जि वेि च
ं ीं भाषांतिें करून सवव लोकांत प्ररसद्ध केलीं असतीं, ति एकंदि सवव शूद्रारद
अरतशूद्रांसह म्लें च्छ वगैिे लोकांनीं धूतव िाह्मणांची हु ऱ्याहु ऱ्या करून त्यांस मांगामहािांचीं कामें हौसेने

किावयास लावलीं असतीं. कािण धूतव आयव िाह्मणांनीं या बरलस्थानांत जेव्हां जेव्हां स्वाऱ्या केल्या, ते व्हां
ते व्हां आयांनीं येथील मूळच्या क्षरत्रयांस कसेकसे िसातळीं घालू न त्या सवांस कसकसा त्रास रदला,
यारवषयीं त्यांच्या वेदांत कोठे कोठे मागमूस लागतो; व यावरून एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्रांस आयांचें
कपट समजल्याबिोबि ते त्यांच्याबिोबि चोरून छपून िोटीव्यवहाि न करितां त्यांची सावलीसुद्धां आपल्या

अंगावि पडू ं दे णाि नाहींत असें मी खात्रीनें भरवष्ट्य कितों. पाण्यांत वेदरूपी म्हैस आरण रतचें मोल धूतव
आयवभट्ट कसें करितात, ही कोणत्या गांवची नीरत म्हणावी ?

यशवंत. प्र.– सािांश--यावरून तुमच्या मतें नीरत तिी कशास म्हणावी ?
जोतीर व. उ.– आपल्या सवांच्या रनमीकास संतोष दे ण्यासाठीं साववजनीक सत्याचें भय मनीं धरून जो

कोणी इति मानव बांधवांबिोबि आचिण किील, त्यास नीरत म्हणावी; मग तो रिस्ती असो, महमदी असो,
सत्यशोधक समाजीयन असो अथवा एखादा गावंढेकिी अ्ञतानी असो.
ताम
गुंडीर मण धोंडीर मण प्रव शी. प्र.– तकव या शब्दाचे रकती अथव होतात ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– तकव या शब्दाचे तीन प्रकािचे अथव होतात. परहला प्रकाि– प्रत्यक्ष
कत्यावरून कमाचें आरण कमावरून कत्यांचें ्ञतान होतें. दु सिा प्रकाि– पदाथांच्या लक्षण दशवनांवरून
कमांचें जे ्ञतान होतें तें. रतसिा प्रकाि--अनेक गोष्टींरवषयी अनेक प्रकािचे मात्र अंतःकिणाचें आकाि
म्हणजे तिंग होतात, ज्यामध्यें रनियरूपता असत नाहीं.

गुंडीर मण, प्र.– परहला प्रकाि--कत्यावरून कमाचें आरण कमावरून कत्याचें ्ञतान होतें तें कसें ?
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जोतीर व. उ.– कातणीनें जाळें केलें , पाकोळीनें कोठें बांरधलें आरण मनु ष्ट्यानें शस्त्र केलें या वाक्यांत जाळें ,
कोठें आरण शस्त्र यांचे कते कातन, पाकोळी आरण मनु ष्ट्य व त्याचप्रमाणें कातन, पोकोळी आरण मनु ष्ट्य यांचें
कमव जाळें , कोठें आरण शस्त्र होत, असें ्ञतान होतें.

गुंडीर मण. प्र.– दु सिा प्रकाि--पदाथाच्या लक्षण दशवनावरून कमाचें जें ्ञतान होतें तें कसें ?
जोतीर व. उ.– आपणांस कत्यांच्या लक्षणावरून कमाचें ्ञतान होतें. यावरून त्यांचे कते अदृश्य असावेत

असें अनु मान होतें. जसें--वायूनें जहाज बुडालें , रवजेनें मनु ष्ट्य मे ला आरण मनानें कुतकव घेतले या वाक्यांत

जहाज, मनु ष्ट्य आरण कुतकव यांचे कते वायू, वीज आरण मन होत व त्याचप्रमाणें वायू, वीज आरण मन ह्यांचें
कमव जहाज, मनु ष्ट्य आरण कुतकव होत. असें ्ञतान होतें.

गुंडीर मण. प्र.– रतसिा प्रकाि – अनेक गोष्टींरवषयीं अनेक प्रकािचे जे अंतःकिणाचे आकाि म्हणजे तिंग
होतात, ज्यामध्यें रनियरूपता असत नाहीं, त्यारवषयीं कसें ?

जोतीर व. उ.– ज्यामध्यें कत्यावांचन
ू कमव असतें व त्याच्या साक्षात्कािारवषयीं अथवा लक्षणारवषयीं कांहींच

्ञतान होत नाहीं. जे पहावें तें सवव अनु मानानें वाटे ल तसें भंगडासािखे स्वकपोलकस्ल्पत केले लें असतें,

त्यारवषयीं महाभाितांतील धूतव आयवभट्टांनीं अ्ञतानी जनांपासून आपला मतलब साधून रहत होण्यासाठीं
आपल्या सवांच्या रनमाणकत्याच्या जागीं लटकेच अष्टपैलू बाळबोध काळ्या कृष्ट्णास कल्पून त्यानें लोभी

अजुवनास बोध केला होता, ज्यास गीता म्हणतात व पुढें कांहीं काळानें जेव्हां जाहांमदव मुसलमान लोकांचें या
दे शांत िाज्य िंालें ते व्हां अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्र परवत्र कुिाणांतील साववजनीक सत्य पाहू न मुसलमान

होऊं लागतील, या भयास्तव धूतव दे शस्थ आळं दीकि ्ञतानोबानें तो गीतेंतील बोध उचलू न त्याच्यावि
्ञतानेश्विी नांवाचा ग्रंथ केला. तो सवव अक्षिशः वाचून पारहल्याबिोबि धूतव आयव धमांचें पाचपेचीं आंधळे भारुड
सवव लोकांच्या ध्यानांत सहज येईल ?

गुंडीर मण. प्र.– त्यारवषयीं येथें थोडक्यांत रववेचन किण्याची कृपा किाल ति बिें होईल.
ज्ञ ने श्वरी, ब र व अध्य य
जोतीर व. उ.– ्ञतानेश्विी अध्याय १२ वा ॥ जो सवव भूतांचे ठायीं ॥ िे षातें नेणेरच कांहीं ॥ आप-परू जया
नाहीं ॥ चैतन्या जसें ॥ १ ॥ असा खिोखिच समज जि बाळबोध कृष्ट्णाजीचा होता, ति त्यानें पांडवांस मदत

करून त्यांच्या हातून कौिवांचा मोड किवून त्यांचा सत्यानास किरवला नसता. हें जें त्याचें किणें आपल्या
सवांच्या रनमीकास ति शोभणाि नाहींच; पिंतु त्यानें रनमाण केले ल्या जंगली िानवट मानवांससुद्धां तसें

किणें आवडणाि नाहीं. ॥ उत्तमातें धरिजें ॥ अधमातें अव्हे रिजे ॥ हें कांहींच नेणीजे ॥ वसुधा जेवी ॥ २ ॥ असा
खिोखि समज जि बाळबोध कृष्ट्णाजीचा होता, ति त्यानें धमविाजास मान दे ऊन त्याचा सवोपिी सत्काि
केला नसता. हें त्याचें पक्षपाती आचिण जंगली मानवांससुद्धां आवडणाि नाहीं. ॥ गाईची तृषा हरूं ॥ व्याघ्रा

रवष होऊन मारूं ॥ ऐसे नेणेरचगा करूं ॥ तोय जैसे ॥ असा खिोखि समज जि बाळबोध कृष्ट्णाजीचा होता,
ति त्यानें काळीयाचें मदव न केलें नसतें ॥ तैसी अवरधया भूतमात्री ॥ एकपणें जया मैत्री ॥ कृपेसी धात्री ॥

आपण जो ॥ ५ ॥ असा खिोखि समज जि बाळबोध कृष्ट्णाजीचा होता, ति त्यानें रशशु पालाशीं लग्न
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होणाऱ्या रुक्मीणीस चोरून नेऊन रतजबिोबि िाक्षसरववाह लारवला नसता. ॥ आरण मी हें भाष नेणे ॥ मािंें

कांरहची न म्हणे ॥ सुख दु ःख जाणणे ॥ नाहीं जया ॥ ६ ॥ असा जि खिोखि समज बाळबोध कृष्ट्णाजीचा
होता, ति त्यानें द्रौपदीवस्त्रहिणाच्या वेळीं बहु रुप्यासािखें कपटानें द्रौपदीस साह्य केलें नसतें ॥ वषीयेवीण

सागरू ॥ जैसा जळें रनभवरू ॥ तैसा रनरुपचारू ॥ संतोषी जो ॥ ७ ॥ असा खिोखि समज जि बाळबोध
कृष्ट्णाजीचा होता, ति त्यानें कालयवनाचा कपटानें वध किरवला नसता. हें त्याचें कृत्य जंगली िानवट

मानवाससुद्धां सुचलें नसतें. ॥ व्यापक आरण उदास ॥ जैसे कां आकाश ॥ तैसें जयाचें मानस ॥ सववत्रगा ॥ ९
॥ खिोखि व्यापक जि बाळबोध कृष्ट्णाजींचें मन होतें, ति त्याचा प्रद्युम्न नामक पुत्र जेव्हां शंबि नामक

दै त्यानें चोरून नेला ते व्हां त्याचें व्यापकत्व िंोपी गेलें होते काय ? व त्यानें निकासुिाच्या सात हजाि
पुत्रांसह त्यास मारिलें हें कसें ? ॥ संसाि व्यथें रफटला ॥ जो नैिाश्यें रवनटला ॥ व्याधा हातोनी सुटला ॥

रवहं गम जैसा ॥ १० ॥ अशी जि बाळबोध कृष्ट्णाजीची आयव संन्याशासािखी वृरत्त होती, ति त्यानें सोळा
सहस्त्र एकशत अष्ट नािींबिोबि मजा मारून यादवकुळांत संतती वाढवून त्या सवांची यादवी करून

आपसांत नाश किरवला नसता ॥ जो आत्मलाभासारिखें ॥ गोमटें कांझहरच न दे खे ॥ म्हणोरन भोग रवशेखें ॥
हिीखेना जो ॥ ११ ॥ परहल्या ओवीपासून सातव्या ओवीपयंत रवचाि केला असतां, केवळ पोकळ आत्म्ञतान

करून घेतल्यानें आत्म्याचा उद्धाि होऊन त्याची सद्गती होते , पिंतु त्याच्या आत्म्यास उदयास आणणाऱ्या

दे हास काय लाभ प्राप्त होणाि ? यारवषयीं कृष्ट्णाजींनी गीतेंत कांहींच म्हटलें नाहीं हें कसें ? कािण, दे हच
जि नसता ति आत्मा रबचािा कोठू न आला असता ? ॥ कां घिीरचया उजेड किावा ॥ पिरखया अंधाि
पाडावा ॥ हें नेणेरच गा पांडवा ॥ दीप जैसा ॥ १७ ॥ पिंतु रदव्याच्या बुडाखालीं अंधाि असतो हें बाळबोध
कृष्ट्णाजीस कसें माहीत नव्हतें; कािण त्या वेळीं पािदशवक रबल्होिी हं ड्या नव्हत्या. ॥ जो खांडावया घाव

घाली ॥ कां लावणी जयानें केली ॥ दोघा एकरच साउली ॥ वृक्ष दे जैसा ॥ १८ ॥ या जगांत रकत्येक रवषािी
िंाडें आहे त आरण त्यांच्या योगानें तळें वगैऱ्यांतील पाणी रबघडतें व तें रवषािी पाणी प्याल्याबिोबि
रनिपिाधी जनांस रवकाि करून त्यांचा प्राण घेतें, हें कसें ? ॥ नातिी इक्षुदंडु ॥ पारळ तया गोडु ॥ गाळी तया

कडु ॥ नोहोरच जेवीं ॥ १९ ॥ माळी उसाच्या लावण्या करून त्यास जेव्हां पाणी दे तात, ते व्हां ते माळ्यांच्या

डोळ्यांस पानाचे सपके मारून त्यांचे डोळे रवनाकािण घायाळ करितात, हें कसें ? ॥ रतहीं ऋतु समान ॥
जैसे का गगन ॥ तैसा एकरच मान ॥ रशतोष्ट्णी जया ॥ २१ ॥ आकाशांत जसजसें उं च जावें, तसतसें जास्ती
शीत अनु भवास येतें यारवषयीं बाळबोध कृष्ट्णाजीस अनु भव नव्हता काय ? ॥ माधुयें चंरद्रका ॥ सरिसी
िायािंका ॥ तैसा जो सकरळका ॥ भूता समू ॥ २३ ॥ चंद्राच्या संबध
ं ानें जेव्हां समुद्रास भित्या व ओहोया

येतात ते व्हां रनत्य रकती रकटकांचा नाश होतो, ह्यारवषयीं बाळबोध कृष्ट्णाजीस मारहती नसावी काय ? ॥
अघरवया जगा एक ॥ सेव्य जैसें उदक ॥ तैसे जयाचे तीन्ही लोक ॥ आकांरक्षती ॥ २४ ॥ पृथ्वींतील ज्यास
उदक िॉक आईल म्हणतात त्याचे रतन्ही लोक सेवन किण्यास इस्च्छत नाहींत, हें कसें ? ॥ जो यथालाभें
संतोखे ॥ अलाभे न पारुखे ॥ पाऊसेवीण न सुके ॥ समुद्र जैसा ॥ २७ ॥ पजवन्याची अनावृरष्ट िंाल्यामुळें समुद्र

कांहीं सुकत नाहीं त्याचप्रमाणें पजवन्याची अरतवृष्टी िंाल्यामुळें समुद्र कांहीं वाढत नाहीं, तो दोन्ही वेळेस
सािखा समान असतो, हें कसें ? ॥ आरण वायुरस एके ठायीं ॥ रबढाि जैसे नाहीं ॥ तैसा न धिीच कांहीं ॥

आश्रम जो ॥ २८ ॥ वायू भिीव वस्तूंच्या रठकाणीं िहात नाहीं; पिंतु तो एकंदि सवव पोकळींत आश्रम करून
िाहतो, हें रनवीवाद आहे . ॥ हें रवश्वरच मािंें घि ॥ ऐशी मती जयारच स्थीि ॥ झकबहु ना चिाचि ॥ आपण

जहाला ॥ २९ ॥ मग यावरिरह पाथा ॥ माझ्या भजनीं आस्था ॥ तिी तयाते मी माथां ॥ मुकूट किी ॥ ३० ॥

स्थीि मतीनें रवश्व हें आपलें घि मानून, झकबहु ना जो कोणी मानवप्राणी चिाचि जि िंाला, ति त्यानें पोकळ
कृष्ट्णाच्या भजनाची आस्था तिी कशासाठीं किावी ? कािण त्याचें ह्याच अध्यायांतील परहल्या ओवीपासून

सातव्या ओवीपयंत आचिण जि सतत कायम िहातें, ति त्यांत पाप अथवा पुण्य आचिल्यानें कांहींच
कमज्यास्ती होत नाहीं.
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ज्ञ ने श्वरी, ते र व अध्य य
ते िाव्या अध्यायांतील सातव्या व आठव्या ओवींतला अरभप्राय ज्या कोणास सवव्ञतता आल्याबिोबि

त्याचा मरहमा वाढे ल, या भयास्तव त्यानें वेड्याचें सोंग घेणें व त्यानें आपला चतुिपणा आवडीनें

लपरवण्यासाठीं रपसा होणें, हें बािाव्या अध्यायांतील दु सऱ्या ओवीस अगदीं रवरुद्ध आहे . ते िाव्या
अध्यायांतील रवसावी ओवी ॥ तिी अझहवसा बहु तापिी ॥ बोलीली असें अवधािी ॥ आपुल्या मतांतिी ॥

रनरूरपली ॥ २० ॥ असे शब्द वापिले नसते व यावरून जगांतील इति धमारवषयीं बाळबोध कृष्ट्णाजीस

कांहींच माहीत नव्हतें, असें रसद्ध होतें. कािण तसें असतें ति कृष्ट्णाजीनें “आपुल्या मतांतिी रनरूरपली ॥“
असें शब्द वापिले नसते व त्याचप्रमाणें धूतव आयांचे मीमांसा ग्रंथांतील आधाि त्यानें पुढें केला नसता.
बािाव्या अध्यायांतील ॥ हें रवश्वची मािंे घि ॥ ऐशी मती जयारच स्थीि ॥ झकबहु ना चिाचि ॥ आपण जहाला
॥ २९ ॥ असें असतां ते िाव्या अध्यायांत ॥ अहो वसती धवळािे ॥ मोडू नी केली दे ऊळी दे व्हािे ॥ नागुरन व्यव्हिे

॥ गवादी घातली ॥ ३१ ॥ यावरून अष्टपैलू कृष्ट्णाजी रनवळ मूतीपूजक होता, असें रसद्ध होतें. बािाव्या

अध्यायांतील परहल्या ओवीपासून सातव्या ओवीपयंत आयांच्या दे वाचें आचिण जि ठाम आहे , ति
काळाच्या मुखांत जाणत्या धूतव आयव मानवांस गुरू किण्याचें काय प्रयोजन ? तेिाव्या अध्यायांतील ॥
स्वरशखिाचा भारू ॥ नेणें जैसा मे रू ॥ कीं धिा य्ञत सुकरू ॥ वोिंे न म्हणे ॥ ७९ ॥ सूकि यानें आपल्या
दांतावि पृथ्वी धिली त्यावेळीं त्यास कांहीं ओिंें िंालें नाहीं व त्याचप्रमाणें सूकिाचा धाकटा भाऊ कृष्ट्णाजी
यानें गोवधवन पववत उचलू न त्यांस आपल्या किंगळीवि धिला ते व्हां त्यास ओिंें िंालें नाहीं. यांत नवल तें

कोणतें ? ॥ उदरयजतां बोधाका ॥ बुद्धीची डाळ सास्त्वका ॥ भिोरनया त्र्यंबका ॥ लाखोली वाहे ॥ ११० ॥ ही
बािाव्या अध्यायांतील साहाव्या ओवीस अगदीं रवरुद्ध आहे . ॥ मृत जैसा शृग
ं ारिला ॥ गाढव तीथीं न्हारणला ॥

कडु दु धीया मारखला गुळें जैसा ॥ १४४ ॥ गाढवानें जि तीथीं स्नान केलें , ति त्यास कांहीं परवत्रता येत

नाहीं. यावरून धूतव आयांतील रतथांचा बडीवाि तो काय? सािांश-सु्ञत जनांस मारहती होण्याकरितां
नमुन्यासाठी आयव ्ञतानोबाचे ्ञतानेश्विींतील रनिाधाि तकांचे फािच थोडे वेंचे घेऊन त्यांचें कामापुितें खंडण
करून हा रवषय येथें तूतव संपरवतों.

िै व
॥ मणन त्व िं च रे पू वमसच
ं ीत ाेलें ॥ तय स िरखें भोगके प्र प्त झ लें ॥ ८ ॥
-- िामदास
गकपतर व ियाजी थोर त. प्र.– दै वाचे कोणते प्ररतशब्द आहे त ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– दै वास नशीब, प्रालब्ध, प्राक्तन, संरचत, िती, सुकृत, लल्लाटिे षा,
िह्मरलरखत असे अनेक प्ररतशब्द आहे त. यारवषयीं उदाहिणें – एखाद्या आईबापानें आपल्या मुलास रवद्या
रशकण्याची गोडी नसतां, त्यास दु िाग्रहानें त्याच्या मनारवरुद्ध शाळें त घालू न त्यास अ्यास किावयास

लारवलें ; तथारप त्यास स्वभावतः रवद्या रशकण्याची मुळींच गोडी नसल्यामुळें, तो अरविान रनपजल्याबिोबि
त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, रवद्या रशकणें हें त्याच्या दै वांतच नव्हतें. त्याचप्रमाणें
एखाद्या आईबापानें मुलास रवद्या रशकण्याची गोडी असतां त्यास शाळें त पाठरवण्याचा प्रयत्न जिी केला
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नाहीं, तथारप त्यानें आपण होऊन शाळें त जाऊन रवद्या संपादन केल्याबिोबि त्याजरवषयीं सवव लोक असें
म्हणूं लागतात कीं, रवद्या रशकणें हें त्याच्या दै वांतच होतें. एखाद्या कािारगिानें रशल्पशास्त्र वगैिे रवद्येमध्यें

पुिती मारहती करून घेतल्यारशवाय आगगाडी किण्याची कल्पना करून ती तयाि करूं लागल्यामुळें त्याचा

सवव पैसा खची पडू न त्याची सवोपिी नु कसानी िंाल्याबिोबि त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात
कीं, आगगाडी तयाि करून त्यामध्यें यश रमळरवणें हें त्याच्या नशीबांतच नव्हतें. त्याचप्रमाणें एखाद्या
कािारगिानें रशल्पशास्त्र वगैिे रवद्येमध्यें चांगली पूणव मारहती करून घेतल्यानंति रनर्षवघ्नपणें आगगाडी तयाि

केल्याबिोबि, त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, आगगाडी तयाि कितां येणें हें त्याच्या

नरशबांतच होतें. एखाद्या व्यापाऱ्याने व्यापािरवषयीं रबलकूल मारहती करून न घेतां, त्यानें व्यापाि किण्याचें

काम सुरू कितांच त्यामध्यें त्याची सवोपिी नुकसानी िंाल्याबिोबि त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं
लागतात कीं, व्यापािामध्यें यश रमळरवणें हें त्यांच्या प्रालब्धांमध्येंच नव्हतें. त्याचप्रमाणें एखाद्या मनु ष्ट्यानें

व्यापािासंबध
ं ीं मारहती करून घेण्यासाठीं एखाद्या वाकबगाि व्यापाऱ्याच्या दु कानीं उमे दवािी करून

त्यारवषयीं चांगली मारहती करून घेतांच तो व्यापाि करूं लागल्याबिोबि त्यास यश येऊं लागतें. यामुळें

त्याजरवषयीं सवव लोक त्यास असें म्हणूं लागतात कीं, व्यापािामध्यें यश रमळणें हें त्याच्या प्रालब्धांतच होतें.

एखाद्या आईबापांस चोिी किण्याची संवय असल्यामुळें त्यांचीं मुलेंरह त्यांसािखीं चोि रनपजून त्यांस

अखेिीस काळें पाणी अथवा फाशीच्या रशक्षा िंाल्याबिोबि त्यांजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं,
काळें पाणी अथवा फांशीची रशक्षा होणें हें त्यांच्या प्राक्तनांतच होतें. त्याचप्रमाणें एखाद्या मुलाचे आईबाप

स्वभावानें सद्गुणी असल्यामुळें त्यांची मुलेंरह त्यासािखीं सद्गुणी रनवडतांच त्यांस मोठमोठ्या सिकािी
हु द्याच्या जागा रमळू न त्यांचा लौरकक िंाल्याबिोबि, त्यांजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं,

मोठमोठ्या सिकािी हु द्याच्या जागा रमळू न त्यांचा लौरकक होणें हें त्यांच्या प्राक्तनांतच होतें. एखाद्या
िाजानें लढाईसंबध
ं ीं सवव सामग्ऱ्या तयाि केल्यारशवाय शत्रुबिोबि लढाई कितांच त्याचा मोड िंाल्याबिोबि
त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, युद्धामध्यें मोड होणें हें त्याचे संरचतांतच होतें. त्याचप्रमाणें

एखादा िाजा धनु र्षवद्येसंबध
ं ीं एकंदि सवव सामग्ऱ्या रसद्ध करून जेव्हां शत्रूचा मोड करितो, ते व्हां
त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, युद्धामध्यें जय रमळवणें हें त्याचे संरचतांतच होतें. एखादा
अक्षिशून्य अ्ञतानी ठोंब्या, ज्यास व्यापािधंद्यारवषयीं स्वतः अनु भव नसून तो अगोचिपणा करून सिकािी

कामांत मक्ता घेण्याचा धाडसपणा करितो; त्याचा असा समज असतो कीं, “जवभि ितीपुढें तोबिाभि
अक्ल कांहीं कामाची नाहीं.” अशा अ्ञतानी धाडस मनु ष्ट्यानें एखादा मोठा मक्ता घेतला आरण त्यानें केवळ

पोकळ दै वावि भिंवसा ठे वन
ू त्यामध्यें जाणूनबुजून हयगय केल्यामुळें त्यास तोटा आल्याबिोबि
त्याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, त्याला मक्त्यामध्यें तोटा आला, येथें त्याच्या ितीनें मागें
घेतलें . त्याचप्रमाणें सदिच्या अ्ञतानी ठोंब्यानें एखादा मोठा मक्ता घेतल्यावि सिकािी कामगािांस लांच

रदल्यामुळें अथवा छक्ेपंजे करून त्या कामांत कांहीं कसि ठे वल्यामुळें त्यास एखाद्या वेळीं मक्त्यामध्यें
थोडासा नफा िंाल्याबिोबि याजरवषयीं सवव लोक असें म्हणूं लागतात कीं, त्याच्या ितीनें आपुलें पाऊल
पुढें सािलें , म्हणूनच मक्त्यामध्यें त्यास नफा िंाला. असो, एक सत्यशोधक समाजीयन एके वेळीं

वैशाखमासीं भि उन्हांत प्रवास किीत असतां, सुमािे बािा वाजतां उन्हाच्या तापानें अरतशय व्याकूळ होऊन

क्यॉनलच्या शेजािीं एका थंडगाि वृक्षाचे गाढ छायेखालीं ऊन टाळण्याकरितां रवश्रांतीस बसतो, तों बािाची

तोफ दणाणल्यामुळें क्यॉनालांतील शेवाळ काढणाऱ्या बंदीवानांस दोन प्रहिची सुटी रमळतांच, ज्या
िंाडाच्या छायेखालीं हा प्रवासी रवश्रांतीस बसला होता, त्या िंाडाखालीं कांही रशपायी लोकांनीं एकंदि
सवव बंदीवानांस भाकिी खाण्याकरितां आणून बसरवलें . नंति भाकिी खाल्ल्यावि त्यांपैकी कांहीं
बंदीवानाबिोबि प्रवाशाचें संभाषण िंालें , तें मासल्याकरितां पुढें दे तों :--
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प्रव सी– (परहल्या कैद्यास प्रश्न कितो)) तूं कोण जातीचा आहे स ?
पिहल बंिीव न. उ.– महािाज, मी िाह्मण जातीचा आहें .
प्रव सी. प्र.–अिे , तूं जातीचा गाईसािखा गिीब िाह्मण असतां तुझ्या पायांत रबड्या पडण्याचें कािण काय
?

पिहल बंिीव न. उ.– गाईसािखा गिीब मी िाह्मण जातीचा रत्रकाळ स्नानसंध्या किणािा आहें खिा; पिंतु
रबड्या पडणें हें माझ्या सुकृतांत होतें, याला मी काय करू ?

प्रव सी. प्र.– तुझ्या सुकृताप्रमाणें जि तुझ्या कपाळीं रबड्या पडल्या, ति तुम्हां धूतव आयांचे सुकृत मोठें
चमत्कारिक आहे बुवा.

पिहल बंिीव न. उ.– असें नव्हें , महािाज, मी हु बेहूब खोया नोटा करून रकत्येक वेळां चावडीवि, उघड
रदवसा दिवडा घातल्याप्रमाणें सिकािच्या डोळ्यांत माती टाकून मी आपला तळीिाम गाि केला. ही सवव
लबाडी जेव्हां सिकािच्या नजिे स आली, ते व्हां त्यांनीं ही रशक्षा यथायोग्य रदली आहे . सुकृत-रबचाऱ्याकडे
याचा काय बोल आहे ? हीं मी माझ्या दु ष्ट्कमांची फळें भोगीत आहें .

प्रव सी.– (दु सिा प्रश्न करितो) तुझ्या पण गळ्यांत धूतव आयव िाह्मणासािखा पांढिा दोिा आहे , म्हणून तू
िाह्मण असावास, असें मला वाटते .

िु सर बंिीव न. उ.– होय महािाज, मािंी जात िाह्मणाचीच आहे .
प्रव सी. प्र.– तुम्ही िाह्मण केवळ दया, क्षमा, शांतीचें माहे िघिच असतां तुझ्या पायांत रबड्या िे कां ?
िु सर बंिीव न. उ.– या जन्मीं माझ्या पायांत केव्हां तिी रबड्या पडाव्यात, म्हणून माझ्या लल्लाटींच होतें,
ते थें मािंा उपाय नाहीं.

प्रव सी. प्र.– तुझ्या पायांत रबड्या पडणें हें जि तुझ्या लल्लाटींच होतें, ति सिकािानें तुला रशक्षा कां रदली
? ते वेळेस त्यांनीं तुझ्या लल्लाटिे षेरवषयीं कांहीं रवचाि केला नाहीं, हें कसें ?

िु सर बंिीव न. उ.– तसें नव्हें , महािाज, मी रविान् केवळ सिकािच्या खचानें िंालों असून सिकािी

कामगाि िंालों, पिंतु मी रत्रकाळ स्नान-संध्या करून दे वपूजा किण्याचें धाब्यावि ठे वन
ू सवव काळ दीन,
अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांवि जु लूम करून रकत्येक वेळां लांच खाल्ले, ते व्हां सिकािनें मला ही योग्य रशक्षा
रदली. वास्तरवक रवचाि कितां एथें कैचें लल्लाट आरण येथें कैचें फल्लाट आलें आहे !

प्रव सी– (हसत हसत) म्हणाला, “कां, अठिा वणांना िाह्मण गुरु म्हणरवणािे पांढिा दोिे वाले रतसिे
महािाज,” तुमची जात कोण आहे ?
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ितसर बंिीव न. उ.– मािंी पण जात िाह्मणाचीच आहे .
प्रव सी. प्र.– अिें , येथें िाह्मण कैद्यांची ति सांतच आली आहे . असो, तुझ्या पायांत रबड्या िे कां ?
ितसर बंिीव न. उ.– या जन्मी माझ्या पायांत रबड्या पडणें हें माझ्या कपाळी िह्मरलरखत होतें, ते थें मािंा
रनरुपाय, याला मी काय किावें ?

प्रव सी. प्र.–जि तुझ्या कपाळीं रबड्या पडण्याचें िह्मरलरखत होतें, ति सिकािनें तुला रशक्षा तिी कां रदली
?

ितसर बंिीव न उ.– तसें नव्हे , दे शमुख, मी नाना पेशव्यासािखें या आपल्या धमारवरुद्ध झहसक

सिकािावि बंड करून रकत्येक अ्ञतानी िामोशी माळी वगैऱ्यांच्या प्राणास भवलों व अ्ञतानी लोकांतील
शांततेचा क्षय केल्यामुळें, मला ही रशक्षा िंाली. िह्मरलरखत होतें म्हणून दोष दे ता येत नाहीं. हीं मी माझ्या
दु ष्ट्कमांचीं फळें भोगीत आहें .

प्रव सी. प्र.– कां हो भटजी, तुम्ही जि झहसक नाहीं, ति तुमचा नाना पेशवा िे रसडें टसाहे बाच्या टे बलावि

बसून मांडीशीं मांड दे ऊन, त्यांच्याबिोबि मद्य-मांसावि कधीं कधीं िंोड उडवीत नव्हता काय ? आरण
त्याचप्रमाणें तुमचे आयांचें पूववज य्ञतांच्या व श्रद्धांच्या रनमीत्तानें गायागुिें भाजून खात नव्हते काय ? असें
असून तूं इंग्रजांवि नाक चढवून काय बोलतोस ?

ितसर बंिीव न. उ.– आतां आमची कामाची जुपी होण्याची वेळ जवळ आली आहे , नाहीं ति त्यारवषयीं
तुम्हांला यथास्स्थत उत्ति रदलें असतें.

प्रव सी. प्र.– अिे , तूं काळा दोिावाला कोण जातीचा आहे स ?
चौथ बंिीव न. उ.– जोहाि महािाज--- मी व्हय, मी तुमचा मारवताचं उष्टं खाणािा महाि जातीचा आहे .
लई रदवस िंालं , मग बामन महािाजांनी आमच्या गळ्यांत काळा दोिा घालू न आम्हांस गावांबाहे ि हाकून
रदलं .

प्रव सी. प्र.– अिे , तूं खिा रनरुपद्रवी म्हाि जातीचा असतां तुझ्या पायांत िे रबड्या कां ?
चौथा बंदीवान. उ.— नव्हं , मायबाप, या जनमीं माझ्या पायांत बेड्या पडणं हें माझ्या दै वांत होतं.
प्रव सी. प्र.— तुझ्या दै वांत जि रबड्या होत्या, ति अरवचािी सिकािानें तुला रशक्षा तिी कां रदली ?
चौथ बंिीव न. उ.— तसं नव्हं दे शमुक महािाज, माझ्या बायकूनं लई लबाडी केल्यामुळं मी िागाच्या

रभिकंडीत रतला सहज चापट माितांच रतचा जीव रनघून गेला, यामुळं ही मला रशकशा िंाली. याचा बोल
दै वावि कायी नाहीं.
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प्रव सी. प्र.— तुझ्या बायकोनें अरतशय मूखप
व णा केला, तो कोणता ?
चौथ बंिीव न. उ.— एके रदशीं कुरचत् िाह्मण मामलदािाच्या कचायांत घावल्यामुळं त्यानं िातच्या बािा

वाजसतव्हि आनपान्यारशवाय मजपासून गावकीचं काम घेतलं . आरण मंग मी घिी गेलों; तव्हां घिात
बघतो, तो माझ्या बायकूनं चुलीपाशी × × × अक्षी घान केली आरण घिाच्या एका कोपऱ्यांत िंोपी जाऊन

डिाडि घोित पडली व्हती. यावरून मी रतजला पुसलं कीं, तूं घिाबाहे ि न जातां घिांतच का × × × ? ती
काळोखी िात असल्यामुळं मला बाहे ि × × x जान्याचं लई ्या वाटलं आरण हाडळीच्या भयामुळं मी
घिांतच, × x x, आसं खरूखि उत्ति द्यायाच एके बाजूला ठे ऊन माझ्या बायकूनं घाबरून उत्ति रदलें कीं,

“चुलीपाशी × × × आरण दै वांत होते ते िंाले .” यावरून मी सवव रदवस उपाशीं असल्यामुळं िागाच्या
रभिकंडींत मी रतला एक चपिाक माितांच कोंबडीसािखी खु डखु ड करून रतचा पिान रनघुन गेला.
यावरून सिकािानें त्या गुन्ह्याबद्दल मजला जन्मठे प रदली. इथं दै व कैचं आरण इथं फैव कैचं !

गकपतर व. प्र.— यास्तव दै व आहे झकवा नाहीं यारवषयीं चांगला उलगडा करून सांगाल, ति फाि बिें
होईल ?

जोतीर व. उ.— दै व हें कस्ल्पत धोिणानें मानले लें कमव आहे . त्यास मुळींच कता नसतो. नशीब, प्रालब्ध
आरण संरचत या सवांचा कता अनु मानानें आपण सवांचा रनमाणकता मानीला आहे . िती, सुकृत हीं पूववजन्मीं
आपण केले ल्या कमाचीं फळें होत, अशी कल्पना आहे . लल्लाटिे षा व िह्मरलरखत हें आमच्या पूवव जन्मींच्या

पापपुण्यावरून जन्मास घालते वळ
े ीं िह्माजीनें आपल्या कपाळावि सवव रलहू न ठे वलें असतें , त्याप्रमाणें तें

सवव घडू न येतें. या सवांवरून असें रसद्ध होतें कीं, उद्योग आरण आळस यारवषयीं पिीणामीचें अनु मान सवव
लोकांस कळत नाहीं; यास्तव ते त्यास अनु मानानें दै व म्हणतात दै व हें एक िामायण व भागवतांतील भाकड
दं तकथेसािखें च कस्ल्पलें आहे , ते सवव रमथ्या आहे , यारवषयीं िामदासाचे उदाहिणाथव :
अभंग
एा िे व आहे खर ॥ मण ये न िथल पस र ॥ १ ॥
हें िच िवच रें ज क वें ॥ ज्ञ त तय सी म्हक वें ॥ २ ॥
र मणि स चें बोलके ॥ स्वप्न परी ज यी िजके ॥ ३ ॥
अभंग
जय ज्ञ न हें ने कवे ॥ पशु तय सी म्हक वें ॥ १ ॥
ाोके ाेले चर चर ॥ ाोक िवश्व च आध र ॥ २ ॥
ब्रह्म ििा च िनमणीत ॥ ाोक आहे त्य परत ॥ ३ ॥
अनंत ब्रह्म ड
ं च्य मण ळ ॥ हे तो भगवंत ची िलळ ॥ ४ ॥
र मणि स च िववेा ॥ सवम-ाता िे व एा ॥ ५ ॥
अभंग
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ज्ञ न िवकें जे जे ाळ ॥ ते ते ज क वी अवाळ ॥ १ ॥
ऐसें भगवंत बोलील ॥ िचत्त द्य वें त्य च्य बोल ॥ २ ॥
एाें ज्ञ ने ची स थमा ॥ सवम ामणम िनरथमा ॥ ३ ॥
ि स म्हके ज्ञ न वीक ॥ प्र की जन्मणल प ष क ॥ ४ ॥
अभंग
ज्य चें होतें त्य कें ने लें ॥ एथें तुझें ा य गे लें ॥ १ ॥
वेगीं होई स वध न ॥ ारी िे व चें भजन ॥ २ ॥
गती नाळे होक र ची ॥ हे तो इच्छ भगवंत ची ॥ ३ ॥
पू वम संिचत चे फळ ॥ होती िु ुःख चे ाल्लोळ ॥ ४ ॥
पू वी ाेलें जें संिचत ॥ तें तें भोग वें िनश्चीत ॥ ५ ॥
ि स म्हके पू वम रे ख ॥ प्र क्तन टले ब्रह्म ििा ं ॥ ६ ॥
सदिच्या अभंगांत अनंत िह्मांडांतील िह्मजीस रनमाणकत्याची रलला व ्ञतानरवषयीं अनंत

िह्मांडाचा रनमाणकता भगवान् बोलला, हें मानव आयव िामदासास ऐकंू आलें . व त्याचप्रमाणें भगवंताची

इच्छा व आयाजीचें िह्मारदकांस टाळतां न येणािें संरचत; या रतन्ही वाक्यांतील खिें तथ्य िामदासास
कळालें नव्हतें, यारवषयीं मोठें आियव वाटतें, कािण, रलले रवषयीं ्ञतान, इच्छा आरण संरचत हीं पिस्पिांशीं
रकती रवरुद्ध आहे त, हें साधािण मनु ष्ट्याच्यासुद्धां मनांत सहज येते.

आयमभट ब्र ह्मक च
ं े वेि आिक स वमजिना ईश्वरप्रिकत सत्य ची तुलन
गोकविर व गकपतर व ा ळे . प्र.— महमदी लोक आपल्या धमातील मूसा, दावीद, सुलेमान वगैिे
सत्पुरुषांचे ग्रंथांसह हजरत मणहमणि पैगंबिानें केले ल्या परवत्र कुिाणाचीं बाकीच्या इति सवव लोकांकरितां

अक्षिशः भाषांतिें करून ते जगजाहीि जिी किीत नाहींत, तिी त्यांच्या धमातील पुस्तकें एकंदि सवव
मानवांस ऐकण्यास अथवा वाचून पहाण्यास अथवा त्याप्रमाणें आचिण किण्यास कोणत्याच तऱ्हे चा ते
प्ररतबंध किीत नाहींत, हें कसें ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.— इति सवव लोकांनीं कुिाणाप्रमाणें वतवन करूं लागल्याबिोबि मुसलमान
लोकांस अरतशय आनंद होतो. कािण ते असें समजतात कीं, कुिाण हें अरत परवत्र असल्यामुळें एकंदि सवव
जगातील मानवप्राण्यांनीं मात्र त्याचा उपभोग घेतल्याबिोबि त्यांमध्यें मनु ष्ट्यपणा येणाि आहे .

गोकविर व. प्र.— त्याचप्रमाणें रिस्ती लोक आपल्या धमांतील मुख्य बायबल रिस्तीयन लोकांसह एकंदि

सवव जगांतील सवव प्रकािच्या पिधमी लोकांस प्रांजळ बुद्धीनें वाचून पाहण्यासाठीं बहु तेक रनिरनिाळ्या

भाषांमध्यें त्याचे तिजु मे करून सवामध्यें जगप्ररसद्ध कितात. यावरून तें साववजनीक ईश्विप्ररणत सत्याच्या
नांवाला कांहींसे शोभण्यासािखें रदसतें, असें मला वाटतें.

जोतीर व. उ.— तुला त्यारवषयीं कसेंरह वाटो. पिंतु बायबलामध्यें कोणत्याच प्रकािची आवडरनवड नसतां

त्याचा सवव मानवप्राण्यांना सािखा उपभोग घेतां येतो, असें असून धूतव आयवभट्टांचे अ्ञतानी शूद्र स्नेही
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आपल्या ग्रंथांत असें रलरहतात कीं,— “इंग्रज लोकांचे िाज्य या दे शात िंाले ते व्हां त्यांनीं येथें इंग्रजी शाळा
वगैिे स्थापून व पाद्रींकडू न आपल्या रिस्ती धमाचा उपदे श किवून या दे शांतील लोकांत जो आस्स्तकपणा

वागत होता, त्याचा नाश केला; म्हणून इंग्रजी रवद्या रशकले ले लोक आपलीं (आयव धूतव भट्टांची) शास्त्रे खोटीं
व अ्ञतानभिीत आहे त, असें मानूं लागले आहे त; याला कोणत्या प्रकािचा शहाणपणा म्हणावा ?

गोकविर व. प्र.— तसेच आयवभट िाह्मणांचे वेद साववजरनक ईश्विप्ररणत सत्याच्या नांवाला कांहींसे
शोभण्याजोगते आहे त काय ?

जोतीर व. उ.— धूतव आयव िाह्मणांनीं अंरकत केले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांस खेिीज करून, आपल्या आयवभट
जातीरशवाय इति पिधमी इंस्ग्लश, फ्रेंच वगैिे म्लें छांनीं त्यांस फक्त कांहीं द्रव्याची लालू च
दाखरवल्यारशवाय त्यांनीं आजपावेतों आपलें मन मोकळे करून प्ररसद्धपणें त्यांच्या दे वाचा मुखडा ति

कोणासरह दाखरवला नाहीं; यावरून आयांचे मुख्य वेद साववजरनक ईश्विप्ररणत सत्याच्या नांवाला रबलकूल

शोभण्याजोगते न हींत; आरण प्राचीन काळीं धूतव आयव िाह्मण लोक ्ञतानसंपन्न, धमवरनष्ठ, नीरतमान होते,
म्हणून म्हणणाऱ्या वाचाळ शूद्रास कोणत्या तऱ्हे चा धमवलंड म्हणावा ?

गोकविर व. प्र.— या जगांतील एकंदि सवव धमांतील लोकांबिोबि धूतव आयांची वतवणक
ू कशी कां असेना,
पिंतु आयांनीं पूवी धनुर्षवद्येच्या बळानें व हल्ली पूवी आयांतील धूतव ऋषींनीं आपल्या पक्षपाती ग्रंथांनीं,

कपटानें कायम केले ल्या दासानु दास शुद्रारद अरतशूद्रांस मुळीच वेद पाहू ं अथवा ऐकंू दे त नाहींत, यांतील
इंरगत काय असावें बिें ?

जोतीर व. उ.— त्यांतील कृरत्रमी आयांचें इंरगत काय आहे , यारवषयीं तूं धूतव आयवभटांसच रवचाि, म्हणजे
ते कदारचत् त्यारवषयीं तुला कळरवतील.

गोकविर व. प्र.— धूतव आयविाह्मण तळहातावि मे खा सोसणािे पुिे धमवलंड आहे त. ते आपल्या वेदांतील
इंरगतारवषयीं दु सऱ्या कोणाला कधींच कळरवणाि नाहींत. ते थें मज पामिाची कोण कथा ! यास्तव तुम्हीच
कृपा करून त्यारवषयीं प्ररतपादन किाल, ति फाि बिें होणाि आहे .

जोतीर व. प्र.— नको िे बाबा, नको ! त्यांचे इंरगत तुला कळरवण्याची अद्याप वेळ आली नाहीं. कािण,

अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्र केवळ अक्षिशून्य आहे त, यास्तव ते भि िस्त्यांत धूतव आयवभट्टांच्या धोतिाला रपळ
घालू न त्यांजबिोबि त्यारवषयीं वाद घालूं लागल्याबिोबि त्या अडमूठांची समजूत कोणी काढीत बसावी.

गोकविर व. प्र.— तें कसें कां असेना, तुम्ही या पिम न्यायी इंग्रज सिकािच्या िाज्यांत ईश्विास स्मरून

सत्य जें असेल, तें जगापुढें आणा, त्यारवषयीं आतां धूतव आयवभटांचें फािसें भय तुम्हांला बाळगण्याची जरूिी
रदसत नाहीं.

जोतीर व. उ.— अिे बाबा, अट्टल धूतव आयविाह्मण नास्स्तकांनीं पापपुण्याचा रवरधरनषेध न मारनतां, त्यांनीं

आपणां सवांच्या रनर्षमकाची उचलबांगडी करून त्याच्याऐवजीं आपण स्वतः अहंिह्म म्हणजे इति सवव

अ्ञतानी मानवांचे भूदेव होऊन, त्यांपैकीं रनवळ शूद्रारद अरतशूद्र मूढजनांस सववकाळ रनलव ज्यपणें उघड
नानाप्रकािच्या धमवलंडी ठकबाज्या करून त्यांस भोंदाडू न खातात, या त्यांच्या कृरत्रमी ठकबाज्यांरवषयीं मीं

अनु क्रमणिका

थोडे सें जगजाहीि केल्याबिोबि त्यांनीं सवव बलीस्थानभि मजरवषयीं, कोल्हे भक
ू करून, अशी कंडी
उठरवली आहे कीं, मी िाह्मणांसह त्यांच्या कस्ल्पत िह्माचा मोठा िे ष्टा आहें . आरण त्यांतून बहु तेक शूद्रारद

अरतशूद्र रनवळ अ्ञतानी असल्यामुळें धूतव भटांनीं मोठी कावेबाजी करून, अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांस,
मािंीच उलटी झनदा किावयास लारवलें आहें ; यास्वत धूतव आयवभट्टांची कावेबाजी तूतव बाहे ि पाडण्याची
संधी आली नाहीं.

गोकविर व. प्र.— धूतव आयवभट्टांनीं बहु तेक शूद्रारद अरतशूद्र अ्ञतानी असल्यामुळें त्यांनीं त्यांस जिी
आपणावि दगड फेकावयास लारवलें , तिी आपण आपलें परवत्र मानवी कतवव्यकमव किण्यास चुकंू नये , हें

आपले सत्यशोधक समाजीयनांचें िीद असतां आपण असल्या सत्यशून्य, आयवभट्ट िाह्मणांच्या रवतंडवादास

्यावें तें कां ? ति तुम्ही कंबि बांधून या रनदव य आयवभट्टांचे खल्लड वेद बाहे ि काढू न त्यांची साववजरनक
ईश्विप्रणीत सत्यांशी तुलना करून जि दाखवाल, ति कोयावधी शूद्रारद अरतशूद्रांचे पाय थिीस लागणाि
आहे त.

जोतीर व. उ.— वेद िचल्यापासून धूतव आयवभट्टांनी आपले खल्लड वेद जि रबळांत लपवून ठे रवले आहे त;
ति त्यांस त्यांच्या रबळाच्या बाहे ि काढू न त्यांपैकी ऋग्वेदाचें मात्र अक्षिशः आतांच्या आतां प्राकृत करून
त्याची साववजरनक ईश्विप्ररणत सत्याशीं तुलना मी कशी किावी ?

गोकविर व. प्र.— धूतव आयवभट्टांनीं आिंभापासून आजपावेतों आपले वेद जि लपवून ठे रवले आहे त, ति
वारूसािखी त्यांच्या पोटाखालीं काय खोड आहे ?

जोतीर व. उ.— वेदांच्या पोटाखालीं वारूसािखी टळटळीत मुख्य गोम आहे ती अशीं कीं, कंगाल आयव

[हल्लीं ज्यांस कोकणस्थ िाह्मण म्हणतात त्यांनी आपल्या इिाणांतून व बरलस्थानांत येतेवेळीं आपल्याबिोबि दे शस्थ िाह्मणांस घेऊन आले नाहींत.

कािण हे मूळचे बरलस्थानांतील क्षेत्रस्थ असावेत, म्हणून रकत्येक गोष्टीवरून रसद्ध कितां येत.ें आयांनी तेव्हां या बरलस्थानावि स्वाऱ्या केल्या, तेव्हां
त्यांनी मुळच्या देशस्थांस (रिस्ती मुसलमानासािखे आपल्या आयवधमांत सते करून त्यांस) दे शस्थ नांव रदलें असें अनुमान रनघतें. आयांनीं दे शस्थ
िाह्मणांस आपल्या धमांत सते करून घेतल्यानंति त्यांस यजुवेद वाचून पहाण्याचा अरधकाि रदला असावा, असा अदमास करितां येतो. कािण

आयविाह्मण आरण दे शस्थ िाह्मण या उभयतांमध्यें कालच्या पेशवाईपावेतों मुळीच पंक्तीस उघड बसून अत्रव्यवहाि किण्याची जि वरहवाट नव्हती,
ति त्यांच्यामध्ये बेटीव्यवहाि कोठू न असणाि ? कािण आयव उफव कोकणस्थ िाह्मणांचा वणव इिाणी व काबुली लोकांशी रमळतो व देशस्थ िाह्मणांचा

वणव येथील मूळच्या शूद्रारद अरतशूद्राशीं रमळतो. यारशवाय बहु करून शूद्रारद अरतशूद्रांचे कूलस्वामी, दे वके, डाका, गोंधळ, भिाड वगै िे देशस्थांचीं

रमळतात. आयांनीं येथील मूळच्या क्षरत्रयांस (जबिीनें अथवा गोडीगुलाबीनें म्हणा) आपल्या धमात सते करून त्यांस गावोंगाव वतनदाि कुळकणी
केले ; तसेंच मागाहू न मुसलमानांनी येथील मूळच्या क्षरत्रयांस येथील धमांत सते करून त्यांस वतनदाि मुल्ला केले . उदाहिणाथव आमचे स्ने. िे .

नािायणिाव शेषाद्री हे पूवी आयवधमानुयायी असतां त्यांनी रिस्ती धमाचा स्वीकाि करून इंद्रपुिास वतनदािी रमळवून तेथें दे ऊळ बांधून रिस्ती
धमाचा उपदे श केला.]

लोकांनीं प्रथम जेव्हां इिाणांत आपलें काळें करून धनुर्षवद्येच्या बळावि आडहत्यािानें

लढणाऱ्या सधन क्षरत्रयांच्या सुवणवमय बळीस्थानांत आले , ते व्हां त्यांचे या दे शांत मुख्य हाडवैिी
नानाप्रकािचे लोक होते . त्यांस आयव लोक िे षानें दस्यु, हल्लीं आम्हा शूद्रांपैकीं महामुरन गोसाव्यांत रगिी,

पुिी, भािथी वगैिे दशनामी लोक आहे त. या शब्दांचें मुळ दस्यू असावें असें अनु मान होतें. (लु टारू मागाहू न

दास) महाअिी (म्हाि) क्षुद्र (शूद्र) असें म्हणू लागले . दस्यू लोकांपैकी रकत्येक िाज्यधुिंधि, महाप्रतापी
रवख्यात् होते, त्यांस यवन लोक हे व्यानें दु ष्ट्मन व स्नेहभावानें दोस्त म्हणत असत, (दु ष्ट्मन व दोस्त या

शब्दांचें मूळ दस्यू असावें असें अनु मान होतें.) त्यांतील मुख्य लोकांचीं नांवें होतीं. तीं येणेंप्रमाणें —ज्यांच्या
शिीिाचा बांधा ऊंच असून जे अरत मजबूत, शिीिानें अिाळरविाळ असत, त्यांस दिाऱ्यानें रभत्रे भट िाक्षस

म्हणत; ज्या लोकांचे चेहिे मोहिे तामशी असून भयंकि रदसत, त्यांस ्याड आयव अचंब्याने उग्र म्हणत; जे

लोक नेहमीं आयांची चेष्टा करून त्यांस उपद्रव किीत असत, त्यांस ते िे षबुद्धीनें रपशाच् म्हणत; जे लोक

आयांस नेहमीं उपद्रव दे ण्यामध्यें गम्मत मानीत असत, त्यांस आयवलोक हे व्यानें तिफडू न असूि म्हणत.
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यारशवाय य्ञताच्या रनरमत्तानें घोडे , गाया भाजून खाणाऱ्या आयांच्या रवधीचा रवध्वंस करून त्यास सवोपिी
त्रास दे त असत, त्यांस आयवलोक अजास, यक्ष, रशग्रव, रककाट (कैकाडी) वगैिे म्हणत असत. आरण हे

सवव दस्यूमत (आयांचे दु ष्ट्मन) काळ्या वणाचे होते आरण त्यांपैकी जे सववकाळ आयांच्या धमाचा रतिस्काि
करून त्यांचा सवोपिी वीट मानीत, त्यांच्या सवव अंगाचीं रनदव य आयव लोक मोठ्या िुिते नें कातडीं सोलू न

काढीत, त्यारवषयीं आयांनीं परवत्र मानले ल्या त्यांच्या वेदांत मजबूत आधाि सांपडतो. तो असा कीं, “त्वचं
कृष्ट्णामिंधवत्” अथव- (त्यांनीं काळ्या लोकांची कातडीं फाडलीं.) यारशवाय रिरटश, फ्रेंच, जमवन आरण
अमे रिकन लोकांतील सत्पुरुषांच्या ले खांत रनदव य आयव भट्टिाह्मणांच्या अनस्न्वत दु ष्ट कमारवषयीं मजबूत
आधाि सांपडतात.

गोकविर व. प्र.— अशी धूतव आयवभट्टांच्या वेदाच्या पोटाखालीं, जि तट्टासािखी गोम आहे , ति आयव
लोकांनीं त्या वेदरूपी वारूस िंगणांत काढू न त्यास हल्लीं बाजाि दाखवूं नये , इतकेंच नव्हे ; पिंतु त्यांनीं

आपले वेदरूपी वारूस शूद्रारद अरतशूद्रांच्या दृरष्टससुद्धां कधींच पडू ं दे ऊं नये , असें मािंें मत आहे . कािण,

तसें धूतव आयवभटांनी केल्यास त्यांजकडू न आजपावेतों गांजले ले शूद्रारद अरतशूद्र त्यांची कोणत्या तऱ्हे ची व
रकती फटफरजती कितील, याचें मला अनु मानसुद्धां किवत नाही; पिंतु या तुमच्या रलरहण्यावरून
कदारचत् आयव धूतव भट्ट िाह्मणांनीं आपल्या वेदांचें प्राकृत भाषांति करून जगजाहीि केल्यास मग ते
दोषमुक्त होतील ना ?

जोतीर व. उ.— तसें त्यांनीं केल्यास त्यांस दोष कोणी दे णाि नाहीं. पिंतु धूतव आयव िाह्मणांस आपल्या

सोवळ्यांत लपवून ठे रवले ल्या वेदाचें प्राकृत करून त्यास यांच्यानें मैदानांत आजपावेतों आणवलें नाहीं;
आरण त्यामुळें त्यांच्यानें तसें किण्याचें धैयव व्हावयाचें नाहीं. याचें परहलें कािण, आयांच्या वेदांत िूि आयव

भट्ट िाह्मणांनीं शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, खोंड, िाक्षस, रपशाच वगैिे लोकांस िसातळीं घातल्याबद्दल आधाि

आहे त व दु सिें कािण, मागाहू न आयांपैकीं मुकुंदिाज, ्ञतानोबा, िामदास, मोिोपंत, वामन वगैिे साधूंनीं
पोिींच्या घिकुंडांत भातकुल्या करून वेदांत कस्ल्पले ल्या िह्माची उतिंड िरचली आहे ; ती ढांसळू न रतच्या

खापिखुंया होतील, या भयास्तव धूतव आयव भट्टिाह्मण, आपण होऊन गुण्यागोझवदानें, वेदांचें भाषांति
करून कधींच मैदानात आणणाि नाहींत, असें मी भरवष्ट्य करून सांगतों.

गोकविर व. प्र.— वेदांमध्ये शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, खोंड, िाक्षस, रपशाच् वगैिे लोकांस िसातळीं
घातल्याबद्दल ले ख आहे त, म्हणून आपण म्हणतां आरण एकंदि सवव धूतव आयवभट िाह्मण मोठ्या शेखीनें
म्हणतात कीं, एकंदि सवव मानवी प्राण्यांचें तािण होण्यासाठीं ईश्विानें वेद रनमाण केले आहे त.

जोतीर व. उ.— हें सवव आयव धूतव िाह्मणांचें म्हणणें अजीबाद खोटें आहे . कािण, आपण सवांच्या
रनमाणकत्यांनें जि एकंदि सवव मानवी प्राण्यांचें तािण होण्यासाठीं वेद रनमाण केले असते, ति ते एकंदि
जगांतील सवव भाषांमध्यें केले असते ; आणखी त्याचप्रमाणें ते फक्त मरूं घातले ल्या अवघड संस्कृत
भाषेंमध्येंच करून या सवव जगांमध्यें एकया भटिाह्मणांनींच मात्र त्यांचा उपभोग घ्यावा आरण इति

जगांतील मानवांनीं आयांच्या तोंडाकडे पहावें, असें िंालें नसतें; यावरून आप्पलपोया धाडस आयांचे वेद

आरण साववजरनक ईश्विप्ररणत सत्यांतील खिें कोणतें व खोटें कोणतें, हें रनवडू न काढण्यास आपल्यास
मुळींच मागव नाहीं.
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गोकविर व. प्र.— कांहो तात्यासाहे ब—एकंदि सवव आयवभट्टांची खिोखि जि लाचािी आहे म्हणून म्हणावें,

ति हल्लींचे रकत्येक धूतव आयव िाह्मण िाजद्रोही बंडखोि वासुदेव फडक्यारवषयीं व मनःकस्ल्पत िामायण,

भागवत, सत्यनािायण वगैिेरवषयीं भािे चे भािे नवीन ग्रंथ छापून उदयास आप्णून, अ्ञतानी शूद्रारद
अरतशूद्रांचीं मनें भ्ष्ट करून कुस्त्सत किीत असतां, त्यांजला हा कळपावेतों वेदांचे भाषांति करून जगापुढें
आणण्याची मुळींच ऐपत िंाली नाहीं हें कसें ?

जोतीर व. उ.— धूतव आयव िाह्मणांच्या लाचािीमुळें जि त्यांस वेदांचें भाषांति किण्याची ऐपत होत नाहीं,
ति चवल कम पावणे आठ आयव बाजीिावसाहे बांनीं आपल्या परवत्र पेशवाईच्या अमलांत िात्रंरदवस शेतीं
खपून वाया गेलेल्या पिजातीच्या शूद्रारद अरतशूद्र पंगू वृद्धास नचक्या कवडीचीसुद्धां मदत न करितां त्यानें

आपल्या स्वजातीच्या धूतव आयव धमवलंड रभक्षुकांस मात्र लाखो रुपयांची िमण्यामध्यें दिवषीं रुपये मोहोंिांची

रखचडी करून वग्राळ्यानें दरक्षणा वाटली हें कसें ? अशा सधन व श्रीमंत आयव सोंवळ्या बाजीिावास वेदांचें

भाषांति किण्यासाठीं लाचािी होती म्हणून म्हणण्याचें शोभेल काय ? त्याचप्रमाणें रकत्येक भट रभक्षुक
कथाडे िाह्मण आपल्या बनावट धमाच्या रमषानें अ्ञतानी शूद्रांतील हल्लींचे झशदे , होळकि वगैिे
सिकािांपासून लाखो रुपये उपटू न खात असतां त्यांची वेदांचें भाषांति करून प्ररसद्ध किण्याची जु ित होत
नाहीं. याला कोणत्या प्रकािचा धूतवपणा म्हणावा ?

गोकविर व. प्र.— असो—धूतव आयवभटांनीं आजपावेतों आपले वेद जि मैदानांत आणले नाहींत, ति आपण
आजपयंत कलभांड धूतव आयवभट्टांच्या वेदांतील आंधळें गारुड उघडकीस आणून अ्ञतानी शूद्रारद
अरतशूद्रांपुढें ठे रवलें आहे , याला तिी काय आधाि ?

जोतीर व उ.— या धूतव आयवभट्ट िाह्मणांनीं हा काळपावेतों आम्हा शूद्रारद अरतशूद्रांस संस्कृत रशकण्याची

बंदी केली होती म्हणूनच आपणास त्यांच्या वेदांतील गोम शोधून काढण्यास मागव उिला नव्हता; पिंतु
कनवल रलग्ऱ्यांड जेकब, वुइलसन्स वगैिे रकत्येक कनवाळू युिोरपयन सत्पुरुषांस आम्हा शूद्रारद अरतशूद्रांची
दया येऊन त्यांनी वेदांतील गोम बाहे ि काढू न जगप्ररसद्ध केली आहे . याला मूळ आधाि युिोरपयन
सदगृहस्थांचे ले ख होत.

गोकविर व. प्र.—- कनवल रलग्ऱ्यांड जेकब वुइलसन्स वगैिे सत्पुरुषांस आम्हा दीन अ्ञतानी शूद्रारद

अरतशूद्रांची दया येऊन त्यांनीं वेदांतील गोम बाहे ि काढू न जगप्ररसद्ध केली हें बिें केलें ; पिंतु त्यांनीं धूतव
आयांच्या तावडींतून एकंदि सवव गांजले ल्या आम्हा शूद्रारद अरतशूद्रांस मुक्त किण्यारवषयीं कांहीच प्रयत्न

केला नाहीं म्हणून मी त्यांच्या िाजकािस्थानीस अथवा रभत्रेपणास दोष दे तों. कािण, उदाहिणाथव—इंग्रज
लोकांतील कांहीं लोकांस जि धूतव आयव भट्टांनीं जु लमानें गुलाम केले असते ति त्यांनी धूतव भटांसह त्यांच्या
वेदाच्या झचध्या झचध्या करून आपल्या जातीच्या इंग्रज लोकांस आयांच्या तावडींतून सोडरवण्यास कधीं मागें
घेतलें असतें काय ?

जोतीर व, प्र.— पिंतु कनवल रलग्ऱ्यांड जेकब, वुइल्सन्स वगैिे सत्पुरुष रबचािे काय कितील. हा रवषय
आम्हा अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या ध्यानांत ठसण्याची आपल्यामध्यें योग्यता आली नव्हती. आपण केवळ

जु लमानें धरून नेलेल्या अमेरिकेंतील रसद्दी लोकांसािखे रपढीजादा त्यांचे गुलाम बनलों होतों. तसें जि
त्यांनीं त्या वेळीं केलें असतें, ति आपल्यांतील अडमुठ अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या पूववजांनीं धूतव भट्टांच्या
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रचथावणीवरून, पिवांच्या आयवभट पांड्याच्या चपाती बंडाप्रमाणें, रनिपिाधी युिोरपयन लोकांबिोबि मोठा
प्रळय केला असता आरण तेणेंकरून लक्षावधी शूद्रारद अरतशूद्रांसह इंग्रज लोक प्राणास मुकले असते .

गोकविर व. प्र.— कनवल रलग्ऱ्यांड जेकब सत्पुरुषासािखे तुम्ही कांहीं आतां एकटे नाहींत, त्यांतून

महािाष्ट्रांतील इंग्रजी रशकले ले कांही आयव िाह्मण जिी शु द्ध अंतःकिणाचे नाहींत, तिी नाईलाजास्तव
विकांती तुमच्या मताला रमळतील, असा संभव आहे आरण शेंकडों शूद्रारद अरतशूद्र सत्यास स्मरून

रनःसंशय तुमच्या मताला साह्य दे तील, अशी मािंी पक्ी खात्री आहे . यास्तव धूतव आयवभटांच्या वेदांत भट
पडो. तुम्ही भटांसह त्यांच्या वेदाची पवा न करितां एकंदि सवव धूतव आयव भट िाह्मणांच्या मागील व हल्लींच्या
आचिणावरून व ईश्विप्ररणत साववजरनक सत्याची तुलना केल्याबिोबि बहु तेक अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांची
समजूत होऊन त्यांचें बिें होणाि आहे .

जोतीर व. उ.— आपण सवांच्या रनमीकानें रनमाण केले ल्या एकंदि सवव रवस्तीणव पोकळीतील अनंत
सूयवमंडळांसह त्यांच्या उपग्रहांविील नानाप्रकािच्या अनंत खटाटोपीरवषयीं व्यवस्था कसकशा केल्या
आहे त, त्या सवांरवषयीं ्ञतात करून घेणें हें आम्हा क्षणभंगूि मानवांच्या बुरद्धतिंगात आटोक्यांत ति येणेंच

नाही, पिंतु त्यापैकीं आपण वस्ती किणाऱ्या, या आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाविील एकंदि सवव प्राणीमात्र

खेिीजकरून फक्त आपल्या या मानवी प्राण्यारवषयीं रनमीकानें काय काय सोईवाि व्यवस्था केल्या आहे त ,
त्यारवषयीं एकंदि सवव आयव लोक बेसमज होते ; कािण हा काळपावेतों रनमाणकत्यांरवषयीं मनुजांचीं
कतवव्यकमें जीं आहे त आरण ज्यांचा अनु भव प्रत्येक मनुष्ट्यास आहे आरण त्याचप्रमाणें मनु ष्ट्यांनी आपल्या

शेजाऱ्याबिोबि कसें वतवन किावें, ज्यारवषयीं प्रत्येक मनु ष्ट्यास अनु भव आहें , हें सवांस सहज रसद्ध कितां
येतें. या उभय रसद्धांतांरवषयीं एकंदि सवव आयव लोकांसह त्यांच्या वेदकत्यास रबलकूल ्ञतान िंालें नव्हतें;
यावरून आयव िाह्मणांच्या मागील व हल्लींच्या, जगारवरुद्ध आचिणांवरून साफ रसद्ध होतें.

गोकविर व. प्र.— आपण सवांच्या रनमीकारवषयीं मनु जांचीं कतवव्यकमें काय आहे त, ज्यांचा अनु भव प्रत्येक
मनु ष्ट्यास आहे व तत्संबंधी एकंदि सवव आयव लोकांसह त्यांच्या वेदकत्यास रबलकूल ्ञतान िंालें नव्हतें,
यारवषयीं प्रथम उलगडा करून जि प्ररतपादन किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.— आयव लोकांच्या वेदांत एकंदि सवव आयव िाह्मण येथील एकया सूयास मुख्य दै वत

समजून त्याच्या नांवानें अध्यव दे ऊन त्याची पूजा जि किीत होते , ति या रवस्तीणव पोकळींत अनंत
सूयवमंडळांच्या रनमाणकत्यारवषयीं आयांस ्ञतान िंालें नव्हतें, असें रसद्ध होतें.

गोकविर व. प्र.— आयांच्या वेदांत एकंदि सवव आयव िाह्मण सूयवनािायणारशवाय एखाद्या तत्त्वास ते दे व
समजून त्याची पूजा किीत नव्हते काय ?

जोतीर व. उ.— आयांच्या वेदांत एकंदि सवव आयव िाह्मण सूयवनािायणारशवाय अस्ग्नतत्वाससुद्धां मुख्य
दै वत समजून त्याची पूजा कितांना त्याच्यापुढें नांवाला गाया गुिें व बोकडास अपवण किीत असत आरण त्या

रबचाऱ्या मुक्या जनाविांनीं मोठ्या स्विानें हंबिडे फोडू नये, म्हणून त्यांच्या तोंडांत कापडाचे बोळे कोंबून
सोमिसाच्या (दारू) नादांत त्यांच्या निड्यांवि बुक्यांचा भडीमाि कितां कितां त्यांचे प्राण घेऊन आपण
स्वतः त्यांचें मांस खात होतें.

अनु क्रमणिका

गोकविर व. प्र.—आयवलोक पूवी गायागुिें यांचें व हल्लीं बोकडाचे हालहाल करून त्यांचे प्राण घेत होते . ते

मुसलमानांसािखे त्यांचे एकदम िंटक्यासिसे सुऱ्यांनीं गळे कापून त्यांस हालाल करून कां खात नाहींत ?
यांतील ममव काय असावें बिें ?

जोतीर व. उ.—मुसलमानांसािखे जनाविांचे सुऱ्यांनीं गळे कापल्याबिोबि त्यांतील िक्त (सत्व) रनिथवक
वायां गेल्यामुळें त्यांच्या मांसांत असावी तशी चव आरण खमंगी िहात नाहीं, अशी पूवींच्या व हल्लींच्या आयव
लोकांची जु नी समजूत असावी. हें च काय तें त्यांतील ममव. यास्तव गायागुिें यांचें व बोकडांचें मांस भाजून

दे ण्याकरिता अस्ग्नदे वतांपुढें थयथया नाचरवली खिी ! पिंतु यावरून असें रसद्ध होतें कीं, सवव भूतांच्या
ठायीं दया ठे वणाऱ्या आपण सवांच्या रनर्षमकानें फक्त अघोिी खादाड आयवभट्टांच्या खाण्याकरितां गाया,
गुिें, बोकडांस रनमाण केलें असावें, असें रसद्ध होतें.

गोकविर व. प्र.— तूतव हें एकीकडे ठे वा, पिंतु ताज्यातवान्या गायागुिें यांचे व बोकड यांचे बुक्याने प्राण

घेऊन त्यांचे मांस खाणािे अघोिी आयवभट्ट िाह्मण व त्याचप्रमाणें िोगानें अथवा लं गडीलु लीं, आंधळींपांगळीं

आपमृत्यूनें मेलेल्या जनाविांचे मास खाणािे लाचाि मांगमहाि या दोहोंपैकी आपण कोणास रनदव य व कूि
म्हणाले ?

जोतीर व, उ.— या दोहोंपैकीं धूतव आयवभट िाह्मणांस पक्े रनदव य व िूि म्हटलें पारहजे, असें न्यायाचें
ठितें.

गोकविर व. प्र.— यावरून आपण कोणत्या न्यायानें लाचाि मांगाम्हािांस रनदव य म्हणून िूि मारनतां ? याला
काय आधाि आहे ?

जोतीर व. उ.— अिे , येथें तूं मध्येंच कोठू न न्याय आरणलास ! आघोिी खादाड आयविाह्मण ताज्यातवान्या

गायाबोकडांचे प्राण घेऊन त्यांचे मांस मोठ्या आवडीनें बेधडक खातात; याला मूळ आधाि धूतव आयवभट
ऋषींनीं ताडपत्रांवि रलहू न ठे वले ले वेद होत.

गोकविर व. प्र.— आयव ऋषींनीं ताडपत्र्यांवि रलहू न ठे वले ले वेदात आधाि असला म्हणजे धूतव आयवभटांनीं
पारहजेल तें बेधडक किावें. त्यांला मनाची ति लाज नाहींच; पण त्यांना आपण सवांच्या रनमीकाचेंसुद्धां भय
वाटत नाहीं, हें कसें ?

ज्योतीर व उ.— धूतव आयवभटांच्या मनाला आपण सवांच्या रनमीकारवषयीं मुळींच भय वाटत नाहीं, कािण
ते वेदांती बनून भृगु िाह्मणासािखी कस्ल्पत रवष्ट्णु दे वबापास लाथ मारून आपणच स्वतः अहं िह्म अथवा
भूदेव होऊन, आपणा सवांच्या रनमीकास पालथा घालण्यास जि भीत नाहींत, ति त्यांच्या ठायीं रनमीकाचें
भय कोठू न असणाि ?

गोकविर व. प्र.— यारशवाय आयवलोक गायागुिें बोकड (मुख्यत्वेकरून काळ्या करपला गाया) खाण्यामध्ये

जिी पुण्य मानीत असत, तथारप, त्यांनीं पुढें बौद्धधमाच्या धाकानें मांस खाणे जिी सोडू न रदलें , तिी हल्लीं ते

शु द्ध होण्याच्या रनरमत्तानें गोमांसाऐवजीं गोमूत्र प्राशन करून आपल्यास परवत्र मानून घेतात याला काय
म्हणावें ?

अनु क्रमणिका

जोतीर व. उ.— पूवींचे आयव पुण्यप्राप्तीसाठीं य्ञत व श्राद्धांमध्ये गाया-बोकडांचा वध करून त्यांचें मांस

खात होते . आरण नाईलाजास्तव हल्लींचे आयव गोमूत्र प्राशन करून शु द्ध मानून घेतात, यावरून तूंच रवचाि
करून पहा कीं, एकंदि सवव धूतव आयवभटांच्या आचिणांत कोणत्याच तऱ्हे चा रचिकाळ धिबंद नसतो. ते
कोणत्या वेळीं आपलीं पोटें जाळण्याकरितां काय कितील, याचा नेम नाहीं.

गोकविर व. प्र.— आतांशीं बिें सुचलें , कांहो “अठिा वणानां िाह्मणो गुरूः” असतां त्यांनीं मानवी शूद्रारद
अरतशूद्रांची रवष्टा खाणाऱ्या पशु गाइचें जिी मूत्र रपऊन शु द्ध मानून घेतात, तिी ते अत्युत्तम अरतशूद्र
मानवांचा जेवतांना स्पशवसुद्धां होउं दे त नाहींत, याला काय आधाि असावा बिें ?

जोतीर व. उ.— शूद्रारद अरतशूद्र मानव केवळ अ्ञतानी असल्यामुळें धूतव आयवभट िाह्मण चेष्टख
े ोि पशु

माकडासह सिपटणाऱ्या रवषािी सपाची पूजा किण्यास लाजत नाहींत, तिी शूद्रारद अरतशूद्रांनीं तुच्छ

मानून अपंक्त केले ल्या वेसवा िांडांबिोबि ते रनलव ज्यपणें खाणें, रपणें वगैिे सवव प्रकािचे व्यवहाि
किण्यामध्यें आनंद मारनतात. यावरून धूतव आयव भटांस अत्युत्तम अरतशूद्रांस नीच मानण्यारवषयीं आधाि
काय आहे ? म्हणून तूं रवचाि करून पहा, म्हणजे तुझ्या सहज ध्यानांत येईल.

गोकविर व. प्र.— या सवव मागील इरतहासावरून आयवभट िाह्मण आपल्या वेदांत रिस्ती लोकांसािखे

बाहे ि काढीत नाहींत, ति ते मोठे धूतव आहे त व त्यांनीं तसें केल्याबिोबि वेदाचें सहज महत्त्व कमी होणाि
आहे , असें रसद्ध होतें.

जोतीर व. उ.— धूतव आयवभट िाह्मणांनीं वेद लपवून ठे रवल्याकिणामुळें वेदांची अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांत
पोकळ पत्राज वाढली आहे खिी, पिंतु यापुढें त्यांनी रिस्ती लोकांच्या बायबलासािखें, आपल्या वेदास
बाहे ि काढू न त्याचें प्राकृत करून जगजाहीि केल्याबिोबि, धूतव आयवभटांसह त्यांच्या वेदांची बाजािच्या
कोल्हाटणींसुद्धां फटफजीती किण्यास कधीं रभणाि नाहींत, अशी मी प्ररत्ञता करून सांगतों.

गोकविर व. प्र.— ति मग आयांच्या वेदांत एकंदि सवव जगास बोध घेण्यासािखें रबलकूल कांहींच नाहीं,
असें तुम्हांला वाटतें काय ?

जोतीर व. उ.— असें कसें म्हणतोस ? वेदामध्यें नीरत वगैिेंरवषयी जें प्ररतपादन केलें आहे , तें सवव आपल्या

जातीच्या आप्पलपोया धूतव आयवभटांच्या रहताकरितां मात्र योरजलें आहे . त्यांमध्यें एकंदि सवव पिारजत
केले ल्या शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, कोळी वगैिे लोकांस म्लें छ या सवांस, मान्य होऊन त्यापासून त्या सवांचें
रबलकूल रहत होण्यासािखें नाहीं.

गोकविर व. प्र.— दु सिें , आपण पूवी असें म्हणालांत कीं, “मनु ष्ट्यांनीं आपल्या शेजाऱ्याबिोबि कसें वतवन

किावें”, यारवषयीं प्रत्येक मनु ष्ट्यास आपल्या स्वतःच्या अनु भवावरून सहज रसद्ध कितां येतें, या
रसद्धांतारवषयीं एकंदि सवव आयव लोकांसह त्यांच्या वेदकत्यास रबलकूल ्ञतान िंालें नव्हतें. यारवषयीं आतां
उलगडा करून जि प्ररतपादन किाल, ति बिें होईल.

अनु क्रमणिका

जोतीर व. उ.—आपणा सवांच्या रनर्षमकानें एकंदि सवव प्राणीमात्रांस उत्पन्न किते वळ
े ीं मनु ष्ट्यास जन्मतः
स्वतंत्र प्राणी रनमाण केला आहे . आरण त्यास आपआपसांत सािखे हक्ाचा उपभोग घेण्यास समथव केला

आहे . आरण याच कािणास्तव प्रत्येक मनु ष्ट्य गांवांतील व मुलखांतील अरधकािांच्या जागा चालरवण्याचा
अरधकािी आहे .

गोकविर व. प्र.— यावरून एकंदि सवव मनु ष्ट्य सवव कामीं सािखे अरधकािी असतां, धूतव आयवभट िाह्मण,
शूद्रांरद अरतशूद्रांस आपले दासानु दास करून त्यांचे धनी कोणत्या न्यायानें िंाले ?

जोतीर व. उ.— धूतव आयवभट िाह्मण शूद्रारद अरतशूद्रांचे अन्यायानें धनी िंाले म्हणून आपणां सवांच्या

रनमीकास संताप िंाला आरण त्यांनें मोंगल, पठाण, पोतुवगीज, फ्रेंच आरण इंस्ग्लश या सवव लोकांकडू न धूतव
आयवभटांचें ऐश्वयव नष्ट करून त्यांस त्यांचे धनी केले .

गोकविर व. प्र.— आपल्या सवांच्या रनमीकानें मुसलमान व रिस्ती वगैिे लोकांकडू न धूतव आयवभटांचें ऐश्वयव
नष्ट करून जिी त्यांचे मुसलमान व रिस्ती धनी केले , तिी त्यापासून आपण शूद्रारद अरतशूद्रांचे कोणत्या
प्रकािचे फायदे िंाले , यारवषयीं मला उघड कांहीं समजत नाहीं.

जोतीर व. उ.— अिे -बाबा, आपणां सवांचा रनमीक पिम दयाळू व पिम न्यायी आहे आरण त्याच्या

न्यायारवषयीं तुला कांहीं उघड समजत नाहीं, म्हणून मला मोठी हळहळ वाटते . कािण क्षुल्लक अशा अरत

रचमुकुल्या मुंगीच्या अवयवांचा--रतच्या इंरद्रय वगैिे उद्योगाचा आम्ही कधींच रवचाि किीत नाहीं, तथारप

रतजला कोणी रनिथवक त्रास दे ऊं शकत नाहीं व त्याचप्रमाणें या अत्युत्तम मानव प्राण्यांच्या अवयवांचा,
त्यांच्या दशेंरद्रयांचा आरण त्यांच्या ्ञतानाच्या थोिवीरवषयीं रवचाि करूं गेल्यास आम्हांस थांग लागत नाहीं.

आरण अशा मानवांपक
ै ीं शूद्रारद अरतशूद्रांचे पूवी तिवािीच्या आरण सांप्रत ठकबाजीच्या जोिानें धनीं आयव

मानव बनले आहे त. यास्तव सववन्यायी आपल्या सवांच्या रनमीकानें शूद्रारद अरतशूद्रांबद्दल धूतव आयवभटांस
प्रायरित दे ऊन त्यांस शुद्धीवि आणण्याकरितां पूवीं मुसलमानांस व हल्लीं रिस्ती लोकांस आयांचे धनी केले
आहे त, हे पक्ें समज.

गोकविर व. प्र.—- शूद्रारद अरतशूद्रांबद्दल मुसलमान लोकांनीं धूतव आयवभटांस कोणत्या तऱ्हे चें प्रायरित
रदलें , यारवषयीं फािच थोड्यात येथें रववेचन किाल, ति बिें होईल ?

जोतीर व. उ.— मुसलमान लोकांनीं धूतव आयवभट्टांच्या कोिीव दगडाच्या मूतीचा रवध्वंस करून त्यांनीं
जु लमानें दासानु दास केले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांचे कळपचे कळप त्यांच्या तावडीतून सोडवून मुसलमान
करून त्या सवांस आपल्या मुसलमानी धमांत सामील केलें . इतकेंच नव्हे पिंतु त्या सवांबिोबि िोटी व बेटी

व्यवहाि सुरू करून त्या सवांस सवव कामीं बिोबिीचे हक् रदले . आरण त्या सवांस आपल्यासािखे सुखी
करून त्यांच्या तोंडाकडे आयवभटांस टकमका पहावयास लारवलें .

गोकविर व. प्र.— त्याचप्रमाणे रिस्ती लोकांनीं शूद्रारद अरतशूद्रांबद्दल धूतव आयवभटांस शु द्धीवि
आणण्याकरितां कोणकोणतीं प्रायरितें रदलीं यारवषयीं थोडे सें येथें रववेचन किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.— प्रथम कनवल रलग्ऱ्यांड जेकब, सि वुईल्यम जोन्स वगैिे इंस्ग्लश सत्पुरुषांनीं धूतव आयवभट

िाह्मणांच्या वेदांसह स्मृत्या, संरहतांचे आंडे फोडू न त्यांतील शूद्रारद अरतशूद्र वगैिे लोकांस रनःक्षत्रीय करून
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त्यांस कसकसे त्रास रदलें यारवषयीं साद्यंत इरतहासाचा तपास काढू न जगप्ररसद्ध केल्यामुळें आपण सवव

शूद्रांचे आतांश े डोळे उघडू न एकंदि सवव धूतव आयवभट िाह्मणांचें िह्मकपट आपल्या दृष्टीपुढें स्वयंभू थयथया
नाचूं लागलें आहें .

गोकविर व. प्र.— ानम ल िलग्ऱ्य ड
ं जेाब, सर वुईल्यमण जोन्स वगैिे सत्पुरुषांनीं धूतव आयवभटांचें िह्मकपट
जेव्हां बाहे ि पारडलें , ते व्हां आमच्या इंग्रज सिकािनें आम्हा अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या मुक्तते रवषयीं
कांहींच प्रयत्न केला नाहीं यारवषयीं मोठा अचंबा वाटतो !

जोतीर व. उ.— धूतव आयवभट िाह्मणांच्या पूववजांनीं शूद्रारद अरतशूद्रांरवषयीं िचले ले िह्मकपटारवषयीं
त्यांची खात्री होऊन त्यास पिात्ताप होऊन त्यांनीं आपणच होऊन शूद्रारद अरतशूद्रांस तुच्छ मानून त्यांस

ठकरवण्याचें अजीबात वजव किावें; म्हणून प्रथम इंग्रज सिकािनें या सवव बरलस्थानांत शूद्रारद अरतशूद्रांच्या

किपट्टींतून पैसे खचव करून धूतव आयवभट िाह्मणांच्या मुलांस खिें ्ञतान होण्याकरितां जागोजाग इंग्रजी
रवद्यालयें स्थापून त्यांस फुकट रवद्यादान दे ण्याचें सुरू केलें .

गोकविर व. प्र.— शूद्रारद अरतशूद्रांनीं परिश्रम करून सिकािास वसूल रदले ल्या किपट्टीच्या पैशांतून धूतव
आयवभट िाह्मणांच्या मुलांकरितां प्रथम इंग्रजी रवद्यालयें स्थापून त्यामध्यें त्यांस रविान केलें खिें पिंतु

त्यांच्या मुलांनीं इंग्रजी शाळांत रशकून, परिणामीं काय केलें , यारवषयीं थोडे सें रववेचन केल्याबिोबि
सिकािासह शूद्रारद अरतशूद्रांचे डोळे उघडणाि आहे त.

जोतीर व. उ.— अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या परिश्रमाच्या किपट्टींतून धूतव आयवभट िाह्मणांची मुलें जेव्हां
शाळांनीं रविान िंालीं, ते व्हां त्यांच्या पूववजांनीं बाह्यात्कािी धमवसब
ं ंधीं, पिंतु आंतून शूद्ध िाजकीय,
िचले ल्या िह्मगारुडावि केवळ िंांकण घालण्याकरितां कपटानें सध्यां आपला बचाव किण्यास्तव आपल्या
डोळ्यांवि कातडीं ओढू न मोठ्या धांदलीनें त्यांनी िह्मसमाज व प्राथवनासमाज उभािले आहे त व त्यांनीं त्या

समाजांत एकंदि सवव रिस्ती धमाचें उष्टेमाष्टें चोरून छपून गोळा केलें आरण त्यांनीं आपल्या कस्ल्पत
िह्माजीच्यापुढें डोळें िंांकून बाकीच्या अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांच्या मनांत पुनः एक तऱ्हे चा िह्मघोळ
किण्याची खटपट सुरू केली आहे .

गोकविर व. प्र.— या सदिच्या समाजांरशवाय धूतव आयवभट िाह्मणांच्या मुलांनी दु सऱ्या कांहीं सभा
उपस्स्थत केल्या आहे त काय ?

जोतीर व. उ.— धूतव आयवभट िाह्मणांच्या मुलांनीं ज्या सभा उपस्स्थत केल्या आहे त, त्यांपैकीं मुख्य पुणें
येथील साववजरनक सभा आरण नॅशनल काँग्रेस अशा मुख्य दोन सभा उभािल्या आहे त , म्हणून माझ्या
ऐरकवांत आहे .

गोकविर व. प्र.— या त्यांच्या साववजरनक सभेच्या शु द्ध आडनांवावरून या सभेमध्यें कुळं बी, माळी, धनगि,
कोळी, रभल्ल वगैिे शेतकिी लोक सभासद असतील, नाहीं बिें ?

जोतीर व. उ.— तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें कुळं बी वगैिे शेतकिी लोकांचा या सभेंत सभासद असण्याचा सं भव
नाहीं, असें मला वाटतें.
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गोकविर व. प्र.— ति मग वाण्याउदम्याचा व्यापाि किणािे गुजि, मािवाडी वगैिे दु कानदाि व वस्त्रप्राविणें
रवकण्याचा उद्योग किणािे साळी, कोष्टी, खत्री वगैिे लोक या सभेंत सभासद असावेत, नाहीं बिें ?

जोतीर व. उ.— गुजि, मािवाडी वगैिे दु कानदाि व वस्त्रप्राविणें रवकण्याचा उद्योग किणािे साळी, कोष्टी
लोकांचें या सभेंत मुळींच नांवसुद्धा नाहीं, असें माझ्या ऐरकवांत आहे .

गोकविर व. प्र.— बिें असो, लोहाि, सुताि, चांभि, कुंभाि, न्हावी, पिीट वगैिे रमळू न बािा बलु ते व मांग,
भट, जोशी वगैिे रमळू न बािा आलु ते तिी या सभेंत सभासद आहे त काय ?

जोतीर व. उ.— या सभेत ! या सभेत बािा बलु ते सभासद आहे त म्हणून त्यांचें नावसुद्धां येथें तूं घेऊं

नकोस; पिंतु बािा आलु त्यांपैकीं िाह्मण जोशी, उपाधी, आलु प्त्यांचा मात्र या सभेंत भिणा आहे , त्यांमध्यें

सिकािी कामगाि आहे त, ते जिी उघडपणें या सभेचे सभासद नाहींत, तिी त्यांच्या मुलाजाकरितां इति
जातीचे पांचपंचवीस सभासद सामील करून घेतले आहे त. त्यांपैकी एकदोन मात्र श्रीमंत असून बाकी
कोणी वरकली, कोणी कािकुनी करून पोटें जाळणािे आहे त.

गोझवदिाव. प्र.— कांहो, या बरळस्थानांत अदमासे एकंदि सवव वीस कोटी खानेसुमािी आहे आरण त्यांत
दोन कोटी आयविाह्मण आहे त. त्यांपैकीं पुण्यांतील आयव िाह्मणांनीं पांचपंचवीस इति जातीचे लोक सामील
करून पुण्यांत जि सभा केली; ति त्या सभेस साववजरनक सभा कोणी म्हणावी ?

जोतीर व. उ.— सवांशीं तुिंें म्हणणें खिें आहे , कािण म्हािांच्या पडिंड बाबीसंबंधीं रवचाि किण्यासाठीं

या साववजरनक सभेंत िह्मवृद
ं सभासद म्हाि सभासदास आपल्या बिोबि घेऊन कधीं बसले होते ? अथवा
त्या पडिंडीच्या संबध
ं ानें त्या सवांनीं कधीं सिकािांस अजव केला होता, म्हणून माझ्या ति ऐरकवांत नाहीं.

गोकविर व. प्र.— तथारप या सभेच्या िे काडांत असणाऱ्या अजांपैकीं एक तिी अजव कोणी असा दाखवावा

कीं, ज्यांत एकाच वगाचा झकवा व्यक्तीचा संबध
ं आहे , असें एक साववजरनक पोिीच्या घिकुंडरूपी सभेंत
बसून बढाई किणािा म्हणत आहे .

जोतीर व. उ.— त्यांचें म्हणणें ठीक आहे . कािण त्यांस असें वाटतें कीं, मजवांचून या जगांत दु सिा कोणी

शहाणा नाही ! पिंतु तूं अशी कल्पना कि कीं, हल्लीं सिकािनें अशी जारहिात रदली आहे कीं, ज्या कोणास

संस्कृत, मिाठी आरण इंस्ग्लश भाषेचें ्ञतान िंालें असून त्यास त्या सवव भाषांमध्यें पत्रव्यवहाि ठे रवतां येईल,
अशा म्हािास अथवा मांगास दीड हजाि रुपये दिमहा रमळतील. यावरून ही सदिची जागा चालरवण्यास
रकती म्हाि अथवा मांग रनवडतील ?

गोकविर व. प्र.—- सदिची जागा चालरवण्यास एकसुद्धां म्हाि अथवा मांग रनवडणाि नाही.
जोतीर व. उ.— याचप्रमाणें मोघम आम्हा झहदूं स कले क्टिांच्या जागा, युिोरपयन लोकांसािख्या इंग्रज

सिकािनें द्याव्यात, म्हणून साववजरनक सभेच्या िे काडांत अजव असतील, पिंतु ते अजव अरविान शूद्रारद
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अरतशूद्रांच्या काय उपयोगाचें ? कािण मोघम नांव झहदूंचें आरण उपभोग घेणािे एकटे िाह्मण ! वाहावा िे
सभा ! आरण वाहावा िे दु टप्पी रतचें िे कॉडव !

गोकविर व. प्र.— आतां ह्या नॅशनल काँग्रेसरवषयीं थोडे सें समजून सांगाल, ति आपल्या भोळसि मायाळू

इंग्रज सिकािासह अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्रांचे डोळे उघडू न त्यापासून त्या उभयतांचा काहीं फायदा िंाला
ति होईल !

जोतीर व. उ.— सांगतों ऐक-आयांच्या खोडसाळ मतलबी धमावरून धूतव आयवभट िाह्मण अ्ञतानी शूद्रास
तुच्छ मारनतात. अ्ञतानी शूद्र, अ्ञतानी म्हािांस नीच मारनतात आरण अ्ञतानी महाि मांगास नीच मारनतात.

त्यांतून अरत सोवळे धूतव आयवभट िाह्मण शूद्रारद अरतशूद्रांस नीच मानून आपण ति नाहींच, पिंतु त्या
सवांमध्यें आपआपसांत िोटीव्यवहाि व बेटीव्यवहाि होऊं दे ण्यारवषयीं त्यांनी प्ररतबंध केल्यामुळें अथातच

त्या सवांमधले रभन्न रभन्न प्रकािचे आचािरवचाि, खाणें-रपणें, िीरतभाती एकमे कांच्या एकमेकांशीं रमळत

नाहींत. अशा अठिा धान्यांची एकी होऊन त्याचें चिचिीत कोडबुळें म्हणजे एकमय लोक “Nation” कसें

होऊं शकेल ? अिे , हे धूतव आयवभट िाह्मण एकंदि सवव जगांतील लोकांस तुच्छ मानून त्यांचा मनापासून
हे वा व िे ष किणािे आहे त. हे केवळ आपल्या रहतांसाठीं अ्ञतानी गूढ शूद्रारद अरतशूद्रास कोणत्या वेळीं
कोणत्या खड्ड्ड्यांत घालतील, याचा नेम नाहीं. यास्तव आयव लोकांनीं एकधमी अमे रिकन अथवा फ्रेचांचें
लटकें सोग घेऊन शेंकडों नँशनल कांग्रेसा नवीन उपस्स्थत जिी केल्या, तिी त्यांच्या नॅशनल कांग्रेसांत

समंजस असा शूद्रारद अरतशूद्र कधींच सभासद होणाि नाहीं, असें मी खात्रीनें सांगतों, कािण, तसें केल्यानें
आमच्या मायाळू इंग्रज सिकािचें शूद्रारद अरतशूद्रांरवषयीं मन रवटणाि आहे .

गोकविर व. प्र.—- समंजस शूद्रारद अरतशूद्र त्यांच्या नँशनल काँग्रेसमध्यें जि सभासद होणाि नाहींत, ति
त्या सभेमध्ये झहदु लोकांस मोठमोठ्या हु द्याच्या जागा द्याव्यात म्हणून युिोरपयन रम. हं टिसाहे ब इंग्रज
सिकािांस ्ञतानाच्या गोष्टी सांगतात, हें कसें ?

जोतीर व. उ.— याचें कािण, झहदूं तील आयविाह्मण खेिीज करून शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, कोळी वगैिे
लोकांरवषयीं रम. हंटिसाहे बास रबलकूल ्ञतान नाही, म्हणून ते तसा वाचाळपणा किीत आहे त. त्याचप्रमाणें

पूवीं लाडं रिपन गव्हिनि जनिलसाहे बांनी झहदूंतील शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, कोळी वगैिे लोकांरवषयीं

मारहती करून न घेतां, एकया आयवभटांस झहदू समजून त्यांस म्युरनरसपालीटीचा अरधकाि रदल्यामुळें

बाकीच्या सवव अनायव लोकांस रकती त्रास भोगावा लागतो, याचा तूंच रवचाि करून पहा, म्हणजे तुझ्या
सहज ध्यानांत येईल !

गोकविर व. प्र.— तथारप या नॅशनल काँग्रेसमध्यें शूद्रारद अरतशूद्रांनीं सभासद होऊन िाह्मणांबिोबि आपले

वाजवी हक् सिकािापाशीं मागण्यास कोणती हिकत आहे . त्यांचा या कामीं कोणी हात धिला आहे , म्हणून
एक गुलहौशी भटिाह्मणाचा वेष धािण किणािा तोतया करून बकत आहे .

जोतीर व. उ.—मािंें त्या तोतयाच्या बकण्यारवषयीं या प्रसंगी कांहींच बोलणें नाहीं. द्या सोडू न ! त्यांचे

नांवसुद्धां येथें घेण्याचें प्रयोजन नाहीं. पिंतु मी तुजला कांहीं प्रश्न करितों. ते असे कों--हा काळपावेतों धूतव
आयवभटांनीं शूद्रांस संस्कृत रशकण्याची बंदी केली होती कां नाही ? त्याचप्रमाणें त्यांनी अरतशूद्रांच्या मुलांस

हा काळपावेतों शाळें त घेण्याची आटोकाट बंदी केली होती कां नाहीं ? व त्यांच्यांत मामले दािाच्या कचेिींत

अनु क्रमणिका

खालच्या कािकुनाचे सुद्धां काम चालरवण्यापूती एकास रवद्या आली नसतां बळीस्थानांतील कलाकौशल्य

जाणणाऱ्या लोकांस “कलाकौशल्याच्या कामीं युिोरपयन लोकांची बिोबिी करून एकंदि सवव जगाबिोबि

चाल ठे वण्यास तयाि व्हा; नाहींति उभे िाहा आरण मिा !” असे मुख्य साडे भावाथी कळचेया

नािदमुनीच्या नादीं लागून षट्ट्कमी ति नव्हे च; पिंतु खट कमे प्ररतपादन किणािा, अ्ञतानी शूद्रारद
अरतशूद्रांस व्यापािाची हु ल दाखवून वेदांचें बोचकें पळरवणािा उचल्या, धूतव आयवभटांचा तोंड मानले ला
धाकटा भाऊ म्हणावा !

गोकविर व. प्र.— हा काळपावेतों धूतव आयवभटांनी शूद्रांस संस्कृत रशकण्याची बंदी केली होती. त्याचप्रमाणें
त्यांनी अरतशूद्रांच्या मुलांस हा काळपावेतों शाळें त घेण्याची बंदी केली होती. या कािणास्तव मांगाम्हािांत
मामले दािाच्या कचेिींतील खालच्या कािकुनाचेंसुद्धां काम चालरवण्यापूती त्यांस रवद्या आली नाहीं, हें
रनर्षववाद आहे .

जोतीर व. उ.— असो, या रनःपक्षपाती इंग्रज सिकािच्या िाज्यांत एकंदि सवव मांगाम्हािांस रवद्या
रमळण्याचा संभव आहे आरण तसें पुढें घडू न आल्यास त्या सवांनीं एकत्र होऊन माजी गविनि जनिल लाडव

रिपन व रम. हंटिसाहे ब या उभयतांस पुढें घालू न महािाणी रवक्टोरिया आईसाहे बांसमोि नेऊन त्यांस असें

रवचािलें कीं, हा काळपावेतों जि धूतव आयवभटांनी आम्हांस रवद्या रशकण्याची बंदी केली होती, ति आम्ही
त्यांच्यासािखे रविान होईतों पावतों एकया आयव भटिाह्मणांस मोठमोठाल्या हु द्याच्या जागा रदल्यास ते

आम्हांस पुनः अन्य िीतीनें िसातळीं घालण्याचा प्रयत्न कितील कां नाही बिें ? असा प्रश्न सदिच्या
उभयतां इंग्रजांस केल्यास ते त्याचें काय उत्ति दे तील ?

गोकविर व. प्र.— सदिच्या प्रश्नांचें उत्ति न दे तां ते उभयंता रनःसंशय खालीं माना घालतील आरण
पालथ्या नजिे नें वेशधािी तोतयाच्या तोंडाकडे पाहू न त्याच्या नांवानें बोटें मोडीत बसतील. यारशवाय दु सिा
कांहीं त्यांच्याजवळ उपाय िाहणाि नाहीं. पुढें कसें ?

जोतीर व, उ.— यावरून या बळीस्थानांतील एकंदि शूद्रारद अरतशूद्रांसह रभल्ल, कोळी वगैिे सवव लोक

रविान् होऊन रवचाि किण्यालायक होईतोंपावेतों ते सवव सािखे एकमय लोक िंाल्यारशवाय (Nation)

होऊं शकत नाहीं. असें असतां एकया उपऱ्या आयवभट िाह्मण लोकांनी नॅशनल कांग्रेस स्थारपली, ति
रतला कोण रवचाितो ?

गोकविर व. प्र.—- ति यावरून शूद्रारद अरतशूद्रांच्या घिाशेजािीं शाळा असून त्यांनीं जिी आपलीं मुलें

शाळें त पाठरवलीं नाहींत, तिी त्यांच्या मुलांस उपऱ्या आयवभट िाह्मणांनीं कडें वि घेऊन उचलू न नेऊन
शाळें त पोंचवावे, असें रसद्ध होतें.

जोतीर व. उ.– - आयवभटांनीं आजपावेतों शूद्रांस संस्कृत रशकण्याची व अरतशूद्रास शाळें त घेण्याची बंदी

केली होती. या त्यांच्या मूखपणामुळें त्यांनी ति काय, पिंतु त्यांच्या कस्ल्पत िह्माजीच्या महारपताजीनें जिी
शूद्रारद अरतशूद्रांचीं मुलें कडे वि उचलू न नेऊन त्यांस शाळें त पोहचवून दििोज पित आणून घिीं

पोहचरवलीं, तिी एकंदि सवव धूतव आयवभट िाह्मणांनीं पूवीं केले ल्या दु ववतवनाबद्दल ते दोषमुक्त होणाि
नाहींत. कािण रवित्ता हीं कांही रपढीजादा नाही.

अनु क्रमणिका

गोकविर व. प्र.— आपल्या इंग्रज सिकािनें पूवीं धूतव आयवभट िाह्मणासच एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्रांस
रवद्या दे ण्याचें काम सोपीलें होतें. पिंतु हल्लीं आपल्या रनष्ट्पक्षपात इंग्रज सिकािनें सवव जातीच्या मुलांस

शाळें त घेण्याची मोकळीक रदली असतां अरतशूद्रांचीं मुलें रविान होऊन मोठे कामगाि िंाले आहे त, असें
मािंे पाहाण्यांत व ऐकण्यातसुद्धां आलें नाहीं, याचें मुख्य कािण काय असावें बिे ?

जोतीर व. उ.— आपल्या इंग्रज सिकािनें सवव जातींच्या मुलांस शाळें त घेण्यारवषयीं जिी मोकळीक रदली

आहे , तिी अरतशूद्रांच्या जातींतील पंतोजी तयाि किण्यारवषयीं त्यांनी कांहीं तजवीज केली नाहीं. यावरून
आयव धमवअनुयायी भटिाह्मण पंतोजीकडू न अरतशूद्रांचीं मुलें रविान होऊन मोठे कामगाि कधींच होणाि

नाहींत, यारवषयीं आमच्या भोळसि सिकािानें रवचाि केला आहे काय ? कािण, आयव लोकांच्या एकतफी

ग्रंथांत शूद्रारद अरतशूद्रांस रवद्या न दे ण्यारवषयीं कडे कोट बंदोबस्त केला आहे . आरण धूतव आयवभट िाह्मण
आपलीं पोटें जाळण्याकरितां रविान िंाले ले पोटाथी भट पंतोजीकडू न खेडेगांवांतील अरतशूद्रांचीं मुलें
शाळें त रशकून रविान होणाि नाहींत, असें मी खात्रीनें सांगतों.

गोकविर व. प्र.— इंग्रज सिकािच्या शाळाखात्यांत पक्षपात असल्यामुळें एकंदि सवव धूतव आयवभट

िाह्मणांचीं मुलें रविान िंाल्याबिोबि त्यांचा जिी सिकािी लष्ट्किी खात्यांत प्रवेश होत नाहीं, तिी त्यांचा
बाकीच्या एकंदि सवव खात्यांत प्रवेश होऊन पलपलाट िंाला असतो. यामुळें शूद्रारद अरतशूद्र अ्ञतानी असून

त्यांस स्वतंत्रता कशास म्हणावें, हे मुळींच समजत नसल्यामुळें धूतव िाह्मण कामगाि त्यांस कसकसें नाडीत
असतील, यारवषयीं आतां माझ्या पक्ें लक्षांत आलें . पिंतु वेदसंरहतासह आयवभट िाह्मणांचे कािरकदीत
प्रत्येक मानवास त्यानें स्वतः कमरवले ल्या मालमत्तेचा उपभोग घेतां येत होता काय ?

जोतीर व. उ.— पूवीं आयवभट िाह्मणांच्या कािकीदींत एखाद्या शूद्रानें आपल्या जीवावि उदाि होऊन आयव

यजमानासह त्यांच्या कुटु ं बांतील एकंदि सवव माणसांचे प्राण वांचरवले , यास्तव त्यानें उदाि होऊन त्या
जाहमदव शूद्रास आपल्या दासत्वापासून मुक्त केल्याबिोबि, भलता एखादा दु सिा नाग्या आयवभट िाह्मण
त्या पिोपकािी शूद्रास पकडू न त्यास आपल्या बापाची मत्ता समजून आपलें दास्यत्व किावयास लावीत

असे. त्याचप्रमाणें दु ष्ट्काळांत आयानें शूद्रांच्या मालरमळकतीचा यथेच्छ उपभोग घ्यावा, म्हणून मनु सरं हतेंत
सांरगतले आहे . इतकेंच नव्हे , पिंतु शूद्रांच्या स्वस्त्रीचें एखाद्या उन्मत्त आयवभट िाह्मणानें पारतव्रत्य नष्ट
केल्याबद्दल त्यास नांवाला सुमािें चौदा रुपये मात्र दं ड द्यावा लागत असे व त्याचप्रमाणें आयवभट

िाह्मणांतील एखाद्या इष्ट्की स्त्रीनें भलत्या एखाद्या शूद्राच्या अंगावि पडू न आपला मतलब साधून घेतल्यास
त्याबद्दल िाह्मणीस मोकळें सोडू न शूद्रांच्या तोंडांत रशसें पाघळू न ओतावें ; आरण त्याचें उत्पत्तीचें स्थान
कापून काढण्याची त्यांस रशक्षा दे त असत.

गोकविर व. प्र.– सदिचे एकंदि सवव धूतव आयवभट िाह्मणांनीं पिाजीत केले ल्या शूद्रारद अरतशूद्रांबिोबि दु ष्ट
आचिण केले लें मला ऐकण्याचीसुद्धां लाज वाटते .

जोतीर व. उ.– धूतव आयवभट िाह्मणांनीं शूद्रारद अरतशूद्रांबिोबि दु ष्ट आचिण केले लें तुला ऐकण्याची लाज

वाटावी, हें योग्यच आहे . कािण तुला या दयाळू इंस्ग्लश सिकािच्या िाज्यांत मनु ष्ट्यपणा आला. पिंतु धूतव
आयवभट्टांच्या पुववजांनीं पूवी आपल्या शूद्रारद अरतशूद्रांच्या पूवज
व ांस अनीवाि त्रास दे तेवळ
े ी त्यांस लाज

वाटली नाहीं व त्याचप्रमाणें आतांरह आयाचे वंशज आपण शूद्रारद अरतशूद्रांस बनावट धमव व िाजकीय

अनु क्रमणिका

कामामध्यें नानाप्रकािचे छक्ेपंजे करून आपणांस ठकरवण्यास लाजत नाहींत. यावरून आयव लोकांत
मुळीच मनु ष्ट्यपणा नाहीं, असें रसद्ध होतें.

गोकविर व. प्र.– आहो तात्यासाहे ब ! आयानीं जें केलें तें पुनः पित येत नाहीं. आतां त्यांनीं याला काय
उपाय किावा ?

जोतीर व. उ.– - आतां त्याला उपाय एवढाच आहे कीं, एकंदि सवव आयवभट िाह्मण लोक आपल्यास
रनलव ज्जपणें स्वतः अंहिह्म म्हऊन घेतात, यारवषयीं त्यांस पिाताप होऊन ते सवव, सत्य शोधून सत्य वतवणािे

िंाल्याबिोबि एकंदि सवव शूद्रारद अरतशूद्र, रभल्ल, कोळी, गोंड वगैिे लोक त्यांच्या मागील व हल्लींच्या नीच
कमाबद्दल सूड न घेतां त्यांस रनःसंशय क्षमा कितील.

गोकविर व. प्र.– पिंतु एकंदि सवव जगांतील मानवप्राणी आयांस रछः थुः करितात, याला त्यांनीं काय
किावें ?

जोतीर व. उ.– एकंदि सवव आयवभट िाह्मण आपले थोतांडी ग्रंथ एके बाजू ला फेकून एकंदि सवव मानव
स्त्रीप्राण्यांबिोबि सत्य वतवन जेव्हा करू लागतील, ते व्हां जगांतील एकंदि सवव मान स्त्री-पुरुष आयाचें
कल्याण व्हावें, म्हणून आपणां सवांच्या रनमीकाच्या पदापाशीं लीन होऊन त्यांजरवषयीं मनःपूववक प्राथवना

कितील, यांत कांही संशय नाहीं तूतव हा रवषय या प्रसंगी थोडासा लांबला आहे , यास्तव मी येथेंच मुक्ाम
करितों.

सत्य
गकपतर व ियाजी थोर त. प्र.—- सत्यवतवन किणािे कोणास म्हणावें ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– - सत्यवतवन किणाऱ्यांरवषयी रनयम दे तों, ते येणेंप्रमाणें :—
१. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यांनें एकंदि सवव प्राणीमात्रांस उत्पन्न केलें . त्यांपक
ै ी स्त्रीपुरुष हे

उभयता जन्मतांच स्वतंत्र व एकंदि सवव अरधकािांचा उपभोग घेण्यास पात्र केले आहे त, असें कबूल
किणािे , त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२. स्त्री असो अथवा पुरुष असो, ते आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यानें या रवस्तीणव पोकळींतील

रनमाण केलल्या अनंति सूयम
व ंडळासह त्यांचे ग्रहोपग्रहास अथवा एखाद्या रवरचत्र ताऱ्यास अथवा एखाद्या
धातू दगडाच्या मूतीस रनमीकाच्या ऐवजीं मान दे त नसल्यास, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

३. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यानें रनमाण केले ल्या एकंदि सवव वस्तूंचा यच्चावत् प्राणीमात्रांस

उपभोग घेऊं न दे तां, रनिथवक रनमीकास अपवण करून त्यांचें पोकळ नामस्मिण जे किीत नाहींत, त्यास
सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

अनु क्रमणिका

४. आपणां सवांच्या रनमाणकत्यांनें रनमाण केले ल्या एकंदि सवव प्राणीमात्रांस समस्त वस्तूंचा

यथेच्छ उपभोग घेऊन त्यांस रनमीकाचा आभाि मानून त्याचें गौिव करू दे तात, त्यांस सत्यवतवन किणािे
म्हणावेत.

५. रवश्वकत्यानें रनमाण केले ल्या प्राणीमात्रांस जे कोणी कोणत्यारह प्रकािचा रनिथवक त्रास दे त

नाहींत, त्यास सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

६. आपल्या सवांच्या रनमीकानें एकंदि सवव स्त्रीपुरुषांस सवव मानवी अरधकािांचे मुख्य धनी केले

आहे त. त्यांतून एखादा मानव अथवा कांही मानवांची टोळी एखाद्या व्यक्तीवि जबिी करूं शकत नाहीं व
त्याप्रमाणें जबिी न किणािांस, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

७. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यांने एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुषांस धमव व िाजकीय स्वतंत्रता रदली

आहे , ज्यापासून दु सऱ्या एखाद्या व्यक्तीस कोणत्यारह तऱ्हे चे नु कसान करितां येत नाहीं, अथवा जे कोणी
आपल्यावरून दु सऱ्या मानवाचे हक् समजून इतिांस पीडा दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

८. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यांनें एकंदि सवव प्राणीमात्रांस रनमाण केलें आहे . त्यांपैकीं हिएक

स्त्रीनें एका पुरुषास मात्र आपला भ्ताि किण्याकरितां वजा करून व तसेंच हिएक पुरुषानें एका स्त्रीस मात्र
आपली भाया किण्याकरितां वजा करून, एकंदि जे सवव स्त्रीपुरुष एकमे कांबिोबि मोठ्या आवडीनें बहीण
भांवडाप्रमाणें आचिण कितात, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

९. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यांनें एकंदि सवव रस्त्रयांस अथवा पुरुषांस एकंदि सवव मानवी

हक्ांरवषयीं आपले पारहजेल तसे रवचाि, आपलीं पारहजेल तशीं मतें बोलू न दाखरवण्यास, रलरहण्यास
आरण प्ररसद्ध किण्यास स्वतंत्रता रदली आहे ; पिंतु ज्या रवचािांपासून व मतांपासून कोणत्यारह व्यक्तीचें

कोणत्याच तऱ्हे चें नुकसान मात्र होऊं नये म्हणून जे खबिदािी ठे रवतात, त्यांस सत्यवतवन किणािे
म्हणावेत.

१०. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्याच्या व्यवस्थेवरून एकंदि जे सवव स्त्रीपुरुष दु सऱ्याच्या धमवसंबध
ं ी

मतांवरून अथवा िाजकीयसंबंधीं मतांवरून त्यांस कोणत्यारह प्रकािें नीच मानून त्यांचा छळ किीत नाहींत,
त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

११. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यानें एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुषांस एकंदि धमवसब
ं ंधी गांवकी

अथवा मुलकी अरधकािाच्या जागा त्यांच्या योग्यते नुरूप व सामथ्यानुरूप रमळाव्यात, म्हणून त्यांस समथव
केले आहे त, असें कबूल किणािे, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१२. आपल्या सवांच्या रनमाणकत्याच्या रनयमास अनुसरून एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुष धमव,

गांवकी व मुलकी यासंबध
ं ींची प्रत्येक मानवाची स्वतंत्रता, मालमत्ता, संिक्षण आरण त्याचा जुलमापासून
बचाव किण्यारवषयीं जे कोणी बाध आणीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

अनु क्रमणिका

१३. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपल्या मातारपत्याचा वृद्धापकाळी पिामषव करून इति मानववृद्ध रशष्टांस

सन्मान दे तात अथवा मातारपत्याचा पिामषव करून इति मानववृद्ध रशष्टांस सन्मान दे णािांस बहु मान दे तात,
त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१४. स्त्री अथवा पुरुष, जे वैद्यांच्या आ्ञतेवांचून अफू, भांग, मद्य वगैिे अमली पदाथांचे सेवन करून

नानातऱ्हे चे अन्याय किण्यास प्रवृत्त होत नाहींत अथवा ते सेवन किणािास आश्रय दे त नाहींत, त्यांस
सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१५. स्त्री अथवा पुरुष, जे--रपसू,ं ढे कूण, ऊं वगैिे रकटक, झवचू, सिपटणािे सपव, झसह, वाघ,

लांडगे वगैिे आरण त्याचप्रमाणें लोभी मानव दु सऱ्या मानवप्राण्यांचा वध किणािे झकवा आत्महत्या किणािे

खेिीजकरून, जे स्त्री अथवा पुरुष, दु सऱ्या मानवप्राण्यांची हत्या किीत नाहींत अथवा हत्या किणािास
मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१६. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपल्या रहतासाठी दु सऱ्याचें नु कसान किण्याकरितां लबाड बोलत

नाहींत अथवा लबाड बोलणािास मदत किीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१७. स्त्री अथवा पुरुष, जे व्यरभचाि किीत नाहींत अथवा व्यरभचािांचा सन्मान ठे वीत नाहींत, त्यांस

सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१८. स्त्री अथवा पुरुष, जे हिएक प्रकािची चोिी किीत नाहींत अथवा चोिास मदत किीत नाहींत,

त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

१९. स्त्री अथवा पुरुष, जे िे षानें दु सऱ्याच्या घिास व त्यांच्या पदाथास आग लावीत नाहींत अथवा

आग लावणाऱ्यांचा स्नेह किीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२०. स्त्री अथवा पुरुष, जे स्वतःच्या रहतासाठीं--न्यायानें िाज्य किणाऱ्या संस्थारनकांवि अथवा

िाज्यावि अथवा एकंदि सवव प्रजेनें मुख्य केले ल्या प्ररतरनधीवि बंड करून लक्षावधी लोकांची कुटु ं बे उघडी
पाडीत नाहींत अथवा बंड किणािांस मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२१. स्त्री अथवा पुरुष, जे एकंदि सवव जगाच्या रहतासाठी धमवपस्ु तक तयाि केलें आहे , म्हणून

मोठ्या बढाईनें वाचाळपणा करितात; पिंतु तें धमवपुस्तक आपल्या बगलें त मारून इति मानवांस दाखवीत
नाहींत, अशा कपटी बढाईखोिांवि जे रवश्वास ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२२. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपल्या कुटु ं बासह, आपल्या भाऊबंदांस, आपल्या सोयऱ्या-धायऱ्यांस

आरण आपल्या इष्टरमत्र साथ्यांस मोठ्या तोऱ्यानें रपढीजादा श्रेष्ठ मानून आपल्यास परवत्र मानीत नाहींत

आरण एकंदि सवव मानवी प्राण्यांस रपढीजादा कपटानें अपरवत्र मानून त्यांस नीच मानीत नाहीत, त्यांस
सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

अनु क्रमणिका

२३. स्त्री अथवा पुरुष, जे पूवी कपटानें रलरहले ल्या ग्रंथांच्या वरहवाटीवरून कांही मानवांस

रपढीजादा दास मानीत नाहींत अथवा दास मानणाऱ्यांचा बोज ठे वीत नाहीत, त्यांस सत्यवतवन किणािे
म्हणावेत.

२४. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपल्या लोकांचें वचवस्व मुद्दाम िाहण्याकरितां शाळे मध्यें रशकरवतांना

इति लोकांच्या मुलांबिोबि दू जाभाव किीत नाहींत अथवा शाळें त रशकरवतांना दू जाभाव किण्याचा रधःकाि
करितात, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२५. स्त्री अथवा पुरुष, जे न्यायारधशाचा हु द्दा चालरवतांना अन्यायी लोकांना, त्यांच्या अन्यायाप्रमाणें

त्यांस योग्य रशक्षा दे ण्यास कधींरह, पक्षपात किीत नाहींत अथवा अन्यायानें पक्षपात किणाऱ्यांचा रधःकाि
करितात, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२६. स्त्री अथवा पुरुष, जे शेतकी अथवा कलाकौशल्य करून पोटें भिणािांस श्रेष्ठ मारनतात; पिंतु

शेतकिी वगैऱ्यांस मदत किणािांचा आदिसत्काि करितात, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२७. स्त्री अथवा पुरुष, जे चांभािाच्या घिीं कां होईना, रबगाऱ्यांचा धंदा करून आपला रनवाह

किणाऱ्यांस तुच्छ मानीत नाहींत; पिंतु त्या कामीं मदत किणािांची वहावा करितात, त्यास सत्यवतवन
किणािे म्हणावेत.

२८. स्त्री अथवा पुरुष, जे स्वतः कांहीं उद्योगधं दा न कितां रनिथवक धार्षमकपणाचा डौल घालू न

अ्ञतानी जनांस नवग्रहांची रपडा दाखवून त्यांस भोंदाडू न खात नाहींत अथवा तत्संबंधी पुस्तकें करून
आपलीं पोटें जाळीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

२९. स्त्री अथवा पुरुष, जे भावीक मूढांस फसवून खाण्याकरितां िह्मषीचें सोंग घेऊन त्यांस

आंगािाधुपािा दे त नाहींत, अथवा तत्संबंधी मदत किीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

३०. स्त्री अथवा पुरुष, जे कस्ल्पत दे वाची शांती किण्याचे रनरमत्तानें अनु ष्ठानी बनून अ्ञतानी जनांस

भोंदाडू न खाण्याकरितां जपजाप करून आपलीं पोटें जाळीत नाहींत अथवा तत्संबध
ं ी मदत किणािांचा बोज
ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

३१. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपलीं पोटें जाळण्याकरितां अ्ञतानी जनात कलह उपस्स्थत किीत

नाहींत अथवा तत्संबध
ं ी मदत किणािांच्या सावलीसदे खील उभे िाहत नाहींत, त्यांस सत्यवतवन किणािे
म्हणावेत.

३२. स्त्री अथवा पुरुष, जे आपल्या सवांच्या रनर्षमकानें रनमाण केले ल्या प्रारणमात्रांपैकी मानव

स्त्रीपुरुषांमध्ये कोणत्याच तऱ्हे ची आवडरनवड न कितां त्याचें खाणेंरपणें व ले णेंनेसणें यारवषयीं कोणत्याच
प्रकािचा रवधीरनषेध न करितां त्यांच्याबिोबि शु द्ध अंतकिणानें आचिण करितात त्यांस सत्यवतवन किणािे
म्हणावेत.

अनु क्रमणिका

३३. स्त्री अथवा पुरुष, जे एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुषांपक
ै ी कोणाची आवडरनवड न करितां त्यांतील

महािोग्यांस, पंगूंस व पोिक्या मुलांस आपल्या शक्तीनुसाि मदत कितात अथवा त्याला मदत किणाऱ्यांस
सन्मान दे तात, त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत.

गकपतर व. प्र.– या आपल्या सदिील रनयमांवरून असें रसद्ध होतें कीं, एकंदि सवव मानवांनी सत्य
आचिण कसें किावें, यारवषयीं आपल्या दयामूर्षत रनर्षमकानें स्वतः एखादें पुस्तक केलें नसावें असेंच
तुम्हांला वाटतें काय ?

जोतीर व. उ.– भले शाबास ! कािण आपणां सवांच्या रनर्षमकानें या अगम्य पोकळींतील सूयव मंडळांसह
त्यांच्या ग्रहोपग्रहांविील अनंत प्राणीमात्रांस त्यांनें धडा घालू न रदल्याप्रमाणें ते आपल्या सुवतवनानें कसें वतवन

किीत आहे त; त्यारवषयीं संतोष मानण्याचें एके बाजूला ठे ऊन या आपल्या पृथ्वीविील मानव स्त्रीपुरुषांनी
सत्य आचिण किावें म्हणून त्यानें स्वतः एखादें धमवपस्ु तक जि केलें असतें ति त्यानें येथील स्त्रीपुरुषांची
आवडरनवड न करितां या उभयतांच्या मानवी अरधकािारवषयीं रनःपक्षपातानें रलरहलें असतें व त्याचप्रमाणें
त्यानें तें धमवपुस्तक एकंदि सवव जगांतील रनिरनिाळ्या भाषांत समजण्याजोगतें केलें असतें.

गकपतर व. प्र.– ति मग हीं रनिरनिाळीं धमवपस्ु तकें या जगांत कोणीं केलीं ? ज्यामध्यें पुरुषांच्या मानवी
हक्ांरवषयीं मात्र अघळपघळ रलरहलें आहे .

जोतीर व. उ.– पिंतु हीं सवव रनिरनिाळी धमवपुस्तके अनेक कनवाळू पिोपकािी सत्पुरुषांनी केलीं आहे त व
त्यांमध्यें त्यांच्या समजु तीप्रमाणें पुरुषांच्या हक्ांरवषयीं कांहींना कांहीं तिी प्ररतपादन केलें आहे .

गकपतर व. प्र.– बिें सुचलें ! तथारप परहलें , आयांच्या धमामध्यें आपणां सवांच्या रनर्षमकाची उचलबांगडी

करून एकंदि सवव आयव आपणांस अ्ञतानी जनांचे भूदेव म्हणरवतात. दु सिें , रिस्ती धमामध्ये येशूस सवांच्या

रनर्षमकाचा पुत्र म्हणतात आरण रतसिें , महमदीं धमामध्यें मणहमणि स आपणा सवांच्या रनर्षमकाचा पैगंबर
म्हणतात; या सवांरवषयी उलगडा करून सांगाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– कािण परहलें असें कीं, आयांनीं कुतकवभरित तत्व्ञतानाच्या लं डाईनें वेदांती बनून आपणां
सवांच्या रनर्षमकास रनकामी करून त्याची उचलबांगडी केली. आरण ते आपणच स्वतः अहं िह्म होऊन

पिारजत केले ल्या अ्ञतानी लोकांचे भूदेव बनले आहे त. यावरून अथात् एकंदि सवव जगांतील सु्ञत पुरुष

त्यांस कुचके धमवलंड नास्स्तक म्हणूं लागले व दु सिें असें कीं, आपण सवांच्या रनर्षमकारवषयी जो कांहीं

येशूनें उपदे श केला, त्यामध्यें त्यानें आपल्या सवांच्या रनर्षमकास बापासमान मानून अ्ञतानी मानव बंधूजनांचें
तािण होण्यासाठीं त्यांस मोठ्या आशेनें बोध केला, यावरून अथांत् हल्लींचें एकंदि सवव रिस्ती लोक त्याला
दे वाच्या पुत्रासारिखा मानून त्यास तािणािा म्हणतात. आरण रतसिें असें कीं, महमदानें रनर्षमकाच्या

अरधकाऱ्यांरवषयी बिें च परवत्र कुिाण रलहू न ठे रवलें आहे ; त्यांत त्यांनें जो कांही उपदे श केला आहे , त्या
सवांमध्यें एकंदि सवव मानव बंधुजनांस सुमागावि आणण्याकरितां आपण सवांच्या रनर्षमकानें महमदाला येथें

पाठरवलें आहे , म्हणून तो मोठ्या आवेशानें उघड सवांस कळवीत असे. यावरून अथांत् हल्लींचे एकंदि सवव
सुन्नी अथवा रसय्या महमदी लोक त्याला पैगब
ं ि अथवा आपण सवांच्या रनर्षमकानें पाठरवले ला म्हणतात.
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गकपतर व. प्र.– कांहो तात्यासाहे ब हीं सवव धमवपुस्तकें अनेक सत्पुरुषांनी जि केलीं आहे त ति त्यांपैकीं
एखादे धमवपुस्तक सत्स्त्रीनें केलें आहे काय ?

जोतीर व. उ.– एखाद्या सत्स्त्रीनें आजपोवेतों जि धमवपुस्तक केलें असतें ति मानव पुरुषांनी एकंदि सवव
रस्त्रयांच्या हक्ांरवषयीं हयगय करून त्यांनी आपल्या पुरुषजातीच्या हक्ांरवषयी मात्र वाचाळपणा केला

नसता. कािण रस्त्रया जि ग्रंथ रलरहण्याजोगत्या रविांन असत्या ति पुरुषांनी असा उघड गोमा करून
पक्षपात केला नसता.

गकपतर व. प्र.– असो, या महासत्पुरुषांच्या रनिरनिाळ्या धमवपुस्तकांत त्यांच्या समजु तीप्रमाणें पुरुषांच्या

हक्ांरवषयीं कांहींना कांहीं जि सत्य प्ररतपादन केलें आहे , ति त्यांच्या अनु यायांमध्यें इतका भेदभाव पडला
आहे , तो कां ?

जोतीर व. उ.– त्यांच्यामध्ये इतका भेदभाव पडण्याचें कािण, जे ते आपल्या धमावरून व दु सऱ्याच्या

धमारवषयीं सािासाि रवचाि न कितां, मािंाच धमव खिा आहे , म्हणून बेलगामी हट्ट घेऊन बसतात. पिंतु
एकमे कांनीं एकमेकांच्या धमारवषयीं सािासाि रवचाि केल्याबिोबि कोणीच कोणाच्या धमाला खोटें
म्हणणाि नाहींत, असें माझ्या रवचािानें ठितें.

गकपतर व. प्र.– तथारप दु सिें असें कीं, ते एकमे कांच्या धमवपुस्तकांतील सत्यारवषयीं जिी सािासाि रवचाि
करून पाहतात, तिी ते एकमे कांशीं रनिथवक हाडवैि कां करितात ?

जोतीर व. उ.– पिंतु ते पिस्पिांच्या धमवस्थापक सत्पुरुषांसह त्या वेळच्या अ्ञतानी लोकांतील सत्य
आचिणाच्या अनु मानस्स्थतीरवषयीं सािासाि रवचाि किीत नाहींत, यामुळें तसें घडू न येतें.

गकपतर व. प्र.– या तुमच्या रसध्दांतावरून हल्लींच्याप्रमाणें अरत प्राचीन काळचे मानव समंजस नव्हते काय
?

जोतीर व. उ.– यांत काय संशय ! कािण, हल्लींप्रमाणें अरत प्राचीन काळचे मानव जि समंजस असते , ति
त्यांनीं शूद्रारद अरतशूद्र मानवांस रधःकािानें, नीच मानण्याची वरहवाट पाडली नसती. त्याचप्रमाणें प्राचीन

काळचे मानवाने पिारजत केले ल्या मानवांच्या कन्या-पुत्रांस आपल्या कुणरबणी व दास करून त्यांस आपली
सेवाचाकिी किावयास लारवली नसती, आरण अशा तऱ्हे चा अरधकाि कांहीं लोकांस होता, म्हणून एखाद्या
धमवपुस्तकांत महासत्पुरुषांच्यानें प्ररसद्धपणें रलहू न ठे वरवलें नसतें. यावरून ते हट्टी स्वभावाचे असून ते
दु सऱ्यांचा सूड घेणािे मात्र होते, असें रसद्ध होतें.

गकपतर व. प्र.– अशा तऱ्हें चे धमवपस्ु तक एखाद्या जंगली िानवट मानवाच्यानें रलहू न ठे वण्याची छाती

िंाली नसती. यास्तव धमवपस्ु तक तिी कसें असावें, यांरवषयी थोडक्यांत उल्लेख करून दाखवाल, ति बिें
होईल ?

जोतीर व. उ.– स्त्री अथवा पुरुष, जे एकंदि सवव गांवच्या, प्रांताच्या, दे शाच्या व खंडाच्या संबध
ं ानें अथवा
कोणत्यारह धमांतील मताच्या संबध
ं ानें, स्त्री आरण पुरुष या उभयतांनी अथवा सवव रस्त्रयांनीं अथवा सवव
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पुरुषांनीं, एकमे कांत एकमेकांची कोणत्याच प्रकािची आवडरनवड न करितां या सवव स्त्रीपुरुषांनीं, या
भूगोलावि आपलें एक कुटु ं ब समजून एकमतानें, एकजुटीनें एकमे कांशीं सत्यवतवन करून आपण सवांच्या

रनर्षमकास संतोष दे ऊन आपण त्याचीं आवडतीं ले किें होतात; त्यांस सत्यवतवन किणािे म्हणावेत; पिंतु या

सदिच्या रनयमास अनुसरून एकंदि सवव स्त्रीपुरुषांनीं जि सत्य आचिण केलें असतें ति एकंदि सवव
जगांतील िे वब प परशु र मण िि िशप य स
ं ; पोिलस स, न्य य कधश स व तुरंग वरील िशप य स अिजब ि
फट
ं द्य व ल गल असत .

गकपतर व. प्र.– ति मग एकंदि सवव जगांतील स्त्रीपुरुष मानवांनीं कोणत्या धमाचा स्वीकाि किावा,
यारवषयीं आपण रनकाल किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– अहो बाबा, या भूमंडळावि महासत्पुरुषांनीं जेवढीं म्हणून धमवपुस्तकें केलीं आहे त, त्या
सवांत त्या वेळेस अनु सरून त्यांच्या समजु तीप्रमाणें कांहींना कांहीं सत्य आहे . यास्तव कोणत्यारह

कुटु ं बांतील एका मानव स्त्रीनें बौध्द धमी पुस्तक वाचून रतच्या मजीप्रमाणें पारहजे असल्यास रतनें तो धमव

स्वीकािावा व त्याच कुटु ं बांतील रतच्या पतीनें जुना व नवा ार र वाचून त्याच्या मजीप्रमाणे पारहजे

असल्यास त्यानें रिस्ती व्हावें व त्यांच कुटु ं बातील त्यांच्या कन्येनें कुिाण वाचून रतच्या मजीप्रमाणें पारहजे
असल्यास रतनं महमदी धमी व्हावें आरण त्याच कुटु ं बांतील त्याच्या पुत्रानें साववजरनक सत्य धमव पुस्तक

वाचून त्याच्या मजीप्रमाणें पारहजे असल्यास त्यानें साववजरनक सत्यधमी व्हावें ; आरण या सवव मातारपत्यासह
कन्यापुत्रांनीं आपला प्रपंच किीत असतां प्रत्येकानें कोणी कोणाच्या धमाचा हे वा करून िे ष करूं नये आरण
त्या सवांनीं आपण सवव रनमाणकत्यांनें रनमाण केले लीं ले किें असून त्याच्याच (रनर्षमकाच्या) कुटु ं बांतील

आहोंत, असें समजून प्रेमानें व गोडीगुलाबीनें एकमेकांशी वतवन किावें , म्हणजे ते आपल्या सवांच्या
रनमाणकत्याच्या िाज्यांत धन्य होतील.

गकपतर व. प्र.– पुिे आतां; कािण त्या सवव धमवपस्ु तकांत कांहींना कांही जि सत्य आहे , ति या भूमंडळावि
जेवढे म्हणून धमव आहे त, ते साववजरनक सत्याचीं ले किें आहे त, अशी मािंी खात्री िंाली.

जोतीर व. उ.– यावरून एकंदि सवव धमांसह त्यांच्या अनु यायी लोकांनीं नमून साववजनीक सत्यास साष्टांग
प्ररणपात किावा, अथवा साववजरनक सत्यानें एकंदि सवव धमांसह त्यांच्या अनुयायी लोकांस कोणत्या

तऱ्हे चा मान द्यावा ? यारवषयीं तुमचा तुम्हीच सिळ चोख रवचाि करून पाहा. असो; पिंतु प्रत्येक स्त्री-पुरुष
मानवानें दु सऱ्या व्यक्तीचें नुकसान न करितां त्यास कोणत्यारह तऱ्हे चें आचिण किण्यास अरधकाि जि

आहे , ति तुम्ही कोणत्याही धमासह त्यांच्या अनु यायी लोकांची आवडरनवड न करितां त्या सवांबिोबि

बरहण-भावंडाप्रमाणें सत्य वतवन किण्याचा िम चालू किा, म्हणजे तुम्ही आपणा सवांच्या जगरनयंत्यासमोि
धन्य व्हाल.

आा श त
ं ील ग्रह
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.– आकाशांतील ग्रह या आपल्या भूमंडळाविील मानव स्त्री-पुरुषांस पीडा
दे तात, म्हणून ग्रहशास्त्रवेत्ते मोठ्या डौलानें म्हणतात. हें खिें आहे काय ?
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जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– या सवव रवस्तीणव पोकळींत अनंत तािे आहे त, त्यांपैकीं आपल्या अरत
संरनधचे सूयव आरण चंद्र हे उभयतां या पृथ्वीविील एकंदि सवव जलचि, भूचि आरण वनचिांसह वनस्पतीचें

प्राण जीवन आहे त, म्हणून रनर्षववाद आहे . व तसेंच बाकी शनी वगैिे ग्रह एकया मानव स्त्रीपुरुषांस पीडा
दे तात म्हणून रसद्ध करितां येत नाहीं. तसेंच शनी वगैिे ग्रहांच्या िमणाच्या संबध
ं ानें एखाद्या वेळीं या

आपल्या पृथ्वीविील एकंदि सवव प्राणीमात्रांस कांहीं एक तऱ्हे चें रहत अथवा अनरहत होण्याचा जिी संभव

आहे ; तिी ते एकंदि सवव प्राण्यांपक
ै ीं फक्त मानव स्त्रीस अथवा, पुरुषास पीडा दे तात, म्हणून रसद्ध कितां
येणाि नाहीं. कािण, शनीविील एकंदि सवव प्रदे श इतका रवस्तीणव आहे कीं, त्याच्या रनवाहाकरितां चाि
चंद्र आहे तं व त्यास आपल्या सवांच्या रनर्षमकानें नेमून रदले ले उद्योग एके बाजूला ठे ऊन तो या

भूमंडळाविील एखाद्या मानव व्यक्तीस पीडा दे ण्यास येतो; आरण ती पीडा टाळण्याकरितां अ्ञतानी लोकांनीं
धूतव आयवभट जोशांस भक्म दरक्षणा रदल्यानें दू ि होती, ही सवव पोटबाबू आयव जोशांची लबाडी आहे .

बळवंतर व. प्र.—-त्याचप्रमाणें आकाशांतील मे ष व वृषभ ग्रह या भूमंडळाविील चतुष्ट्पाद बैल व
मेंढ्यांबिोबि टार घेण्याचें एकीकडे च ठे वन
ू येथील एखाद्या िीपद मानव स्त्रीपुरुषांच्या िाशीला येऊन
त्यांस पीडा दे ण्यास समथव होतात हें कसें ?

जोतीर व. उ.– अहो ! त्यांच्या या भूमंडळाविील चतुष्ट्पाद भाऊबंदांस म्हणजे बैलांस जन्म दे णाऱ्या
गायांसह मेंढ्यांस अघोिी आयवभट िाह्मण त्यांस खाण्याच्या रनरमत्तानें य्ञतांमध्यें त्यांचा बुक्यांनीं वध करून

त्यांचें मांस जिी ते रगधाडासािखे खात होते , तिी त्यांच्यानें त्यावेळीं आयवभट िाह्मणांचें कांहीं नुकसान

किवलें नाहीं; तथारप हल्लींच्या सत्ययुगांत जि गाया मेंढ्यांस ईश्विकृपेनें वाचा फुटली असती, ति त्यांनीं
धूतव आयांतील ग्रंथकािांचीं नाकें ठें चण्यास कधींरह मागेंपढ
ु ें घेतलें नसतें.

बळवंत. प्र.– तथारप आयांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते आकाशांतील ताऱ्यांच्या संबध
ं ानें मानव स्त्रीपुरुषांच्या
जन्मवेळेवरून त्यांच्या नांवांचीं मूळाक्षिें कारढतात आरण त्या मूळाक्षिांवरून त्यांच्या जन्मपरत्रका वतवरवतात

आरण त्यांमध्यें त्यांस पुढें होणािे लाभारवषयीं व त्यांस पुढें येणाऱ्या संकटांरवषयीं भाकीत रलहू न ठे वतात,
यारवषयीं येथें थोडासा उलगडा करून प्ररतपादन किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– आकाशामध्यें सत्तारवस नक्षत्रें आहे त, त्यांपक
ै ीं येथें मानव स्त्रीपुरुषांच्या मूळच्या नांवाचा

रसद्धांत रसद्ध किण्याकरितां या प्रसंगीं सत्तारवस नक्षत्रें आरण बािा िाशींचीं नांवें कामापुितीं घेतों. तीं अशीं :
नक्षत्रें—अरश्वनी, भिणी, कृरत्तका, िोरहणी वगैिे; आरण िाशी–मे ष, वृषभ वगैिे. आतां प्रत्येक रदवशीं एक
नक्षत्र असतें. त्याचे वेळचे चाि भाग करून त्या प्रत्येकांस परहलें , दु सिें वगैिे चिणें म्हणतात. प्रथम स्त्री
अथवा पुरुष यांचा जन्म अरश्वनी नक्षत्राच्या परहल्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव चु होतें. दु सऱ्या चिणांत

िंाला, ति त्याचें नांव चे होतें. रतसऱ्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव चो होतें आरण चवथ्या चिणांत
िंाला, ति त्याचें नांव ला होतें. भिणी नक्षत्राच्या परहल्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव ली होतें. दु सऱ्या
चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव लू होतें, रतसऱ्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव ले होतें आरण चवथ्या

चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव लो होतें. कृरत्तका नक्षत्रांच्या परहल्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव आ
होतें. दु सऱ्या चिणांत िंाला, ति त्याचें नांव इ होतें इत्यारद. यावरून मानव स्त्री-पुरुषांचा जन्म होतांना
त्यावेळीं नक्षत्रांचें कोणते चिण होते, म्हणून समजणािे लोक फािक रविळा. त्यांतून नक्षत्रांचें परहले व दु सिे

चिणांचा संधी होतांना एक शतांश रनरमषाची घालमेल िंाल्याबिोबि चेयाची-चू अथवा चूयाची-चे होण्याचा
संभव आहे . त्याचप्रमाणें अरश्वनीचीं चाि चिणें , भिणीचीं चाि चिणें आरण कृरत्तकाचें परहलें चिण असे
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एकंदि सवव नऊ चिणें रमळू न एक मे ष िास होती. आतां मे ष व वृषभ िाशीचा संधी होतांना एक शतांश

रनरमषाची त्यांच्यामध्यें घालमे ल िंाल्याबिोबि, वृषभ िाशीची मे ष िास अथवा मे ष िाशीची वृषभ िास
होण्याचा संभव आहे . त्या सवांवरून मानव स्त्री-पुरुषांचा जन्म होते वळ
े ीं घंगाळाच्या पाण्यांत वाटी टाकून
घटका पाहाणािे फािच थोडे ; पिंतु वांव अथवा कासऱ्यानें सूयव अथवा एखादा िात्रीचा तािा मोजणािे बहु त

सांपडतील. यावरून आयांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते मुली-मुलांच्या जन्मपरत्रका कोणत्या तऱ्हे नें वतवरवतात,
यारवषयी आपणांस खासा अनु भव असेलच. यारशवाय आपण पेशवे सवाई माधविाव यांची जन्मणपित्रा
वाचून पहा, म्हणजे आयवजोशांची ठकबाजी तुमच्या सहज लक्षांत येईल.

बळवंतर व. प्र.– बिें सुचले . कांहो ! मानव स्त्री-पुरुष बालकांनीं आपल्या माते च्या उदिीं जन्म पावले ल्या

वेळेरवषयीं आयव गृहशास्त्रवैत्यांनीं ठिरवले ल्या मताप्रमाणें आपण प्ररतपादन केलें , हें आपण ठीक केलें . पिंतु

एकंदि सवव मानव स्त्री-पुरुष आपल्या माते च्या उदिांत असतां त्यांच्या सातव्या मरहन्यांत कां आठव्यांत कां

नवव्या मरहन्यांत, ते साक्षात् सजीव प्राणी होऊन त्यांचे जन्म पावण्याची ती मुख्य वेळ म्हणावी, अथवा
माते च्या उदिाबाहे ि पडल्यावि त्यांचे जन्म पावण्याची मुख्य वेळ म्हणावी, या दोहोंपैकीं कोणती मुख्य वेळ
खिी आहे ? यारवषयीं नीट उलगडा करून सांगाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– यारवषयीं आयांतील ग्रहशास्त्रवेत्यांनीं या कामीं केवळ आपली पोटें जाळण्याकरितां

ज्योरतषशास्त्रांत हे मनःकस्ल्पत थोतांड उभें केलें आहे , कािण मानव रस्त्रयांच्या उदिांत अथवा उदिाबाहे ि

आले ल्या बाळकांची मुख्य जन्म काळांच्या दोन्ही वेळा नव्हे त. पिंतु स्त्री-पुरुष जेव्हां एकांत स्थळीं रमणत त,
ते व्हा स्त्रीच्या उदिांत मानव पुरुष आपल्या स्वतः स्वयंभू अवतािाचें बीज रोपक करितों. यारवषयीं आयांतील
गृहशास्त्रवेत्यांनीं स्त्री-पुरुषांपासून त्यांच्या िमण्याच्या वेळकाळांची नीकी बिोबि मारहती काढू न जि त्यांनीं
जन्मपरत्रका किण्याची वरहवाट घातली असती, ति त्या सवांस गमतीकरितां या प्रसंगीं बिें म्हटलें असतें.

बळवंतर व. प्र.– मानव पुरुष जेव्हां आपण स्वतः स्त्रीच्या उदिांत अवताि धािण करितो, ते व्हां तो

आपल्यासािखा मानव पुरुष न जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा प ळीप ळीनें स्त्री अथवा पुरुष होऊन जन्म
पावतो, यारवषयीं आपणा सवांच्या रनर्षमकानें आपल्या हातांत कोणती िाल्ली ठे वली आहे , रतचें आपण कृपा
करून जि येथें थोडे सें प्ररतपादन किाल, ति आपले एकंदि मानवप्राण्यांवि मोठे उपकाि होणाि आहे त.

जोतीर व. उ.– आपण सवांच्या रनमाणकत्याने रनमाण केले ल्या एकंदि सवव प्राणीमात्रांसह मानव पुरुष,
जेव्हां आपण स्वतः स्त्रीच्या उदिांत अवताि धािण करितो, ते व्हां तो आपल्यासारिखा मानव पुरुष होऊन न
जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा पाळीपाळीनें स्त्री अथवा पुरुष होऊन जन्मतो. याप्रीत्यथव आपल्या सवांच्या

रनर्षमकानें आपल्या हातांत कोणती िाल्ली ठे रवली आहे , यारवषयीं प्ररतपादन किण्याचें हें स्थळ नव्हे व तसें

केल्यानें हा रवषय येथें रवनाकािण फुगून त्याचा माझ्या अ्ञतानी शूद्रारद अरतशूद्र बांधवांसह इति मानव
वाचकांस वाचण्याचा ांट ळ येणाि आहे . या भयास्तव आपणा सवांच्या रनर्षमकाच्या सत्तेनें दु सऱ्या एखाद्या
प्रसंगीं याचें पृथक, मला सरवस्ति रववेचन करितां येईल.
जन्मण
लक्ष्मणक मणन जी. प्र.– या जगांत मानव स्त्री-पुरुषास कन्या अथवा पुत्र िंाल्याबिोबि त्यांस कसें वाटतें ?
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जोतीर व फुले . उ.– मानव स्त्री-पुरुषांस कन्या अथवा पुत्र िंाल्याबिोबि त्यांस आनंद होऊन उल्हास
वाटतो खिा, पिंतु ही त्यांची सववथैव चूक आहे . स्त्रीनें अथवा पुरुषानें पूवीं कमरवले ल्या दु गण
ूव ांचा त्यांनीं

समूळ जि परित्याग केला नाहीं, ति त्याजपासून जन्म पावले ल्या कन्या-पुत्रांचा शेवट त्यांच्या सहवासानें
फािच वाईट होणाि आहे .

लक्ष्मणक, प्र.– मानव माता-रपत्यांस मूल जन्मल्याबिोबि त्यांनीं आपल्यांतील पूवीं असले ल्या दु गण
ूव ांचा जि
समूळ परित्याग केला नाहीं, ति त्यापासून त्यांच्या कन्यापुत्रांचे नु कसान होणाि तें कोणतें ?

जोतीर व. उ.– कािण आपणा सवांच्या रनमीकानें मुख्य स्त्री व पुरुषांस अरतपरवत्र व अरतकोमल रनमाण

केलें आहे , हें त्यांच्या मुखचंद्रावरून सहज रसद्ध करितां येतें. यास्तव मानव मातारपत्यांमध्यें पूवी असले ला
चोिी किण्याचा धंदा ते जि जागृत ठे वतील, ति त्यांच्या कन्या-पुत्रांच्या कोमल अंतःकिणावि चोिी

किण्याचा ठसा उमटू न त्यांच्यानें पुढें कदारप चोिी किण्याचा रनषेध किवणाि नाहीं. त्याचप्रमाणें मातारपता पूवींचे एकंदि सवव दु गण
ूव जि कायम ठे वतील, ति त्यांचे कन्या-पुत्रांस सद्गुणी होण्यास फािच
अडचणी सोसाव्या लागतील. यास्तव एकंदि सवव मातारपत्यांनीं आपल्यास कन्या अथवा पुत्र िंाल्याबिोबि

आपल्यांतील पूवींच्या दु गण
ूव ांचा सवोपिी त्याग करून आपण स्वतः शु रचभूत
व होऊन आपल्या कन्या-पुत्रांस
सत्य सि चरकीरूपी मणंगलस्न न जि घालणाि नाहींत, ति त्यांस लक्षावधी पाण्याच्या आंघोळी घातल्यानें

काय होणाि आहे ! व अशा तऱ्हे चें मातारपत्यांनीं स्वतः सत्यसदाचिणाचें मंगलस्नान करून आपण स्वतः

आपल्या कन्या-पुत्र अ्ञतानी अभवकांस सत्य मागावि लावण्यारवषयीं जि प्रयत्न केला ति त्यांचीं मुलें एकंदि
सवव मानव स्त्री-पुरुषांस रनःसंशय रप्रय होतील. मुलांचा अथवा मुलींचा जन्म िंाल्याबिोबि त्यांच्या कुळांत

जो सत्यपाळक असेल, त्यानें प्रथम त्यांचें चुंबन घ्यावें. नंति मुलांच्या जन्मदात्यांनीं चुंबन घेऊन एकंदि
सवव इष्ट-रमत्रांसह कुटु ं बांतील स्त्री-पुरुषांनीं शांतपणें सत्यास जीवीं धरून आपणां सवांच्या रनमाणकत्याच्या

कृपेरवषयीं मंजुळ स्विानें गायन करून एकंदि सवव मानवांतील अंध पंगू जनांस आपल्या शक्तींनुसाि साह्य
दे ऊन सवांनीं उल्हास आरण आनंद किावा.

ान्य अथव पुत्र य च
ं ेनव
ं च संस्ा र,
अन्न च संस्ा र आिक श ळे च संस्ा र.
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.– कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्काि केव्हां किावा ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– कन्या असल्यास रतच्या नांवाचा संस्काि बािाव्या रदवशीं किावा व पुत्र
असल्यास त्याच्या नांवाचा संस्काि ते िाव्या रदवशीं किावा.

कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्काि किण्याच्या पूवीं मानव मातारपत्यांनीं त्यांच्या मुलाचा

जन्म होतांच त्यांच्यामध्यें पूवींच्या दु गण
ूव ाचा परित्याग किीन, म्हणून जो त्यांनीं संकल्प केला होता, तो
त्यांनीं मनीं दृढ धरून, आरण आम्ही उभयतां कोणत्यारह मानवप्राण्यांचा िे ष किणाि नाहीं आरण
सवांबिोबि बरहण-भावंडांप्रमाणें प्रीरत किण्याचा रनिय करून मुलांस तेला्यंग करून स्नान घालू न वस्त्रें

घालावींत. मातारपत्याच्या सद्गुणारशवाय मुलांच्या अंगावि रुपें , सोनें, ित्नें वगैऱ्यांचा कोणत्याच प्रकािचा
मौल्यवान धातु, मौलीक दगडांचे अलं काि नसावेत, कािण त्यांच्या अलं कािापासून मुलांच्या रजवास धोका

मात्र आहे , पिंतु सद्गुण अलं कािापासून मुलांसह एकंदि सवव मानवांस सुजनासारिखा लाभ होणाि आहे .

अनु क्रमणिका

घिांतील रस्त्रयांनीं पुरुषांच्या सल्ल्यानें मुलांच्या नांवाचा संस्काि करून त्यास पाळण्यांत घालू न रनमीकाची
आभाि स्तुरत गावी.

मुलाच्या मातुश्रीच्या स्तनांत दु ध पुते असल्यास मुलास सहा मरहन्यांच्या आंत कोणत्याही प्रकािचा

अन्नसंस्काि करूं नये.

कन्येस अथवा पुत्रांस थोडें थोडें बोलतां येऊं लागल्याबिोबि, त्यांना त्यांच्या आईनें स्वतः लहान

लहान वाक्यें त्यास बोलावयास लावून त्यांजकडू न मूळाक्षिें मात्र खेळतां खेळतां पाठ किावींत. पुढें पाचवें

वषव लागतांच त्यांस शाळें त पाठरवण्याची सुिवात किावी. पंतोजी मात्र कळवळ्याचा असून तो भ डोत्री
स्व थमस धू व आपमणतंलबी ास्ल्पत धमणािभमण नी नस व .

लग्न
गकपतर व ियाजी थोर त, पे न्शनर. प्र.– लग्न म्हणजे काय ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.– आपल्या सवांच्या रनमाणकत्यानें जेवढे म्हणून प्राणीमात्र रनमाण केले

आहे त, त्यांतून मानव स्त्री-पुरुषांस एक तऱ्हे ची सािासाि रवचाि किण्याची मात्र बुरद्ध म्हणजे अक्ल रदली
आहे व ते रतच्या योगानें एकंदि सवव मानवप्राण्यांस कांहीं अरवचािी दांडग्या लोकांस कलह किीतां येऊं

नये, म्हणून सवांनु मतें असें ठिलें असावें कीं, हिएक मानव पुरुष, व स्त्री हे उभयतां मिे तों-पावेतों
एकमे कांचे साथी व साह्यकािी होऊन एकरचत्तानें वतवन करून त्यांनीं सुखी व्हावें , म्हणून जी कांहीं
पिस्पिांशीं कबुलायत किण्याची वरहवाट घातली आहे , त्यास लग्न म्हणतात.

गकपतर व. प्र.– मानव कन्यापुत्रांनीं कोणत्या गुणांवरून एकमे कांशीं लग्न लावावें ; यारवषयीं कांहीं रनयम
असल्यास आम्हांस कळवाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.– मानव कन्यापुत्रांनीं एकमे कांशीं कोणत्या गुणांवरून एकमेकांबिोबि लग्न लावावें ,
यारवषयी कांहीं रनयम नाहींत.-- रकत्येक कन्येंचीं माता-रपतिें आपली कन्या कांहीं रदवस खाईल, रपईल,
ले ईल, नेसेल आरण मजा मािील, या आशेनें रतची संमती घेतल्यारशवाय तीस श्रीमंताची सून करून दे तात.

रकत्येक पुत्रांची माता-रपतिें आपला पुत्र कांहीं रदवस खाईल, रपईल, ले ईल, नेसेल आरण मजा मािील,
या आशेनें त्याचीं संमती घेतल्यारशवाय त्यास िाजेिजवाडे यांचा जावई करून दे तात. रकत्येक कन्या तरूण

मुलांच्या कुस्वरूपाची पिवा न करितां, त्याच्या फक्त शौयावि भाळू न त्यास आपला परत कितात. रकत्येक
पुत्र तरूण मुलींच्या दु ष्ट स्वभावाची पवा न किीतां रतच्या फक्त दे खणेपणावि भाळू न तीस आपली पत्नी

किीतात. यावरून कन्या-पुत्रांनीं आपल्या माता-रपत्यासह वडील धाकुटे इष्टरमत्रांचा सल्ला घे ऊन त्यांनीं
स्वतः मागें पुढें पाहू न सािासाि रवचाि किावा आरण वधू अथवा विाच्या माता-रपत्यांच्या गृहीं अथवा

सत्यशोधक समाजगृहांत वधूविांनीं एकमेकांसमोि आसनावि बसून अथवा उभे िाहू न मानव पंचासमक्ष पुढें
रदले ल्या आपआपल्या प्रितज्ञ ि
ं खल मंगळाचा स्वतः अनु िमानें उच्चाि करून लग्न लावल्याबिोबि
आपल्या सवांच्या रनमीकास पिमानंद होणाि आहे .

अनु क्रमणिका

॥ मणंगल ष्टा ॥
(वि)
दे वाचे रनयमा प्रमाण धरुरन चाले तुिंें कूळ गे ॥

सत्यानें अवघ्यांत श्रेष्ठ असशी तसेचरह त्वत्सगे ॥

अ्ञतान्या समदृरष्टनें रशकरवशी, तूं ्ञतान त्या दारवशी ॥
प्रीतीनें वरितों तुला अरज तुिंी ऐकून रकती आशी ॥
शु भमंगल सावधान ॥ १ ॥

(वधु)
मानीशी जिी त्वां रदलें अनुरदनीं, कत्या समाधानसें ॥
आम्हां सवव रस्त्रयां असे बहु रपडा, हें नेणशी तूं कसे ॥

स्वातंत्र्यानु भवाची ओळख आम्हां, िंाली नसे मानशीं ॥

यासाठीं अरधकाि दे रशल रस्त्रयां, घे आण त्याची अशी ॥
शु भमंगल सावधान ॥ २ ॥

(वि)
स्थापाया अरधकाि मी िंटतसें, या बायकांचे सदा ॥

खचाया न मनीं मी भीं रकमरपही, सववस्व मािंे कदा ॥
मानीतों सकला रस्त्रयांस बरहणी तूं एकली मस्त्प्रया ॥
कत्याचें भय मी मनांत तुजला, ठे वीन पोसावया ॥
शु भमंगल सावधान ॥ ३ ॥

(वधु)
बंधूवत्मजला समस्त असती, त्वरद्भन्न जे कीं नि ॥
आ्ञताभंग तुिंा किीन न कदां, मी सत्य कत्यावि ॥

ठे वोनी अवघारच भाि िंटु ं या, लोकां किाया रहता ॥
हाताला धरुनी तुला वरितसें, सवांपुढें मी अतां ॥
शु भमंगल सावधान ॥ ४ ॥

सत्यपाळक स्त्री-पुरुषांचा आशीवाद

आभािा बहु मारनजे आपुरलया, माता-रपत्यांचे सदा ॥
रमत्रांचे तुमच्या, तसेच असती जे इष्ट त्यांचे वदा ॥

वृद्धां पंगु सहाय द्या मुरलमुलां, रवद्या तया रशकवा ॥
हषे वृरष्ट किा फुलांरच अवघे, टाळी अतां वाजवा ॥

अनु क्रमणिका

शु भमंगल सावधान ॥ ५ ॥
वर (शपथ)
आजपासून मी तुला मािंी भाया कबूल करून, मानव पंचांसमक्ष मी अशी प्ररत्ञता कितों कीं,

आजपासून मी मनीं कोणत्यारह प्रकािचा ाुताम न धरून एक क्षणभिदे खील तुझ्याबाहे ि जाणाि नाहीं;
म्हणून आपल्या सवाच्या उत्पन्नकत्यासरहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरून प्ररत्ञता करितों.
वधु (शपथ)
आजपासून मी तुला मािंा भ्ताि कबूल करून, मानव पंचांसमक्ष मी प्ररत्ञता करितें, ती अशी कीं,

आजपासून मी मनीं कोणत्याही प्रकािचा ाुताम न धरून एक क्षणभिदे खील तुझ्याबाहे ि जाणाि नाहीं;
म्हणून आपल्या सवाच्या उत्पन्नकत्यासरहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरून प्ररत्ञता किते .

शेवटी वधू-विानें सवव इष्टरमत्रांच्या भेटी घेतल्यानंति वि-वधुनें मोठ्या आनंदानें कोणत्याही धमाची

अथवा दे शाची आवडरनवड न करितां एकंदि सवव मानवबंधूंतील पोिक्या मुली-मुलांस व अंध-पंगूस
आपल्या शक्तीनुसाि दानधमव किीत आपल्या घिी अथवा गांवीं जावें.
िु ष्ट चरक
लक्ष्मणक मण न जी प टील, मणगर. प्र.— आपण सवांच्या रनमीकानें एकंदि सवव प्राणीमात्रांस उत्पन्न किते वळ
े ीं

फक्त मानव स्त्री-पुरुषांस सािासाि रवचाि किण्याची बुरद्ध दे ऊन, त्यांस अरतपरवत्र केलें आहे , असा जि
तुमचा रसद्धांत आहे , ति त्या जगामध्यें कांहीं मानव स्त्री-पुरुष दु ष्टाचिणी कसे िंाले ?

जोतीर व. उ.— एकंदि या सवव पृथ्वीच्या पृष्ठभागांविील कांहीं मानव स्त्रीपुरुष आळशी िंाल्यामुळें ते
दु ष्टाचिणी िंाले .

लक्ष्मणक. प्र.— यारवषयीं आपण जि एखादें साक्षात् उदाहिण द्याल, ति एकंदि सवव मानव स्त्री-पुरुषांवि
आपले मोठे उपकाि होतील.

जोतीर व. उ.— प्रथम, त्या आळशी मानव स्त्री-पुरुषांनीं आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांस रवचािल्यावांचन
ू
त्यांच्या वस्तु जेव्हां चोरून नेऊं लागले ; ते व्हां एकंदि सवव मानव स्त्री-पुरुषांस आपआपल्या शेतमळ्यांतील
वगैिे बाहे िचीं कामें किावयास जाण्याच्या पूवी प्रत्येक घिवाल्यास त्यांच्या कुटु ं बांतील एखादा कामकिी

घिीं ठे वन
ू , आपआपल्या घिांची िखवाली किण्याची अडचण पडू ं लागली; व ही गैिसोय दू ि किण्याकरितां
कांहीं मानव कािागीि एकंदि सवव जगांतील मानवास रहतावह होऊन, त्यांच्या उपयोगीं पडण्याजोगत्या
वस्तु तयाि किण्याचें काम एके बाजूला सोडू न, ते लाखो रुपयांच्या झकमतीचीं नानातऱ्हे चीं कुलपें
किण्यांच्या कामीं गुंतलें . यामुळें एकंदि सवव जगांतील मानव स्त्री-पुरुषांच्या वेळेच्या व द्रव्याच्या संबध
ं ानें
त्यांचे रकती नु कसान िंालें ; व हल्लीं होत आहे यारवषयीं माझ्यानें अनु मान करूनसुद्धां सांगवत नाहीं.
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लक्ष्मणक. प्र.— असो-पिंतु एकंदि सवव मानव स्त्री-पुरुषांनीं आपआपल्या घिांतील सामानाच्या बचावासाठीं
कुलपें खिे दी करूं लागल्यामुळें त्यांच्या घिांतील सवव वस्तु सुिरक्षत िाहू न ते सुखी िंाले असतील काय ?

जोतीर व. उ.— अिे , हे संवयीनें बनले ले अट्टल चोि मानव कािारगिांच्या ाुलपी अटा व ल ाोठू न

िभक र ! पिंतु त्यांपैकीं, (रस्त्रयांरशवाय) कांहीं एक मानव पुरुष चोिांनीं रजवावि उदाि होऊन एके रठकाणीं
जमून त्यांनीं आपल्या तोंडाला काळें लावून त्याला चुन्याच्या पांढऱ्या रठपक्यांनीं साजिें करून, एका हातांत
टें भे आरण दु सऱ्या हातांत नागव्या तलवािी घेऊन िस्तोिस्तीं सिाटे पसरून लोकांस मािण्याकरितां

दगडांचे जागोजाग लहान लहान ढीग किीत. आरण एकंदि सवव गावकऱ्यांची पवा न करितां त्यांच्या समक्ष

रनलव ज्ज होऊन “हरहरमणह िे व” अथवा “िीनिीन” म्हणण्याच्या नादांत सधन मानव स्त्री-पुरुषांच्या घिांवि
दिवडे घालू न त्यांचीं जबिीनें कुलपें मोडू न त्यांचीं घिें लु टून नेऊं लागले .
लक्ष्मणक. प्र.— यावरून गांवकिी लोक पुढें काय करूं लागले ?
जोतीर व. उ.— गावांत दिवडे पडू ं लागल्यामुळें रकत्येक खेड्यापाड्यांसह एकंदि सवव गावकऱ्यांनीं
आपआपल्या स्वतःच्या रनवाहांचीं कामें एके बाजूला सोडू न, एकंदि सवव गावांतील मानव स्त्री-पुरुषांनीं

एकत्र होऊन, त्यांनीं आपल्या डोक्यांवि कण्हत कुन्थत रचखलमातीच्या टोपल्या वाहू न, एकंदि सवव
गांवाभोंवतालीं गांवकूस बांरधलें ; आरण त्याला जागोजाग मोठमोठाले
संिक्षणाकरितां आपसांतच वगवणी जमा करून ते वेसकिांस वेतन दे ऊं लागले .

दिवाजे लावून त्यांच्या

लक्ष्मणक. प्र.— यापुढें दिवडे खोि आपला परिणाम कोणत्या थिास लारवतात, यारवषयीं आपल्यास
रवचािण्याचा त्रास जिी दे त नाहीं, तिी तूतव असें रवचाितों कीं, मूळ मानव स्त्रीपुरुषांत चोि कोणाच्या
हयगयीनें रनपजलें ?

जोतीर व. उ.— कुटु ं बांतील मुख्य माता अथवा रपता; गावांतील मुख्य पाटलीण अथवा पाटील; दे शातील

मुख्य दे शमुखीण अथवा दे शमुख; पृथ्वीविील मुख्य महािाणी अथवा महािाजा, या सवव मुख्य अरधकाऱ्यांत
सत्यपाळकपणाची मुळींच कळकळ नसल्यामुळें ते आपल्या ताब्यांत असले ल्या मुलीमुलांवि चांगली

चौकशी न ठे रवतां त्यांस उनाड होऊं दे तात आरण त्यांस योग्य वेळीं योग्य रशक्षण दे ण्याची हयगय करितात,
त्यामुळें एकंदि सवव जगांत चोऱ्या वगैिे सवव प्रकािच्या दु ष्ट आचिणांचा फैलाव िंाला व होतरह आहे .

लक्ष्मणक. प्र.— यास्तव या बरलस्थानाविील मुख्य महािाणी आईसाहे ब सिकािांनीं आपल्या ताब्यांत
असले ल्या प्रजेच्या कन्यापुत्रांस आळशी होऊं न दे तां, त्यांस योग्य वेळीं योग्य रशक्षण द्यावें. तें कोणतें कीं,
जेणेंकरून एकंदि सवव बरलस्थानांत चोिी वगैिे सवव प्रकािच्या दु ष्ट आचिणांचा फैलाव िंाला आहे , त्याचें
रनवंश होईल.

जोतीर व. उ.— अिे बाबा, आपल्या िाणीसाहे ब या बरलस्थानांतील एकंदि सवव शेतकिी लोकांपासून

जेवढी म्हणून किपट्टी घेतात, रतचें नांवसुद्धां मी येथें घेत नाहीं. पिंतु मी तुला असें रवचाितों कीं, या
आपल्या कनवाळू महािाणी आईसाहे ब बरलस्थानांतील अ्ञतानी शेतकिी लोकांपासून जेवढा म्हणून

लोकलफंड सक्तीनें वसूल कितात, तो सवव शूद्रारद अरतशूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांकरितां शाळा घालू न त्या

शाळें त त्यांस शेतकीसह तत्संबंधी सवव प्रकािच्या रवद्या रशकरवण्याच्या कामीं, येथील एकंदि सवव कृरत्रमी,
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ढोंगी, धमवलंड आरण बंडखोि भटपांड्यासह पेशव्यांच्या जातीचे, जे आपल्यासच श्रेष्ठ मानून इति मानवास
तुच्छ मारनतात, अशांवि भिंवसा न ठे रवतां फक्त युिोरपयन कामगािांच्या िािें खचव केल्याबिोबि त्या
शाळांपासून शेतकऱ्यांत हल्लीपेक्षां ज्यास्ती चोि रनपजतील, असें तुला वाटतें काय ?

लक्ष्मणक. प्र.— खिोखि सिकािानें सदिीं रलरहले ल्या लोकांच्या, पंतोजीच्या जाग्यावि जि नेमणुका
शेतकऱ्यांच्या शाळांत केल्या नाहींत, ति मात्र पूवीप्रमाणें त्यांच्यांत चोि होणाि नाहींत व ते रनिंति उद्योगी

िंाल्यामुळें त्यांच्यात जास्ती सद्गुणी रनपजतील आरण ते आयवभट्ट फडक्या चोिासािख्यांच्या नादीं न
लागतां, आपल्या सिकािास कोणत्याच प्रकािची तोशीस न लारवतां ते मोठ्या उल्हासानें जास्ती किपट्टी
दे ण्यास समथव होतील, असें मी प्ररत्ञतेनें सांगतों. पिंतु आपल्या सिकािानें बरळस्थानांतील शेतकऱ्यांच्या
शाळांरशवाय दु सऱ्या कोणत्या लोकांकरितां आणखी शाळा घालाव्यात ?

जोतीर व. उ.— आपल्या कनवाळू सिकािानें या बरळस्थानांतील शेतकऱ्यांच्या शाळांरशवाय रघसाडी,
लोहाि,

बटई-सुताि-कढई-चांभाि-सोनाि-तांबट-साळी-झशपी

वगैिे

कािारगिांच्या

मुलांकरितां

रनिरनिाळ्या शाळा घालू न त्यांमध्यें त्या सवांच्या कसबांसंबंधीं सवव प्रकािच्या रवद्या रशकरवण्याच्या कामीं

थोडा थोडा खचव केल्याबिोबि त्या सवव शाळांत रशकले लीं कािारगिांचीं मुलें फािच थोडीं चोि रनपजतील,
असें मी खात्रीनें सांगतों.

लक्ष्मणक. प्र.— एकंदि सवव बरलस्थानांतील कािारगिांच्या मुलांसाठी शाळा घालण्याकरितां आपल्या

सिकािनें ियते च्या कोणत्या फंडातून खचव किावा ? कािण, कािागीि लोक शेतकऱ्यांसािखा सिकािास
लोकल फंड दे त नाहींत.

जोतीर व. उ.— असें जि आमच्या सिकािाचें म्हणणे आहे , ति त्यांत त्यांची थोडींसी गैिसमज आहे असें

म्हटले पारहजे; कािण त्यांनीं पारहजे असल्यास शेतकऱ्यांपासून वसूल केले ल्या किपट्टीच्या िॉयलफंडांतन
ू

थोडासा पैसा खचव करून कािागीि लोकांच्या मुलांकरितां शाळा घातल्याबिोबि ते यूिोप व अमेरिका

खंडांतील कािारगिांसािखे थोड्या झकमतींत नांगि, कुळव, पाभािी, कोळपी, काढणी व मळणी वगैिे
नानाप्रकािचीं यांरत्रक आऊतें लागोपाठ सहज शेतकऱ्यांसाठीं जेव्हां कितील, ते व्हां शेतकिी लोक आपल्या

सिकािास जास्ती कि दे ण्यास सहज समथव होतील. यामुळें एकंदि सवव बरळस्थानांतील क्षरत्रयांसह
सिकािचा बोलबाला होऊन त्याची या जगांत अगाध रकर्षत होईल.

लक्ष्मणक. प्र.— सिकािानें एकंदि सवव शेतकऱ्यांसह कािागीि लोकांकरितां शाळा घातल्या आरण त्यांनीं

आपआपलीं मुलें धुतव आयव पुिारणकांच्या रचथावणीवरून त्या शाळें त रशकण्याकरितां जि पाठरवलीं नाहींत,
ति ते थें आपल्या सिकािानें काय उपाय किावा ?

जोतीर व. उ.— एकंदि सवव अ्ञतानी शेतकऱ्यांसह कािारगिांनीं आपआपलीं मुलें त्यांच्या शाळें त हट्टानें जि
पाठरवलीं नाहींत; ति सिकािानें असल्या हे कड लोकांचीं मुलीमुलें शाळें त रशकण्यारवषयीं बेलाशक

सक्तीचा कायदा किावा आरण सिकािी सत्यपाळकांकडू न त्या सवव लोकांस असा बोध किावा कीं, तुम्ही
आपलीं मुलें जि आपआपल्या शाळें त पाठरवलीं नाहींत, ति तीं मुलें आळसामुळें उनाड होतील आरण

आपलीं पोटें जाळण्याकरितां तीं चोऱ्या करूं लागतील; यामुळें त्यांस सक्तमजु िीची रशक्षा दे ऊन त्यांच्या

पायांत रबड्या घालू न त्यांच्या संिक्षणासाठी सिकािास खबिदािी ठे वावी लागेल. तशींच तुमचीं मुलें
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आळसामुळें अट्टल चोि िंाल्यावि शेजाऱ्यांच्या घिांवि दिवडे घालू न त्यांस जि जखमा कितील, ति
सिकािास त्यांस काळ्या पाण्याच्या सजा द्याव्या लागतील आरण त्याप्रीत्यथव सवव खचव सिकािी खात्यांतून

किावा लागेल. तशींच तुमचीं मुलें आळसामुळें रनसंग बंडखोि होऊन प्रांतांतील गांवें लु टतांना ते थील
कांहीं घिें जाळू न लोकांची खूनखिाबी कितील, त्यांच्या चीजवस्तूंसह द्रव्याची नु कसानी करून त्यांच्या

बायापोिांस तळतळायास लावतील-आरण ते थील एकंदि सवव व्यापािधंद्यांची अव्यवस्था जि कितील, ति
सिकािास त्यांतील रकत्येक बंडखोिांस तोफेच्या तोंडीं दे ऊन बाकीच्यांस फाशीच्या रशक्षा द्याव्या लागतील

व त्या सवांप्रीत्यथव सिकािास जेव्हां पोलीस ठे वण्याचा प्रसंग येईल; ते व्हां त्या सवव खचाचा बोज्या तुम्हां सवव

शेतकऱ्यांसह कािारगिांसह सोसावा लागेल इतकेंच नव्हे पिंतु, तुमचीं मुलें चोि, दिवडे खोि आरण बंडखोि
िंाल्यामुळें सिकाि त्यांस रशक्षा दे ऊन त्यांची िस्तोिस्ती जेव्हां झधड काढील, ते व्हां तुम्हां त्या बंडखोिांच्या
आईबापांस लज्जेस्तव पिागंदा होऊन आपलीं तोंडें काळीं किावीं लागतील आरण तुमच्या रनिारश्रत अबला

सुनाबाळांस शोकसमुद्रांत गटं गळ्या खाव्या लागतील--तुमच्या भाऊबंदांच्या मुखाला ा ळीमण लागून
तुमच्या सोयऱ्याधायऱ्यांचा कोणी आदिसत्काि किणाि नाहींत आरण तुमच्या इष्टरमत्रांस लज्जा प्राप्त होऊन

त्यांस चािचौघांत खालीं माना घालाव्या लागतील. त्याचप्रमाणें तुम्हीं आपलीं मुलें आपल्या शाळें त जि
पाठरवलीं नाहींत, ति ती उनाड होऊन, वयांत आल्याबिोबि काळ्या कृष्ट्णासािखे िनलम ज होऊन व्यरभचाि
करूं लागल्यामुळें ते सवव, स्वभावानें सदाचािी लोकांच्या रतिस्कािास पात्र होतील आरण त्यांच्यासाठीं
एकंदि सवव लोकांत तुंबळ हाणामाऱ्या, ठोकाठोक्या, खूनखिाब्या होऊं लागतील व त्यांचा बंदोबस्त

ठे वण्याकरितां सिकािास रशबंदी ठे वण्याचा जो कांहीं खचव पडे ल, त्याचा बोजा तुम्हां शेतकऱ्यांसह
कािारगिांच्या उिावि बसेल. त्याचप्रमाणें तुम्ही आपलीं मुलें आपआपल्या शाळें त जि पाठरवलीं नाहींत, ति

तीं मुलें वयांत आल्याबिोबि आपलीं पोटें जाळण्याकरितां धूतव आयवभटांतील कृरत्रमी कज्जेदलाल

कुलकण्यांच्या नादीं लागून गावांतील रनिपिाधी स लस, भल्य गृहस्थांरवरूद्ध खोया स क्षी दे ऊन
त्यांजवि खोटे कागद कितील; आरण सिकािारवरूद्ध बनावट छापील कागद व बनावट नोटा करून

अट्टल खोटें बोलणािे जेव्हां होतील, ते व्हां सिकािास त्यांचे इनसाफ किण्याकरिता पगािी न्यायाधीश

नेमावे लागतील व या सवांचा खचव शेतकऱ्यांसह कािारगिांच्या बोडक्यावि बसेल. सािांश, एकंदि सवव
जगांतील लोकांनीं आपआपल्या मुलीमुलांस शाळें त घालवून त्यांस सत्य्ञतानरवद्या रदल्याबिोबि सहजच ते

सवव लोक सद्गुणी िंाल्यामुळें कोणी कोणाच्या िाष्ट्रांवि स्वाऱ्या किणाि नाहींत आरण यामुळें एकंदि सवव
जगांत जागोजाग शेतकऱ्यांसह कािारगिांच्या रनढळाच्या घामाचें कोयावरध रुपये खची घालू न रनिथवक
फौजफाटे ठे वण्याचा त्या सवव सिकािांस प्रसंग येणाि नाहीं, अशारवषयीं बोध किा म्हणजे कामे िंालें .
लक्ष्मणक. प्र.— कां हो तात्यासाहे ब-चोिापेक्षां जास्ती दोषी कोण आहे त ?
जोतीर व. उ.— चोिाच्या दोषांरवषयीं मी तुला पूवी याच रनबंधात कळरवलें आहे . पिंतु या पृथ्वीच्या

पृष्ठभागावि जे कांहीं लोक आपल्या रहतमतलबासाठीं नास्स्तक बनले आहे त, ज्यांनीं आपण सवांच्या
रनमाणकत्याची उचलबांगडी करून त्याच्याऐवजीं त्यांनीं पिारजत केले ल्या अ्ञतानी लोकांचे आपण स्वतः

अहं िह्म अथवा भूदेव होऊन त्यांची रनवड करून त्यांस तुच्छ मारनतात, अशा धूतव मतलबी लोकांच्या शाळें त
रशकले लीं रविान मुलें अट्टल रनदव य चोि िंालीं आहे त.

लक्ष्मणक. प्र.— आतां येथें या रनदव य रविान चोिांरवषयीं थोडें थोडें प्ररतपादन किाल, ति बिें होईल.
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जोतीर व. उ.— अ्ञतानी लाचाि चोि पोटाकरितां चोऱ्या करितात; पिंतु शाळें त रशकले ल्या नास्स्तक
चोिांपक
ै ीं रकत्येक सिकािापासून दिमहाचे दिमहा पगािासह गाडीघोड्याबद्दल भत्ते घेऊन सिकािचें

चाकि होतात; आरण सिकािची चाकिी इमानें इतबािें न कितां अ्ञतानी ियतेचा न्याय करितांना

त्यांजपासून लाचलु चपत खाऊन आपल्या घिोघि ते च रनलव ज्जपणें पोकळ सोंवळे बनून लटकाच
अस्स्तकपणाचा डौल घारलतात.

लक्ष्मणक. प्र.— अ्ञतानी ियते पासून लांच खाणाऱ्या रनलव ज्ज सोंवळ्या चाकिास तूतव बीनभाड्याच्या घिांत
मौजा मािण्याकरितां सोडू न द्या, पिंतु त्यांच्यातील रकत्येक लोक सिकािी कामगािांस फसवून अ्ञतानी

लोकांत डौल रमिरवण्याकरितां सिकािापासून पगाि घेतल्यारशवाय आनििी माजीस्त्रेटाचे हु द्दे पतकरितात,
यारवषयीं तुमचें काय मत आहे ?

जोतीर व. उ.— त्यांच्यापैकीं रकत्येकांस कामापुिती रवद्या नसून त्याला जगाचा रबलकूल अनु भव नसतो-ज्याला मॅररक्युलेशन परिक्षा कशाला म्हणावें, हें त्यांस मुळींच माहीत नसतें, असे अज कते ठोंबें केवळ
बड्या घिाण्यांतील सिदािांचे पुत्र असले , म्हणजे त्यांस ऑनििी मॅरजस्त्रेटाचे हु द्दे दे तात. अहो, यांतील
रकत्येकांस आपल्या घिांतील प्रपंच व बायकापोिांची नीट व्यवस्था ठे वण्याचें ्ञतान नाहीं, ति त्यांस अ्ञतानी
शूद्रबांधवांचा न्याय बिोबि कसा करितां येईल ? जे आपण आपल्या जातीचा पोकळ श्रेष्ठपणांचा तोिा

रमिरवणािे असून, बाकीच्या एकंदि सवव जातीच्या लोकांस नीच मानणािे असतात, त्या सवांवरून त्यांनीं
नीच मानले ल्या एकंदि सवव जातींच्या लोकांनीं त्यांच्या न्यायाच्या नांवानें कां िशमणग किावा ?

लक्ष्मणक. प्र.— ह्याचप्रमाणें पगाि घेतल्यारशवाय सवव वृद्ध पेन्शनि रविान व कळचेटे कुळकण्यासह, ट, फ
किणािे पाटील लोक लवादांचीं कामें करितात, यारवषयीं तुमचें काय मत आहे ?

जोतीर व. उ.— पांजिपुऱ्यांतील जनाविांप्रमाणें सिकािी नोकिी करून जीणव िंाले ले पेन्शनी लायक
लोकांसह कळचेटे कुळकणी, ट, फ किणाऱ्या ठोंब्या पाटलांस रखशांत घालू न त्याची पिवा न करितां जे

एकंदि सवव लोकांस नीच मानून आपल्या जातीच्या श्रेष्ठपणाचा ताठा रमिरवतात, अशा जगमत्सिी
लोकांपासून अ्ञतानी लोकांचा नीट इनसाफ होऊन त्यांचें कल्याण होणें, फािच कठीण.

लक्ष्मणक. प्र.— त्याचप्रमाणें सिकािपासून कांहीं वेतन घेतल्यारशवाय एकंदि सवव तरूण अथवा वृद्ध रविान

लोक म्युरनरसपारलटीचे सभासद िंाल्यामुळें बाकीच्या एकंदि सवव जातींच्या लोकांचें रहत होतें काय ?
यारवषयीं तुमचें मत कसें काय आहे ?

जोतीर व. उ.— अिे , या तुमच्या एकंदि सवव म्युरनरसपारलयांत धूतव आयवभटांच्या अमलांत नीच मानले ला
चांभाि, कढई, मोची, म्हाि, मांग वगैिे लोकांपैकी एक तिी सभासद आहे काय ? असल्यास दाखीव ?

लक्ष्मणक. प्र.— आयवभटांनीं कृत्रीमानें नीच मानले ल्या शूद्रांपक
ै ीं एकरह अरतशूद्र म्युरनरसपालटींत सभासद
नाहीं, कािण त्यांच्यामध्यें म्युरनरसपारलटींत बसण्याजोगता रविान कोणी अद्याप िंालाच नाहीं.

जोतीर व. उ.— यावरून इंग्रज लोकांतील पावणे दोन शहाण्या गवरनर जनरल लॉडम िरपन सिकािी
अरधकाऱ्यानें या आयवभटांनीं नीच मानले ल्या अरतशूद्रांरवषयीं चांगला पोक्त रवचाि केल्यारशवाय त्यानें
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कोणत्या आधािावरून या बरळस्थानांतील लोकांस म्युरनरसपालटीचा अरधकाि रदला. कािण उदाहिणाथव ,
या पुणे शहिांतील म्युरनरसपालटीचा अरधकाि सिकािानें आपल्याकडू न काढू न एकंदि सवव जातीच्या

लोकांकडे रदल्यामुळें युिोरपयन कले क्टिासािखे बडे बडे सिकािी कामगाि या शहिाकडे ढु ं कूनसुद्धा
पहात नाहींत व ते थील सभासदांच्या हयगयीमुळें हल्लींच्या या म्युरनरसपारलटींतील हे ल्थ ऑरफसिाची

हलालखोरि धंद्यारवषयीं ियते चें द्रव्य खचव किण्याच्या कामीं व गंज पेठेंत जी अव्यवस्थी केली आहे , ती
समक्ष पारहल्याबिोबि त्याच्यारवषयीं कोणाच्या मनाला रकळस वाटणाि नाहीं असा पुरुष रविळा सांपडे ल !

कािण भाड्याच्या तट्टांला त्यांच्या भाडोत्री यजमानानें त्यास मागावि चालण्याकरितां रकती जिी टु मण्या

रदल्या, तिी हे शु द्धीवि येऊन मागावि नीट चालावयाचे नाहींत, यास्तव अरतशूद्र शेतकिी रविान् होऊन

त्यांनीं आपले आसूड अंगाभोवतालीं रफिवून त्यांस यथास्स्थती फटकािे रदल्यारवना हे पुिपुि × × करून
गाळावयाचे नाहींत.

लक्ष्मणक. प्र.— त्याचप्रमाणें खोटे कागद करून लबाड बोलणाऱ्यांपेक्षां जास्ती दोषी कोण आहे त ?
जोतीर व. उ.— खोटे कागद वगैिे करून लबाड बोलणाऱ्यांपेक्षां जास्ती दोषी त्यांस म्हणावें कीं, जे
सवांच्या रनमीकाच्या नांवानें स्वतःच्या कल्पनेनें बनावट धमवपुस्तकें करून अ्ञतानी शूद्र वगैऱ्यांस लु टून
आपल्या पोिाले किांचीं पोटें जाळतात.

लक्ष्मणक. प्र.— त्यारवषयीं आम्ही काय खासा उपाय किावा, यारवषयीं आम्हा सवांस कळवाल, ति बिें
होईल.

जोतीर व. उ.— याला उपाय आयवभटांनीं नीच मानले ल्या सवव शूद्रारद अरतशूद्रांसह रभल्ल, कोळी वगैिे
मानव बांधवांनीं आपआपल्या कन्यापुत्रांस शाळे मध्यें पाठवून त्या सवांस सत्य्ञतान रशकरवण्याचा आिंभ
किावा, म्हणजे कांहीं काळानें आपण सवांच्या मुलीमुलांस सत्य्ञतान प्राप्त िंाल्याबिोबि त्यांतून शूद्र

वगैऱ्यांतील एखादा सत्पुरुष आपणा सवांच्या समाधीवि पुष्ट्पवृरष्ट करून, आपणा सवांच्या नांवानें उल्हास
किील, असें मी स्वसंतोषानें भरवष्ट्य करितों.

मणृत्यू
यशवंत जोतीर व फुले . प्र.— मृत्यु म्हणजे काय ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.— एकंदि सवव प्राणीमात्रांचें दे हस्स्थत प्राण्याचें जे गमन तें.
यशवंत. प्र.— रकत्येक मानव स्त्रीपुरुषांच्या तान्ह्या मुली-मुलांस मिण येण्याच्या पूवी क्ले श होतात, ह्याचे
कािण काय असावें, यारवषयी थोडक्यांत कृपाकरून प्ररतपादन किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.— रकत्येक तान्ह्या मुली-मुलांच्या मिणाच्या पूवी त्यांस क्ले श होतात, ह्यांचें मूळ कािण
त्यांचे माता-रपत्यांनीं कांहीं कामीं अपिरमत वतवन केल्यामुळें त्या उभयतांच्या शरििांत काहीं एक प्रकािचे

िोग स्थायीक होतात, यामुळें त्यांचीं तान्हीं बाळकें मिण येण्याच्या पूवी क्ले शानें तडफडू न आपले प्राण
सोरडतात.
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यशवंत. प्र.— तान्ह्या बाळकांरवषयीं पुिे--पिंतु रकत्येक मानव तरूण अथवा वृद्ध स्त्री-पुरुषांस मिणाच्या
पूवी क्ले श होतात, याचीं कािणें काय असावीत ?

जोतीर व. उ.— याचीं कािणें सांगतों ऐक--एका मानव स्त्रीनें मानव पंचासमक्ष एखाद्या मानव पुरुषास
आपला भ्ताि कबूल करून त्याजबिोबि जेव्हां ती सवव कामी सवव काळ प्रतािणा करिते, ते व्हां रतला
मिणाच्या पूवीं पिाताप िंाल्यामुळें क्ले श होतात. त्याचप्रमाणें एका मानव पुरुषांनें मानव पंचासमक्ष एखाद्या

मानव स्त्रीस आपली भाया कबूल करून रतजबिोबि जेव्हां सवव कामीं सववकाळ दगेबाजी किीतो, ते व्हां
त्याला मिणाच्या पूवीं पिाताप िंाल्यामुळें क्ले श होतात. इतकेंच नव्हे , पिंतु, रकत्येक मानव पुरुष आपल्या

रहतमतलबासाठी आपल्या शेजाऱ्यांबिोबि नानाप्रकािच्या ठकबाज्या करितात आरण रकत्येक जुलीयस
सीिंिासािखे आपल्यास िाज्य प्राप्त व्हावें म्हणून आपल्या पदिच्या जॉहांमदव रशपायांकिवीं लक्षावधी

आपल्या मानव शेजािी बांधवांचा वध किणाऱ्यांस मिण येण्याच्या पूवी पिाताप िंाल्यामुळें अरतशय क्ले श
होतात. अिे ! एका मनु ष्ट्यानें एखाद्या क्षुल्लक अशा मानवाची अन्यायानें जि हत्या केली, ति आपल्यास
रकती क्ले श होतात ? त्याचप्रमाणें जु लीयस सीिंिानें लक्षावरध प्राण्यांचा जि वध केला, ति त्याला त्याच्या
मिणापूवी पिाताप िंाल्यामुळें त्याला रनःसंशय क्ले श िंाले असतील, त्यारवषयीं येथें रसद्ध किण्याचें
प्रयोजन रदसत नाहीं.

यशवंत. प्र.— कां हो, जु लीयस सीिंि अपमृत्युनें मिण पावला काय ?
जोतीर व. उ.— जु लीयस सीिंि अपमृत्युनें मुळीच मिण पावला नाहीं. प्रथम तो लोकसत्तात्मक िाज्याचा
पूणव भक्त होता व त्या कामीं त्यास थोडे सें सामथ्यव येतांच आपल्या िोम येथील लोकसत्तात्मक िाज्यांतील

एकंदि सवव मानव बांधवांस गुलाम करून त्यांच्यावि आपण स्वतः िाजा होण्याचा (त्याने) यत्न केला, पिंतु

हें ईश्विास न साहू न त्यानें रनःपक्षपाती िूटस, जो त्याचा रजवलग रमत्र होता, त्याच्या मनात भिवून
त्याजकडू न भि दिबािांत क्यास्काच्या हातून सीिंिाच्या पोटांत नागवी खंजीि खु पसून त्यास जेव्हां

घायाळ केलें , ते व्हां त्यास आपला प्राण सोडण्याच्या पूवी रकती क्ले श िंाले असतील, यारवषयीं तूंच रवचाि
करून पहा, म्हणजे िंालें .

यशवंत. प्र.— या पृथ्वीच्या पाठीवि जुलीयस सीिंिपेक्षां जास्ती दु ष्ट कोण होता ?
जोतीर व. उ.— जु लीयस सीिंिापेक्षां जास्ती दु ष्ट आयवभटांतील पिशु िाम होता व प्राचीन काळीं आयांनीं

ज्या लोकांस पिारजत करून त्यांस आपले रपढीजादा दासनु दास केले , अशा रनवळ अ्ञतानी शूद्रारद
अरतशूद्र, पंगू लोकांस फसरवण्याकरितां रनलव ज्ज आयव, हल्लीं पिशु िामास दे वाचा अवताि म्हणतात. पिंतु
माणसाचा अवताि जो पिशु िाम त्यानें या बरळस्थानांतील क्षेत्रांच्या मालकांपैकी रकत्येक क्षरत्रयांचा रनकिानें

जेव्हां वध केला, ते व्हां त्यानें त्या जॉहांमदव क्षरत्रयांच्या रनिारश्रत अबला गभीणी रस्त्रयांचा “लांडग्यासािखा”
पाठलाग करून त्यांस पुत्र प्रसवतांच त्यांचा रनदव यपणानें वध करून या लाचाि क्षित्रकींस दु ःखसमुद्रांत
ढकलू न रदलें . वाहवा िे आयवभटांची अवतािाची कल्पना ! या रनदव य दु ष्ट पिशु िामास सैतानाचा
अवतािसुद्धां कोणी म्हणणाि नाहीं, कािण मुसलमानांनीं कस्ल्पले ले सैतान या पिशु िामापेक्षां फाि बिे
नव्हे त काय ?

यशवंत. प्र.—या पृथ्वीच्या पाठीवि आयांतील दे व पिशु िामापेक्षां जास्ती अधम रनष्ट्पन्न कोण िंाला ?
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जोतीर व. उ.— आयांतील दे व परशु र मण पेक्ष ं जास्ती अधम कालच्या आयवभट पांड्यांच्या चपाती बंडातील
आयवभट पेशवा होय. कािण, आयांतील दे व पिशु िामानें या आपल्या बरलस्थानांतील मूळच्या जाहांमदव

क्षरत्रयांस त्यांच्या नूतन उपजले ल्या अभवक पुत्रांचा मात्र वध केला, पिंतु कानपूिच्या छावणींत
आयवभट्टांतील रनदव य बंडखोि पेशव्यानें बायकापोिांच्या शहास गुत
ं ले ल्या जाहांमदव इंस्ग्लश रशपायासमक्ष

त्यांच्या भांबावले ल्या रस्त्रयांसह त्यांच्या कडे विच्या तान्ह्या कन्यापुत्रांस रहसकावून रदवसां रनदव यपणानें वध
करून अखेिीस पुरुष मंडळीवि गमतीगमतीनें पाळीपाळीनें प्रत्येकांवि बंदुकरपस्तुलाचे ताशेिे िंाडू न त्या

सवांचे हाल हाल करून प्राण घेतले ; यावरून पेशव्यांच्या मनाला मिण्यापूवी पिाताप िंाल्यामुळें क्ले श
िंाले नसतील, कािण आयव लोक नेहमीं अहं िह्म बनतात. त्यांच्या मनाला आपण सवांच्या रनर्षमकाची

भीडमयादा रबलकूल वाटत नाहीं, यास्तव त्या लोकांस पापपुण्याचा रवरधरनषेध मुळींच वाटत नाहीं आरण

अशा असुिांच्या जातीस भूदेव मानून त्यांच्या पायाचीं तीथव रपतात, अशा लोकांस काय म्हणावें ! बिे, असो,

पिंतु असल्या तऱ्हे च्या व्यस्क्त त्यांच्या माता-रपत्यांनीं जन्मतांच जि नाहींशा केल्या असत्या, ति एकंदि सवव
जगांतील लक्षावधी कुटु ं बांस अरनवाि त्रास भोगावे लागले नसते आरण त्यांस त्यांच्या मिणाच्या पूवी
पिाताप िंाल्यामुळें क्ले श भोगावे लागले नसते .

यशवंत. प्र.— असल्या तऱ्हे च्या व्यस्क्त पृथ्वीच्या पाठीवि जि असल्या, ति त्या पुढें कदारचत एखादे वेळीं

वळवळ किणाऱ्या रवषािी सपासािखे भयानक होतील, यास्तव आपण सवांनीं त्यांजरवषयीं नेहमीं सावध
िारहलें पारहजे. असो, पिंतु कोणत्या कािणावरून मानव स्त्री अथवा पुरुष आपल्या मिणाच्या पूवी शांतपणें
आनंदात आपले प्राण सोरडतात ?

जोतीर व. उ.— मानव स्त्रीपुरुष आपलीं लग्नें िंाल्यानंति ते रनमवळ अंतःकिणानें सत्यास स्मरून
एकमे कांशीं जेव्हां सववकाळ सववकामीं सत्य-आचिणांत आपलें सवव आयुष्ट्य घालरवतात. यास्तव मिण
येण्याच्या पूवीं ते शांतपणें आपले प्राण सोरडतात. रकत्येक मानव स्त्रीपुरुष आपल्या शेजाऱ्यांचें बिें
किण्यासाठीं सववकाळ प्रयत्न करितात, म्हणून त्यांच्या मिणापूवीं त्यांस कोणत्याच प्रकािचे क्ले श होत

नाहींत. तथारप रकत्येक अशक्त रभत्र्या स्वभावाचे केवळ भारवक मानव स्त्रीपुरुषांच्या आजािीपणांत त्यांच्या
इंद्रीयांचे व्यापाि फािच मंद पडतात. यामुळें त्यांपैकीं रकत्येक बावचळू न असें म्हणतात,दे वाचे दू त आले

आरण रकत्येक म्हणतात कीं, यमण चे दूत आले आरण रकत्येक सॉिेटीस, येशू रिस्त, महं मद वगैिे महा
सत्पुरुषांसािखे, एकंदि सवव आपल्या मानव स्त्रीपुरुषांच्यां संतानानें सत्य वतवन करून त्यांनीं आपलें आयुष्ट्य
आनंदांत घालवावें म्हणून रजवंत असतां िंटतात. यास्तव मिण येण्याच्या पूवीं त्यांच्या मुद्रेवि शांतपणें

आनंदाचा गांभीयव प्रकाश पडतो. अशा “सत्पुरुष स
ं जग च्य ाल्य क आिक सत्य ची िवभूती” असें म्हणावें
आरण तेच मृत असून एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुषांच्या हदयमंरदिांत आठवणरूपी जागृत होऊन त्रास

करितात. यास्तव प्रत्येक मानव स्त्रीपुरुषानें रजवंत असतां सत्यास जीवीं धरून त्याप्रमाणें सत्य आचिण

केल्यानें त्यांच्या वृत्तींत अत्यंत गांभीयवपणा येऊन त्यास काळ समीप असल्यामुळें कस्ल्पत पिलोकाचें भय
वाटत नाहीं. यास्तव आपण शु द्धीवि असतां आपल्या कन्यापुत्रांसह कुटु ं बांतील एकंदि सवव तरुणांस
सत्यारवषयीं बोध करून एकंदि सवव सोयिेधायिे इष्टरमत्र वगैऱ्यांचा रनिोप घ्यावा आरण शांतपणें सत्यास
स्मरून पुढें रदले ली प्राथवना किावी.
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॥ प्र थमन ॥
या तुझ्या अमयाद रवस्तीणव पोकळीमध्यें अनंत सूयवमंडलांसरहत या पृथ्वीविील प्राणीमात्रांसह मज

मानवास रनमाण करून मला सदसरद्वचाि किण्याची बुरद्ध रदलीस व तुझ्या आ्ञतेप्रमाणें सत्यास स्मरून मी
या जगांत वतवन केलें , हें तूं जाणतोस, यास्तव तूं मािंा अंरगकाि किशील, अशी मािंी पूणव खात्री आहे

आरण त्याचप्रमाणें माझ्या बाकी एकंदि सवव मानव बरहण-भांवडांनीं सत्यास स्मरून आचिण केल्याबिोबि,
त्यांचारह अंरगकाि रनःसंशय किशील !! तुिंी सत्यसत्ता वाढो !!!

यशवंत. प्र.— मानव स्त्री अथवा पुरुषांचें प्राणोत्िमण िंाल्याबिोबि त्याच्या प्रेतारवषयीं प्रथम काय किावें ?
जोतीर व. उ.— त्या प्रेतास घिांतील एखाद्या हवाशीि खोलींत रबछान्यावि रनजवावें आरण त्या खोलींत
शवाजवळ एखाद्या पोक्त मनु ष्ट्यास मात्र बसवून एकंदि सवव घिांतील हवा स्वच्छ होण्याकरितां थोडाथोडा
उद-कापूि जाळण्याचें सुरू किावें आरण बाकीच्या एकंदि सवव कुटु ं बांतील बायकापोिांस मोठ्यमोठ्यानें

िडण्याचा कोल्हाळ करूं न दे तां, त्यांसह एकंदि सवव इष्टरमत्रांनीं खोलीच्या बाहे िच्या बाजूस बसून मृतानें

आजपावेतों आपल्या सवांच्या रनर्षमकास स्मरून सत्य आचिण कसें केलें , यारवषयीं पक्ा प्रहि अथवा दीड
प्रहि रवचाि किीत बसावें.

प्रेत ची गती
बळवंतर व हरी स ावळार. प्र.— एकंदि सवव मानव कन्यापुत्रांनीं आपल्या मातारपत्यांच्या प्रेतांची गरत
कशी लावावी ?

जोतीर व गोकविर व फुले . उ.— एकंदि सवव मानव कन्यापुत्रांच्या मातेनें अथवा रपत्यानें आपल्या
मिणाच्या अगोदि आपल्या प्रेताची कोणत्या प्रकािानें गरत लावावी, म्हणून त्यांनीं स्वतःची आपली इच्छा

जशी प्रदर्षशत केली असेल, त्याप्रमाणें त्याच्या कन्यापुत्रांसह एकंदि सवव मानव स्त्रीपुरुषांनीं त्याच्या प्रेताची
गरत लावावी. अथवा मानव मातारपत्यानें त्याच्या मिणाच्या अगोदि त्याच्या प्रेतारवषयीं आपली इच्छा

कोणास प्रदर्षशत जि केली नाहीं, ति त्यांच्या कुटु ं बांत पूवींपासून चालत आले ल्या वरहवाटीप्रमाणें त्यांच्या
प्रेताची गरत लावावी.

बळवंतर व. प्र.— मानव प्राण्यांच्या प्रेताची गरत लावण्याचे प्रकाि जे आहे त, त्यांरवषयीं फािच थोडक्यांत
प्ररतपादन जि किाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.— भूमींतील कसिवाळव्या वगैिे कीटकांनीं प्रेताचा भंडािा करून खाण्याकरितां चाि

खंडांसह बेटांतील बहु तेक लोक आरदपासून हा काळपावेतों आपल्यांतील प्रेतांस मातीआड करून त्यांवि
खु णेकरितां एखादा मोठा दगड ठे रवतात अथवा समारध बांरधतात.--जलांतील मगिमासे वगैिे प्राणीमात्रांनीं
प्रेताचा भंडािा करून खाण्याकरितां कांहीं लोक आपल्यांतील प्रेत जास्ती रुरचकि व्हावें, म्हणून यांस

थोडसा अग्नीचा डाग दे ऊन वाहत्या पाण्यांत ढकलू न दे तात. भूमीविील कोल्हे लांडगे वगैिे चतुष्ट्पाद

जनाविांनीं प्रेताचा भंडािा करून खाण्याकरितां कांहीं लोक आपल्यांतील प्रेताचे हातपाय तोडू न
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चव्हायाच्या चाि िस्त्यावि फेकून दे त असत, यारवषयीं ग्रंथांत मात्र आधाि आहे , असें रकत्येक लोक
म्हणतात; पिंतु हल्लीं तसा प्रकाि माझ्या पाहाण्यांत कधीं आला नाहीं. तथारप कांहीं रनदव य जातीचे लोक
आपल्यांतील प्रेतासह प्रेताच्या रजवंत असले ल्या भायेस जाळू न टारकतात आरण त्यारवषयीं त्यांच्या शास्त्रांत
ले ख दाखरवतात. पिंतु त्याचप्रमाणें त्यांच्यातील महापरतव्रते च्या प्रेतासह प्रेताच्या रजवंत असले ल्या
भ्तािास जाळू न टाकावें, म्हणून त्यांच्या शास्त्रांत अरजबाद मुळींच ले ख नाहीं, यावरून त्यांच्यांतील

शास्त्रकते परहल्या प्रतीचेच अधम होते, असें रसद्ध होतें. –आकाशांतील कावळे , रगधाडें वगैिे रिपाद
पक्ष्यांनीं प्रेताचा भंडािा करून खाण्याकरितां कांही लोक आपल्यांतील प्रेतास आडिानांत एके बाजूला
एकांत स्थळीं नेऊन ठे रवतात. कांहीं लोक आपल्यांतील प्रेतास अग्नीमध्ये ढोसढोसून त्याची िाखिांगोळी

करितात आरण भूमींतील, जलांतील, भुरमविील आरण आकाशांतील कीटक पशु पक्ष्यारद प्राणीमात्रांस धुिी

दे ऊन त्या प्रेताच्या नांवानें मूठभि भाताचे अथवा करणकीचे झपड करून दभवरूपी गवताच्या कावळ्याला मात्र
लटु मुटी अपवण करितात. आरण एकंदि सवव कावळे वगैिे मुक्या जनाविांची समजूत कारढतात.

बळवंतर व. प्र.— कां हो, मूळ मानव स्त्रीपुरुषांस काष्टापासून अग्नी कसा होतो, यारवषयीं त्यांस मुळींच
मारहती जि नव्हती, ति इिाणी आयव लोकांनीं कावळे रगधाडांच्या तोंडाला पानें पुसून त्यांनीं आपल्या प्रेताचें
दहन कसें केलें असेल ! यांतील मूळ इंरगत काय असावे ?

जोतीर व. उ.— इिाणी आयव लोकांनीं या बरलस्थानांत लागोपाठ सतत शेकडों वषें स्वाऱ्या करून येथील
मूळच्या क्षेत्रस्थ दस्यू लोकांतील रकत्येक महािथी वीिांचा िणांगणीं पिशु िाम आयानें संहाि करितांच,

त्यांच्या रस्त्रयांच्या पोटीं होणाऱ्या अभवकांचा वध करून बाकी सवव मांगम्हाि वगैिे लोकांस रपढीजादा जेव्हा

अरनवाि त्रास दे ऊं लागले , ते व्हा बरलस्थानांतील क्षेत्रस्थ दस्यू लोकांस अरतशय संताप जेव्हां िंाला, ते व्हा

त्यांनीं आयांच्या प्रेतांस कावळे रगधाडांच्या हातीं लागूं न दे तां त्यांच्या प्रेतांस हटकून रछन्न रभन्न करून,
त्यांची पारहजेल तशी िे षाने रवटं बना करूं लागले . यामुळें एकंदि सवव इिाणी आयव लोक आपल्यांतील
एकंदि सवव स्त्रीपुरुषांसह आपल्या कन्या-पुत्रांचे प्रेतास दहन करू लागले असावेत, असा अदमास रनघतो.

बळवंतर व. प्र.— असो, पिंतु एकंदि सवव स्त्री-पुरुषांनी आपल्यातील प्रेतांची गरत लावण्याकरितां काय
किावें ?

जोतीर व. उ.— प्रेताची गरत लावण्याकरितां प्रथम त्याच्या कन्या-पुत्र, आप्तवगव स्त्री-पुरुषांनीं त्यास स्नान
घालू न त्याच्या अंगास सुवारसक तेल लावावें. त्यास वस्त्रें नेसवून त्याजकरितां तयाि केले लें रतिडें अथवा

जनान्यांत नेऊन रनजवावें. त्यांचें सवांग आच्छारदत करून त्यावि पुष्ट्पांच्या माळा घातल्यानंति त्याच्या
पुत्रांसह एकंदि सवव रमत्रांनीं पाळीपाळीनें प्रेतास खांदे दे ऊन स्मशानभूमीच्या रठकाणावि न्यावें. प्रेताची

कोणत्यारह तऱ्हे ची गरत लावण्याच्या पूवीं त्याच्या अंगाविचीं वस्त्रें काढू ं नयेत. नं ति स्मशानांतून
आपआपल्या घिोघि जाण्याच्या पूवी एखाद्या सत्यपालक वृद्धानें रनमीकांरवषयीं प्राथवना किावी, ती अशी
की :--

प्र थमन
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तूं एकंदि सवं पृथ्वीविील मातीस रनमाण करून रतच्यािािें आम्हां सवव प्राणीमात्रांचें पोषण

किरवतोस. यास्तव आम्हांपक
ै ीं एका मानवाचें प्राणोंत्िमण िंाल्यामुळें त्यांतील माती, मातीस रमळवून
आम्ही सवव तुझ्या शाश्वत अरवनाशी सत्याकडे वळतों.

बळवंतर व. प्र.— प्रेतांची गरत लावते वळ
े ीं कांहीं मानव स्त्री-पुरुष आपण आपल्यासच उं च मारनतात आरण
जगरवरुद्ध सवव लोकांस रधःकािानें नीच मारनतात व आपण स्वतः सोवळें बनून बाकी सवव मानव स्त्रीपुरुषांच्या प्रेतांस स्पशव न करितां त्यांच्या प्रेतांस कोणत्यारह प्रकािची मदत दे ण्याचा रवटाळ मारनतात. अशा
प्रकािच्या मानवाबिोबि बाकीच्या मानवांनीं कसें आचिण किावें ?

जोतीर व. उ.— अशा मानविे ष्ट्या पोकळ बढाईखोि जातीच्या लोकांनीं नीच आचिण केल्याबद्दल त्यांस
पिाताप होईतोंपावेतों ते रजवंत असतां त्यांची इतिांनी सावलीसुद्धा न घेतां त्याजबिोबि कोणत्याच
प्रकािचा व्यापाि ठे वूं नये, म्हणजे ते शुद्धीवि आले ति येतील.

बळवंतर व. प्र.— सोंवळें किणाऱ्या लोकांपैकी कांहीं लोक असें म्हणतात कीं, आमच्या मूळ कुळस्वामी
ऋषींची उत्परत्त मांगणीपासून िंाली, यारवषयी आपण उलगडा करून सांगाल, ति बिें होईल.

जोतीर व. उ.— कोणी पिदे शांमध्यें स्वािी करूं लागल्याबिोबि ते आपल्या रस्त्रयांस बिोबि घेऊन जात

नाहींत, अशी वरहवाट पूवींपासून सांपडते . त्याचप्रमाणें इिाणांतील आयव लोकांनीं बरलस्थानांत जेव्हां जेव्हां
स्वाऱ्या केल्या, ते व्हां ते व्हां त्यांपैकीं कोणी कोळणीशीं ित िंाले , त्यांच्या कुळास वास्ल्मक आरण

व्यासऋषीचें कूळ म्हणू लागले . कोणी अरतशूद्रीण अतवा पिवािणीशीं ित िंाले , त्यांच्या कुळांस सांख्य,

कबीलि, पिाशि आरण सतीिऋषींचें कूळ म्हणूं लागले आरण चांभािणींशीं ित िंाले , त्यांच्या कुळांस
टं कऋषीचें कूळ म्हणूं लागले .

बळवंतर व. प्र.— पिंतु गाढवी, कोल्ही अथवा कुत्री या चतुष्ट्पाद, जनाविांपासून ऋषींचीं कुळें कशीं िंालीं
?

जोतीर व. उ.— मूळ ऋषींच्या माता गाढवी वगैिे कांहीं नव्हत्या; पिंतु त्या रस्त्रयांपैकीं कोणी गाढवीसािखी
आयांच्या अंगावि भोंभों करून भोकणािी होती, कोणी कोल्हीसािखी आयांच्या अंगावि हु की हु की किणािी

होती आरण कोणी कुत्रीसािखी आयांच्या अंगावि दांत रवचकून ख्याव ख्याव किणािी होती, म्हणून त्या सवव
रस्त्रयांच्या नानाप्रकािच्या स्वभावावरून त्यांचीं नांवें गाढवी, कोल्ही आरण कुत्री वगैिे पडलीं असावींत, असें
न्याय अनु मानानें ठितें. सािांश, आयव मानव स्त्री-पुरुषांपासून उत्पन्न िंाले ली खाशी संतरत या बरलस्थानांत
फािच थोडी सांपडे ल.

श्र द्ध
गोकवि गकपतर व ा ळे . प्र.— श्राद्ध म्हणजे काय ?
जोतीर व गोकविर व फुले . उ.— मृत रपतिांचे उद्देशानें पुत्रारदकांनीं किायाचीं िाह्मणभोजनें झपडदानें एतद
प्रधान कमें आहे त ती.
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गोकवि. प्र.— यावरून शूद्रारद्र अरतशूद्रांच्या पुत्रारदकांनीं आपल्या मृत मातारपत्यांच्या उद्देशानें आयवभट
िाह्मणांस भोजन द्यावें, असें ठितें.

जोतीर व. उ.— शूद्रारद अरतशूद्रांच्या घिीं आयव िाह्मणांनीं अन्नग्रहण करू नये , म्हणून मनु स्मृरत वगैिे
ग्रंथांत सांरगतलें आहे ; तें असें कीं, “िाजाचें अन्न ग्रहण केल्यानें ते जाचा नाश होतो, शु द्रांन्न ग्रहणानें
आयुष्ट्याचा नाश होतो, सोनािाच्या अन्न ग्रहणानें आयुष्ट्याचा नाश होतो आरण चमवकािाच्या (चांभािाच्या)

अन्न ग्रहणानें रकतीचा नाश होतो,” याप्रमाणें आहे . आरण “शूद्र याजक (शूद्राचा उपाध्याय) तो रजतक्या

िाह्मणांस आपल्या अंगानें स्पशव किील, त्या रततक्या िाह्मणांस दान रदलें असतां, दान दे णाऱ्या पुरुषांस
त्या दानापासून फल प्राप्ती होत नाहीं.” तसेंच मनु स्मृतींत सांरगतलें आहे , तें असें कीं, “िाह्मणांकडील अन्न
हें अमृताप्रमाणें जाणावें आरण शूद्रान्न िक्ताप्रमाणें आहे . यास्तव शूद्रांकडील अन्न वणवपित्वेंकरून करनष्ट

आहे .” ति येथें कोणी शंका घेतील, ती अशी कीं, आम्ही शूद्रांकडील अन्न घेत नाहीं, आमान्न घेतों. असें
असल्याकािणानें आमान्नास (रसध्यास) दोष नाहीं असें म्हणतील, ति त्या आमान्नारवषयीं प्रमाण ऐका. तें

असें कीं, “शूद्रांकडील जें आमान्न (झसधा) त्यास शूद्रान्न असें म्हणावें आरण पक्व िंाले लें जें अन्न असेल तें

उरच्चष्ट (उष्टे), असे जाणावें. तस्मात् शूद्रांकडील या दोन्ही प्रकािच्या अन्नाचा त्याग किावा, कािण या
दोन्ही अन्नांच्या योगानें िाह्मण दोषी होती.”

गोकवि. प्र.— यावरून गरुडपुिाणांत मृत रपतिांच्या नांवानें दान किणें यारवषयीं जें प्ररतपादन केलें आहे ,
तें सवव कस्ल्पत आहे , असें तुमच्या बोलण्यावरून रसद्ध होतें कां नाहीं ?

जोतीर व. उ.— कच्छ, मच्छ वगैिे पुिाणांसािखे, धूतव आयवभट रिकामटे कड्या िाह्मणांनीं आपलीं पोटें

जाळण्याकरिता; गरुडपुिाणाचें थोतांड आपल्या कल्पनेनें िरचलें आहे , यारवषयीं बृहस्परत या नांवाच्या
महासत्पुरुषाचे ग्रंथातील आधाि दे तों, तो असा कीं,
ततश्च जीवनोप यो ब्र ह्मकैर्णविितस्स्त्वह
मणृत न ं प्रेता यािक न त्वन्य िवद्यते क्विचत् ॥
गोकविर व. प्र.— या महारविान बृहस्परतच्या आधािावरून शूद्रारद अरतशूद्रांच्या कन्या-पुत्रांनीं आपल्या
मृत माता-रपत्यांच्या नांवानें धूतव आयव िाह्मणांस सुवणवदान, शय्यादान, छत्रीदान, गोप्रदान आरण जोडे वगैिे
दान करूं नये, असें रसद्ध होतें.

जोतीर व. उ.— अिे बाळा, यांत काय संशय? कािण शूद्रारद अरतशूद्रांचे मातारपता रजवंत असतां त्यांनीं

त्यांस अन्नान्न किायास लावून ते मिण पावल्यानंति त्याच्या नांवानें धूतव आयव िाह्मणांस सुवणवदान रदल्यानें

त्याबद्दल त्यांच्या मृत पावले ल्या रपतिांस कोणत्या रठकाणीं आरण केव्हां लाभ होणाि आहे ? तसें त्यांनीं

आपल्या माता-रपत्याला वस्त्र वस्त्र किायास लावून ते मिण पावल्यानंति त्यांच्या नांवानें धूतव आयव िाह्मणांस
शय्यादान दे ऊन त्यांस निम रबछान्यावि लोळायास लावल्याबद्दल त्यांच्या मृत िंाले ल्या रपतिांस कोणत्या

रठकाणी आरण केव्हां आिाम सुख होणाि आहे . तसेंच त्यांनीं आपल्या माता-रपत्याला उन्हांत तळतळायास

लावून ते मिण पावल्यानंति त्यांच्या नांवानें धूतव आयव िाह्मणांस छत्रीदान रदल्यानें त्याबद्दल त्यांच्या मृत

पावले ल्या रपतिांच्या अंगावि छत्रछाया कोणत्या रठकाणीं आरण केव्हां पडणाि ? आरण तसेंच त्यांनीं

अनु क्रमणिका

आपल्या माता-रपत्याला भि उन्हांत अनवाणी तळतळायास लावून ते मिण पावल्यानंति त्यांच्या नांवानें धूतव
आयव िाह्मणांस जोडे दान रदल्यानें त्याबद्दल त्यांच्या मृत िंाले ल्या रपतिांना पादु कासुख कोणत्या रठकाणीं

आरण केव्हां होणाि ? या सवांरवषयीं रसद्ध कितां येत नाहीं. यावरून धूतव आयवभटारवषयीं बृहस्पतीचें म्हणणें
सवव खिें आहे झकवा खोटें आहें , यारवषयीं तुिंा तूच रवचाि कि, म्हणजे िंालें .

गोकविर व. प्र.— यावरून शूद्रारद अरतशूद्रांनीं आपल्या माता-रपत्यांच्या नांवानें आयव िाह्मणांस दान जि
केले नाहीं, ति त्यांची गरत कशी लावावी ?

जोतीर व. उ.— वा ! खासा प्रश्न--धूतव आयवभट िाह्मणांच्या मृत मातारपत्यांची गरत लावण्याकरिता तें
पुन्हां शूद्रारद अरतशूद्रांस कांहीं दान कितात काय ?

गोकविर व. उ.— आयवभट िाह्मणांच्या मातारपत्यांची गरत लावण्याकरितां शूद्रारद अरतशूद्रांस कांहींच दान
किीत नाहींत.

जोतीर व. प्र.— यावरून धूतव आयवभट िाह्मणांच्या मृत मातारपत्यांची गरत कशी लागत असेल, यारवषयीं
तुला कसें वाटतें ?

गोकविर व. उ.— शूद्रारद अरतशूद्रांच्या मृत मातारपत्यांची गरत लावण्याकरितां, धूतव आयवभट्ट िाह्मण
आपल्या पायाचें तीथव पाजून त्याजपासून जि दान घेतात ति आयवभट िाह्मण आपल्या मृत मातारपत्यांची

गरत लावण्याकरितां शूद्रारद अरतशूद्रांच्या पायाचें तीथव न रपतां त्यांजला काहींच दान किीत नाहींत. यामुळें
आयवभटांचे मृत पूववज आधीं मधींच लोंबत असतील असें मला वाटतें. पिंतु शूद्रारद अरतशूद्रांनीं आपल्या मृत
मातारपत्यांचे उतिाई होण्याकरितां त्यांनीं काय किावें ?

जोतीर व. उ.— शूद्रारद अरतशूद्रांचे माता-रपता मृत होतांच त्यांचे भाऊबंद, सोयिेधायिे आरण इष्टरमत्र
त्यांचे घिीं येऊन त्यांच्या प्रेतांची गरत लावण्याकरितां त्यांस सववप्रकािची मदत करितात, याबद्दल त्यांचे
उतिाई होण्याकरितां मृत माता-रपत्यांचे ते िावे रदवशीं आपल्या शक्तीनुसाि त्या सवांस भोजन दे ऊन त्या

सवांच्या गळ्यात पुष्ट्पांच्या माळा घालाव्यात. आरण आपल्या शक्तीनु साि कांही द्रव्य दे ऊन यांच्या शाळें त

जाणाऱ्या मुलीमुलांस मोठ्या उल्हासानें गाया बक्षीस किाव्यात व दिवषी आपल्या माता-रपत्यांची आठवण
िाहाण्याकरितां आपल्या सामथ्याप्रमाणें वषवश्राद्धें करून कांहीं भाऊबंदांस, सोयऱ्या-धायऱ्यांस, इष्टरमत्रांस

भोजन दे ऊन कोणाची आवडरनवड न कितां आपल्या सवांच्या रनर्षमकाच्या नावानें शाळें त जाणाऱ्या
रनिारश्रत मुली-मुलांस थोडीबहु त मदत केली, म्हणजे जन्मास आल्याचें साथवक िंालें .

⧠⧠⧠
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एांिर सवम मण नव स्त्रीपुरुष स
ं ग्रंथात्याची प्र थमन
॥ अखंड ॥
रनमीकानें जि एक पृथ्वी केली ॥ वाही भाि भली ॥ सववत्रांचा ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
तृण वृक्ष भाि पाळी आम्हासाठीं ॥ फळें तीं गोमटीं ॥ छायेसह ॥ २ ॥
सुखसोईसाठीं गिगि फेिे ॥ िात्रंरदन सािें ॥ तीच किी ॥ ३ ॥

मानवांचे धमव नसावे अनेक ॥ रनमीक तो एक ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ रनमी.॥
॥ अखंड ॥
प्राणीमात्रा सोई सुख किण्यास ॥ रनमी पजवन्यांस ॥ नद्यांसह ॥ १ ॥ ध्रु.॥
त्यांचें सवव जल वेगानें वहाती ॥ पाणी पुिवती ॥ सवव प्राण्यां ॥ २ ॥
सागिाचें योगें व्यापाि करिती ॥ सुख दे ती घेती एकमे कां ॥ ३॥

मानवांचे साठी बहु धमव कसे ॥ िंाला कां हो पीसे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ प्रा.॥
॥ अखंड ॥
एक सूयव सवां प्रकाशास दे ती ॥ उद्योगा लावीतो ॥ प्राणीमात्रा ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
मानवासहीत प्राण्यांचे जीवन ॥ सवांचें पोषण ॥ तोच किी ॥ २ ॥

सवां सुख दे ई जनकाच्या पिी ॥ नच धिी दु िी ॥ कोणी एका ॥ ३ ॥

मानवांचा धमव एकच असावा ॥ सत्यानें वतावा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ ए.॥
॥ अखंड ॥
एक चंद्र रनत्य भ्मण किीतो ॥ सवां सुख दे तो ॥ रनशीरदनीं ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
भिती ओहोटी समुद्रास दे तो ॥ जल हालवीतो ॥ क्षािांसह ॥ २ ॥

पाणी तेंच गोड मे घयोगें होतें ॥ संतोषी किीतें ॥ सवव प्राण्या ॥ ३ ॥

मानवांचे साठीं बहू धमव कसे ॥ िंालां कांहो पीसे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ एक. ॥
॥ अखंड ॥
सवांसाठीं एक वायु केला खास ॥ घेती श्वासोच्छवास ॥ प्राणीमात्र ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
वृक्ष वल्लीसह सवांचें जीवन ॥ किी तो पालन ॥ जगामाजीं ॥ २ ॥

वायूच्या योगानें हवा शुद्ध होती ॥ प्राण्या सुख दे ती ॥ रनशींरदनीं ॥ ३ ॥

मानवांनों तुम्ही सत्यधमी व्हावें ॥ ईशगूण गावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ स. ॥
॥ अखंड ॥

अनु क्रमणिका

प्राणीमात्रा नेत्रें रनमीकानें रदलीं ॥ पाहू ं तीं लागलीं एकमेकां ॥ १ ॥ ध्रु.॥

्ञतान सवां रदलें सत्य शोधण्याला ॥ मागी लावण्याला ॥ अ्ञतान्यास ॥ २ ॥
रनमीकाचा धमव सत्य आहे एक ॥ भांडणें अनेक ॥ कशासाठीं ॥ ३ ॥

मानवांनों तुम्ही ईशा रनत्य ्यावें ॥ सवव सुखी व्हावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ प्रा. ॥
॥ अखंड ॥
स्त्रीपुरुषें सवव कष्टकिी व्हावें ॥ कुटु ं बा पोसावें ॥ आनंदानें ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
रनत्य मुलीमुलां शाळें त घालावें ॥ अन्नदान द्यावें ॥ रवद्याथ्यांस ॥ २ ॥
साववभौम सत्य स्वतः आचिावें ॥ सुखें वागवावें ॥ पंगू लोकां ॥ ३ ॥

अशा वतवनानें सवां सुख द्याल । स्वतः सुखी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ स्त्री. ॥
॥ अखंड ॥
दू गण
ूव ांचा छं द ज्यास बा लागला ॥ रभक्षा घालण्याला ॥ पात्र नाहीं ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
खोटें बोलणािा मद्यरप रनवळ ॥ घालीना आगळ ॥ तकवटास ॥ २ ॥
मानव भावंडें सवव एकसहा ॥ त्यांजमध्यें आहां ॥ तुम्ही श्रेष्ठ ॥ ३ ॥

बुद्धीसामथ्यानें सुख द्यावे घ्यावें ॥ दीनांस पाळावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ दू ग.ूव ॥
॥ अखंड ॥
सवांचा रनमीक आहे एक धनी ॥ त्याचें भय मनीं ॥ धिा सवव ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
न्यायानें वस्तूचा उपभोग घ्यावा ॥ आनंद किावा ॥ भांडूं नये ॥ २ ॥
धमव िाज्य भेद मानवा नसावे ॥ सत्यानें वतावें ॥ ईशासाठीं ॥ ३ ॥

सवव सुखी व्हावे रभक्षा मी मागतों ॥ मनु जा सांगतों ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ स. ॥
॥ अखंड ॥
सूयवमंडळांची करितां गणना ॥ तकव तो चाले ना ॥ कल्पनेचा ॥ १ ॥ ध्रु. ॥
त्यांच्या भोंवतालीं उपग्रह रकती ॥ प्राणी जगताती ॥ असंख्यात ॥ २ ॥
त्यानें रनमीयले मानव हे सािे ॥ त्याचींच ले किें ॥ तोच िक्षी ॥ ३ ॥

आपल्यावरून जग ओळखावें ॥ सवां रनववावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ सूयव. ॥
सदसदरवचािसंपन्न महािाज सयाजीिाव गायकवाड, सेना खासखेल, समशेि बहादि, जी. सी.

एस्. आय., अरसस्टं ट िा. ब. रवश्राम िामजी घोले , ऑनििी अरसस्टं ट सजवन टु रहज हायनेस् रध

व्हॉईसिाय आरण गव्हनवि जनिल ऑफ इंरडया, कनवाळू नागेश्विगीि कल्याणगीि बुवा व मोिो रवठ्ठल
वाळवेकि या सवांची ग्रंथकािारवषयीं ममता.

अनु क्रमणिका

॥ अखंड ॥
गायक्वाडी आश्रय, घोल्याची नजि ॥ होती अरनवाि ॥ फी न घेतां ॥ १ ॥ गा. ॥ धृ. ॥
दु ष्ट िोगांतून फुल्या वांचरवला ॥ आनंदी पत्नीला ॥ केली ज्याच्या ॥ २ ॥
बुवाजीचें द्रव्य समाजीं नमूद ॥ फुल्या केला मदव ॥ िोग्यांमध्यें ॥ ३ ॥
योजूनीयां मनीं प्रश्न किणािे ॥ आप्तइष्ट सािे ॥ नाडले ले ॥ ४ ॥

“साववजरनक सत्य धमव” पुिा केला ॥ त्यास छापण्याला ॥ द्रव्यतूट ॥ ५ ॥
जाणूनी ही वाता रमत्र मोिोपंतें ॥ नेलें छापण्यातें ॥ पुस्तक हें ॥ ६ ॥

ज्याचा मूळ मुहा सवांचा रनमीक ॥ सत्य आहे एक । नसे दूजा ॥ ७ ॥
आपसुखासाठीं त्यानें केलें सवव ॥ वाहू ं नको गवव ॥ पूजेमध्यें ॥ ८ ॥
स्त्रीपुरुषांमध्यें रनवड नसावी ॥ गुणें आदिावीं सवव काळ ॥ ९ ॥

एकोणीस शतकीं ग्रंथ केला रसद्ध ॥ वाचोत प्रबुद्ध ॥ जोती म्हणे ॥ १० ॥ गा. ॥
--समण प्त--

अनु क्रमणिका
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अखंड िि ा व्यरचन
या रवभागात तळे गाव ढमढे िे येथील रवठोबा भुजबळ नावाच्या धुपािे , अंगािे, जादु टोणा करून

गोिगरिबांना लु बाडणाऱ्या एका माळी जातीतील “कुऱ्हाडीच्या दांड्यावि” जोतीिावांनी िचले ले अखंड
प्रथमच समारवष्ट केले आहे त. खिे म्हणजे स्वामी िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी प्रकारशत केले ल्या

गुलामरगिीच्या आवृत्तीत तसेच १९२७ साली फुल्यांच्या जन्मशताब्दीरनरमत्त पंढिीनाथ सीतािाम पाटील
यांनी रलहू न प्ररसद्ध केले ल्या “महात्मा फुले यांचे चरित्र” या पुस्तकात हे अखंड प्रकारशत िंाले होते . पण
“महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या ग्रंथाच्या परहल्या आवृत्तीचे संपादक श्री. धनंजय कीि व डॉ. स. गं.

मालशे यांनी त्यांचा समावेश केला नव्हता. “समग्र वाङ्मय” म्हटल्यानंति जे जे रनर्षववादपणे महात्मा
फुल्यांच्या हातचे ले खन आहे त्याचा समावेश किणे आवश्यक ठिते . म्हणून या तीन अखंडाचा चौथ्या
आवृत्तीत प्रथमच समावेश किण्यात आला.

१४ जून १८८७ िोजी नािायणिाव काशीबा कऱ्हे कि न्हावी व गं. भा. रशवूबाई रवठोबा भुजबळ

यांच्या आमंत्रणावरून पुण्यातील सत्यशोधक समाजाचे सभासद ढमढे ऱ्यांच्या तळे गावी एका न्हाव्याचे लग्न
लावण्यासाठी दाखल िंाले . ते थील भटजींना हे आवडले नाही. त्यांच्या रवनवण्यांना तसेच धाकदपटशाला

दाद न दे ता गावातल्या बलु त्यांनी आधी ठिल्याप्रमाणें न्हाव्याचे लग्न भट िाह्मणास न बोलावता पाि
पाडले . िाह्मणांनी रवठोबा भुजबळास पैसे चािले आरण त्याच्या प्रभावामुळें कासािवाडीतील एका माळी

वधुविांचे लग्न आपण िाह्मणाकिवी पाि पाडणाि असे वधुविांच्या पालकांच्या तोंडू न वदवून घेतले . मात्र
लग्नासाठी आले ल्या माळी मंडळींनी आपल्या जातीतील मुलामुलींची लाने भटास न बोलवता आपणच

लावायची असा रनधाि केला. या प्रकिणाची हकीकत दीनबंधु पत्राच्या ३ जु लै १८८७ च्या अंकात प्ररसद्ध
िंाली होती. या प्रसंगी जोतीिाव हजि होते आरण त्यांनी रवठोबा भुजबळाच्या कािवायावि प्रकाश
टाकण्यासाठी ते थल्याते थे अखंड िचले ले रदसतात.

या रवभागाच्या अखेिीस छापले ली “कुळं बीण” ही करवता प्रथमच प्रकारशत होत आहे . ती प्रस्तुत

आवृत्तीच्या संपादकाने प्रथम फुले चरित्रकाि पंढिीनाथ पाटील यांच्या खासगी संग्रहातून उतिवून घेतली

होती. त्यानंति डॉ. स. गं. मालशे यांनीही आपल्या संग्रहातील ही अप्रकारशत करवता पाठवून रदली.

दोन्हीही करवता ताडू न पारहल्या असता तंतोतंत जु ळल्यामुळें प्रस्तुत आवृत्तीच्या संपादकाने ती “महािाष्ट्र
टाइम्स” च्या २३ सप्टें बि १९९० च्या अंकात प्रथम प्रकारशत केली. ती चौथ्या आवृत्तीत प्रथमच समारवष्ट
केली.

महात्मा फुल्यांचे एक सहकािी स्वामी िामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी १८८७ साली “िीस्ती

बंधुजनांस रवनंती” नावाची पुस्स्तका रलहू न तीत बायबल व रिस्ती धमव यातील रवसंगतीवि सौम्य टीका

केली. ती जोतीिावांना मुळीच आवडली नाही. त्यांनी ८ सप्टें बि १८८७ च्या “्ञतानोदय” च्या अंकात
“स्वामीबंधु” या टोपणनावाने एक कवन प्ररसद्ध करून अय्यावारूंवि िंोड उठवली. ज्या भाषेत
जोतीिावांनी अय्यावारूंचे वाभाडे काढले ती भाषा िामजी संतूजी आवटे यांच्यासािख्या सत्यशोधकांनाही

रुचली नाही. आपल्या सहकाऱ्याच्या रजव्हािी लागेल अशा शब्दांत केले ल्या टीकेबद्दल जोतीिावांनी २७
ऑक्टोबि, १८८७ च्या “्ञतानोदय” च्या अंकात रदलरगिी प्रदर्षशत केली. “आपल्या तािीख ८ माहे सप्टेंबि
सन १८८७ इ. च्या अंकात रमत्र अय्यावारूंजींनी रिस्तारवरुद्ध पुस्तक रलरहले आहे त्याचे खंडणाथव मी

केले ला अखंड छारपला आहे . यातील काही भाग पुस्तककत्यास अनुलक्षुन रलरहला आहे अशी त्यांची
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गैिसमजूत िंाली आहे , असे कळते . पिंतु आम्ही कोणत्याही व्यस्क्तमात्रास अनुलक्षुन ते रलरहले नाही.

फक्त उपमापि रलरहले आहे . ग्रंथकत्याच्या अिुला उणेपणा आणण्याकरिता रलरहले ला सदिील अखंड

नसून त्यांची उलट समजूत िंाली असल्यास त्याबद्दल आम्ही फािफाि रदलगीि आहोत.” आपण
व्यस्क्तमात्रास अनु लक्षुन रलरहले नसून फक्त उपमापि रलरहले आहे असा जोतीिावांनी रदलरगिी व्यक्त

किताना रनवाळा रदले ला असला तिी तो समाधानकािक वाटण्यासािखा नव्हता. “दारूच्या तािें त स्वामी

खाती रपती । नळ्या फोडीताती । गीधापिी ॥” झकवा “पोटासाठी बहु िाजिोस चोि । होती कंट्र्याक्टि ।
जगामाजीं ॥” या चिणात जोतीिावांनी अय्यांवारूंवि वैयस्क्तक स्वरूपाची टीका केली होती हे उघड
रदसते . जोतीिावांच्या कवनातला पंधिावा चिण हा “्ञतानोदय” च्या संपादकांनाही आक्षेपाहव वाटल्याने
त्यांनी तो छापले ला नसावा.

अय्यावारूसंबंधी जोतीिावांनी प्ररसद्ध केले ले कवन प्रथम डॉ. स. गं. मालशे यांनी शोधले . त्यांच्या

“ताितम्य” या १९८७ साली प्रकारशत िंाले ल्या पुस्तकातून (पृ. २२-२३) जोतीिावांचे हे कवन घेतले
असून ते डॉ. मण लशे यांच्या अनु मतीने या रवभागात समारवष्ट केले ले आहे .
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रवभाग १ ला

॥ मानवांचा धमव एक [यातील १, २, ३, ७, ८, ९, ११, १३ हे अखंड थोड्याफाि फिकाने साववजरनक सत्य धमव पुस्तकाच्या अंतीं आले ले
आहे त.]॥

(१)
सवांचा रनमीक आहे एक धनी ॥ त्याचें भय मनीं ॥ धिा सवव ॥ १ ॥
न्यायानें वस्तुंचा उपभोग घ्यावा ॥ आनंद किावा ॥ भांडूं नयें ॥ २ ॥
धमविाज्य भेद मानवा नसावे ॥ सत्यानें वतावें ॥ ईशासाठीं ॥ ३ ॥

सवव सुखी व्हावे रभक्षा मी मागतों ॥ आयांस सांगतों ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
रनमीकानें जि एक पृथ्वी केली ॥ वाही भाि भली ॥ सववत्रांचा ॥ १ ॥
तृणवृक्षभाि पाळी आम्हासाठीं ॥ फळें तीं गोमटीं ॥ छायेसह ॥ २ ॥
सुखसोईंसाठीं गिगि फेिे ॥ िात्रंरदन सोिें ॥ तीच किी ॥ ३ ॥

मानवांचे धमव नसावे अनेक ॥ रनमीक तो एक ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
प्राणीमात्रा सोई सुख किण्यास ॥ रनमी पजवन्यांस ॥ नद्यांसह ॥ १ ॥
त्याचें सवव पाणी वेगानें वाहती ॥ आयें कुिापती ॥ तीथें केलीं ॥ २ ॥
दाढी डोई वेण्या मुढ भादिीती ॥ भट करिताती ॥ द्रव्यलू ट ॥ ३ ॥

आयांनीं कल्पीलीं थोतांडें हीं सािीं ॥ दगे सवोपिी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
जप अनु ष्ठानें पाऊस पाडीती ॥ आयव कां मिती ॥ जळावीण ॥ १ ॥

जळांत बुडतां गटांगळ्या खाती ॥ प्राणास मुकती ॥ तळीं बसे ॥ २ ॥
फुगुनीयां वि जळीं तिंगती ॥ मजा ते दावीती ॥ मृत्युलोकीं ॥ ३ ॥

अ्ञतानी शु द्रांत भुदेव बनती ॥ रभक्षा कां मागती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
जप अनु ष्ठानें रस्त्रया मुलें होती ॥ दु जा कां किीती ॥ मुलासाठीं ? ॥ १ ॥
भट िाह्मणांत बहु रस्त्रया वांिं ॥ अनु ष्ठानीं बीज ॥ नाहीं का िे ? ॥ २ ॥

अनु ष्ठानावीण रवध्वा मुलें दे ती ॥ मारूनी टाकीती ॥ सांदींकोनीं ॥ ३ ॥
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ज्याचीं जशींकमे तशी फळा येती ॥ रशक्षा ती भोगीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)

ईश म्हणे आयव पिशिामास ॥ वधी अभवकांस ॥ क्षत्रीयांच्या ॥ १ ॥
दांभीक पेशवे पानपतीं जाती ॥ पालथे पडती म्लें छापुढें ॥ २ ॥

मदव िावबाजी इंग्रजास ्याला ॥ गौप्रदानी िंाला ॥ रबठू िास ॥ ३ ॥

धूतव आयव नाना सोंवळें दावीतो ॥ गोऱ्यासंगें खातो ॥ जोती म्हणे ॥ ४॥
(७)
एका सूयव सवां प्रकाशास दे तो ॥ उद्योगा लावीतो ॥ प्राणीमात्रा ॥ १ ॥
मानवासहीत प्राण्यांचें जीवन ॥ सवांचें पोषण ॥ तोच किी ॥ २ ॥

सवां सूख दे ई जनकाच्या पिी ॥ नच धिी दू िी ॥ कोणी एका ॥ ३ ॥
मानवांचा धमव एकच असावा ॥ सत्यानें वतावा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
एक चंद्र रनत्य भ्मण किीतो ॥ सवां सूख दे तो ॥ रनशीरदनीं ॥ १ ॥
भिती आहोटी समुद्रास दे ती ॥ जल हालवीतो ॥ क्षािांसह ॥ २ ॥

पाणी तेंच गोड मे घा योगें होतें ॥ संतोषी किीतें ॥ सवव प्राण्यां ॥ ३ ॥

मानवांचे साठीं बहु धमव कसे ॥ िंालां कां हो रपसे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
सवांसाठी एक वायु केला खास ॥ घेती श्वासोच्छवास ॥ प्राणीमात्र ॥ १ ॥
वृक्षवल्लीसह सवांचें रजवन ॥ किीतो पालन ॥ जगामाजीं ॥ २ ॥

वायुच्या योगानें हवा शुद्ध होती ॥ प्राण्या सूख दे ती ॥ रनशीरदनीं ॥ ३ ॥

मानवांनों, तुम्ही ईशा रनत्य ्यावें ॥ सवव सूखी व्हावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
इिाणी धाडस दं गेखोि बंड ॥ स्वाऱ्या त्या उदं ड ॥ केल्या त्यांनीं ॥ १ ॥
बळीस्थानीं त्यांचें विचस्व िंालें ॥ क्षेत्र स्थापीलें ॥ अतोनात ॥ २ ॥

आयव अपभ्ंश इिाण्यांचा िंाला ॥ रदमाखें म्हणाला ॥ भट श्रेष्ठ ॥ ३ ॥

पाखांडेंही सािीं वेद लपवीती ॥ जगालागीं भीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
क्षरत्रयांनो, तुम्ही कष्टकिी व्हावें ॥ कुटु ं बा पोसावें ॥ आनंदानें ॥ १ ॥
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रनत्य मुलींमुलां शाळें त घालावें ॥ अन्नदान द्यावें ॥ रवद्याथ्यांस ॥ २ ॥
साववभौम सत्य स्वतः आचिावें ॥ सुखें वागवावें ॥ आयव भट्टा ॥ ३ ॥

अशा वतवनानें सवां सूख द्याल ॥ स्वतः सुखी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१२)
दरिद्री मुलांनीं रवद्येस रशकावें ॥ रभक्षान्न मागावें ॥ पोटापूते ॥ १ ॥

रविान वृद्धांनीं रवद्यादान द्यावें ॥ रभक्षेकिी व्हावें ॥ गांवामध्यें ॥ २ ॥

स्त्रीपुरुषांसाठीं शाळा त्या घालाव्या ॥ रवद्या रशकवाव्या ॥ भेद नाहीं ॥ ३ ॥
स्व रहतासाठीं खचव जे किीती ॥ अधोगती जाती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१३)
दु गण
ूव ांचा छं द ज्यास बा लागला ॥ रभक्षा घालण्याला ॥ पात्र नाहीं ॥ १ ॥
खोटें बोलणािा मद्यपी रनव्वळ ॥ घाली ना अगळ ॥ तकवटास ॥ २ ॥
तकव धमव बळ िाजद्रोही खळ ॥ शु द्रांत प्रबळ ॥ ्ञतान सांगे ॥ ३ ॥

अशा साह्य दे तां माजरवतां पोळ ॥ मानवासी िाळ ॥ ज्योती म्हणे ॥ ४ ॥
(१४)
मुळीं बुद्धी नाहीं पशुपक्षारदकां ॥ त्याजमध्यें हाका ॥ वेदवक्त्या ॥ १ ॥
रिस्त महं मद मांग िाह्मणासी ॥ धिावे पोटाशीं ॥ बंधूपिी ॥ २ ॥

मानव भावंडें सवव एकसहा ॥ त्याजमध्यें आहां ॥ तुम्ही सवव ॥ ३ ॥

बुद्धीसामथ्यांनें सूख घ्यावें द्यावें ॥ दीनास पाळावें ॥ जोती म्हणें ॥ ४ ॥
(१५)
स्वाभाषा रलहावी भाषण किावें ॥ सद्गुणी असावें ॥ स्वभावांत ॥ १ ॥

चाळीशीच्यावि त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ योग्य वेळीं ॥ २ ॥
मुढ मांगासह िाह्म मुजोि ॥ मूळ सत्य साि ॥ त्यांस सांगा ॥ ३ ॥

रनमीकाचा धमव एक आहे सत्य ॥ व्यथव कां पांडीत्य ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१६)
इंग्रजी रलहावें भाषण किावें ॥ जगांत त्यागावें ॥ व्यसनास ॥ १ ॥

चाळीशीच्यावि त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ गांवोगांवीं ॥ २ ॥
आवेशी रिस्तास किा सत्यबोध ॥ किावे सावध ॥ बंधूपिी ॥ ३ ॥

सत्यावीण नाहीं जगीं अन्य धमव ॥ कळवावें वमव ॥ जोती म्हणें ॥ ४ ॥
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(१७)
यवनीं रलहावें भाषण किावें ॥ सववस्वी त्यागावें व्यसनास ॥ १ ॥

चाळीशीच्यावि त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ नगिींच्या ॥ २ ॥
सुनीरशया सवव किा सत्यवादी ॥ त्याची जहामदी ॥ जगाठायीं ॥ ३ ॥
जगामाजीं एक सत्यधमव खास ॥ सांगा सववत्रांस ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१८)
तीन भाषेंमध्यें सध्या जे रनपूण ॥ सद्गुणीं संपन्न ॥ मानवंत ॥ १ ॥

चाळीशीच्यावि मुख्य दीक्षा घ्यावी ॥ गादी संभाळावी ॥ समाजाची ॥ २ ॥
क्षेत्री रिस्ती महं मदी आळवावे ॥ सत्य वतववावें ॥ त्यांचे हस्तें ॥ ३ ॥
सत्यावीण नाहीं जगीं अन्य धमव ॥ कळवावें वमव ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१९)
सवव भाषेंमध्यें असे जो रनपूण ॥ सद्गुणी संपन्न ॥ सत्यवादी ॥ १ ॥

त्याला नको दीक्षा गादी पाठबळ ॥ वषांची अगळ ॥ त्याला नको ॥ २ ॥
ले खी भावंडे तो अथवा ती सवव ॥ किीना बा गवव ॥ पाखांडाचा ॥ ३ ॥

सत्यावीण नाहीं त्यास मुख्य धमव ॥ सत्य ज्याचें कमव ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ मानवी स्त्रीपुरुष ॥
(१)
सािे स्त्रीपुरुष भावंडांत ले खी ॥ मांगम्हािा दु ःखी ॥ किीताती ॥ १ ॥
रिस्त महं मदा सत्यानें आळवी ॥ मानवा वळवी ॥ ईशाकडे ॥ २ ॥

धमव-दे श-जाती-भेद नाहीं रतला ॥ शोभे मनु जाला ॥ खिी माता ॥ ३ ॥

अशा मानवीस सत्स्त्री म्हणावी ॥ रतची कीती गावी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
आत्म्ञतान नाहीं िह्मिाक्षसाला ॥ रपडी सववत्रांला ॥ सोंवळ्यानें ॥ १ ॥
स्वतः सुखदु ःख पिाशीं तोलणें ॥ मे ळ बैसवीणें ॥ त्यास कैचें ॥ २ ॥

यालाच म्हणावें अहं िह्म िंाला ॥ गवानें फुगला ॥ वाया गेला ॥ ३ ॥

मानवास बट्टा यानेंच लारवला ॥ दु गुण
व ी आगळा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(३)
रनमवळ रनदोषी रनव्वळ रवचािी ॥ सदा सत्याचािी ॥ प्रपंचांत ॥ १ ॥
सूयापरि सत्यप्रकाशा पेिीतो ॥ शांती सवां दे ती ॥ चंद्र जैसा ॥ २ ॥
होईना भूदेव जती मािवाडी ॥ मानवा न पीडी ॥ सपववत ॥ ३ ॥

अशा सज्जनास मानव म्हणावें ॥ त्याचे गुण गावे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
जगीं अमंगळ खळ संसािांत ॥ जाई एकांतांत ॥ मुक्त म्हणे ॥ १ ॥

मुक्त िंाले त्यांनीं ग्रंथ कसे केले ॥ पाखंडें नोंदीलें ॥ आयवरहत ॥ २ ॥
आयव श्रेष्ठ केले शूद्र नागवीले ॥ रनत्य वागवीले ॥ दासापिी ॥ ३ ॥
मानवाचे िे ष्टे धूतव सवोपिी ॥ पहा ग्रंथांतिीं ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
सत्यवतवनानें सवव सुखी होती ॥ आयव िंुिताती ॥ मनीं सवव ॥ १ ॥

कष्टाळू स्वभाव िाह्मणांचा नाहीं ॥ भांबावून पाही ॥ शूद्राकडे ॥ २ ॥

भोंदाडू स्वभाव मुळींच जाईना ॥ योजी रफतुिांना ॥ सवव कामीं ॥ ३ ॥
कष्टकिी किा ऐशा ऐदी भटा ॥ उपटावा कांटा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
सत्यानें वतावें मानवांचा धमव ॥ ठावें नाहीं वमव ॥ िाह्मणास ॥ १ ॥

कष्टाळू शु द्रांचे लक्ष्मी पाय दाबी ॥ म्हणे ना कुणबी ॥ त्यास कधीं ॥ २ ॥
सुख दे णें घेणें सवव सुखी होती ॥ अरिष्टें पळती ॥ बािा वाटा ॥ ३ ॥

कष्टाळू मानव शूद्र बंधू खिा ॥ त्याचें हीत किा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
सत्य अनु ग्रह स्वतः ज्यास िंाला ॥ छळीना कोणाला ॥ रतळमात्र ॥ १ ॥
कायावाचामनें िाह्मण होईना ॥ श्रेष्ठत्व दावीना ॥ शु द्रादीकां ॥ २ ॥
कुळअरभमानी मधी ना रमिवी ॥ कोणास न दावी ॥ अथवदंभ ॥ ३ ॥

अशा मानवास गुण्ञत म्हणावें ॥ त्यासंगें वतावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
रशिीं जटाभाि मृगचमी वस्त्र ॥ वाची आयवशास्त्र ॥ साधु िंाला ॥ १ ॥
ताबुतीं रचतािे सोंग िंगवीलें ॥ घिांत खेळले ॥ वाघापिी ॥ २ ॥
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साधुपिी व्याघ्र मनु ष्ट्य बा केला ॥ गांठी ना कुत्र्याला ॥ धावतांना ॥ ३ ॥
सत्यावीण साधु मानव बनले ॥ सवव वाया गेले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
मातारपत्यामुळें होईना कुलीन ॥ दु गण
ूव ाची खाण ॥ जगामाजीं ॥ १ ॥

द्रव्याच्या बळानें दारूस सोडीना ॥ पाळी वेसवांना ॥ लाज गेली ॥ २ ॥
िाह्मण म्हणूनी उन्मत्त तो िंाला ॥ नारडतो शुद्राला ॥ सवोपिी ॥ ३ ॥

दु गुण
व ापासून मुक्त नाहीं िंाला ॥ त्यागा पातक्याला ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
स्त्रीपुनर्षववाह किण्याची बंदी ॥ अन्यायाची धुंदी ॥ थांग नाहीं ॥ १ ॥

खोया नोटा खतें आयाजी किीती ॥ लांच बहु खाती ॥ अन्यायानें ॥ २॥
अन्य शूद्र लोकां पुिाणें सांगती ॥ बंड किरवती ॥ रहतासाठीं ॥ ३ ॥

अन्यायी िाह्मण बहु ठाईं होती ॥ दु ःख सवां दे ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
म्लें च्छाचे धमांस हे व्यानें झनदीती ॥ ग्रंथानें रलरहती ॥ त्यांची झनदा ॥ १ ॥
रनत्य शु द्रा तुच्छ गवानें मानीती ॥ त्यास वापिीती ॥ पशु पिी ॥ २ ॥

शु द्रास झनदू न त्याचें सवव खाती ॥ त्यांच्याशीं वागती । सोवळ्यानें ॥ ३॥
झनदकाचें घि िाह्मणी सोहळा ॥ खिा हा वाटोळा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१२)
आया ठावें नाहीं दयाघन मुळ । गुलामांचा बाळ ॥ शु द्रां म्हणे ॥ १ ॥

िाह्मण करितो मांगम्हाि-छळ ॥ स्मृतीचें वादळ ॥ ले खीं दावी ॥ २॥
आयव वेद सवव अती खोडसाळ ॥ काढीताती पळ । िानोमाळ ॥ ३ ॥

छळाचें कािण भट हें बा मुळ ॥ केला तो अढळ ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१३)
मानवांचा जो कां अन्याय न किी ॥ भावंडांचे पिी ॥ ले खी सवां ॥ १ ॥

मांगम्हाि-झनदा ठावी नाहीं व्यथा ॥ जाळी आयवग्रंथा ॥ अग्नीमध्यें ॥ २ ॥
ऐश्वयाच्या मदीं कोणास न छळी ॥ घाली िसातळीं ॥ िे षभाव ॥ ३ ॥

ह्यालाच म्हणावा सत्यवादी पुिा ॥ जोती बंधू खिा ॥ मानवांचा ॥ ४ ॥
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(१४)
िोधाचा रवटाळ सत्यधमव पाळी ॥ तो खिा बळी ॥ मानवांत ॥ १ ॥
सवांभूतीं दया हृदयीं कोमळ ॥ घालीतो अगळ ॥ इंरद्रयांस ॥ २ ॥

जगांत वतवतो सद्गुणी मवाळ ॥ वासनेस मुळ ॥ डाग नाहीं ॥ ३ ॥

सत्य शोध होतां रधक्ािी तो कली ॥ तोच सत्यवाली ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१५)
कमळपत्रास उदक डागीना ॥ कृष्ट्णाजी होईना ॥ दे वबाप्पा ॥ १ ॥
सुई-आग्रावि मोहिी थांबेना ॥ िाह्मण होईन ॥ सत्कमी ॥ २ ॥

असा जगीं दाव संसािी िाम्हण ॥ त्याचेंच चुंबन ॥ आम्ही घेऊं ॥ ३ ॥
इतिांसािीखा दु गण
व ी िाह्मण ॥ आणाल कोठू न ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१६)
पोटीं बाळगून जन्म त्यास रदला ॥ पाजीला पोशीला ॥ माऊलीनें ॥ १ ॥
सवाभूतीं दया माता सेवव
े ीण ॥ म्हणेना सज्जन कोणी त्यास ॥ २ ॥

दं भभक्तीसाठी संन्याशी बनती ॥ खोडीती संतती ॥ जगामाजी ॥ ३ ॥
आयवपाखंडानें माते कष्ट दे ती ॥ अधोगती जाती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१७)
आत्म्ञतान नाहीं आयव िाह्मणाला ॥ छळी मानवाला ॥ सवोपिी ॥ १ ॥
क्षमा दया नाहीं अहं िह्म िंाला ॥ रभक्षुक बनला ॥ जगा त्रास ॥ २ ॥

अतीशुद्र यानें करनष्ट मानीला ॥ गवानें फुगला ॥ कोल्ह्यापिी ॥ ३ ॥

श्राद्धाचे रनरमत्य मुक्या गाया वधी ॥ स्वतः किी रवधी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१८)
सबळ दु बवळ त्यास रप्रय जिी ॥ धिी ना तो दु िी ॥ एकासही ॥ १ ॥

दोष काढणाऱ्या रभऊन वतवतो ॥ रनतीनें वागतो ॥ त्याच्यासंगें ॥ २ ॥
िागीटास सदा नम्रता दाखवी ॥ सोंवळें रमिवी ॥ अ्ञतान्यांत ॥ ३ ॥

अशा िाह्मणांनीं बट्टा मानवास ॥ आरणला तो खास ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१९)
अ्ञतानी शु द्रास गवानें छळीतो ॥ सवोपिी भीतो ॥ इंग्रजास ॥ १ ॥

रवितेचा मद अंत्यजां दारवतो ॥ यवनीचें खाती ॥ रगधापिी ॥ २ ॥
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य्ञतामध्यें घोडे गायांस वधीतो ॥ म्हािास झनदीतो ॥ मत्सिानें ॥ ३ ॥

िाह्मणांनो, तुम्ही दु जवन कां होतां ॥ मानवां छळीतां ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२०)
सत्यवक्ते होते जि िाह्मणांत ॥ ति िमाकांत रनमी कैसा ॥ १ ॥

बोधपि वाणी आयांची अखंड ॥ पेशव्यानें बंड ॥ कसें केलें ॥ २ ॥

जगीं सवां रप्रय कोण आयव िंाला ॥ दावा हो आम्हाला ॥ एक तिी ॥ ३ ॥

कल्पनेचा कृष्ट्ण यांनींच रनमीला ॥ कोळ्यानें वधीला ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२१)
सत्य रनमीकास शोधल्यावांचन
ू ॥ थोतांडें कल्पून ॥ ग्रंथ केले ॥ १ ॥
त्याचे जागेवि भूदेव बसती ॥ शु द्रा ठकवीती नटापिी ॥ २ ॥

मृताच्या मुलास रनत्य नागवीती ॥ जोडे उपटीती ॥ दानासवें ॥ ३ ॥

आयव िाह्मणास उपाधी गणावी ॥ त्याचा शोध लावी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२२)
ऐरहकाची इच्छा इंग्रजी रशकती ॥ आयव दास होती ॥ इंग्रजाचे ॥ १ ॥
िाह्मण सववस्वी होती पक्षपाती ॥ भटा वाचवीती ॥ न्यायामध्यें ॥ २ ॥
पिलोक आशा य्ञत करिताती ॥ बोकडास खाती ॥ इंग्रजींत ॥ ३ ॥
जपजाप-दं भ घिीं रमिवीती ॥ शु द्रा दोष दे ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२३)
सत्यानें वतावें ज्यास लोभ िंाला ॥ मानवी शोभला ॥ तोच सुखी ॥ १ ॥

सवव सुखी व्हावे मुळ आशा ज्याची ॥ हाव सद्गुणाची ॥ तोच ्ञतानी ॥ २ ॥
आपसुखदु ःख पिाचें जाणती ॥ त्यांच्याशीं वतवतो ॥ तोच धन्य ॥ ३ ॥

अशा मानवास सद्गुणी म्हणावा ॥ भावंडीं गणावा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२४)
खिे खोटे दोघे रप्रय िाह्मणांना ॥ वंदीना झनदीना ॥ कोणी एका ॥ १ ॥
त्याला आवडे ना रप्रत परवत्रता ॥ शु द्र वापिीतां ॥ क्षमा नाहीं ॥ २ ॥
कधीं रधःकािीना धूतव िम्हरनष्ठ ॥ िूि कमीं नष्ट ॥ जगिे ष्टा ॥ ३ ॥
मनु ष्ट्यपणाचें नाहीं दे हभान ॥ सवांत दु जवन ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(२५)
श्राद्धामध्यें गाया आयवभट खाती ॥ मौजा मािीताती ॥ मृतानांवें ॥ १ ॥

पडिंड गाया दीन मांग खाती ॥ िाम्हण झनदीती ॥ त्यांला सवव ॥ २ ॥

अझहसक जती पाणी काढवीती ॥ रकड्या मोक्ष दे ती ॥ तृष्ट्णेसाठीं ॥ ३ ॥
आयासह जत्या नाहीं सत्य त्या ॥ जाती सवव वाया ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२६)
िह्म जाणल्यानें िाह्मण बा होती ॥ कसे ते उिती ॥ शु द्रादीक ॥ १ ॥
सवांशीं किीती िोटीबेटीबंदी ॥ नागापिी धुंदी ॥ िाह्मणांत ॥ २ ॥
रिस्त महं मदा रनचांत गणती ॥ छळ करिताती ॥ पशूपिी ॥ ३ ॥

िह्मजाण त्यारह िाह्मणाची खूण ॥ दु गुण
व ाची खाण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२७)
भूत वतवमान भरवष्ट्य काळास ॥ रभईना तो खास ॥ सत्य पोटीं ॥ १ ॥
रत्रकाळ जगांत सत्यानें वागतो ॥ सुख दे तोघेतो ॥ सववकामीं ॥ २ ॥

त्याच्या पाठीमागें सुख संतानास ॥ हषव मानवास ॥ जगामाजीं ॥ ३ ॥
अशास म्हणावा बुद्ध महाजन ॥ मानवी भूषण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२८)
िाह्मणाचा धमं जतीमािवाडी ॥ धाना पेढे वाढी ॥ मे ल्यामागें ॥ १ ॥
सोंवळा होऊन मानवा रशवेना ॥ खाईना रपईना ॥ िाजिोस ॥ २ ॥
बेटीव्यवहाि शुद्राशीं किीना ॥ उचीष्ट दे ईना ॥ अंत्यजास ॥ ३ ॥

आयव िाह्मण हा मानवा शोभेना ॥ मागास लागेना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२९)
कल्पनेचे दे व कोिीले उदं ड ॥ िचीले पाखांड ॥ रहतासाठीं ॥ १ ॥
रकन्नि गंधवव ग्रंथीं नाचवीले ॥ अ्ञत फसवीले ॥ कृरत्रमानें ॥ २ ॥

रनलव ज्य सोवळें त्याचें अरधष्ठान ॥ भोंदीती रनदान ॥ शु द्रादीक ॥ ३ ॥

िाह्मणांनीं रनत्य होऊनी रनःसंग ॥ शु द्र केलें नंग ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३०)
ईशें केलें नाहीं तुजसाठीं सवव ॥ करूं नको गवव ॥ प्राण्यांमध्यें ॥ १ ॥
दे ह दे ऊनीयां बुरद्धमान केला ॥ धनीपणा रदला ॥ सवांमध्यें ॥ २ ॥
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जगाच्या कल्याणा दे ह कष्टावावा ॥ कािणीं लावावा ॥ सत्यासाठीं ॥ ३ ॥
अशा वतवमाना जन्माचें साथवक ॥ संतोषी रनमीक ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३९)
सत्य ज्याचें धैयव सदय गंभीि ॥ सत्यवादी शूि ॥ मानवंत ॥ १ ॥

रजतेंरद्रयें ज्याचीं मानवा भूषण ॥ सद्गुणी संपन्न ॥ सवव कामीं ॥ २ ॥
पिं सुखदु ःख स्वतःशीं तोलीतो ॥ सवांशीं वतवतो ॥ एकभावें ॥ ३ ॥

अशा मानवास म्हणावा सज्जन ॥ जोतीबा चुंबन ॥ घेई त्याचें ॥ ४ ॥
॥ आत्मपिीक्षण ॥
(१)
पिा लाभ होतां संतोष मानीतो ॥ साह्य दे तो घेतो ॥ सद्गुणाचें ॥ १ ॥
रविान किीतो पंगु जगाप्रत ॥ पाळी सदा व्रत ॥ घिामध्यें ॥ २ ॥

‘आपल्यावरून जग ओळखतो’ ॥ मानवा ले खी तो ॥ बंधूपिी ॥ ३ ॥
आत्मपिीक्षण किीतो जगांत ॥ धन्य मानवंत ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
जगामाजीं सवव मजला असावें ॥ शेजाऱ्या नसावें ॥ हे वा मुळ ॥ १ ॥

स्वतः रहतासाठीं तळमळ किी ॥ िंटे सवोपिी ॥ रकतीसाठीं ॥ २ ॥
खिा मतलबी सवांत वतवतो ॥ रनिाशा किीतो ॥ बापड्यांची ॥ ३ ॥

आत्मपिीक्षेला नाहीं जु मानीत ॥ िंुिे रवषादांत ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
रनमीकें रनमीले मनुज सकळ ॥ रदलें बुद्धीबळ ॥ कमजास्ती ॥ १ ॥

बुरद्धप्रामाण्यानें उद्योगा लागती ॥ यश रमळरवती ॥ धंद्यामध्यें ॥ २ ॥
रशपायाचे धंदे आयाजीनें केले ॥ शु द्रास झजकीलें ॥ शस्त्रेंअस्त्रें ॥ ३ ॥
रपढीजादा त्यांचे दास बनरवले ॥ सूड उगरवल ॥ सवव कामीं ॥ ४ ॥
शूि रभल्ल कोळी शिानें तोडीले ॥ हाकलू न रदले ॥ िानींवनीं ॥ ५ ॥
मांग महाअिी केले बहु जेि ॥ रशक्षा खडति ॥ आयाजींची ॥ ६ ॥

वेदा मनु नाहीं आत्मपरिक्षण । आयास दु षण ॥ जोती म्हणे ॥ ७ ॥
(४)
आयाजीनें सवा पदच्युत केलें ॥ गवानें फुगले ॥ शोधी वेद ॥ १ ॥
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रनिाशा शूद्रांचीं आजतागाईत ॥ गरणले दासांत ॥ त्याजपैकीं ॥ २ ॥

आनंदले मनीं रवद्याबंदी केली ॥ घेईना साऊली ॥ अंत्यजारच ॥ ३ ॥

आये रधक्ारिलें आत्मपिीक्षेला ॥ त्रास हा झजरकल्या ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
आयाजीचा हे वा त्रास झजरकल्यास ॥ लु टा अ्ञतान्यास ॥ सवव कामीं ॥ १ ॥
िंाकल्या वेदाचा आधाि दावीती ॥ श्रेष्ठत्व ओढीती ॥ स्वतःकडे ॥ २ ॥
मानवांचे हक् शु द्रा मुख्य दावा ॥ पुिे वेदकावा ॥ िम्ह्मकुट ॥ ३ ॥

रकड लागो आयव आत्मपिीक्षेला ॥ त्रास अंत्यजाला ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
आयें कांहीं ग्रंथ तकानें िचीले । नाहीं ईशा ्याले ॥ स्वाथासाठीं ॥ १ ॥
शु द्रादीका घिीं पािायण केलें ॥ त्यास ठकरवलें ॥ धमवरमषें ॥ २ ॥

धंदा न करितां सवांस भोंदीलें ॥ भूदेव बनरवलें ॥ त्यांचे हे च ॥ ३ ॥

आत्मपिीक्षेला आयांनीं त्यागीलें ॥ धमवलंड िंाले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
शु द्रादीक सवव आयांनीं भोंदीले ॥ फुंकोनीया खाल्ले ॥ उं द्रापिी ॥ १ ॥
सवव गोष्टीमध्यें अमयादा केली ॥ घेईना सावली ॥ जेवतांना ॥ २ ॥

अशा वतवनानें रभईना मनाला ॥ लाजेना मनाला ॥ मनीं दं ड ॥ ३ ॥

सदा मनीं िे ष अपिाधी खळ ॥ नाहीं त्यास बळ ॥ सद्गुणाचें ॥ ४ ॥
आत्मपरिक्षण हद्दपाि किी ॥ काळें पाणी जािी ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(८)
मांग आयामध्यें पाहू ं जातां खूण ॥ एक आत्मा जाण ॥ दोघांमध्यें ॥ १ ॥
दोघेही सािीखे सवव खाती रपती ॥ इच्छा ती भोगीती ॥ सािखेच ॥ २ ॥
मांग आयव दोघे शोभा मानवांत ॥ दोघे वतवनांत ॥ एकसहा ॥ ३ ॥

सवव ्ञतानामध्यें आत्म्ञतान श्रेष्ठ ॥ कोणी नाहीं भ्ष्ट ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
ते थे कैचा दे श धमव जातीभेद ॥ सवांची उमे द ॥ सुखासाठीं ॥ १ ॥

सुखापोटीं मोह उत्पन्न तो िंाला ॥ रपडी सववत्राला ॥ एकसहा ॥ २ ॥

मानवाचा मोह हे वा खास त्याला ॥ िक्तपाती िंाला ॥ जगामाजीं ॥ ३ ॥
आपस्वाथामध्यें आत्म्ञतान भ्ष्ट ॥ िंाले बहु दु ष्ट ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(१०)
मानवाचे हक् सवांस कळतां ॥ मग कोण त्राता ॥ आयव भटा ॥ १ ॥

रवचािीते िंाले सवव कसे नीच ॥ आयव कां िे ऊंच ॥ बळीस्थानीं ॥ २ ॥
रवषािी ते वेद अ्ञतान्या डसती ॥ रबळांत पळती ॥ सपावत ॥ ३ ॥

भांडणें लागतां सवांचें वाटोळें ॥ पाखंडे सोहळे ॥ फेका दू ि ॥ ४ ॥

येणािें अरिष्ट कसें तिी टाळा ॥ शु द्रादीक गळा ॥ पडा आतां ॥ ५ ॥

वेळ आली आत्मपिीक्षण किा ॥ रनमीकास स्मिा ॥ जोती म्हणे ॥ ६ ॥
(११)
भ्ष्ट आयव तुम्ही सद्गुणी कां व्हाना ॥ म्लें च्छा रकत्ता द्याना ॥ जगामाजी ॥ १ ॥
आतां पुिें िंालें सोंग भूदेवाचें ॥ धूतव नट त्याचे ॥ जगी छीः थूः ॥ २ ॥

शिण जाऊनी त्यांची क्षमा मागा ॥ नाहीं दु जी जागा ॥ तुम्हांसाठीं ॥ ३ ॥
आत्मपिीक्षणा तुम्ही द्यावा थािा ॥ मत्सिा आविा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१२)
स्वतःच्या न्युन्यता व्यंगें सुधािती ॥ सत्यानें वागती ॥ सवांसंगें ॥ १ ॥
माझ्यासीं लोकांनीं जसें बा वतावें ॥ तसें मी वतावें ॥ जगासंगें ॥ २ ॥
त्यांत दु जाभाव नसावा अंतिीं ॥ मग मौजा मािीं ॥ जगामाजी ॥ ३ ॥
आत्मपरिक्षेंत असावें सावध ॥ जोती किी बोध ॥ धूतव लोकां ॥ ४ ॥
(१३)
जिी तुिंी सुखालागीं तळमळ ॥ तिी पाठबळ ॥ सत्य घेई ॥ १ ॥

धैयानें वागावें सत्य आळवून ॥ सुखी किा जन ॥ जगामाजीं ॥ २ ॥
मग तूं अवघाची सुखरूप होशी ॥ तरून तािशी ॥ दु सऱ्यास ॥ ३ ॥
खिें हें च ्ञतान आत्मपरिक्षण ॥ बुद्धीचें लक्षण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ नीरत ॥
(१)
रनमीले बांधव स्त्रीपुरुषप्राणी ॥ त्यांत गोिे कोणी ॥ िंगवणव ॥ १ ॥

त्यांचे रहतासाठीं बुरद्धमान केले ॥ स्वतंत्र ठे रवले ॥ ज्या त्या कामीं ॥ २॥
कोणास न रपडी कमावलें खाई ॥ सवां सुख दे ई ॥ आनंदांत ॥ ३ ॥

खिी हीच नीती मानवाचा धमव ॥ बाकीचे अधमव ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(२)
मािंें कांहीं कोणी घेऊं नये जनीं ॥ वसे ध्यानींमनीं ॥ मानवांच्या ॥ १ ॥

माझ्या मनीं सवव मजला असावें ॥ दु ज्या कां नसावें ॥ जगामाजी ? ॥ २ ॥
आपल्यावरून जग ओळखावें ॥ त्यांच्याशीं वतावें ॥ सत्य तेंच ॥ ३ ॥

मानवांचा धमव सत्य नीती खूण ॥ किी जीवदान ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
सत्यारवण नाहीं धमव तो िोकडा ॥ जनांशीं वांकडा ॥ मतभेद ॥ १ ॥
सत्य सोडू ं जातां वादामध्यें पडे ॥ बुद्धीस वांकडे ॥ जन्मभि ॥ २ ॥
सत्य तोच धमव किावा कायम ॥ मानवा आिाम ॥ सवव ठायीं ॥ ३ ॥

मानवांचा धमव सत्य हीच नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
आपरहतासाठीं सत्यानें वतावें ॥ सुमागी लावावें ॥ भावंडास ॥ १ ॥
तुिंी वतवणूक आधीं कि नीट ॥ दु गुण
व ाचा वीट ॥ खिें सुख ॥ २ ॥

मानवी सुखास वाटे किी होती ॥ फळास भोगीती ॥ सवांसह ॥ ३ ॥

मानवांचा धमव सत्य खिी नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
तुिंे रहतासाठीं जगीं सत्य धि ॥ रनमीक आधाि । सवव ठायीं ॥ १ ॥
आपपि नाहीं दे शधमवकुट ॥ किवावा वीट ॥ सत्यासाठीं ॥ २ ॥

मानवी भूषण तूंच होशी खास ॥ सवांचा पडोस ॥ जगामाजीं ॥ ३ ॥

मानवी नीती हीच धमवनीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
खोटें बोलू रनयां अ्ञतान्या रपडणें ॥ लु टू रनयां खाणें ॥ भावंडास ॥ १ ॥
रवश्वासघातानें रमत्रास नाडणें ॥ नव्हे त लक्षणें ॥ सज्जनांचीं ॥ २ ॥

धंदा कलालाचा कुटु ं बा पोसणें ॥ मद्यपी किणें ॥ मुलींमुलां ॥ ३ ॥

मानवांचा धमव सत्य खिी नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
प्रामारणकपणा ज्याचे असे पोटीं ॥ दारवतो सचोटी ॥ सवव जना ॥ १ ॥
कृत्ञत होऊन मानवा संभाळ ॥ रनमीकाचें बळ ॥ तुजविी ॥ २ ॥
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नम्र होऊनीयां िक्षा सौजन्यास ॥ िंटा उद्योगास ॥ रनशीरदनीं ॥ ३ ॥
मानवांचा धमव सत्य सवव नीती ॥ बाकी कुिापती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ धीि ॥
(१)
सत्याचा रजव्हाळा मनाची स्वच्छता ॥ रचत्तास स्वस्थता ॥ जेथें आहे ॥ १ ॥
जेथें जागा धीि सदा हृदयांत ॥ सत्यवतवनांत ॥ खची घाला ॥ २ ॥

रपडा दु ःखें सोशी संकटें रनवािी ॥ गांजल्यास तािी ॥ जगामाजीं ॥ ३ ॥
धीि धरूनीयां सवां सूख दे ती ॥ यशवंत होती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
धीि सोडीतांच शु द्रां दांस केले ॥ आयाजी ताठले ॥ ऐश्वयात ॥ १ ॥
रभत्रे शु द्र वेडे अ्ञतानी बापुडे ॥ आयव पाई पडे ॥ लज्या गेली ॥ २ ॥

अ्ञतानी म्हणूनी म्लें च्छाशीं लढले ॥ प्राणाशी मुकले ॥ आयांपाईं ॥ ३ ॥
शूि मांगम्हािा आयें नागवीलें ॥ पशूवत केले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
धीि असल्यानें प्रसंग पडतां ॥ रनधािें वतवतां ॥ यश येई ॥ १ ॥

रनियानें जे कां झहमत धिीती ॥ संकटें वािीती ॥ जगामाजीं ॥ २ ॥
मोठमोठे गुण दृढ किीं धीि ॥ किीं पुष्ट कि ॥ रनयतींत ॥ ३ ॥

सत्यानें वतवतां आरिष्टें पळती ॥ दे शोधडी जाती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
दु ष्ट आचािानें मनीं भय वसे ॥ झचतािांत रदसे ॥ मुद्रा त्यांची ॥ १ ॥
नष्ट कमें सवव उघडीं पडतां ॥ होईल फजीती ॥ मनीं भय ॥ २ ॥

सिळ स्वभाव सत्य-आचािण ॥ नसे त्यावांचन
ू ॥ समाधान ॥ ३ ॥

रनमीकाचें भय घेई जो आधाि ॥ खिा त्याचा धीि ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
अंति रनमवळ भाि ईशावि ॥ सत्य वतवणाि ॥ जगामाजीं ॥ १ ॥

धमव जातीभेद रनदाळी मनांत ॥ सुखी मानवांत ॥ धन्य तोच ॥ २ ॥

सत्य वणवण्याचा आया नाहीं धीि ॥ धूतव अगोचि ॥ खिा भंड ॥ ३ ॥

खोटे वेद मनू अंत्यजा दावीना ॥ मैदानी आणीना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥

अनु क्रमणिका

॥ समाधान ॥
(१)
प्राणीमात्रा सवव रनमीली ॥ साधने ती रदली ॥ पिोपिी ॥ १ ॥

पदाथव रनमूवन सवांस पोशीले ॥ आनंदीत केले ॥ सववकाळ ॥ २ ॥

त्यांपैकीं मानव बुद्धीमान केला ॥ सत्य वतायाला ॥ मासल्यांत ॥ ३ ॥
िंजले गांजले अनाथा पोसावें ॥ रप्रतीनें वागावें ॥ बंधूपिी ॥ ४ ॥

त्याच्या खटाटोपी आणा ध्यानीं मनीं ॥ उपकाि मनीं ॥ रजवेंभावें ॥ ५ ॥
पिरपडा दे णें मानवा दु षण ॥ कळीचें साधन ॥ जगामाजीं ॥ ६ ॥

कृत्ञत होऊनी मानी समाधान ॥ तृप्तीची ती खूण ॥ जोती म्हणे ॥ ७ ॥
(२)
हे ळसांड किी रनयतवृत्तीची ॥ मात दु गण
ूव ांची ॥ संसािांत ॥ १ ॥

िोगग्रस्त होतां दांतओठ खाती ॥ ते व्हां खवळती ॥ मनामधीं ॥ २ ॥
सिकािावि व्यथव िागावती ॥ स्नेहास झनदीती ॥ कधींमधीं ॥ ३ ॥
समाधान नष्ट जातें बुद्धीबळ ॥ व्यथव तळमळ ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
मािंीच योग्यता जास्ती आहे म्हणे ॥ दावी धीटपणें ॥ अ्ञतान्यास ॥ १ ॥
अजागळी नाहीं दु ध झकवा मुत्र ॥ मोक्ष वेदांतांत ॥ आहे म्हणे ॥ २ ॥
मूढा लु टूनीयां प्रपंच करिती ॥ जगीं हं बिती ॥ िंालों मुक्त ॥ ३ ॥

त्याला कैचें सुख समाधान सौख्य ॥ पापी हे च मुख्य ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
आपली योग्यता नाहीं सद्गुणांत ॥ आणीना मनांत ॥ जसा मेंढा ॥ १ ॥

आत्म्ञतान नाहीं मुल कलालाचा ॥ धंदा खाटकाचा ॥ ्ञतान सांगे ॥ २ ॥
समाधान त्यानें केलें हद्दपाि ॥ किा बोजवाि ॥ शांततेचा ॥ ३ ॥

त्यास मुळीं नाहीं रनमीकाची भीती ॥ अ्ञतान्या नाहीं ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
नष्ट आचािानें िोगग्रस्त होती ॥ संताना नारडती कांही वेळ ॥ १ ॥

कल्पून प्राक्तन त्यास दोष दे ती ॥ रशमगा किीती ॥ त्याच्या नांवें ॥ २ ॥
प्राक्तनांत होतें तैसेंच घडलें ॥ िह्मानें रलरहलें ॥ खोटें नाहीं ॥ ३ ॥
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अयोनीसंभव रनमी नािायण ॥ खोटें समाधान ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
स्वगाची शांतता कल्पून मनांत ॥ रलरहली ग्रंथांत ॥ तकवबळे ॥ १ ॥

कोठें आहे स्वगव पारहले ते कोणी ॥ रभऊं नका मनीं ॥ दावा आम्हा ॥ २ ॥
तुम्हावि प्रश्न दोिे वाले दादा ॥ पेटूं नका वादा ॥ आयवदादा ॥ ३ ॥

खोटें बोलणाऱ्या समाधान नाहीं ॥ शोधूनीयां पाहीं ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
जशी ज्यांचीं कमें तशीं फळें दे ती ॥ वळण लावीती ॥ संतानास ॥ १ ॥
दु ष्ट कमें तुम्ही अजीबात टाका ॥ पुढें नाहीं धोका ॥ मुलांबाळां ॥ २ ॥

िंालें गेलें सवव मनीं िंुरूं नका ॥ सत्यकमीं रवका ॥ आपुल्यास ॥ ३ ॥
खिें समाधान भोगा सावकाश ॥ आनंद जगास ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
असंतोष िाजा मच्छि प्रधान ॥ रशपाई दु जवन ॥ कडीकोट ॥ १ ॥

हे वा चोपदाि मािीती झककाळी ॥ द्यावे म्हणे बळी ॥ सद्गुणास ॥ २ ॥
अ्ञतानी ियत दारूबाज किी ॥ तंटे घिीं दािीं ॥ सुख नाहीं ॥ ३ ॥

अशा वतवनानें नाहीं समाधान ॥ खिे हे पाषाण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
दु ष्ट आचािानें रनचत्व पावती ॥ संकटीं पडती ॥ लागलीच ॥ १ ॥
पिातापाअंतीं रवचाि किीती ॥ शु द्धीवि येती ॥ मनामध्यें ॥ २ ॥

सुमागीं लागतां होती महाजन ॥ होतसे कल्याण ॥ पदोपदीं ॥ ३ ॥

समाधान वृत्ती ज्याची अखंडीत ॥ सुखांत मंडीत ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
समाधान वृत्ती ज्याची अखंडीत ॥ संकटीं पडीती लागलीच ॥ १ ॥
सत्य पाठबळ मनी दृढभाव ॥ किी धावाधाव ॥ दीनासाठीं ॥ २ ॥

भल्या सॉिेटीसा रवष त्या पाजीलें ॥ छळू न मारिलें ॥ िे षाभावें ॥ ३ ॥

समाधान ज्याचा भंग िंाला नाहीं ॥ ग्रंथांतिीं पाहीं ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ सरहष्ट्णुता ॥
(१)
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रवपत्तींत खंती मुळींच मानीना ॥ रहमतीचा िाणा ॥ िोधावीण ॥ १ ॥
िोगग्रस्त होता संतापा पेटेना ॥ घिांत किीना ॥ कुिकूि ॥ २ ॥

अहीत कृत्यांची हे ळणा किीना ॥ उपाय योजीना ॥ सुडासाठीं ॥ ३ ॥
त्यास उपदे श किीतां सोडीना ॥ वादास पेटेना ॥ त्यांच्या संगें ॥ ४ ॥

सरहष्ट्णुतावीण सुखास भोगीना ॥ संतोषी होईना ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(२)
इिाणी भटजी बळीस्थानीं आले ॥ क्षरत्रया झजकीलें ॥ द्रव्यलोभ ॥ १ ॥
वेदामध्यें आहे त्याचा मागमुद्या ॥ रशपायाचा धंदा ॥ आयें केला ॥ २ ॥

झजकील्या मानवा स्पशीं केली बंदी ॥ घेई ना सावली ॥ िे षबुद्धी ॥ ३ ॥
रवद्या बंद केली अ्ञतानीं ठे वीलें ॥ लं ड धनी िंाले ॥ लु टमाप ॥ ४ ॥

सरहष्ट्णुता खिी मांगमहािाची ॥ फंजीती आयाची ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(३)
दु ष्ट वतवनानें नष्ट कमी होती ॥ संकटें भोगीती ॥ क्ले शासह ॥ १ ॥

दु ःख क्ले श होतां दे वा दोष दे ती ॥ रनमीका झनदीती ॥ सवोपिी ॥ २ ॥
जन्ममृत्यूसह सुखदु ःख दे ता ॥ कताकिरवता ॥ त्याची रलला ॥ ३ ॥

केलीं दु ष्ट कमे सांगण्यास भीती ॥ दे वाची फजीती ॥ किी मुळ ॥ ४ ॥

सरहष्ट्णता नाहीं अशा सोंगाड्यास ॥ खऱ्या नास्तीकास ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(४)
मानव सारिखे रनमीकें रनमीले ॥ कमी नाहीं केले ॥ कोणी एक ॥ १ ॥

कमी जास्ती बुद्धी मानवा वोपीली ॥ कोणा नाहीं रदली ॥ रपढीजादा ॥ २ ॥
शु द्रादीक नाहीं कशामध्यें उणा ॥ अवयवीं खणा ॥ आयापिी ॥ ३ ॥
मानवाचे हक् ते कां रवसिले ? ॥ अरत शूद्र िंाले ॥ पशु वत ॥ ४ ॥

शु द्र केव्हां िंाले आयांचे दास ॥ बाकी अनु दास ॥ कसे िंाले ॥ ५ ॥
आयवलोभ मूळ तंयाचें कािण ॥ ग्रंथ तपासून ॥ पाहू ं जातां ॥ ६ ॥
मूळ धमवभेद मानवा नसावा ॥ एकोपा असावा ॥ जगामाजी ॥ ७ ॥

साववरत्रक सत्य ग्रंथ िचीयेला ॥ त्यास छापण्याला ॥ द्रव्य तुटा ॥ ८ ॥
शु द्रादीक-झकव येतांच मानवा ॥ दे शस्थ बांधवा ॥ मदापिी ॥ ९ ॥

ग्रंथ छापण्याची केली सुिवात ॥ प्रती वीस शत ॥ एकदम ॥ १० ॥

रविी िंाल्यावि दाम घेण बोली ॥ टोंचणी ही रदली ॥ रचक्ू शु द्रां ॥ ११ ॥
मोिो रवट्ठल वाळवेकि धें ड ॥ सरहष्ट्णू अखंड ॥ मुंबापुिीं ॥ १२ ॥

सदसदरववेकी सुबोधाचा दाता ॥ गृरहणीचा रपता । जोतीरमत्र ॥ १३ ॥
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(५)
थोडे रदन तिी मद्य वजव किा ॥ तोच पैसा भिा ॥ ग्रंथासाठीं ॥ १ ॥

ग्रंथ वाचीतांना मनीं शोध किा ॥ दे ऊं नका थािा ॥ वैिभावा ॥ २ ॥

खोया धमा नाहीं सत्याचा आधाि ॥ व्यथव बडीवाि ॥ स्वाथासाठीं ॥ ३ ॥
सत्य सोडू नीयां धमववादी होती ॥ संग्रामी किीती ॥ िक्तपात ॥ ४ ॥

लढण्याचा रकत्ता संताना घालीती ॥ रपढीजादा दे ती ॥ दु ःख जगा ॥ ५ ॥
सहीष्ट्णुतेवीण नाहीं समाधान ॥ एकीस बंधन ॥ जोती म्हणे ॥ ६ ॥
॥ सरिवेक ॥
(१)
दृढ मनीं धिी सरिवेकास ॥ तेंच संतानास ॥ सुख दे ई ॥ १ ॥

जगरहतासाठीं सत्यानें वतवती ॥ रहत ते किीती ॥ स्वतःचेही ॥ २ ॥

आपरहतासाठीं मुढा नाडू ं जातां ॥ त्यानें तसें होतां ॥ मग कसें ॥ ३ ॥
सरिवेकानें तुम्ही किा न्याय ॥ नसे पुढें भय ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
रववेकी किीना जप अनु ष्ठानें ॥ पोकळ अपवण ॥ रनमीकास ॥ १ ॥

रववेकी ढळीना दीन िंडक्यांना ॥ त्यांस भादिीना ॥ न्हाव्या हातीं ॥ २ ॥
रववेकी भजेना धातू दगडास ॥ म्हणेना शुद्रास ॥ तुम्ही नीच ॥ ३ ॥

सरिवेकावीण किीत तळमळ ॥ पाखांडी रनव्वळ ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
पशु झहसा आहे अस्सल वेदान्त ॥ पुण्य गौवधांत ॥ धूतव म्हणे ॥ १ ॥

शु द्राद्रीकास साक्ष घ्या मनूची ॥ चैन िाह्मणाची ॥ बळीस्थानीं ॥ २ ॥
मनु रधःकारूनी एकीकडे फेका ॥ माना शूद्रादीकां ॥ बंधूपिी ॥ ३ ॥

सरिवेकावीण आयांजी पाषाण ॥ कलीचें िक्षण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
आयें जेिदस्त मांगम्हािा केलें ॥ पाताळीं घातलें ॥ स्पशवबद
ं ी॥१॥
धुतव ऋषीजींनीं वेदास िचीलें ॥ िे षानें छळीलें ॥ सीमा नाहीं ॥ २ ॥
अन्नावीण बहु उपासानें मेले ॥ उष्टें नाहीं रदलें ॥ हे वा मूळ ॥ ३ ॥
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सरिवेकास आयांनीं त्यरजलें ॥ त्यांचे हाल केले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
बंधु आयव िाया दयावान व्हावा ॥ जाळू न टाकावा ॥ मनु ग्रंथ ॥ १ ॥

वेदांती म्हणतां तुम्हा कैचा भेद ॥ लावा पाहू ं दाद ॥ मनु ज्यांची ॥ २ ॥
सांडूं नका रिस्ती मुसलमानास ॥ मांगामहािास ॥ शु द्रासह ॥ ३ ॥
रनधािानें धिीं सरिवेकास ॥ रकत्ता संतानास ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
बंधु सरिवेकास बहु रवसिती ॥ धमास कल्पीती ॥ घिोघि ॥ १ ॥

मानवांचा धमव एक तो कोणता ॥ जगीं शोधूं जातां ॥ बहु धमव ॥ २ ॥

जो तो म्हणे मािंा धमव शेकला ॥ गवाने फुगला ॥ जगामाजी ॥ ३ ॥

कोणत्या धमांस जगीं थािा द्यावा ॥ संसािीं पाळावा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
वेद मनु ग्रंथ घिीं लपरवले ॥ म्लें च्छा फसरवले ॥ मोघमांत ॥ १ ॥

त्यांचें िह्मकुट इंस्ग्लशें शोधीलें ॥ बाहे ि काढीलें ॥ छीः थूः केली ॥ २ ॥
मांग महाअिी वाढपे किीती ॥ मोठे हु द्दे दे ती ॥ फौजेमध्यें ॥ ३ ॥

इंग्लीश स्मिती सरिवेकास ॥ काळीमा आयांस ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
अंत्यजांनो, तुम्ही उपकाि स्मिा ॥ पोटीं गच्च धिा ॥ इंस्ग्लशास ॥ १ ॥
आयवरहतासाठीं न्याशनल सभा ॥ शु द्रादीका शोभा ॥ कशी िाहे ॥ २ ॥
गोऱ्या लोकां घ्यावें सभेमध्यें जावें ॥ हाणून पाडावें ॥ िह्मकुट ॥ ३ ॥
मदुव मकीनें िक्षा सरिवेकास ॥ सौख्य मानवास ॥ जोती म्हणें ॥ ४ ॥
(९)
वेळ आल्यावि कळ चेतवीती ॥ मुढा लढरवती ॥ पक्े धूतव ॥ १ ॥

रहतासाठीं कांहीं किी किामत ॥ झधगाणा िाज्यांत ॥ शुद्रतोटा ॥ २ ॥
प्रसंग पडतां शुद्र तोंडीं दे ती ॥ अनु ष्ठानी होती ॥ पक्े धूतव ॥ ३ ॥

रनत्य त्यांची जे कां संगत धिीती ॥ फजीत पावती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
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कलालाचा धंदा नाहीं दयाशांती ॥ उघड नाडीती ॥ जोशापिी ॥ १ ॥

वकलाचा धंदा झिंगल्या गांठीती ॥ नाच त्या किीती ॥ त्यांच्यापुढें ॥ २ ॥
गायन करून त्यास रििंरवती ॥ घिीं िडवीती ॥ अंगनांस ॥ ३ ॥

सरिवेकावीण मुढ दारू रपती ॥ मुला रकत्ता दे ती ॥ जीती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
जगामाजी धमव अगरणत होती ॥ लढाया खेळती ॥ िे ड्यापिी ॥ १ ॥
िे डे धिणािे प्राणास मुकती ॥ रकत्येक म्हणती ॥ स्वगी गेले ॥ २ ॥
कोणी म्हणे सवव माटव ि िंाले ॥ जन्नतीस गेले ॥ कोणी म्हणे ॥ ३ ॥

सरिवेकावीण सवव भांबावले ॥ िक्तपाती िंाले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ उद्योग ॥
(१)
मानवा उद्योग अनेक आहे त ॥ बऱ्यावाईटांत ॥ काळ जातो ॥ १ ॥

आपरहतासाठीं उद्योग किीती ॥ मागव दावीताती ॥ संतानास ॥ २ ॥
त्यापैकीं आळशी दु ष्ट दु िाचािी ॥ जन वैिी किी ॥ सवव काळ ॥ ३ ॥

जसा ज्याचा धंदा तशीं फळें येती ॥ सुखदु ःख होती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
सत्य उद्योगानें िोग लया जाती ॥ प्रकृती ती होती बळकटा ॥ १ ॥
उल्हासीत मन िंटे उद्योगास ॥ भोगी संपत्तीस ॥ सववकाळ ॥ २ ॥

सदाचाि सौख्य त्याची सेवा किी ॥ शांतात ती बिी ॥ आवडीनें ॥ ३ ॥
रनत्य यश दे ई त्याच्या उद्योगास ॥ सुख सववत्रांस ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
उद्योग जो किी दीनबंधूंसाठीं ॥ ममता ती पोटी ॥ मानवाच्या ॥ १ ॥

रवद्या सवां दे ई सद्गुणाची हाव ॥ किी रनत्य कींव ॥ अ्ञतान्याची ॥ २ ॥
थकल्या भागल्या दीना साह्य किीं ॥ उद्योगास सािी ॥ जपूनीयां ॥ ३ ॥
त्याच्या उद्योगास रनत्य यश दे ई ॥ जगा सुख दे ई ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
सवव दु गुण
व ांचा आळस हा रपता ॥ बाळपणीं रकत्ता ॥ मुलीमुलां ॥ १ ॥
तरुणपणांत दु गण
ूव ी संसािीं ॥ वृद्धपणीं किी ॥ हाय हाय ॥ २ ॥
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उद्योगा सोडू नी कलाल बनती ॥ रशव्याश्राप दे ती ॥ जनामाजी ॥ ३ ॥
आळशास सुख कधींच होईना ॥ शांतता पावेना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
धनाढ्य आळशी जु ब्वेबाज होती ॥ चोरून खेळती ॥ एकीकडे ॥ १ ॥

डाव झजकीतांच बक्षीसें वेश्यांस ॥ खाऊ चोंबड्यांस ॥ सवव काळ ॥ २ ॥
द्रव्य हितांच शेतावि पाळी ॥ सवव दे ई बळी ॥ घिासह ॥ ३ ॥

सवव ऋतूमध्यें रफिे नंगा भुका ॥ मािीतसे हांका ॥ पोटासाठीं ॥ ४ ॥

आळशाचा धंदा रनःसंग बा होती ॥ रभकेस लागती ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(६)
आळशांचा धंदा उद्योग किीती ॥ दु कान मांरडती ॥ सोिटाचें ॥ १ ॥

नांवरनशी नाहीं पैश दे ई त्यांची ॥ आदा आढाव्याची ॥ दे त नाहीं ॥ २ ॥
उचल्याचे पिी मुढास नाडीती ॥ तमाशा दावीती ॥ उद्योग्यास ॥ ३ ॥

अशा आळशाची शेवटीं फजीती ॥ धूळमाती खाती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
िोजगािासाठीं पैसा नसे गांठीं ॥ अ्ञतान्यास गांठी ॥ नफा हल ॥ १ ॥
शअि घेणाऱ्यास गळीं भाल दोिी ॥ पावतींत सािी ॥ जडीबुट्टी ॥ २ ॥

पशे बुडाल्यास नाहीं त्यास दाद ॥ सुका आशीवाद ॥ भटासाठीं ॥ ३ ॥

उचल्याच्या पिी रखसे कातिीती ॥ तोंड लपवीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
शेअिमार्षकटांत खप कागदाचा ॥ नफा दलालाचा ॥ बुड धन्य ॥ १ ॥

शेअिकागदास पाहू नी िडती ॥ रशव्याशाप दे ती ॥ योजी त्यास ॥ २ ॥

शेअि व्यापािाचा जळो तो उद्योग ॥ होऊनी रनःसंग ॥ मुढा लु टी ॥ ३ ॥
आळशाचा खिा रनत्य हाच धंदा ॥ दु रूनच वंदा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
सधन जगांत मारूरनयां गप्पा ॥ दे ई व्यथव थापा ॥ पैसा लू ट ॥ १ ॥

द्रव्यलोभासाठीं शेतास काढीती ॥ जल हाटवीती ॥ सागिाचें ॥ २ ॥
जगामधीं ठक धनवान होती ॥ रदवाळें काढीती ॥ अखेिीस ॥ ३ ॥

त्याच्या संगतीनें द्रव्यहीन होती ॥ प्राणास मुकती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(१०)
शेअसव काढू न उद्योग काढण ॥ रहशेब ठे वणें ॥ िोजकीदव ॥ १ ॥

खतावणी सवव रबनचुक ठे वी ॥ नफातोटा दावी ॥ शोधी त्यास ॥ २ ॥
जामीन दे ऊन रनतीनें वतावें ॥ संवा वांचवावें ॥ अिूमध्यें ॥ ३ ॥

शेअसव रवकुं गेल्या कांहीं नफा व्हावा ॥ जगा दाखवावा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
आळशाचा धंदा उद्योग काढीती ॥ झभतीस फोडीती ॥ मध्यिात्री ॥ १ ॥
जाईल रततकी चोिी ते किीती ॥ मुकायानें जाती ॥ घिांतून ॥ २ ॥
दु ष्ट नष्ट गूण अंगीं जडताती ॥ सपववत होती ॥ जगा त्रास ॥ ३ ॥

त्यांच्या उद्योगास येत नाहीं यश ॥ िागावतो ईश ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ स्वच्छता ॥
(१)
स्वच्छ होण्यासाठीं स्नान तें किावें ॥ वस्त्रांनीं पुसावें ॥ लागलें च ॥ १ ॥
स्नानाचा कंटाळा पुळ्यांचे माहे ि ॥ खिजु चें घि ॥ आदीपीठ ॥ २ ॥

दांत खाऊनीयां बोलतां चालतां ॥ रनत्य खाजवीतां ॥ वेळ जाई ॥ ३ ॥

स्वकीय स्वच्छता मुळीं रवसिला ॥ वैद्यानें नाडीला ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
अंगवस्त्रें ज्यास धुण्याचा कंटाळा ॥ चोळी वेळोवेळां ॥ दोन्ही कांखा ॥ १ ॥
दांत झवचकूनी जांघास चोळी ॥ काढीतांचा मळी ॥ गाि वाटे ॥ २ ॥

वस्त्रांतील उवा रचमटीनें धिी ॥ चोळू रनयां मािी ॥ मुकाठ्यानें ॥ ३ ॥

अंगवस्त्रें स्वच्छ ठे ऊं रवसितो ॥ झनदे पात्र होतो ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
स्नान केल्यावि उल्हास मनास ॥ िंटे उद्योगास ॥ आवडीनें ॥ १ ॥
रुचीकि लागे जाडें भडे अन्न ॥ होईना अजीणव ॥ कधीं त्यास ॥ २ ॥

स्पशविोग त्यास होण्याचा अभाव ॥ मनाचा संभव ॥ सवव ठायीं ॥ ३ ॥

शिीिीं स्वच्छता ठे ऊं रवसितो ॥ सुख ना भोगीतो ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
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वस्त्रें धुतल्यानें ज्यास्त तीं रटकती ॥ संतोषी ठे रवती ॥ वापिणाऱ्या ॥ १ ॥
धुळीसह घाम वस्त्रें कुजरवती । दु गध
ं ी सोडीती ॥ घ्राणेंरद्रया ॥ २ ॥
दु गध
ं येतांच रकळस किती ॥ दु रून वागती ॥ त्यांच्यासंगे ॥ ३ ॥

वस्त्राची स्वच्छता ठे ऊं न जाणती ॥ िोगग्रस्तें होती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
रनमीकें रनमीलें मानव परवत्र ॥ कमीजास्त सुत्र ॥ बुद्धीमध्यें ॥ १ ॥

रपढीजादा बुरद्ध नाहीं सवांमधीं ॥ शोध किा आधीं ॥ पुतेपणीं ॥ २ ॥

सत्य सेवन
ू ीयां रचत्त किीं स्वच्छ ॥ मग मान तुच्छ ॥ मानवास ॥ ३ ॥

मनाची स्वच्छता नाहीं समजला ॥ भूमीभाि िंाला ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ गृहकायवदक्षता ॥
(१)
आद्यापेक्षां जास्त खचव जे किीती ॥ ऋणकिी होती ॥ रजवा कांच ॥ १ ॥
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िवभ ग २ र
गकपती
पशु रशिीं सोंड पोि मानवाचें ॥ सोंग गणोबाचें ॥ नोंद ग्रंथी ॥ ध्रु. ॥
बैसे उं दिाविी ठे वरू नयां बूड ॥ फुरकतो शेंबूड ॥ सोंडें तून ॥ १ ॥

अंत्यजासी दू ि, भटा लाडू दे ती ॥ नाकानें सोलीतो ॥ कांदे गणू ॥ २ ॥
रचखला तुडवूनी बनरवला मोऱ्या ॥ केला ढं बुढेऱ्या ॥ भाद्रपदीं ॥ ३ ॥
* * * * * * * * वांचन
ू ॥ किवी भ्मण ॥ सवव लोकीं ॥ ४ ॥

* * * * * चंद्र हांसला म्हणून ॥ श्रापविदान ॥ पाहील्यास ॥ ५ ॥
* * * * * चंद्रास पाहीलें ॥ अस्वली विीलें ॥ कृष्ट्णदे वें ॥ ६ ॥

* * * * वला गणुजी दोंदीला ॥ नोविा रमळाला ॥ दे वबाप्पा ॥ ७ ॥

गणोबाची पूजा भावीका दारवती ॥ हिामाच्या खाती ॥ तूपपोळ्या ॥ ८ ॥
जै मंगलमूती जै मंगलमूती ॥ गाती रनत्य रकती ॥ टाळ्यांसह ॥ ९ ॥

उत्सवाच्या नांवें द्रव्य भोंदाडीती ॥ वाटी रखिापती ॥ धूतव भट ॥ १० ॥

जारतमािवाडी गिीबा नारडती ॥ दे ऊळें बांधीती ॥ कीतीसाठीं ॥ ११ ॥

दे वाजीच्या नांवें जगाला पीडीती ॥ अधोगती जाती ॥ रनियानें ॥ १२ ॥
खिे दे वभक्त दे ह कष्टवीती ॥ पोषण किीती ॥ घिच्यांचें ॥ १३ ॥

अजाणासी ्ञतान पांगळ्या अन्नदान ॥ हें च बा स्मिण ॥ रनमीकाचें ॥ १४ ॥
भोळा वािकिी त्यास रदली हू ल ॥ स्मिणांत फल ॥ आहे म्हणे ॥ १५ ॥
क्षरत्रय िामाचा धूतव बने दास ॥ गांठी रशवाजीस ॥ मतलबी ॥ १६ ॥

दादु कोंडदे व त्या ठे वी अरविान ॥ किवी तुळादान ॥ ऐदी भटा ॥ १७ ॥
स्वजारतरहतासाठीं बोधीलें पाखांड ॥ धमवलंड खिे जोती म्हणे ॥ १८ ॥
॥ आयवभट िाह्मणांचे कसब ॥
(१)
सवांचा रनमीक एक आहे जाण ॥ पाळणपोषण ॥ तोच किी ॥ १ ॥
स्त्रीपुरुष हक् सवां कळवावे ॥ सत्यानें बोधावे ॥ मानवांस ॥ २ ॥
दे शधमवभेद नसावा अंतिीं ॥ भावंडांचे पिी ॥ घिी सवां ॥ ३ ॥

असे बा रशक्षक सवव ठाईं नेमा ॥ आदीसत्य नमा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
साववभौम सत्य ज्याचें भांडवल ॥ रनमीक अव्वल ॥ सवव एक ॥ १ ॥
त्यानें रनमींयले मानव हे सािे ॥ त्यांचींच ले किें ॥ तोच िक्षी ॥ २ ॥
आपल्यावरून जग ओळखावें ॥ सवां रनववावें ॥ संसािांत ॥ ३ ॥

जसजसे आम्ही मानवासीं वागूं ॥ त्याचीं फळें भोगूं ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(३)
आयांनीं क्षरत्रयां िणांत झजकीलें ॥ त्यांना दास केलें ॥ रपढीजादा ॥ १ ॥
मत्सिानें दासा म्हणाले ते क्षुद्र ॥ अपभ्ंश शु द्र ॥ त्याचा िंाला ॥ २ ॥
िे षानें रपडीले रवद्या बंद केली ॥ घेईना साऊली ॥ जेवतांना ॥ ३ ॥

अशा पंगु शुद्रा रवद्या तुम्ही द्यावी ॥ रभक्षा ती मागावी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
रवजयी आयांनीं धमवग्रंथ केले ॥ शु द्रा नागवीलें ॥ दासापिी ॥ १ ॥
धूतव भटें मुळीं वेद लपरवले ॥ पाहू ं नाहीं रदले ॥ अंत्यजास ॥ २ ॥

शूद्रारदक म्हणे मािंा वेद धमव ॥ अ्ञतानास वमव ॥ ठावें नाहीं ॥ ३ ॥

वेदांतील वमव मैदानीं आणावें ॥ जगा दाखवावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
रिस्त सवव ग्रंथ मैदानीं आणती ॥ वाचून दावीती ॥ स्त्रीपुरुष ॥ १ ॥
भटासह मांगा पोटाशीं धरिती ॥ वेव्हाि किीती ॥ िोटीबेटी ॥ २ ॥

त्यांस ठावें सत्य तेंच रसद्ध किी ॥ रनववी अंतिीं ॥ सवव जना ॥ ३ ॥

सवव खंडीं दावी नातें भावंडाचें ॥ पुत्र रनमीकाचे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
महं मद म्हणे रनमीक तो एक ॥ कल्पीना अनेक ॥ जगामाजी ॥ १ ॥
भावंडाचे पिी मानवा आळवी ॥ सत्यानें वळवी ॥ ईशासाठीं ॥ २ ॥

दे श जातीभेद अरज बुडरवले ॥ मूतीस फोडीलें ॥ कुभांड्यांच्या ॥ ३ ॥
दास्यत्वापासून बहु मुक्त केले ॥ ईशाकडे नेले ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)
ईशें सवव शु द्रा आयापिी रदले ॥ कमी नाहीं केलें ॥ कांहीं एक ॥ १ ॥

रनमीकाची दया इंग्रजा आणलें ॥ भटा रधःकारिलें ॥ सवोपिी ॥ २ ॥
आयव कसे धनी, शु द्र कां हो दास ? शोधा कृत्रीमास वेळ हीच ॥ ३ ॥

आतां कां िे तुम्ही रवचाि किाना ॥ धुतव रधक्ािाना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
शु द्र दीनबंधू शेतांत खपतो ? ॥ कुटु ं ब पोषीतो ॥ बैलसह ॥ १ ॥
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साऱ्यासह वािी लोकलफंडास ॥ घाली भितीस ॥ कांहीं धान्य ॥ २ ॥
गोळा सवव फंड इंग्रज किीती ॥ शाळा ते घालीती ॥ नांवासाठीं ॥ ३ ॥

भट शु द्रा मुला भट खेळवीती ॥ गोऱ्या थापा दे ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
अल्लड इंग्रज भटा जागा दे ती ॥ पंतोजी किीती ॥ गांवोगांवीं ॥ १ ॥
जगिे ष्टे भट रशक्षक बनती ॥ शु द्रा रशकरवती ॥ कृष्ट्णरलला ॥ २ ॥

संधी साधल्यास रशवाजी वर्षणती ॥ मत्सिी किीती ॥ यवनांचे ॥ ३ ॥
दे शप्रीती दं भ इंग्रजी झनदीती ॥ गवे हं बिीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
सपव झवचवांत िाह्मण ते दावा ॥ दोिा घालवावा ॥ त्यांच्या गळीं ॥ १ ॥

स्वजाती रपडणें त्यांचे नव्हे कमीं ॥ किी ना अधमी ॥ जातीमध्यें ॥ २ ॥
सवव मानवांत िाम्हण बनला ॥ रधःकािी शु द्राला ॥ अहं पणें ॥ ३ ॥

शु द्रांनीं अपावें काठी जोडे दान ॥ आदिाची खूण । जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
गधवभी िाह्मण कुंभाि पाळीती ॥ ओिंें ते लादीती ॥ पाठीवि ॥ १ ॥

चुकारू िाह्मण रटकोिी मािीती ॥ वेगे चालवीती ॥ मागावि ॥ २ ॥

काम िंाल्यावि मोकाट सोडती ॥ फुंकूनीया खाती ॥ उरकिडा ॥ ३ ॥
पशूत
ं ील भट अश्वलीद खाती ॥ कुल्ली किीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१२)
मानवी िाह्मण बंडखोि होती ॥ काले पाण्या जाती ॥ इंग्रजींत ॥ १ ॥

िाह्मणी वकील खोटे स्टँ प किी ॥ दगेबाज पिी ॥ गोप्या नाडी ॥ २ ॥
भट अ्यंकिा पाँच पाटीं रदक्षा ॥ गाढवाची रशक्षा ॥ स्वािी दे णें ॥ ३ ॥
धूतव िाह्मणाची झधड रमिवीती ॥ मस्ती रजिवीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१३)
आयव िाह्मणांत पेशवा वाटोळा ॥ करितो सोहळा ॥ कानपुिीं ॥ १ ॥
स्त्रीपुरुषांसह तान्ह्या अभवकांस ॥ वधी इंग्रजास ॥ सूडासाठीं ॥ २ ॥

हु के गोळीबाि भाल्यानें टोंचवी ॥ तान्ह्यास लोळवी ॥ रपस्तुलानें ॥ ३ ॥
वंशज हा खिा िह्मिाक्षसांचा ॥ पुत सैतानांचा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(१४)
चांडाळ िाह्मण मांगा दू ि धिी ॥ स्वतः पाणी भिी ॥ आडावि ॥ १ ॥

तान्हे ने व्याकूळ जिी मांग मेला ॥ दया िाह्मणाला ॥ येत नाहीं ॥ २ ॥
मानवाचे िे ष्टे गवव अरभमानी ॥ जगांत दु गण
ुव ी ॥ कळचेटे ॥ ३ ॥

मांगाचे लग्नांत दरक्षणा ते घेती ॥ सोवळ्यानें खाती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१५)
धूतव आयवभट मत्सिी रनःसंग ॥ अहं पणीं दं ग ॥ दया नाहीं ॥ १ ॥

मुळचे क्षरत्रय रभल्लासह कोळी ॥ घाली िसातळीं ॥ वैिभावें ॥ २ ॥

भोळ्या इंग्रजांनो, जागे का िे व्हाना ॥ रवद्या त्यास द्याना ॥ जगबंधू ॥ ३ ॥
तसें न किाल ति ईशा िागवाल ॥ पिातापी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१६)
अस्सल क्षरत्रय िणीं जेि केले ॥ हाकलू न रदले ॥ अिण्यांत ॥ १ ॥
कंदमुळें फळें भक्षुन िाहीले ॥ आयानीं पीडीले ॥ बाहे रून ॥ २ ॥

िाह्मणाचे वेद मैदानीं आणा ना ॥ वाचून दावा ना ॥ सवव जगा ॥ ३ ॥
वेदबळावि होती धमवलंड ॥ कुभांडी अभंड ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१७)
रवष्ठाखाती गाय म्हणे रिज माता ॥ शूद्रास पीडीतां ॥ पुण्य वाटे ॥ १ ॥

य्ञतामध्यें आयव घोडे गाया खाती ॥ इंग्रजा झनरदती ॥ म्लें च्छासह ॥ २ ॥
कल्पनेचा धमव शुद्रास दावीती ॥ हिामाचें खाती ॥ त्यांचें घिी ॥ ३ ॥
पशूपेक्षां शु द्र भटा वाटे दु ष्ट ॥ स्वतः सत्यभ्ष्ट ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१८)
मुक्या गाया सवव इंग्रज बा खाती ॥ रवलाप किीती ॥ भटी बोंब ॥ १ ॥
वेदामध्यें नाहीं गाईचा रवलाप ॥ घोडे गप्पागप ॥ आयव खाती ॥ २ ॥
िाह्मणांचे आप्त अंत्यज भावंडां ॥ छळीले उदं ड ॥ बळी दे तां ॥ ३ ॥
मांगाचा रवलाप भटा वाटे गोड ॥ खिे धमवलंड ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१९)
व्यभीचािासवें व्यसनी अम्मल ॥ भायेची अक्ल ॥ गुंग केली ॥ १ ॥
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दारूच्या नादांत मुढ खचव किी ॥ किीतो रभकािी ॥ मुलाबाळां ॥ २ ॥
धूतव आयव शुद्रा धमवथापा दे ती ॥ उं द्रापिी खाती ॥ फुकूनीयां ॥ ३ ॥

अशा रनरद्रस्तास रवद्या कां हो द्याना ॥ रभक्षा ती मागाना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२०)
भट कुळकणी शु द्रा रचथवीती ॥ कज्जे लारवताती ॥ गांवोगांवीं ॥ १ ॥

कज्यांच्या नादांत शुद्रा कजव दे ती ॥ भट लांच खाती ॥ सवांचीही ॥ २ ॥
रवद्याहीन शु द्र िाह्मणांनीं केले ॥ सूड उगरवले ॥ सववकाळ ॥ ३ ॥

अशा रवद्या द्यावी जलदी करून ॥ रभक्षेसी मागून ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२१)
न्यॉशनल सभा आयाजी स्थारपती ॥ सामील किीती ॥ मुढ शु द्रां ॥ १ ॥

बाकी भोळ्या शु द्रा नाडीती जगांत ॥ खाती हॉटे लांत ॥ िह्मबीज ॥ २ ॥

आयव रहतसाधू गोऱ्या रचडवीती ॥ जागा मागताती ॥ जोखरमच्या ॥ ३ ॥
भट अरधकािी द्रव्यास जोडीती ॥ शु द्रा त्रास दे ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२२)
स्वतः आयवभटे कंबिा बांधा ना ॥ क्षमा ती मागा ना ॥ जगापाशीं ॥ १ ॥

शु द्र दासां तुम्ही रवद्या बंद केली ॥ घ्या ना ती साऊली ॥ अंत्यजाची ॥ २ ॥
शु द्रादीकां तुम्ही आधीं मुके द्यावे ॥ सत्यानें वागावें ॥ मानवांशीं ॥ ३ ॥

िाह्मणांनो, तुम्ही कृतघ्न कां होतां ॥ इंग्रजां झनरदतां ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२३)
अ्ञतानी शु द्रास नादीं लावूं नका ॥ दे ऊं नका धक्ा ॥ यवनास ॥ १ ॥

िाह्मणाची जात कृरत्रमी अखंड ॥ छळीले उदं ड ॥ शु द्रादीकां ॥ २ ॥
मतलबी धमव ज्यांत नाहीं दया ॥ कामापुती माया ॥ पक्े धूतव ॥ ३ ॥

कोळ्यासह सवव क्षेत्री साक्ष दे ती ॥ वेदास दावीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२४)
शु द्र मांगाम्हािा अ्ञतानी ठे रवती ॥ िाह्मणास दे ती ॥ अरधकाि ॥ १ ॥
पिंशुिामाची जात अवघड ॥ वधी धडाधड ॥ क्षेत्रीबाळें ॥ २ ॥

सोवळा िाह्मण कानपुिीं नाना ॥ वधी अभवकांना ॥ इंग्रजांच्या ॥ ३ ॥

इंग्रजांनो, तुम्ही कां िे रवसितां ॥ शु द्र हातीं दे तां ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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(२५)
मोठमोठे हु द्दे िाह्मणा दे शील ॥ वश करितील ॥ मुढ शु द्रां ॥ १ ॥

मािणें मिणें कुिणाचा धमव ॥ सत्य कोण वमव ॥ शोधी ते व्हां ॥ २ ॥

अ्ञतानी शु द्रांस मुळ ्ञतान नाहीं ॥ आयाकडे पाही ॥ सवव कामीं ॥ ३ ॥

आयाहातीं सवव अरधकाि येतां ॥ शु द्रा नाहीं त्राता ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२६)
इंग्रजांनो, तुम्ही बसूं नका उगे ॥ िॉडलास वेगें ॥ आणा येथें ॥ १ ॥
त्याचे कान धिा दावा दु ष्ट वेद ॥ आयाजींचा मद ॥ शु द्रछळ ॥ २ ॥

त्याला ठावे नाहीं शुद्रादीक हाल ॥ कृत्रीमाचा लाल ॥ चमकेना ॥ ३ ॥
अनु भवावीण व्यथं वाचाळतां ॥ जळो ती रवित्ता ॥ जोती म्हणे ॥ ४॥
(२७)
झहदु धमाचे िाह्मण वकील ॥ लु टीले सकळ ॥ जन त्यानें ॥ १ ॥

धमवरमशें लोक नाडीले वकीलें ॥ स्वाथव साधले ॥ आपुले ते ॥ २॥

नलगे वकील दे वदिबािीं ॥ भक्ती एक खिी ॥ जोती म्हणे ॥ ३ ॥
(२८)
कोण ते िाह्मण मुखांतून िंाले ॥ शु द्र तया केले ॥ कोण्या दे वें ॥ १ ॥
ऋषीचें तें कुळ गंगेचें मुळ ॥ रवचािीतो खूळ ॥ धूतव म्हणे ॥ २ ॥

तैशीं खोटीं शास्त्रें रलहू नीयां जाण ॥ शपथाआणानें ॥ भय घाली ॥ ३ ॥

आणीक भटांनीं कपटें तीं केलीं ॥ रवद्या ती ठे वीली ॥ आपले हातीं ॥ ४ ॥
आजवि त्यांचें कपट चाललें ॥ इतिां नाडलें ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(२९)
हे च शास्त्रकते हे च न्यायदे ते ॥ गुरु हे च होते ॥ पूववकाळीं ॥ १ ॥

म्हणूनी रनचांनीं आम्हां नीच केलें ॥ श्रेष्ठत्व आणीलें ॥ आपणासी ॥ २ ॥
कोण्या िाह्मणास पुज्य तें मानावें ॥ कोणास आणावें ॥ धमवकायीं ॥ ३ ॥
िाह्मणेतिांनो, रवचािासी किा ॥ अरभमान धिा ॥ मानवांचा ॥ ४ ॥

ह्यांची उत्पत्ती सह्याद्रीखंडीं ॥ वर्षणली अखंडी ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
सत्यपाठ
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(१)

इंग्रजांसंगतीं मद्यमांस खाती ॥ मांगास झनरदती ॥ सोवळ्यानें ॥ १॥

न्याय कितांना लांचास बा खाती ॥ पाठीशीं घारलती ॥ अन्यायास ॥ २ ॥
यवनीचें मुख मौजेनें चोरखती ॥ म्हािास म्हणती ॥ नीच बेटे ॥ ३ ॥

असे जगिे ष्टे आयास म्हणावे ॥ समूळ त्यागावे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
सवव भूतां रनमी धोंड्याचा रवठ्ठल ॥ पंढिी सकळ ॥ वेडी केली ॥ १ ॥

रवठ्ठलाची मूती ध्यांनीं मनीं धिी ॥ गातां ताल धिी ॥ नाच्यापिी ॥ २ ॥

रनलव ज्य होऊनी फुगड्या खेळतो ॥ पक्व्यास घारलतो ॥ स्त्रीयांसंगें ॥ ३ ॥
“सुखरूप होशी” उपदे श किी ॥ वेडा वािकिी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
आयाजींचा िह्मा अवयवी व्याला ॥ टिफल िंाला ॥ झवचू जैसा ॥ १ ॥
वेदांतीं पहातां रवष्ट्णू िह्मागळे ॥ कल्पना मावळ ॥ सत्य उिे ॥ २ ॥

शूद्रारदक कांहीं का+मुक्त िंाले ॥ मानव बनले ॥ सुखासाठीं ॥ ३ ॥

तूं कां येथें व्यथव वाचा रशणरवशी ॥ सत्या मोकलीशी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
मुखें भावभक्ती आिोश फोरडती ॥ आया रििंरवती ॥ स्नेहासाठीं ॥ १ ॥
शु द्रा भुलवूनी गुलाम किीशी ॥ भटा मोकलीशी ॥ धनीपणा ॥ २ ॥

भटजीचा संग धरूं नको आतां ॥ दे ती खास गोता ॥ अखेिीस ॥ ३ ॥

दु गण
ूव ाची खाण कृत्रीमी अचाट ॥ जगांत बोभाट ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(५)
इंग्रजासंगतीं आयव खाती रपती ॥ सोवळें दारवती ॥ घिीं शुद्रा ॥ १ ॥
न्याशनल सभा अ्ञत शु द्रा दावी ॥ तुलना किावी ॥ इंग्रजांशीं ॥ २ ॥
सभा उपदे श झधगाणे होतील ॥ शु द्र मितील ॥ मौज आया ॥ ३ ॥

िाजा तोच खिा बंदोबस्त जािी ॥ मुढ शूद्रा तािी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(६)
सवव धमीं किा न्याशनल सभा ॥ रतजमध्यें उभा ॥ किा आया ॥ १ ॥
त्यांच्या पूववजांनीं िरचलें भारूड ॥ वेदांचें गारूड ॥ वैिभावें ॥ २ ॥

शूद्रासह म्लें च्छा छळीलें उदं ड ॥ खिे कलखंड ॥ मानवांत ॥ ३ ॥
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यास तुम्ही किा ॥ सत्य वतवणािा ॥ जगा सुखी किा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(७)

जातीभेद आया चोखड वाटतो ॥ म्लें च्छास फाडतो ॥ रहतासाठीं ॥ १ ॥
आयव श्रेष्ठ सवव रपढीजादा होती ॥ तुच्छ मानीताती ॥ सवव जग ॥ २ ॥
धमवभेद त्यांनीं रहतासाठीं केला ॥ शु द्र लु टण्याला ॥ धमवरमशें ॥ ३ ॥

आयासह सांग रिस्त महं मद ॥ नको त्यांत भेद ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ भटाची वाणी ॥
(१)
मे िी तुंबडी भि दे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ धृ. ॥

आले उपाधे भट वहापांचांचा गट ॥ जमून किी वटवट ॥

हात पसिीती चट ॥ घेती दरक्षणा घट ॥ कशी वरून-लगट ॥
मे िी तुंबडी भि दे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ १ ॥

जात बाजींदी नट ॥ अडवून धिी मनगट ॥ घेती दक्षणा िंट ॥
पाहाती िांडांचा मठ ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ २ ॥

भटती मैना पोपट ॥ जेव्हां जमती गटपट ॥ रबस्क बी बे िंडपट ॥
चुमण घेती मटमट ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ३ ॥

लाळ घोटीती घटघट ॥ असा पापी महानट ॥ धुवन
ू आपले अंगुष्ट ॥
शु द्रा पाजीती हे दु ष्ट ॥ दान किीनात थै ॥ ४ ॥

बानी दु लन कदे न ॥ आनंद घोटे जदव न ॥ लक्षि प्यादे जळद ॥
मे िी तुंबडी भि दे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ५ ॥

अिे , त्याला नेऊन जाळा ॥ अिे त्याला नेऊन जाळा ॥ अहो शु द्रांचा काळ ॥
आले िाह्मण चांडाळ ॥ हा दु ष्ट तात्काळ ॥ हे उठले कपाळ ॥
मे िी तुंबडी भि दे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ६ ॥

घ्या रहिावून जपमाळ ॥ दान किीन दे वे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥
बिी बिी बिी बिी ॥ अहो कशाची बिी ॥ पोथी बगलें त मािी ॥
जाती शुद्रांच्या घिीं ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ७ ॥

किीती बडबड भािी ॥ सोंग बोकडाचे पिी ॥ दाढीवाली सािी ॥ मे िी तुंबडी ॥ धृ० ॥
रमष रतथाचें किी ॥ खाल्ली पंचपात्री ॥ दे ती तीथव कुपात्रीं ॥ जात मैंदाची खिी ।
मे िी तुंबडी भि दे ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ८ ॥

हात गोमुखीं सािी ॥ रचत्त पैशाविी ॥ झकवा तिण्याताठ्या पोिीविी ॥
भडवे िांत्रंरदन शयनीं ॥ मे िी तुंबडी भि दे ॥ ९ ॥

अहो कशाची भाि ॥ रकत्येक िाह्मण अम्मलदाि ॥

कोणी पंच फौजदाि ॥ कोणी रशिस्ते दाि ॥ कोणी कुलकणी सावकाि ॥
मे िी तुंबडी भि दे ॥ १० ॥

मोठे मोठे दु कानदाि ॥ सािे भटच अम्मलदाि ॥ गिीब शुद्रावि कहि ॥
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हे पहा किीती जोजाि ॥ असें आंधळें सिकाि ॥

कांहीं किीना रवचाि ॥ जोतीिामाचा माि ॥ फुलापेक्षां सुकुमाि ॥
मे िी तुंबडी भि दे ॥ ११ ॥

(२)
जाळ तुिंी फुकी एकी ॥ धूतव नटी अधव मुकी ॥ १ ॥

तुम्ही आयव कायवसाधु ॥ नव्हत शु द्रांचे हो बंधू ॥ २ ॥
नाथ प्रमाथा बोसाची ॥ साक्ष दे तों रनबंधाची ॥ ३ ॥

जेव्हां इंग्रजी वाचाल ॥ ते व्हां शांतीस ती धिाल ॥ ४ ॥

ज्याला नाहीं सत्यभीती ॥ त्याला कैची बंधूरप्रती ॥ ५ ॥
रिज चाकिाची रनती ॥ फी मजूिापाशीं घेती ॥ ६ ॥
घिीं धामीक बनती ॥ कचेिींत लांच खाती ॥ ७ ॥

यवनी िंभा हे पाळीती ॥ भ्ष्ट मांगास म्हणती ॥ ८ ॥
वेश्यांचें चुंबन घेती ॥ शु द्रा पादोदका दे ती ॥ ९ ॥

रजतशु द्रा तुच्छ मानी ॥ मे ल्यामागें टपे दानी ॥ १० ॥

मद्यमांस शाक्त खाती ॥ म्हािामांगा दोष दे ती ॥ ११ ॥
पिशु िाम दे व साचा ॥ वध किी अभवकांचा ॥ १२ ॥

भट पेशवा जो नाना ॥ छे दी स्त्रीयाले किांना ॥ १३ ॥

बहु स्त्रीयांचा हा पती ॥ स्त्रीस का उलटी िीती ॥ १४ ॥

एक मितां दु जी जाया ॥ हा माितो सती न्याया ॥ १५ ॥
पक्षपाती सवव मनु ॥ नेत्री सलतात कानू ॥ १६ ॥

सत्य यवनाची वाणी ॥ वेद वाही त्यांचें पाणी ॥ १७ ॥

हीच कां हो शास्त्रनीती ॥ जोती पुसे भट्टाप्रती ॥ १८ ॥
(३)
रवशािी िीरजव्हा सपास कल्पना ॥ परवत्रशयन ॥ रिजें केलें ॥ १ ॥
उपडा पाडू न वि रनजरवलें ॥ शेषशाई रदलें ॥ नांव त्याचें ॥ २ ॥

काम सािीतांना श्रमला भागला ॥ पाय दाबायाला ॥ िमा बाबी ॥ ३ ॥
सपव खाणािाला पुढें उभा केला ॥ गरुडपक्षाला दासापिी ॥ ४ ॥
कमळ उगवी नाभींतून त्याचे ॥ पुच्छ वानिाचें पोटावि ॥ ५ ॥

फुल फोडोरनयां िह्माजी काढीला ॥ पंचमुखी केला ॥ चाि हात ॥ ६ ॥
िह्माजी तो साचा अवयवी िंाला ॥ भटासी ओकला ॥ तोंडांतून ॥ ७ ॥

रवष्ट्णूची िमा िह्माची सारवत्री ॥ कवण्या कायाप्रती ॥ सांग भटा ॥ ८ ॥
आयोरनसंभव मानव-उत्पत्ती ॥ रलहील्यात ग्रंथीं ॥ गप्पा सवव ॥ ९ ॥

मांगापिी आज भटजीचा जन्म ॥ कळूं आलें वमव ॥ जोती म्हणे ॥ १० ॥
ढोंगी गुरू
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(१)
रनमीकाची दया केले प्राणीमात्र ॥ अवयवीं सुत्र ॥ रनिाळे च ॥ १ ॥

सािखी इंद्रीयें सवांस बा रदलीं ॥ सोईवाि केलीं ॥ सवोपिी ॥ २ ॥

त्यांपैकी मानव वणीतों थोडक्यांत ॥ बुद्धी लक्षणांत । सवांमध्यें ॥ ३ ॥

बुरद्ध न खचीतां कल्पना किीती ॥ मानवा नाडीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
ईशें मानवास दोन नेत्र रदले ॥ सुिक्षीत केले ॥ रहतासाठीं ॥ १ ॥
पुढें येतां वस्तुप्रतींरबब पडे ॥ बुबुळीं िोकडे ॥ हु बू चीत्र ॥ २ ॥

बुद्धी्ञतानबळें त्यास ओळखून ॥ किी समाधान लागलीच ॥ ३ ॥

पारहल्यावांचन
ू डोळे िंाकीताती ॥ मूती कल्पीताती ॥ अंधािांत ॥ ४ ॥

त्यास रवश्वंभि नांव त्यांनीं केलें ॥ कल्पनीं रनवाले ॥ ढोंगी गुरू ॥ ५ ॥
हाच रनजमंत्र फुंकीती कानांत ॥ बोधती एकांतीं ॥ पोटासाठीं ॥ ६ ॥

कल्पनेचा रवष्ट्णु रशष्ट्याशीं बोले ना ॥ खाईना रपईना ॥ सवव ढोंग ॥ ७ ॥

डोळे िंांकल्यानें िंाला हा अनथव ॥ वाया गेले व्यथव ॥ गुरुरशष्ट्या ॥ ८ ॥
मानवांत गुरू मूळ कोण िंाला ॥ प्रश्न गुरूजीला ॥ जोती म्हणे ॥ ९ ॥
(३)
कणें रद्रयें रदलीं नाद ऐंकण्यास ॥ सावध होण्यास ॥ सवव कामीं ॥ १ ॥
सत्य बोल जेव्हां पडतात कानीं ॥ आनंदले मनीं ॥ सुख होई ॥ २ ॥

खोटे बोल जेव्हां कानीं ऐकू येती ॥ दु ःख सवां दे ती ॥ लागलीच ॥ ३ ॥
कानामध्यें बोटें शिीिीं व्यापाि ॥ होतसे व्यापाि ॥ धडफड ॥ ४ ॥

त्यास अनु हत धूतव गुरू म्हणे ॥ जळो त्याचें रजणें ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(४)
घ्राणेंरद्रयें िािें स्वच्छ हवा येती । अस्वच्छ टाकीती ॥ नाकांतून ॥ १ ॥
पोटीं सवव घेती रजवनाची हवा ॥ काळजास मे वा ॥ क्षणोक्षणीं ॥ २ ॥

दु गध
ं ी येतांच नाक मुिडती ॥ आंठ्या त्या घालीती ॥ कपाळास ॥ ३ ॥

नाक दाबोरनयां कोंडी श्वासोच्छवास ॥ क्ले श शिीिास ॥ दे ती धूतव ॥ ४ ॥
डोळे िंांकूनीयां भांबाऊन पाही ॥ ईश सवव दे हीं ॥ गुरू म्हणे ॥ ५ ॥

भ्माचें गारूड िह्म सोंग केलें ॥ अ्ञतान्या दावीलें ॥ जोती म्हणे ॥ ६ ॥
(५)
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हाडावीण रजभ िस इंरद्रयांस ॥ गोड कडू तीस ॥ जाणण्यास ॥ १ ॥

सहज पदाथव दाताखालीं दाबी ॥ चावीतां लोळवी ॥ सहजांत ॥ २ ॥

सत्य बोलण्याची रजभेस कसोटी ॥ घशाकडे लोटी ॥ लागलीच ॥ ३ ॥
बािीक होतांच गच्च तोंड रमटी ॥ सुख उठाउठीं ॥ सवां दे ई ॥ ४ ॥

खोटें बोलू नीयां अनथव किवी ॥ िक्तपाती होई ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(६)
मानवशिीिीं चिास कल्पीती ॥ रनर्षमका दावीती ॥ क्षणामध्यें ॥ १ ॥

पशु पक्षादीकां चिें कां नसावीं ॥ त्यांच्यामध्यें दावीं ॥ चिें रकती ॥ २ ॥

सवांचा जो कता कोणास रदसेना ॥ गुरूच्या कल्पना ॥ व्यथव तकव ॥ ३ ॥
मानवांत प्राणी रकती गुरूवीण ॥ वाया गेले जाण ॥ गुरुमतें ॥ ४ ॥

गुरुवीण सवव अधोगती नेती ॥ काळीमा लावीती ॥ रनमींकास ॥ ५ ॥

मुढा फसवूनी गुरू होऊं नका ॥ सत्यत्वास धक्ा ॥ जोती म्हणे ॥ ६ ॥
(७)
शिीिीं चिास कल्पीती ओढाळ ॥ रनमीकाची िाळ ॥ मुढें केली ॥ १ ॥
वेड्यापिी सवव गुरु बिळती ॥ दावीन म्हणती ॥ रनमीकास ॥ २ ॥

कोणत्या गुरूनें रनमीका पाहीला ॥ दावीं ना आम्हाला ॥ प्रत्यक्ष तो ॥ ३ ॥
गुरू सवव हीिे मैदानीं आणावे ॥ तपासून घ्यावे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
गुरुजींनी आतां तोंड लपरवतां ॥ होईल फजीता ॥ जगामाजीं ॥ १ ॥

गुरुजींनीं आम्हा रनमीक दावीतां ॥ त्यास खिी वाता ॥ पुसूं आम्हीं ॥ २ ॥
तूंच का येशू खिा बाप होशी ॥ पुत्रा मोकलीशी ॥ दु ष्टा हातीं ॥ ३ ॥
कुिाण हद्दीस यवनास दे शी ॥ व्यथव लढवीशी ॥ सुन्नी रशया ॥ ४ ॥

तूंच िामचंद्र िंाला अयोध्येस ॥ वधी िावणास ॥ पत्नीसाठीं ॥ ५ ॥

कृष्ट्ण होऊनीयां मामास मािीलें ॥ कोळ्यानें वधीलें ॥ तोच तूं का ॥ ६ ॥
सत्यआचिण रनमीक आधाि ॥ सुखाचें माहे ि ॥ जोती म्हणे ॥ ७ ॥
(९)
शिीिाचे पोटीं आत्मा जन्मे बेटा ॥ रदमाखाचा ताठा ॥ व्यथव किी ॥ १ ॥
घडामोडी सवव स्मिणांत ठे वी ॥ तुलना किवी ॥ सवव कामीं ॥ २ ॥

िंाला अनु भव टाका एकीकडे ॥ सत्याशीं वांकडे ॥ होई मूखव ॥ ३ ॥

गुरु म्हणे आत्मा आहे रनिाधाि ॥ सांगे बडीवाि ॥ त्याचा फाि ॥ ४ ॥

कुडीवीण आत्मा दावीना मजला ॥ रधःकाि गुरूला ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
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(१०)
धंदा येत नाहीं रवद्यवीण पशू ॥ नाहीं तो रज्ञतासू ॥ भूमीभाि ॥ १ ॥

भांग रपऊनीयां सदा डोळे लाल ॥ घिच्याचे हाल ॥ साह्यावीण ॥ २ ॥
भटांमाजी ऐके गुरुचरित्राला ॥ गुरुजी बनला ॥ पोटासाठीं ॥ ३ ॥
धातू दगडाच्या मूतीस भजून ॥ घंटा वाजवून ॥ स्वतः खाई ॥ ४ ॥

अन्नावीण मे ली घिीं जन्मदाती ॥ सोंगाची फजीती ॥ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(११)
गुरुजींनीं ईशा दे हांत कल्पीला ॥ गवानें फुगला ॥ मुढामध्यें ॥ १ ॥
नाशीवंत दे ह घाणीचें आगि ॥ दे वा दीलें घि ॥ कैसें शोभे ॥ २ ॥

जास्ती खातां अन्न कुदपी ढें कि ॥ येई रतिस्काि ॥ घाण येतां ॥ ३ ॥
गुदचिांतून++ चा गजि ॥ होई वािंवाि ॥ बाजापिी ॥ ४ ॥

लाळीचे पािंि येती रजभेंतून ॥ अभीयंकावीण ॥ स्नान होतें ॥ ५ ॥
पदाथांचें दोष वाही नाकांतून ॥ चंदनले पन ॥ कशासाठीं ॥ ६ ॥
दे वास आश्रम गुरुजींनीं रदले ॥ मुढ वेडे केले ॥ धूतापिी ॥ ७ ॥

सवांचा रनमीक शिीिांत कोंडी ॥ गुरुजी पाखांडी ॥ जोती म्हणे ॥ ८ ॥
(१२)
पुढचा घाबिा दें च लागे पडे ॥ पाही सवांकडे ॥ टकाटका ॥ १ ॥

सवांनीं पाहातां ओशाळा तो होई ॥ म्हणे आई आई ॥ लाजोनीयां ॥ २ ॥
वाटें त लोळतां लोक हासतांना ॥ िक्त पुशीतांना ॥ वेळ जाई ॥ ३ ॥

कोणी न पाहातां मुकायानें उठे ॥ लागे नीट वाटे ॥ िंपरदशीं ॥ ४ ॥
शहाणपण येईं मागे चाले त्यास ॥ बोधी सववत्रास ॥ नीट चला ॥ ५ ॥

ठें च लागूनीयां खालीं पडणािा ॥ त्यास हासणािा ॥ पाहू नीयां ॥ ६ ॥
मागचा ते व्हांच होतसे शहाणा ॥ बोधी सववजना ॥ चालतांना ॥ ७ ॥

याजमध्यें गुरू कोणास म्हणावा ॥ गोठ्यांत कोंडावा ॥ जोती म्हणे ॥ ८ ॥
(१३)
मानवासािखा पोटीं जन्म घेतो ॥ गुळवणी रपतो ॥ पाजीतांच ॥ १ ॥
अन्ना रनत्य खाई उदकास रपई ॥ रवष्ठामुत नाहीं ॥ पोटामध्यें ॥ २ ॥
सद्गुणां सांडून दु गण
ूं ाचा बेटा ॥ कळचेटा मोठा ॥ सवांमध्यें ॥ ३॥

खोटे तकव सवव कल्पीतो मनांत ॥ रलरहतो ग्रंथांत ॥ धूतापिी ॥ ४ ॥

बंड करूनीयां फाशीसुद्धां जाती ॥ जगांत फरजती ॥ भूदेवांची ॥ ५ ॥
अंगिोग होतां क्ले शानें कण्हती ॥ भूदेव मिती ॥ सवव कां हो ॥ ६ ॥
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जगांत भूदेव खिा कोण िंाला ॥ दावावा आम्हाला ॥ जोती म्हणे ॥ ७ ॥
ब्र ह्मक च
ं भोंिू पक
[पद]
इच्छा िाह्मण भोंदु ची ॥ ६०२ रमथ्या धांव भटांची ॥ इच्छा ॥ धृ.॥
म्हणे आम्हांस दे व दे तो मूढास बोरधतो ॥

गुलहौषी दे वा करुनी शुद्रा फसवीती ॥ १ ॥
आळस रिपु, मनु जें स्वतः श्रम किावे ॥

धूतवभटाचे मनीं इच्छा हिामाचें खावें ॥ २ ॥
मुठींत नाक मनांत नाम भट्टानें घोकावें ॥

शु द्रारदकांनीं शेतीं खपुन आया पोसावें ॥ ३ ॥
खाया रमष्टान्न मऊ रबछाने भटास असावे ॥
मोठमोठे हु द्दे घेऊन शुद्रा नागवावें ॥ ५ ॥

भटजींच्या ध्यानीं िाह्मण पंतोजी असावे ॥

शूद्रादीकां रवद्या न दे तां मूढच ठे वावें ॥ ६ ॥

नांव दे शाचें सांगन
ू ी आपण पालव मेंटी व्हावें ॥
शूद्रारदकांनीं िणामध्यें लढू न मिावें ॥ ७ ॥
भूदेवांच्या मनीं हाव पालखींत बसावें ॥

रजवंत-मे ले भटा शु द्रें खांदेकिी व्हावें ॥ ८ ॥

रसव्हील सव्हीसची मनीं हाव सभेत झनदावें ॥
हक्ासाठीं उगीच इंग्रजी धोंडे मािावे ॥ ९ ॥
जोती सांगे िह्मलचांडा समूळ त्यागावें ॥

पोटापुिता धंदा सारून सत्या आळवावें ॥ १० ॥
शु द्र प सून फंड गोळ ारण्य िवषयीं िनषेध थमा
(१)
िाह्मणाचीं मुलें रवद्योस रटकती ॥ आजवव किीती ॥ इंग्रजाचा ॥ १ ॥

गोऱ्या फुगवूनी कामगाि होती ॥ शु द्रास नाडीती ॥ सवव कामीं ॥ २ ॥
तकव धमव मुढ शूद्रां रशकरवती ॥ मत्सि किीती ॥ इंग्रजांचे ॥ ३ ॥

इंग्रजास तुम्ही किा आधीं जागे ॥ फंड लागे मागें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(२)
साऱ्यासह फंड शुद्र रकती दे ती ॥ धूतव आयव खाती । शाळाखातीं ॥ १ ॥

शु द्रादीक त्यांनीं रकती रशकरवले ॥ कामगाि केले ॥ दावा आम्हां ॥ २ ॥
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शु द्रासाठीं गोिे मनांत िंुिती ॥ भटा जागा दे ती ॥ जोखमीच्या ॥ ३ ॥
शु द्राजी थकले फंड दे तां दे तां ॥ भटांस पोशीतां ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(३)
शाळा तपासाव्या गांवोगांवीं सवव ॥ आया िंाला गवव ॥ जगामाजी ॥ १ ॥
मानव रशक्षक नेमा रनर्षववाद ॥ आयव भेदाभेद ॥ त्यागा सवव ॥ २ ॥
भट्टाचें रशक्षण खोटा धमवसाि ॥ कृत्रीमाचें घि ॥ मनु मत ॥ ३ ॥

शु द्राजींनीं फंड कोठवि द्यावे ॥ आयास पोसावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(४)
तरुण शु द्रांनीं रवद्या संपादावी ॥ चाकिी धिावी ॥ शाळाखातीं ॥ १ ॥
शाळे मधीं कधीं रनवड नसावी ॥ मानवा रशकवी ॥ एकसहा ॥ २ ॥

मुळीं जातीभेद खु ळास त्यागावें ॥ आया लाजवावें ॥ सतकमीं ॥ ३ ॥

शु द्रांच्या श्रमाचा लोकल तो फंड ॥ खाती आयव भंड ॥ जोती म्हणे ॥ ४॥
(५)
गांवोगांव भट शाळागुरू होती ॥ शु द्रा रशकरवती ॥ िाजद्रोहा ॥ १ ॥
मांग-म्हाि मुला दू ि बसरवती ॥ फुकटचा खाती ॥ सवव फंड ॥ २ ॥

िाह्मण पंतोजी गोऱ्या धूि दे ती ॥ म्हािास रपडीती ॥ धमवथापा ॥ ३ ॥

अंत्यजाचा आहे लोकल तो फंड ॥ त्यांचे कां हो भंड ॥ जोती म्हणे ॥ ४॥
(६)
आयव शुद्र पोिा शाळें त छळीती ॥ चेष्टा ते किीती ॥ वगामध्यें ॥ १ ॥
जातीचे िाह्मण गवें हं बिती ॥ तोिा रमिरवती ॥ आम्ही श्रेष्ठ ॥ २ ॥

य्ञतामध्यें भट घोडे गाया खाती ॥ बोकड वधीती ॥ इंग्रजींत ॥ ३ ॥

नाक चढवूनी इंग्रजा झनदीती ॥ शु द्रास भोंदीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४॥
(७)
आयव परिक्षक पक्षपाती होती ॥ भट पोिा दे ती ॥ गुण जास्त ॥ १ ॥
शु द्र पोिावि डोळे वटािीती ॥ घाबिे किीती ॥ परिक्षेंत ॥ २ ॥

जगिे ष्टे आयव जातीचे िमीन ॥ किी अपमान ॥ शूद्रांचा हो ॥ ३ ॥

परवत्र इंग्रज भटा बढरवती ॥ मोकळे सोडीती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(८)
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सिकािी शाळीं आधीं शूद्र भिा ॥ भटोबास थािा ॥ दे ऊं नका ॥ १ ॥
भटावत तुम्ही रशक्षक बनावें ॥ त्यांना हटवावें ॥ सत्यामध्यें ॥ २ ॥

रवद्या रशकबूनी मग ++ गप्पा ॥ मनु मत कापा ॥ तुम्ही सवव ॥ ३ ॥

असें न किीतां फंडास मागतां ॥ शु द्रा लाजरवतां ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(९)
रवद्या रशकोनीयां गांवोगांव रफिा ॥ उपदे श किा ॥ शु द्रादीकां ॥ १ ॥

शु द्र रशक्षक ते सिकािा मागा ॥ आयाजीस सांगा ॥ दान मागा ॥ २ ॥
शु द्र मुलीमुलां शाळें त घालावें ॥ सुशील किावे ॥ सवव कामीं ॥ ३ ॥

शु द्राजींनीं फंड कोणा कोणा द्यावे ॥ धूतास पोसावे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(१०)
सिकािी शाळा आधीं रदवे लावा ॥ उजेडा दाखवा ॥ शु द्रांदीकां ॥ १ ॥
फंड नको तुम्हा कोणाची मदत ॥ दावा किामत ॥ शु द्र लोकां ॥ २ ॥

असें न किीतां लोका त्रास दे तां ॥ खापि फोडीतां ॥ माथ्यावि ॥ ३ ॥
इंग्रजांचे माना तुम्ही उपकाि ॥ मनु हद्दपाि ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
(११)
शु द्रां आयवत्रास जपून शोधावे ॥ कामगाि व्हावे ॥ सवव खातीं ॥ १ ॥

आयव ठकबाज्या उघड्या किाव्या ॥ जगा दाखवाव्या ॥ वेळोवेळीं ॥ २ ॥
मुढ शु द्रादीकां सत्यानें वागवीं ॥ त्याजला दाखवीं ॥ भट-कावा ॥ ३ ॥
शु द्रांचे वंशज तुम्ही खिे खास ॥ दावा जगतास ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
दस्यूचा पोवाडा
(१)
िणांगणीं आयव धूतांनीं दस्यु झजकुनी गरणले दासांत ॥

तुम्ही नव्हता तुमचा दास, पुसा वेदास, ओढा चौघांत ॥
दस्युजन होते सबळ, हृदयीं रनमवळ, चोख वागले , ॥
यवनास वागवी िास्त, म्हणून दोस्त, नांव पावले ॥

महा दु ष्टांच्या खोडी मोडू न, भीड सोडू न, नीट वतवले ॥
भीती मनीं यवन, म्हणूनी दु ष्ट्मन, नांव पावले ॥

अतीिथी बुडरवले रकती, नाहीं ज्या गती, सत्तेच्या पायीं ॥
रवयव थोिांचें रमिरवतां, रमशा रपळीतां, शिमता नाहीं ॥
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आपण शहाणे म्हणरवतां, नाक चढरवतां, गोष्ट ही घ्यावी ॥
तुम्ही मुळचे क्षेत्रपती, िंाली कोण गती, तोलु नी पाही ॥

मानवास आरणली हानी, बिें ना कोणी, म्हणे तुजलाही ॥
पिाधीनत्व असे वाईट, मुलांचें नीट, रदसत नाहीं ॥

तुम्ही शोध किा दू िवि, सांगतों साि धिावी सोयी ॥ १ ॥
िणांगणीं ॥ ध्रु. ॥

(२)
मांगास बहु त पीरडले , सजीव दडरवले , ग++ पायांत ॥
ले श उिले उष्टे मागती, नाहीं ज्यां गती, आयवन्यायांत ॥

सत्याची नाहीं तुम्हां रुची, खऱ्या अिुची, वीयवहीन िंालां ॥
सत्तेवांचन
ू सकळ कळा, िंाल्या अवकळा, पुसा मनाला ॥
गोडी आजववाची लागली, लाज सोडली, पडतां पायां ॥
वस्त्रान्न नाहीं पुितें, घिीं िंुिते, शेजेची जाया ॥

पोटावांचून वाया गेली, पहातां खजूवली, येते ओकाया ॥

आयां जेरवतां लाळ घोरटती, दाि लोरटती, बसती जेवाया ॥
तनमनधनास अपीले , रनत्य वािीले , नाहीं ज्या दया ॥

सुप्रसन्न भुदेव िंाले , मुक्त तुम्हां केलें , क्ले श भोगाया ॥

तुम्ही कसे िंालां रनसंग, आयवपदीं दं ग, रनत्य लोळाया ॥
आयांची मनु स्मृरत बघा, तींत आहे दगा, वाची ग्रंथाला ॥
जंवि हात रभजे, तंवि भट भजे, आलें प्रत्ययाला ॥

तुझ्या भायेस तुच्छ मानून, म्हणे कुळं बीण, तुझ्यादे खत ॥

क्षत्रीय पूवीचे खिें सांगतों, वेद दारवतों, आण ध्यानांत ॥ २ ॥
िणांगणीं ॥ ध्रु. ॥

(३)
बळी िाज्यारद कुळस्वामीला, डाग लावीला, दं ग क्ले शांत ॥
अन्नावांचून होती हाल, केली कमाल, सवव जगांत ॥
पायींचें रपतां तीथव, केली कीं शथव, खऱ्या मदांत ॥
छळती यवन दु िाणी, शिम नाहीं, कांहीं मनांत ॥

ते लीतांबोळ्यादी ठोक दे , खिीं माकडें , चेष्टा करिती ॥
भूमीनें सोरडलें पीक, िंाल्यानें रदक्, दु रुनी वाढीती ॥

रवद्येचा अव्हे ि किाल, दे शोधडीला जाल, डाग वंशांत ॥
लारवतां कीतीध्वजा, उडरवती मजा, आयव झपजऱ्यांत ॥
तुम्ही कुलदीपक कसे, रनपजले जसे, पक्षी िाव्यांत ॥
जगानें काय वणावें, कवींनीं गावे, गुण चौघांत ॥

नाहीं पदिीं दमडी िोख, कल्याचा िंोंक, सुत गळ्यांत ॥
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घिीं मिाठमोळा माजला, रस्त्रया साजल्या, जु न्या झचध्यांत ॥
सवव काळ बोधीतां मुढ, होईना जड, रबडी पायांत ॥

गंगेंत विाह धुतला, वि कारढला, लोळे गाळांत ॥ ३ ॥
िणांगणीं ॥ ध्रु. ॥

(४)
तुम्हां सांगतों बहु तां पिी, गोष्ट ही खिी, शूद्ररहताची ॥
दु दवशा ती अरवद्येपायीं, ऐकतों मीरह, कथा बहु तांची ॥

झशदे होळकिारद भोसले , नाहीं भासले , िह्मकूटाचा ॥

आजकाल टारकती माप, भागीती व्याप, दास धमाचा ॥
इंस्ग्लशें उघडे पारडलें , गुढ आंतलें , वेद मंथून ॥

वेदमताचें केलें खंडण, सत्यमंडण, रनकें स्थापून ॥

आयांची खुंटली मती, बाटले रकती, आवड सत्याची ॥

जागोजाग सभा स्थापीती, दे ऊन गोरवती, थाप एकीची ॥
भट कािस्थानी, आणावे मनीं, शोध सत्याचा ॥

परिणाम असे वाईट, किावा नीट, आयवस्थापीचा ॥

बुद्धांनीं खोड मोरडली, कीती जोडली, सवव जगांत ॥
मनी आयवभट्ट कुढती, उघड िडती, उि रपटीत ॥

जोतीस जोत जोरड लारवना, एकी होईना, सवव जगांत ॥

फुले िावाचे रनके बोल, नव्हती फोल, आणा ध्यानांत ॥ ४ ॥
िणांगणीं ॥ धृ. ॥

⧠⧠⧠
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िवभ ग ३ र

बळी िाजा
आमुच्या दे शीचे अतुल स्वामी वीि ॥ होते िणधीि ॥ स्मरूं त्यास ॥ धृ. ॥
बरळस्थानीं आले शूि भैिोबा ॥ खंडोबा जोतीबा ॥ महासुभा ॥ १ ॥

सद्गुणी पुतळा िाजा मूळ बळी ॥ दसिा रदवाळी ॥ आठवीती ॥ २ ॥

क्षेत्रीय भाया “इडारपडा जावो ॥ बळीिाज्य येवो” ॥ अशा कां बा ? ॥ ३ ॥
आयवभट आले सुवणव लु टीलें ॥ क्षेत्री दास केले ॥ बापमत्ता ॥ ४ ॥

वामन कां घाली बळी िसातळीं ॥ प्रश्न जोती माळी ॥ किी भटां ॥ ५ ॥
मानव महं मद
(१)
महमंद िंाला जहामदव खिा ॥ त्यागीले संसािा ॥ सत्यासाठीं ॥ ध्रु. ॥

खोटा धमव सोडा, सांगे जगताला ॥ जन्म घालरवला ॥ ईशापायीं ॥ १ ॥
जगरहतासाठीं रलरहलें कुिाण ॥ रहमतीचा िाणा ॥ जगीं वीि ॥ २ ॥

जगाचा पालक रनमीक अनारद ॥ सवव काळ वंदी ॥ रनकें सत्य ॥ ३ ॥
मन केलें धीट, धिीली उमे द ॥ नाहीं भेदाभेद ॥ ठावा ज्याला ॥ ४ ॥

जनरहतासाठीं खोटा अरभमान ॥ रदला िंुगारून ॥ अग्नीमध्यें ॥ ५ ॥
मदव महं मद ढोंग्यांत पांगळा ॥ शोभला पुतळा ॥ सज्जनांत ॥ ६ ॥

नव्हता कोणी त्याला ते व्हां साह्यकिी ॥ एकटाच सािी ॥ सत्य पुढें ॥ ७ ॥
एक त्याला फक्त सत्याचा आधाि ॥ रहय्या समशेि ॥ मनामध्यें ॥ ८ ॥
++++ य येई अजा ॥ रनमाकाच्या ध्वजा ॥ उभािील्या ॥ ९ ॥

कोणी नाहीं श्रेष्ठ कोणी नाहीं दास ॥ जात-प्रमादास ॥ खोडी बुडी ॥ १० ॥
मोडीला अधमव अरण मतभेद ॥ सवांत अभेद ॥ ठाम केला ॥ ११ ॥

केल्या कमाईचा न धिी अरभलाष ॥ खैिात रदनास ॥ दे ई सवव ॥ १२ ॥

मानवी मनाचा घेई अंतीं ठाव ॥ कल्याणाची हाव ॥ पोटीं माया ॥ १३ ॥
मूतीपूजकांच्या बंडासी मोडीलें ॥ ढोंगी वळरवले ॥ ईशाकडे ॥ १४ ॥
दे व एक ऐसें ग्रंथासी स्थारपलें ॥ जग-बंधु केलें ॥ मनुजास ॥ १५ ॥
ते णें धमवगुरु तप्तची जहाले ॥ हट्टासी पेटले ॥ मूतीसाठीं ॥ १६ ॥

ढोंगी धामीकांनीं पाठलाग केला ॥ रवविीं लपला ॥ डोंगिाच्या ॥ १७ ॥
ईश िक्षी त्याला लं ड वधूं गेले ॥ शोधीत रफिले ॥ सवव व्यथव ॥ १८ ॥

मे ल्यामागें बहु त्याचे रशष्ट्य िंाले ॥ बळीस्थानीं आले ॥ रकती एक ॥ १९ ॥
कळूं आलें त्यांना आयाजी अभद्र ॥ मुक्त केले शूद्र ॥ दास्यांतून ॥ २० ॥

इस्लामा प्रसािी, आया घशीं पाडी ॥ खीळी सत्य-रबडी ॥ त्यांचे पायीं ॥ २१ ॥
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आयव दस्यु इस्लामानें मुक्त केले ॥ ईशाकडे नेले ॥ सवव काळ ॥ २२ ॥
आयवधमव-भंड इस्लामें फोडीलें ॥ ताटांत घेतले ॥ भेद नाहीं ॥ २३ ॥

मांगासह आया नेलें मसीदींत ॥ गणी बांधवांत ॥ आप्त सखे ॥ २४ ॥

क्षरत्रया झजकलें िाज्य त्यांचें िंालें ॥ मोंगलांनीं केले ॥ मुक्त कांहीं ॥ २५ ॥
जारतभेदाभेदीं फायदा तो साचा ॥ मुसलमानांचा ॥ िंाला मोठा ॥ २६ ॥
अंत्यजास धिी पोटीं सावकाश ॥ लाजवी आयास ॥ सवव काळ ॥ २७ ॥
म्हणूनीयां आयव बोंब मािीताती ॥ रशमगा खेळती ॥ िह्मरूपी ॥ २८ ॥

भेद सोडु नीयां एका ताटीं खाती ॥ एकच बनती ॥ म्हणोनीयां ॥ २९ ॥
इस्लामासी मान शूद्र िाजे दे ती ॥ कबवलास नेती ॥ ताबूतास ॥ ३० ॥
इस्लामी बांधव अचंबा किीती ॥ धूळ फेकीताती ॥ मनूवि ॥ ३१ ॥

मनु स्मृरत आहे पाखांडाची मुळी ॥ रगवाणाचे तळीं ॥ रवळपळे ॥ ३२ ॥

कणकणीच्या गाई िाह्मण भक्षीती ॥ कां िे रचडवीती ॥ मुसलमाना ? ॥ ३३॥
आयव गाई खाती, विी शु द्ध होती ॥ शु द्रा लढवीती ॥ जोती दावी ॥ ३४ ॥
(२)
आयवधमव श्रेष्ठ भट वाखाणीतो ॥ जु लमी म्हणतो ॥ मोंगलास ॥ धृ. ॥

भटपाशांतून शुद्र मुक्त केले ॥ ईशाकडे नेले ॥ कोणी दादा ? ॥ १ ॥

दे शामाजी कोणी उन्माद तो केला ॥ शु द्र वागवीला ॥ दासापिी ? ॥ २ ॥
झजकल्या क्षेत्र्यास रपशाच्य म्हणाला ॥ ग्रंथांनीं नोंदीला ॥ वैिभावें ॥ ३ ॥
अहं िह्म हाच कसा रनवडीला ॥ तुच्छ मानण्याला ॥ मनु ज्यांस ॥ ४ ॥

आपुल्या पूवज
व ां वणी बेलगामी ॥ हे ते म्हणे स्वामी ॥ रनमीकाचे ॥ ५ ॥
आयांचे पूवज
व मच्छकच्छ व्याले ॥ डु किीनें रदलें ॥ रतजें बाळ ॥ ६ ॥

खांबांतील रकडा मानव बनला ॥ वधी भूपतीला ॥ पोट फाडी ॥ ७ ॥
कपटी वामन अगडबंब िंाला ॥ घाली िसातळा ॥ बळीिाजा ॥ ८ ॥
आया अवताि पिशु िामाचा ॥ वैिी रवधवांचा ॥ बाळे वधी ॥ ९ ॥

पडल्या रविास लाथांनीं मािीतो ॥ माकड लढतो ॥ लं कापुिीं ॥ १० ॥
पशूच
ं ा अलाप भटा ऐकंू येतो ॥ टोणगा बोलतो ॥ चािी वेद ॥ ११ ॥
होते आायव य्ञतीं िाह्मणकसाई ॥ हं बिती गाई ॥ भटामागें ॥ १२ ॥

िाह्मण बोडक्या काळ्या पाण्या जाती ॥ ऋषी गुण गाती ॥ वणव रकती ॥ १३ ॥
आतां म्हािमांग रकतवन किीती ॥ रशमगा खेळती ॥ आयव नांवें ॥ १४ ॥
नाटकांत भट स्त्रीवेश घेती ॥ नाक उडरवती ॥ वेश्येपिी ॥ १५ ॥

भट थाप दे ती भोळ्या इंग्रजांस ॥ रनत्य दे ती त्रास ॥ शु द्रारदकां ॥ १६ ॥
भटजी रशकूनी कामगाि होती ॥ शु द्राला नाडीती ॥ सवोपिी ॥ १७ ॥
आयव धमवलंड शुद्रा फसवीती ॥ यवना झनदीती ॥ रखस्तासह ॥ १८ ॥
मुसलमानांना रनच्यांत गणीती ॥ हॉटे लांत पीती ॥ बिांडीस ॥ १९ ॥

मास आंड्यासह रबस्कीटास खाती ॥ पुस्तकें िचीती ॥ मतलबी ॥ २० ॥
इरतहासग्रंथ खु बीनें वाचीती ॥ शु द्रांत पेिीती ॥ िाजद्रोह ॥ २१ ॥

भुलले त शद्र आयव सेवायास ॥ मुसलमानांस ॥ त्यागावया ॥ २२ ॥
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आयवभट स्थापी न्याशनल सभा ॥ नािदाचा सुभा ॥ टाळ्या रपटी ॥ २३ ॥
क्षत्रीया पाहू नी बरळस्थानीं मुढ ॥ किी धडपड ॥ कळचेया ॥ २४ ॥
मुसलमानाला म्हणे एकी किा ॥ एकीकडे सािा ॥ तूतव धमव ॥ २५ ॥

भट सोदे साई पोटामध्यें ठे वी ॥ म्लें च्छास फसवी ॥ पक्ा धूतव ॥ २६ ॥
डोईचा पदि सदा खांद्यावि ॥ नाग डोक्यावि ॥ वीष पोटीं ॥ २७ ॥

िोज घाली वेणी भांगांत गुलाल ॥ सोडी बहु ताल ॥ चालतांना ॥ २८ ॥
अंगीं कामवीि भवाया कमानी ॥ शि नेत्रांतूनी ॥ सोडी रनत्य ॥ २९ ॥

भोळ्या इंग्रजास भाव दावीताती ॥ मे जवान्या दे ती ॥ दीमाखानें ॥ ३० ॥

भटीण न्हावून धाब्याविी जातां ॥ केस वाळवीतां ॥ कांती फाके ॥ ३१ ॥
भटणीचा इंगा रवचािी दावीदा ॥ काममोहगदा ॥ किी चेंदा ॥ ३२ ॥

भटणीला आहे कंचुकी सोिट ॥ सोवळ्याचा वीट ॥ भटा नाहीं ॥ ३३ ॥
तीथवयात्रीं आयव अंगवस्त्रें नेती ॥ फुगड्या खेळती ॥ पंढिीस ॥ ३४ ॥

शु द्र घिीं पुजा खेळ मांडी भट ॥ दे वा किी न + ॥ रहतासाठीं ॥ ३५ ॥

बळीस्थानीं रकती आयवभट लं ड ॥ दे वाजीचे भंड ॥ ज्यांनीं केले ॥ ३६ ॥
ढोंगासाठी खळ वदव ळीस येती ॥ यवना झनदीती ॥ चुलीपाशीं ॥ ३७ ॥

यवनी भाषेंत रलरहतां अहं ता ॥ आयाजीच्या सुंता ॥ करितील ॥ ३८ ॥
मोठमोठे वीि जंगी िंाले ठाि ॥ पडद्याचा साि ॥ ऐक भटा ॥ ३९ ॥

अल्पसा पडदा तािी तरुणास ॥ रवषयलं पटास ॥ िीग नाहीं ॥ ४० ॥

कदारप पडदा सज्जनीं नसावा ॥ समूळ त्यागावा ॥ जगामाजी ॥ ४१ ॥
ओंगळ सोवळें तुिंें फाि िाड ॥ मोडी हाडोहाड ॥ अंत्यजाचें ॥ ४२ ॥

हलाल कंदु िी शूद्रादीक खाती ॥ दु रूनी वाढीती ॥ फकीिास ॥ ४३ ॥

सावकािी खूण शूद्रास लु टीतो ॥ भटास वाढीतो ॥ तूपपोळ्या ॥ ४४ ॥

अनाथांचीं मुलें दु रून पहाती ॥ लाळीस घोटीती ॥ मुकायानें ॥ ४५ ॥
भटजी शु द्रांच्या पोिा आधीं खाती ॥ उष्टेमाष्टें दे ती ॥ यजमाना ॥ ४६ ॥
सदोरदत म्हण +++ आरशरक्षत ॥ बोरधतो पत्रांत ॥ अडबंका ॥ ४७ ॥
िाष्ट्रसभेसाठीं रमत्र होऊं जातो ॥ येईन म्हणतो ॥ मद्रासेस ॥ ४८ ॥

जसे मांग म्हाि याचे नव्हे दादा ॥ पुन्हां शत्रुभेद ॥ जागा दे तो ॥ ४९ ॥
आयव िाह्मणांनीं शुद्र नागवीले ॥ रनत्य बोंबलले ॥ रशमग्यांत ॥ ५० ॥
ताबुता करून नाहीं उमजले ॥ फकीि ते िंाले ॥ इमामाचे ॥ ५१ ॥

नटी नािझसह सोंगास बा घेती ॥ तेंच गाणे गाती ॥ ताबुतांत ॥ ५२ ॥

सोमिस दारू य्ञतीं भट रपती ॥ गाईमांस खाती ॥ हाय हाय ॥ ५३ ॥

थोतांडें िरचती दे वा लाथ दे वी ॥ भट लांच खाती ॥ हाय हाय ॥ ५४ ॥
धूतव भट शास्त्री रनलाजिे होती ॥ खोटे ले ख दे ती ॥ हाय हाय ॥ ५५ ॥
रवषािी नागास फेकी दु धपेढा ॥ भट ्याला वेडा ॥ हाय हाय ॥ ५६ ॥
++++ आया दे ईं गोता ॥ करूं नको आतां ॥ हाय हाय ॥ ५७ ॥
आयव धमं श्रेष्ठ ॥ धृ. ॥

श्रीमंत महािाज सयाजीिाव गायकवाड, संस्थान बडोदे , यांना पत्र
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येऊं द्या दया मना, दया मना ॥ भटें केली दै ना ॥ ध्रु. ॥
रवद्याबंदी मूळ पाया केला दै नवाणा ॥

आयांजींनीं शुद्रा आरणला खिा पशूपणा ॥ १ ॥ येऊं द्या. ॥
मौजेसाठीं खचव, रस्त्रयांची करिती हे ळणा ॥

तमाशांत मदव नाचती उणें पुरुषांना ॥ २ ॥ येऊं द्या. ॥
वेसवेचें गाणें ऐकतां मळवी नीतींना ॥

मुळ पातकी होती दोष दे ती गितींना ॥ ३ ॥ येऊं द्या. ॥
वसूलाचा पैसा खचून
व रखचडी ऐद्यांना ॥

कष्ट किी शेतीं खाती चटणी-भाकिींना ॥ ४ ॥ येऊं द्या. ॥
वषासनें भटजी नेती खु ला खजीना ॥

शेतकिी कष्ट करूनी करिती भिणा ॥ ५ ॥ येऊं द्या. ॥
शेतांतील बैल मिती औतीं आगोलींना ॥

गोप्रदानें भटजी खाती सोयिीं कीं माना ? ॥ ६ ॥ येऊं द्या. ॥
पक्वान्नांचीं रनत्य भोजनें आयवभटांना ॥

जन्मांतिीं शेतकऱ्याला तुकडा रमळे ना ॥ ७ ॥ येऊं द्या. ॥
हात जोडू न भटास दे ती िोख दक्षणा ॥

साववजनीक सूट नाहीं कधीं कुळं ब्याना ॥ ८ ॥ येऊं द्या. ॥
नाचे पोिे भटारभक्षुकां शालजोड्या दाना ॥

उत्तम शेती करितो त्याला बरक्षस कां द्याना ॥ ९ ॥ येऊं द्या. ॥
दारूवि कि लारदतां बढती दु गण
ूव ा ॥

परिणामीं काय होईल कैसे उमजेना ॥ १० ॥ येऊं द्या. ॥
अक्षिशु न्य शुद्रारदकां कांहींच कळे ना ॥

अशा मुक्यांचे बाप आतां तुम्हीच कां व्हाना ॥ ११ ॥ येऊं द्या. ॥
कष्टाळूं ची दै ना दारवली मुख्य प्रधाना ॥

दयारनधी आहां म्हणुनी रलरहलें पदांना ॥ १२ ॥ येऊं द्या. ॥
गेली घडी पुन्हां येईना माहीत सवांना ॥

सववकाळ पुि वाहीना पववतीं दऱ्यांना ॥ १३ ॥ येऊं द्या. ॥
उदकाची झकमत ती ठावी िणीं रशपायांना ॥

काशीकि तुच्छ मारनतो गंगाबाईंना ॥ १४ ॥ येऊं द्या. ॥
जोतीिाव सयाजीिायाला करितो प्राथवना ॥

वाहत्या गंगेमध्यें एकदां हात कां धुवाना ॥ १५ ॥ येऊं द्या. ॥
बडोद्याचे रदवाण लक्ष्मण जगन्नाथ यांना पत्र
आधीं बोधुं लक्षुमणी लक्षुमणी ॥ घाव घालूं रनशाणी ॥ ध्रु. ॥
जोड शूद्राला सयाजीिावांची भटांच्या ध्यानीं ॥

कुत्रीम्याचे नेत्र िोखुं चालूं परवत्र्यानीं ॥ १ ॥ आधीं. ॥
वडील त्यांचे बहादू ि तिवाि ढालांनीं ॥

दीन शुद्रां जागे करूं आज सत्य अमृतांनीं ॥ २ ॥ आधीं. ॥
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दे शसुधािासाठीं आमच्या िात्रंरदनी ध्यानीं ॥

मांगभटां ऐक्य करूं बसवं पंक्तींनीं ॥ ३ ॥ आधीं. ॥
पुनिरप आम्ही गुिजिप्रांतीं दे ऊं व्याख्यानीं ॥

मुख्यप्रधाना येश येऊ, जोतीिाव मनीं ॥ ४ ॥ आधीं. ॥
गंगािाम भाऊ म्हस्के, वकील, यांस उत्ति
उत्ति दे तों गंगोबांना ॥ म्हस्के वकीलांना ॥ उत्ति ..... ॥ ध्रुपद ॥
पोट भिे ना म्हणून भटजी सोडी ईिाणा ॥ बळीस्थानीं येऊनी
यांनीं केला झधगाणा ॥ १ ॥

कपटनीतीनें यांनीं झजरकलें क्षरत्रय मदांना ॥ दास केल्या शु द्र गणणें
बट्टा रशपायांना ॥ २ ॥

कष्ट किीना आपुल्यासाठीं रमिवी रदमाखांना ॥ शुद्रा घिीं रभक मागणें बट्टा भटांना ॥ ३ ॥
उठा िंडकिी, त्यागा सवव, जागवा शु द्रांना ॥ पोटाविती नजि दे णें
भय संतानांना ॥ ४ ॥

भटु जी दास िाहण्या शुद्रबांधवांना ॥ कल्पनेचे ग्रंथ स्थापुन
वेडे किी त्यांना ॥ ५ ॥

नॅशनल सभा नवी कारढली सांगे यवनांना ॥ इंग्रजांचे दोष काढी ॥
बोधी कािस्थाना ॥ ६ ॥

+++ व किी मना ॥ तो त्यापिी िह्म घोकणें ॥
पोषी ढे कुणांना ॥ ७ ॥

ढोंगासाठीं सोवळें दावी फसवी मुढांना ॥ पोटासाठीं िह्म त्यागी
खाई रबस्कुटांना ॥ ८ ॥

कष्टा सांडुन रभक मागणें बट्टा मनु जांना ॥ दीन शु द्रा उष्टें वाढणें
भटजी लाजेना ॥ ९ ॥

कसबी +++मुखरवटाळ मानीना ॥ शु द्र िाजांना नीच मानी
घेईना पंक्तींना ॥ १० ॥

शु द्र रशकतां नोकिी घेतील धाक मंडूकांना ॥ कािभािी चोि नेमणें
नाडी अबलांना ॥ ११ ॥

रसवील सवीस भटा पारहजे गाती पाळणा ॥ कोळशास रनत्य धुतलें
सफेद होईना ॥ १२ ॥

लाथ रवष्ट्णूला भूदेव माितो दावी धूतवपणा ॥ अशा दु ष्टा दे व मानणें
ईशा उणेपणा ॥ १३ ॥

शु द्र म्हणतो धमव िक्षणें क्षेत्र्याचा बाणा ॥ धूतव आयाचा पक्ष घेई
ठोकी मुसलमाना ॥ १४ ॥

नसेल ते थें कळ काढणें भटजीच्या ध्याना ॥ आपण एकीकडे िाही
लढवी मूखांना ॥ १५ ॥

पेशवाईची पुन्हा स्थापना बंडखोि नाना ॥ पिशु िामी खु ण दे तो
इंग्लीश पोिांना ॥ १६ ॥
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रनःक्षरत्रय ते पृथ्वी म्हणती करिती रवटं बना ॥ बेलगामी वमीं टोंचीती
जाची शुद्रांना ॥ १७ ॥

+++ व्हाना ॥ अिे िावी ले ख तोलू न
योजा उपायांना ॥ १८ ॥

भटपाशा सोडू न तुम्ही यावें मैदाना ॥ शु द्र बांधवां सत्य सांगून
खु ल्ले किाना ॥ १९ ॥

शु द्र जनांची आज करिती भटजी हे ळणा ॥ जोती म्हणे पुढें सांगूं
धूतव आयांना ॥ २० ॥

मे . िावसाहे ब गंगािाम भाऊ म्हस्के यांस पत्र पाठरवलें , त्यासंबंधीं
॥ अखंड ॥
आजािी शत्रूच्या जाई खबिीस ॥ साह्यकािी त्यास ॥ खिा शूि ॥ १ ॥
िंालें गेलें सवव आणूं नये मनीं ॥ सूड कािस्थानीं ॥ वतूं नये ॥ २ ॥

नीट िंाल्यावि त्यास उभा किी ॥ कुस्तीगीिापिी ॥ त्याशीं लढे ॥ ३ ॥
सत्यआचिणीं यश रमळवावें ॥ जगा दाखवावें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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रवभाग ४ था
शु द्रारतशूद्रांस उपदे श
॥ अखंड ॥
आयांच्या इिाणीं नाहीं भेदाभेद ॥ घ्यावा हाच शोध ॥ वेदामध्यें ॥ १ ॥
गोंड रभल्ल क्षेत्री होते मुळ धनी ॥ इिाणी मागुनी ॥ आले येथें ॥ २ ॥

झधगाणा मांरडला आयव भटोबांनीं ॥ स्वदे शारभमानी ॥ िक्षूं गेले ॥ ३ ॥
य्ञतभंग केले िंोडीले लु टीले ॥ दस्यू नांव रदलें ॥ िाह्मणांनीं ॥ ४ ॥
दस्यूचा अपभ्ंश “दु ष्ट” दु गुण
व ी ॥ शब्द आयवजनीं ॥ दे ई साक्ष ॥ ५ ॥
दस्युची गलती दोस्त दु ष्ट्मन ॥ रनघे अनु मान म्लें च्छवाणी ॥ ६ ॥

आयवभटोबाचें वचवस्व िंालें ॥ क्षत्रीय दास केले ॥ म्हणे क्षुद्र ॥ ७ ॥

क्षुद्राचा अपभ्ंश शु द्र बा िंाला ॥ प्रचािांत आला ॥ अखेिीस ॥ ८ ॥

गभीणी स्त्रीयांस धुंडून काढील्या ॥ जप्तीस ठे वील्या ॥ अटकेंत ॥ ९ ॥
पोटीं पुत्र होतां पिशु िामानें ॥ वधीलीं शस्त्रानें ॥ तान्हीं बाळें ॥ १० ॥

वध केला साच िे णुकामाते चा ॥ लाडका रपत्याचा ॥ दे व कैचा ॥ ११ ॥
वैिभावें रदलीं दु जीं नावें तुच्छ ॥ िाक्षस रपशाच्य ॥ महा अिी ॥ १२ ॥
पोटापुते दे ई त्यांचे कष्टांतून ॥ घेई रहसकून ॥ बाकी सवव ॥ १३ ॥

पशु पेक्षां नीच रशक्षेचा बा ठोका ॥ मागें अमे रिका ॥ जगामाजीं ॥ १४ ॥
सवोपिी छळ रनत्य रवटं बना ॥ केली रनभवत्सना ॥ सववकाळ ॥ १५ ॥

जाच नाना पिी रवद्या बंद केली ॥ दया नाहीं आली ॥ क्षणमात्र ॥ १६ ॥

मे ली होती काय त्यांची क्षमा दया ? ॥ काढीं मनु िाया ॥ मनु तुिंें ॥ १७ ॥
साववजरनक सभा स्त्री रवटाळशी ॥ वाकडी म्हािाशीं ॥ मधीं का िे ॥ १८ ॥
रवध्वांचे पिी न्याशनल कांग्रेस ॥ पळे बंगाल्यास ॥ नाच किी ॥ १९ ॥

ॐ नमो तो नाहीं मांगम्हािास ॥ रसवील सव्हीस ॥ कोणासाठीं ? ॥ २० ॥
सावली न घेती मांगमहािाची ॥ रप्रत बंधुत्वाची ॥ जोडे कैसी ॥ २१ ॥

साववजनीक सभा बोधी सिकािास ॥ सवव वम् फुस ॥ िह्मकुट ॥ २२ ॥
नवल किीजे नटवयाचे परि ॥ शु द्र िाजे घेिी ॥ अल्लडसे ॥ २३ ॥

वकीलाचा थाट रशष्टाई किीती ॥ रलवानविा दे ती ॥ हू ल थापा ॥ २४ ॥
आयाजींची नीरत अरत अमंगळ ॥ कथीली गोपाळ ॥ दे शमूखें ॥ २५ ॥

नॅशनल सभा इंग्रजा कां बोधी ॥ सत्य वता आधीं ॥ एकीसाठीं ॥ २६ ॥

आयव भटासाठीं रसवील सर्षवस ॥ धोका हा दे शास ॥ भीक मािंी ॥ २७ ॥
रनत्य रकती सांगूं शूद्रां रवनवून ॥ खिे हे पाषाण ॥ मूतीमंत ॥ २८ ॥

लीवानवि साचा रनमवळ बुद्धीचा ॥ कैवािी शुद्रांचा ॥ दीनबंधु ॥ २९ ॥

रविान शुद्रांनों जागे कां िे व्हाना ॥ तपासोनी पहाना ॥ िह्मघोळ ॥ ३० ॥
अ्ञतानी रस्त्रयांचे नाच की नाचाल ॥ सववस्वी नाडाल ॥ संततीला ॥ ३१ ॥
पशूच्या चमाचे जोडे कीं िे होती ॥ तुमची फजीती ॥ क्ले श सवां ॥ ३२ ॥
दे वापाशीं तुम्हीं जाब काय द्याल ॥ गोंधळीं पडाल ॥ सववसाक्षी ॥ ३३ ॥
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मे ल्यामागें तुमची छी थू कीं होईल ॥ स्त्रीया लाजतील ॥ चौघांमध्यें ॥ ३४ ॥
पशू नव्हे तुम्ही मानव कमाल ॥ दे णगी अक्ल ॥ रवध्वा केली ॥ ३५ ॥

अ्ञतानांचे िाजे श्रीमतं कां िंालां ॥ जन्मतः नाहीं मेलां ॥ एक दु ःख ॥ ३६ ॥
इंग्रजांचें श्रम पहा डोळे भिी ॥ होऊनी आभािी ॥ माना त्यास ॥ ३७ ॥
कृतघ्न पेशवें होऊं नका मनीं ॥ मागतसों दानीं ॥ एवढें च ॥ ३८ ॥

मानवपदाची जिा लाज धिा ॥ रविान तीं किा ॥ मुलीमुलें ॥ ३९ ॥

रगवाणी रशकतां करळले तुम्हाला ॥ आठवाल बोला ॥ माझ्या तुम्ही ॥ ४० ॥
ऐकंू रदलें नाहीं एकरह शब्दाला ॥ वेदबखिीला ॥ लपरवलें ॥ ४१ ॥

रिजकूट तुम्ही आणावें मैदानीं ॥ आली ही पववणी ॥ जोती सांगे ॥ ४२ ॥
आरदसत्याच्या आित्या
(१)
जय हो जय हो माझ्या आदीसत्या ॥ तुझ्या सत्तेनें शोधू उत्पन्नकत्या ॥ धृ. ॥
रवजयी िीज होतां क्षेत्री रनषेधीले ॥ रवद्या बंद करूनी क्षुद्रवत केले ॥ १ ॥
आयांनीं शु द्राला पशु वत केलें ॥ भूदेव होऊनी पाय पुजवीले ॥ २ ॥

अहं िह्म होऊनी भोंदीला मुढाला ॥ नाहीं भीत कधीं ते सिीवेकाला ॥ ३ ॥
िाह्मणभोजन चंगळ किवीती ॥ िह्मिाक्षसाला मागें हटवीती ॥ ४ ॥
मृतांच्या नांवानें दानधमव घेती ॥ अधम होऊनी मधींच खाती ॥ ५ ॥

खाऊं रदलें नाहीं श्रमी क्षुद्राला ॥ अंध पंगुसह पोिक्या मुलाला ॥ ६ ॥
सत्योदय होतां कुंठे वेदमती ॥ पाहू ं जातां अवघी रदसे खोटी ॥ ७ ॥

सत्या तुिंा मरहमा पुिाणें ऐकुनी ॥ तोंडें करिती काळीं तेलमाखणांनीं ॥ ८ ॥

तुला पाहू न कुंरठत होती पाखांडी ॥ लरज्जत होऊन खालीं घाली मुंडी ॥ ९ ॥
दया तुिंी होतां मुढ जनांवि ॥ भूदेव कांपती मनीं थिथि ॥ १० ॥

कृपेचा सागि बा तूं सत्य जाण ॥ मुक्त केले आम्हां िह्मपाशांतून ॥ ११ ॥
तुल्या प्रसादानें मागव उमजलों ॥ मातारपत्या आम्हीं सेवूं लागलों ॥ १२ ॥
जय हो ॰॥

(२)
सेवूं या सत्यिाजा ॥ महाप्रांजळ ते जा ॥ शोधीती रनवानी ॥ मन वेधीले काजा ॥
लोपले सत्य जनीं ॥ रहत नेणती कोणी ॥ धमव िचीले बहु ॥ आपरहत साधूनीं ॥

शोधीतां सत्यवमा ॥ पावलों गुजवमा ॥ रवटलों खोठ्या धमा ॥ त्यागीले नीच कमा ॥
दे वा रनत्य स्मरूनी ॥ धिा सत्यमताला ॥ खोटा धमव सोडू नी ॥ धिा बंधुरप्रतीला ॥
अहं िह्म होऊनी ॥ त्यागूं नको दीनाला ॥ सोवळे िे बनूनी ॥ चहू ं नको गिवाला ॥
इडारपडा मदूव न ॥ सेवा बळीिाजाला ॥ स्वतः श्रम करुनी ॥ पोस स्वकुटु ं बाला ॥

सदा सत्य वदोनी ॥ सोड धूतव मताला ॥ रवद्या क्षुद्रा दे ऊनी ॥ लाजवी भू-दे वांला ॥
शु द्रजना सेऊनी ॥ अपी ईश्विाला ॥ भंडमत खोडनी ॥ जोती नमें ईशाला ॥ सेवूं ॥
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िवभ ग ५ व
[जोतीिावांच्या

कवनांतील स्तबकें उद्धत
ृ

करून त्यांवि सटीक भाष्ट्य

किणािा

एक ले ख

रवरवध्ञतानरवस्तािांत ‘नवीन शाईि’ या मथळ्याखाली प्ररसद्ध िंाला होता. त्यांतील टीका गाळू न मूळ
कवनांतील स्तबकें खंरडत स्वरूपांत येथें दे ण्यात येत आहे त.]

इंस्ग्लश िाज्य िंालें ॥ िाह्मण मनामध्यें िंुिती ॥ दोष पहा िाणीला दे ती ॥
सवव मलायी खाती ॥ इंस्ग्लश दू ध पारजती ॥ डोईवि खापि फोडीती ॥
सवव भ्ष्ट कामें करिती ॥ नीच सवांस मानीती ॥
+++
[गांवचे कुळकणी--]

++कज्जे लारवती ॥ पाटीला रचत्र नाचरवती ॥ तयािी िपोटाची करिती ॥
स्वजातीस मामले दािी ॥ कुळकणी माजले भािी ॥

उभयतां निोठ्या दे ती ॥ सिकािी आरण सावकािी नातें ॥
+++ ियत गांजली सािी ॥
+++
सवव जागा आप्तांला दे ती ॥ जमाव जातीचा करिती ॥
+++
लोडासी टे कून रदमाखानें बसती ॥ लं गोठ्या पाहू न हसती ।
बगले कानीं लागती ॥ स्वजाती कैदीस ताजीम दे ती ॥
शूद्रावि फारडती ॥
+++
[रचटणीस--]

++मे जवान्या दे ती ॥ पायथीं िांडांच्या पडती ॥

अजी वाचतां मजकूि गाळीती ॥ कले क्टि ढे िे गणपती ॥

हातचलाखी करून विती ॥ सही त्याची घेती ॥ करिती अजाची माती ॥
+++
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दे ती शूद्रास रशक्षा हटकुनी ॥ न्यायाधीश उठे िंटकुनी ॥
पुस्ती कायदे कलम दे उनी ॥
+++
महािमांगांची दाद घेतां सोवळें दारवती ॥ यवनी िांडा ठे वीती ॥
न्याय करितां --रशष्ट्यानें समजूत उजिती ॥ िाग येतां दु रून
जोडे फेकून मारिती ॥ दयेला नाहीं जिा वस्ती ॥
+++
इंस्ग्लशां नांव ठे रवती ॥ दोष िाणीला दे ती ॥
+++
पालव मेंटामधीं सभासद होऊं पाहती ॥ कलकटिी जागा मागती ॥
(केवढी) छाती ॥
+++
ज्याचा माल त्याचे हाल, मुलें भलत्याची रशकती ॥

माळीकुळं बी यांच्या पोिांना रमळे ना लं गोटी पुिती ॥
जोडा नाहीं पाय पोळती ॥

थोडीशीं पोिें जमवून मोठी संख्या िपोटांत रलरहती ॥

म्हािाच्या पोिांचा रवटाळ मानीती ॥ इंग्रजा शेकह्यांड करिती ॥
+++
िह्मयास मधीं वर्षणती हो ॥ इति धमांस झनरदती हो ॥

शूद्र पोिां खोटा धमव हळू च रशकरवती ॥ िे ष िाणीचा भिरवती ॥
+++
शूद्र ले किा मुका माि दे ऊन पळरवती ॥

चापया गुद्दे मारिती ॥ जोिानें कान पीरळती ॥
पिंतु स्वजातीला रशक्षा बोधानें करिती ॥
+++
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गुणी म्हणे शाळामास्ति ॥ पंतोजी चढरवला फाि ॥
+++
शूद्रांची जात वेडी हो ॥ रलरहण्याची नाहीं गोडी हो ॥
अशी खोटीच रलरहतो चहाडी ॥

रसद्धसाधक होऊन जातीची करितो बढती ॥ कोण घेईना यांची िंडती ॥
+++
आठ वाजल्यानंति ॥ आरण मग खु ची आसनावि बसती ॥

हाजिीं पोिें सोिें घेती ॥ िाह्मणांचीं मुलें रशकरवतां दहा वाजरवती ॥
अगदीं थकल्यासािखे दाखरवती ॥ सावली-घड्याळा पाहती ॥
शाळे ला िंटकन सोरडती ॥
+++
जेऊन िंोपती गाि ॥ नंति न्यूजपेपि ॥ रलरहती पत्र अखेि ॥

थंडाई पडल्यावि ॥ शाळें त जाती घडीभि ॥ रशकरवती भावलें ति ॥
+++
शूद्राच्या रशकण्याची माती हो ॥
+++

माळ्याकुणब्या बोध करून िात्रीं पोथ्या वारचती ॥

भलतीच थाप दे ती ॥ दे ती रसध्यावि दरक्षणा घेती ॥ शूद्राला उघड नारडती ॥
अशा तऱ्हे च्या ढोंगी लोकां रशक्षक नेरमती ॥
सुधािले मंडूक सपा ्ञतान रशकरवती ॥

घिामधें दगडी पुरजती ॥ धमव बुडाला म्हणती ॥ उगीच हाका मारिती ॥
+++
गव्हाि खिें हें भोळें सिकाि ॥ चहू ं कडे भटभाई ॥ कुणब्याची दाद नाहीं ॥
+++
नीरत िाव जोतीची, मतलबी मनामधीं िंुिती ॥ दु सिे रिस्ती तिफडती ॥
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+++
सुचरवतों िाणीबाईला ॥ सोपूं नको िाह्मणाला ॥ फसूं नको त्यांच्या तकाला ॥
जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेंमा ती ॥ खिी ही न्यायाची िीरत ॥
+++
नेमा गुरु अन्य जातीचे ॥ नमूने सास्त्वक ्ञतानाचे ॥ रनवळ माळ्या कुणब्याचे ॥
दु सिे महाि मांगांचे ॥
+++
लोक तुला गाण्यामध्यें गातील हो ॥ जगामधीं कीती होईल हो ॥
+++
जोती म्हणे धाव घेई ॥ दु ष्टापासून सोडवी ॥
(रवरवध्ञतानरवस्ताि, पु. २, अं. ८, जु लै १८६९, पृ. ११९-१२२ वरून)
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िवभ ग ६ व
रवठोजी भुजबळ यांस...
॥ अखंड ॥ (१)
गांवढे गांवी गाढवी सुवारसनी । िंाली िामजानी दे वांगना ॥ १ ॥

स्वतः रवद्याहीन दे वरुषी होती । आसन घारलती टांकापुढें ॥ २ ॥

ऊदकापुिास सकल जारळती ॥ कपाळी लारवती उदी त्याची ॥ ३ ॥
आळशाच्या पिी अंगामोडे दे ती । दांत ओठ खाती वेडे जैसे ॥ ४ ॥
दारूबाजापिी रनत्य डु लताती । हात आपटीती भूमीविी ॥ ५ ॥
शु हू शु हू बोल उच्चाि काढीती ॥ हू ं हू ं हू ं किीती घुमतांना ॥ ६ ॥

ढोलाच्या तालांत धसाडे नाचती ॥ तमाशा दावीती पोिा सोिा ॥ ७ ॥

िोगी आजाऱ्यास अंगािे लारवती ॥ गंड घालरवताती गळ्यामध्यें ॥ ८ ॥
मोिाचे कुंच्यानें िंाडणी किीती । भूतास कारढती अंगांतून ॥ ९ ॥

भूतांच्या नांवानें अ्ञतान्या नाडीती । त्या हाती किवीती जत्राचाि ॥ १० ॥
दे वरुषी........................ ।.......................॥ ११ ॥

दे वरुषा नादें वैद्यास त्यागून ॥ औषधांवांचन
ू रकती मेले ॥ १२ ॥

अशा अन्यायाचें तपास काढावे । कोटापुढें न्यावे न्यायासाठीं ॥ १२ ॥

शाबीती होतांच काळे पाणी खास । रशक्षा भोंदाडास जोती म्हणे ॥ १४ ॥
(२)
घुमवी अंगास अंगीं दे व आणी ॥ दगडास मानी दे व खिा ॥ १ ॥

ईिाणी पायांचें धुळवणी पीई ॥ उष्टे त्यांचे खाई श्वानापिी ॥ २ ॥

आपल्या गोत्राचा मोड रनत्य किी ॥ होय साह्यकािी पाखंड्याचा ॥ ३ ॥
गोतासाठीं नाहीं भुजबळ ज्यास ॥ माताव्याली त्यास काय फळ ॥ ४ ॥
वृक्षाला आजाि आहे बांडगुळ ॥ दे त नाहीं फळ जोती म्हणे ॥ ५ ॥
(३)
स्वजातीची दया तुला कशी नाहीं ॥ शु द्राकडे पाही कोण दशा ॥ १ ॥
उपाशीं तापाशीं शेती खपताती ॥ उघडी रफिती सवव काळ ॥ २ ॥

कजव काढू नीया लग्नास लावीती ॥ िाह्मण भोंदीती द्रव्य फाि ॥ ३ ॥
पुिें कि आतां खेळ गारूड्याचा ॥ बावन रबिाचा छांछूं तुिंा ॥ ४ ॥
बंगल्यात दडे आयव छांछूं सवव ॥ करूं नको गवव तळे गांवीं ॥ ५ ॥

धूतव भटा परि बोटें नकों चाळूं ॥ रनत्य माना रपळूं अ्ञतान्यांच्या ॥ ६ ॥

ग्रहामाजी शनी आकाशीं िमला ॥ तुझ्या पायीं आला येथे कैसा ॥ ७ ॥
कशासाठीं डौल नाहीं भुजबळ ॥ अंति रनमवळ नाहीं तुिंे ॥ ८ ॥
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उष्ट्यासाठीं नको करूं रिज झकव ॥ घेऊं नको जीव शूद्रांचािें ॥ ९ ॥
अशा वतवनानें अधोगती जाशीं ॥ पिातापी होशी अखेिीस ॥ १० ॥

रवठू च्या नांवाला लावूं नको बट्टा ॥ असल्याचा काटा काढी आतां ॥ ११ ॥
सत्याकिी साह्य साथवक जन्माचे ॥ बोल जोतीबाचे मनी तोल ॥ १२ ॥

कुळं बीण
॥ अखंड १ ॥
कोंबडा आिव होता प्रातःकाळी ॥ बसे जाते पाळी ॥ शु द्रजाया ॥ १ ॥
गाण्याचा झधगाणा भ्ताि उठतो ॥ बईलास नेतो ॥ चिावया ॥ २ ॥
अणोदय होता किी शेणकूि ॥ वाही पायावि ॥ केिासह ॥ ३ ॥

धूतव आयव रतला म्हणे कुळं बीण ॥ गुणाचे कमी न ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड २ ॥
सूयव प्रकाशता भाकिीस थापी ॥ अवलास सोपी ॥ कालवण ॥ १ ॥
स्वयंपाक होता पाटीमध्ये भिी ॥ घेई डोईविी ॥ शेतीं जाई ॥ २ ॥

सवांसंगे शेतीं काम करूं लागे ॥ खाई ना ती मागे ॥ घिी घास ॥ ३ ॥

रभकािी िाह्मण धान्य ती वाटती ॥ भूदेवा पोरशती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ३ ॥
शु द्राघिी कैचें सडासंमाजवन ॥ दािी वृद
ं ावन ॥ चावचेष्टा ॥ १ ॥

वेणीफणी नाही सववदा घामट ॥ नखऱ्याचा वीट ॥ रतला वाटे ॥ २ ॥

जाडा भडा बांड एकची संसािी ॥ ताक कण्याविी तृप्ती रतची ॥ ३ ॥
रवध्वाभटणीस पाहू न हं सती ॥ आया दोष दे ती ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ४ ॥
उिापोटावि पाण्यास वाहाती ॥ कचिा घालीती ॥ शेणामध्ये ॥ १ ॥

कासोटा घालू न शेण तुडवीती ॥ गोवऱ्या थापीती ॥ उन्हामध्ये ॥ २ ॥

चोपाळी (िंोपाळी) बसून भटणीच्या पिी ॥ मौज न च मािी ॥ छायेमध्ये ॥ ३ ॥
अशा उद्योगीस म्हणे कुळं बीण ॥ भटा धनीपण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ५ ॥
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गोवऱ्याचें जाळें घेई डोक्यावि ॥ तान्हे पाठीवि ॥ घेऊनीयां ॥ १ ॥

गोवऱ्या रवकीत रफिे गल्लोगल्लीं ॥ शु द्राची माऊली पोटासाठी ॥ २ ॥

मूतीपूजा नाही भटजीच्या पिी ॥ चाले छातीविी ॥ माथीं नाग ॥ ३ ॥
भंड आयव म्हणे रतला कुळं बीण ॥ मानवा दू षण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ६॥
पाभिीचे मागे मोघीता तुिीस ॥ मदत पतीस पेिीतांना ॥ १ ॥

वाऱ्याचा सोसाटा भि पाऊसांत ॥ किी ती मदत ॥ पतीिाया ॥ २ ॥

दोिी धिीताना साह्यकािी होती ॥ िोपास लावीती ॥ खु णेवि ॥ ३ ॥

अशा उद्योगीस म्हणे कुळं बीण ॥ कुभांडी िाह्मण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ७ ॥
क्षत्रीयांच्या भाया पोट आंवळीती ॥ गवत काढीती ॥ शेतामध्ये ॥ १ ॥

कामाच्या नादांत रतला कैचें भान ॥ बाळाचें पोषण ॥ खवळतां ॥ २ ॥
चवळीच्या शेंगा सांपडतां खाई ॥ बाळाकडे जाई ॥ पाजावया ॥ ३ ॥

तृण रवकूनीयां संसािात लावी ॥ भटणीस दावी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ८ ॥
क्षत्रीयांच्या जाया शेतांत रशिती ॥ खु पूवनी काढती ॥ सवव तृण ॥ १ ॥

खु पवलेले तृण बाहे ि कारढती ॥ बैलास टाकीती ॥ खाण्यासाठी ॥ २ ॥
उिले ले तृण डोईवि घेती ॥ बाजाि दावीती ॥ पेंढीसाठी ॥ ३ ॥

भागले ल्या अशा स्त्रीस हो िाह्मण ॥ बोले कुळं बीण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड ९ ॥
शेत काढू ं लागे खळ्यापाशी नेती ॥ खळे सािवीती ॥ लागलीच ॥ १ ॥
उपनबया त्या बावडीवि ठे वी ॥ हातणी रफिवी ॥ गिगि ॥ २ ॥

मोडणी करून सवांस वेचीती ॥ कांडीती कुटीती ॥ कण्यांसाठी ॥ ३ ॥
अशा उद्योगीस म्हणे कुळं बीण ॥ चुकारु िाह्मण ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड १० ॥
भटीण घालीना शेती सोनखत ॥ मुद डोचक्यांत ॥ नागासह ॥ १ ॥

ढोिामागें शेण गोळा ती किीना ॥ गोवऱ्या लावीना ॥ मजोिीने ॥ २ ॥
किीना शु द्रांचे दळणकांडण ॥ सडासंमाजवन ॥ पोटासाठी ॥ ३ ॥

भटीण शु द्राचे अंगण िंाडीना ॥ घिी सािवीना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
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॥ अखंड ११ ॥
भटीण शु द्रीला उटणें लावीना ॥ नाहाऊं घालीना ॥ चोळू नीया ॥ १ ॥
केस झवचिीना अंगास पुसीना ॥ साडीस धुवीना ॥ चोळ्यांसह ॥ २ ॥
खिकटे ताट शु द्रीचें काढीना ॥ जोडा सांभाळीना ॥ घिामध्यें ॥ ३ ॥

भटीण शु द्राची पोिें संभाळीना ॥ मुके ती घेई ना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड १२ ॥
भटीण शु द्रांची किीना मजु िी ॥ काढणी न किी ॥ शेतामध्यें ॥ १ ॥

पेंढ्याचे ते ओिंे खळ्यांत नेईना ॥ कणसे मोडीना ॥ त्यांच्यासंगे ॥ २ ॥
धान्य उपसीता पाया ती दे ईना ॥ बनग्या वािीना ॥ हतणीने ॥ ३ ॥

शु द्रांचीया खळीं मजु िी किीना ॥ नखिा सोडीना ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥
॥ अखंड १३ ॥
नांगिाच्या मागें भटीण रफिे ना ॥ काशा उपशी ना ॥ लागोपाठ ॥ १ ॥
भटीण फोडीना शेती ढे कळांना ॥ खतास घालीना ॥ डोईवि ॥ २ ॥
खु पूवन टाकीना बैलापुढें चािा ॥ नेई ना बाजािा ॥ रवकावया ॥ ३ ॥

भटीण शेतात धंदा नच किी ॥ चाळे चाळे किी ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥

स्व मणी बंधू य च
ं ी िटा
येशु-उपमदव किीं कशासाठीं ॥ कि पायपीटी ॥ वारूमागें ॥ १ ॥

स्वामी अय्यावारू तुिंे जातवाले ॥ मागावि आले ॥ दाव आधीं ॥ २ ॥

कावळ्याचे पिी मढ्यास शोधीती ॥ आप्तांस घेिीती ॥ लू ट माप ॥ ३ ॥
आयववारु सािे पंगत पारडती ॥ मौजा मारिताती ॥ घिीं त्याचे ॥ ४ ॥

दारूच्या तािें त स्वामी खारत रपती ॥ नळ्या फोडीताती । गीधापिी ॥ ५ ॥
जातीचीं रगधाडें अधीं शुद्ध कि । मग नीरत फेि । अ्ञतान्यांत ॥ ६ ॥

नीरत-अथव तुला कोठें उमजला । व्यथव नागवला । नांवासाठीं ॥ ७ ॥
पुढें रलहू ं आतां होईल गोंधळ । सीमे पाशीं पळ । आवांतिीं ॥ ८ ॥

सीमा उल्लंघीता बुजवील वारु । लाथा मािामारूं । स्वामीमध्यें ॥ ९ ॥
शत्रुप्रीरत आहे येशूच्या धमांत । ईश भजण्यांत । भेद नाहीं ॥ १० ॥

झशग्रावि येश्यू रफिे गांवोगांवी । अ्ञतांना वळवी । सत्याकडे ॥ ११ ॥
आयाचे धमांत बंधुप्रीरत नाहीं । दं भ दे ऊं पाही । सवव जगा ॥ १२ ॥

आयव धमव सािा भटांनीं िचीला । दे उळीं घेण्याला । म्लें च्छ-बंदी ॥ १३ ॥
पोटासाठीं बहु िाजिोस चोि । होती कंट्र्याक्टि ॥ जगांमाजीं ॥ १४ ॥

अनु क्रमणिका

...

...

...

...

...

... ॥ १५ ॥

आयववारूंतील अधीं काढ घाण । मागावि आण । मग रिस्ती ॥ १६ ॥

रिस्तानें केली मानवाची कींव । रदला ज्यानें जीव । मांगां म्हािा ॥ १७ ॥
स्वामी आयववारु आहे स तूं साव । म्हािा मांगां पाव । एकातिी ॥ १८ ॥
बायबलमागें तुिंे वेद सािीं । आण तूं माघािी । भट रिस्ती ॥ १९ ॥

मुंबापुिीं तुझ्या पंक्तीस बा घेई । हाकलू न दे ई । शूद्र रिस्ती ॥ २० ॥
आमंत्रण कि आम्ही ते थें येऊं । किामत पाहू ं । तुिंी सवव ॥ २१ ॥

सत्य नीरत बोध आयववारुजीला । कमी भाजले ला । बाया सोड ॥ २२ ॥
यांत कांही मािंें स्वतःचे असेल । ले खीं सुधािाल । जोती म्हणे ॥ २३ ॥

-- स्वामी बंधू

[्ञतानोदय, ८ सप्टें बि १८८७]
समण प्त

अनु क्रमणिका

२२
मणह त्मण फुल्य च
ं पत्रव्यवह र

अनु क्रमणिका

मणह त्मण फुल्य च
ं पत्रव्यवह र
या रवभागात जोतीिावांनी पुणे नगिपरिषदे च्या कायवकािी मंडळाचे अध्यक्ष प्लं केट यांना १८ जुलै

१८८० िोजी रलरहले ले पत्र प्रथम छापले ले आहे . ते या आधीच्या आवृत्तीत परिरशष्ट सदिाखाली छापले ले

होते . त्यानंति जोतीिावांनी आपले व्याही हडपसिचे ग्यानोंबा कृष्ट्णाजी ससाणे यांना आपल्या सुनेच्या
रशक्षणासंबंधी व रतच्या घिातील वागण्यासंबध
ं ी रलरहले ली पाच खाजगी पत्रे छापले ली आहे त. ही पत्रे

मुळात पंढिीनाथ सीतािाम पाटील यांनी रलरहले ल्या “महात्मा फुले यांचे चरित्र” या पुस्तकात छापले ली
आढळली. का कोण जाणे “महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या ग्रंथाच्या परहल्या आवृत्तीच्या संपादकांनी या
पाच पत्रांचा समावेश केले ला नव्हता. ही त्रुटी दू ि किण्यासाठी त्यांचा समावेश चौथ्या आवृत्तीत केला.

⧠⧠⧠

अनु क्रमणिका

मणद्यप नगृह च्ं य व ढीस िवरोध िशमिवक रे पत्र
“नगिपारलकेने बिाच पैसा खचव करून लोकांचे आिोग्य सांभाळण्याच्या उद्देशाने बिाच मोठा

नोकिवगव नेमला आहे . लोकांचे आिोग्य सांभाळण्याचे दृष्टीने तसे एक खाते सुद्धा ती चालवीत आहे . तथारप

ज्या पुणे शहिाला दारूचे गुत्ते परिरचत नव्हते , त्यात आता भिवस्तीत दारूचे गुत्ते उघडल्यामुळे लोकांच्या

नैरतक अधःपाताची सवव बीजे पेिली जात आहे त. त्यामुळे शहिाचे आिोग्य सांभाळणे, हा जो नगिपारलकेचा
एक उद्देश आहे . त्याला बाध येत आहे .

“दारूचे व्यसन हे नागरिकांच्या नैरतक आचिणाला बाधक आहे ; एवढे च नव्हे , ति त्यांच्या

आिोग्यालाही अरतशय अपायकािक आहे , हे मािंे म्हणणे बहु तेक लोक आपखु षीने मान्य कितील. दारूचे
गुत्ते शहिात उघडल्यापासून दारूबाजी इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे की, त्यामुळे अनेक कुटु ं बांचा
संपूणव नाश िंाला आहे . आरण ह्या दु गुण
व ाला आता शहिात सिाईतपणा आला आहे .

“ह्या व्यसनाच्या प्रसािाला काही प्रमाणात तिी आळा बसावा म्हणून मी नगिपारलकेला अशी

सूचना कितो की, नगिपारलकेने या दारूगुत्त्यांवि, ते ज्या प्रमाणात हानी कितात, त्या प्रमाणात कि

बसवावा. मला असे कळते की, कुठल्याही नगिपारलकेने अशा गुत्त्यांवि कि बसरवले ला नाही; मात्र
त्यांच्यावि मध्यवती सिकािचा कि असतो. या बाबतीत आवश्यक ति नगिपारलकेने चौकशी किावी. मािंा
हा ठिाव नगिपारलकेच्या सववसाधािण सभेपुढे ठे वल्यास मी आपला आभािी होईन.”
[धनंजय कीि, महात्मा जोतीिाव फुले , मुंबई, १९६८, पृ. १८५-१८६.]
--समण प्त--

अनु क्रमणिका

ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के य ंस पत्रे-पत्र १ लें

॥ सत्यमे व जयते ॥

तािीख १३-९-१८८८

र . र . ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के यांस—
रव. रव. एक धमवपुस्तक व व्याकिण एवढीं दोन पुस्तकें मात्र ठे ऊन घेतलीं. बाकीचीं सवव पुस्तकें व

स्ले ट पित पाठवून रदली. यांचा कांही उपयोग नाहीं. सिकािी शाळे त रच. लक्ष्मी चौथ्या इयत्तेत पसाि

िंाली. व त्या इयते करितां लागणािी सवव पुस्तकें येथें खिे दी केली. मुलीच्या जन्माची तािीख कृपा करून
इकडे पाठवून द्या, कािण सिकािी शाळें तील पंतोजीस रतचे कािण आहे .

त ज ालमण :-- सध्या मुलीचा अ्यास बिा चालला आहे . पिंतु रतकडू न आले ल्या लोकांस पारहल्याबिोबि

रतच्या अ्यासाचा थोडा खोळं बा होतो. यास्तव रतला चांगले रलरहण्याचा नाद लागेतो पावेतो, रतकडू न
(हडपसिाहू न) अ्ञतानी वायफळ माणसे जि पाठरवणाि नाही ति तुमची मोठी मे हेिबानी होईल. आरद
सत्यमहािाज.

त त्य स हे ब ािरत ं गो. ग. ा ळे ,
पत्र २ रें

॥ सत्यमे व जयते ॥

स. शो. स. कािकून.

तािीख २४ माहे सप्टेंबि १८८८

िच. सत्यरुप ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के यांस—
अनेक आशीवाद . . . . सौभाग्यवतीनें एकदाचें सवव काम सांभाळू न लक्ष्मीस अगदी मोकळी ठे वली

आहे . त्यामुळे रतचा अ्यास सुिळीत होईल अशी रचन्हे रदसतात. यास्तव मी रनमीकाचें आभाि मानतो.
कळावे. आरद सत्यमहािाज.

आपला,

जोतीर व गोकविर व फुले .
पत्र ३ रें

॥ सत्यमे व जयते ॥

िच. सत्यमणूती ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के , हडपसि.
अनेक आशीवाद ता. ३० सप्टे बि िोजी रच. काशीबाई उफव लक्ष्मीबाई ह्या पुन्यास आमचे घिी मुलीस

पाहण्यास आल्या होत्या. तें समई त्यांनी रच. िाधा उफव लक्ष्मीबाईची चांगली कानउघाडणी केली; त्यामुळे
आम्हां सवांस फाि संतोष िंाला. लक्ष्मीबाईस आम्ही पित हडपसिास दु सिें रदवशीं पाठवावें बिें ; पिंतु
सौभाग्यवतीनें रतजला आग्रह करून िाहती केली; म्हणून आम्हां सवांस क्षमा असावी. कळावे. आरद
सत्यमहािाज.

अनु क्रमणिका

आपला,
ता. २ माहे ऑक्टोबि १८८८
पत्र ४ थें

जो. गो. फुले . िव. गो. ग. ा . ा राून
॥ सत्यमे व जयते ॥

ता. १८ माहे ऑक्टोबि १८८८ इ.

िच. ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के , मुक्ाम हडपसि.
अनेक आरशवाद. आपल्या उभयतांच्या अनु मतीनें असें ठिलें होतें कीं, रच. लक्ष्मीबाईस

हायस्कूलांत पाठवावी. हलीं ज्या शाळें त रच. लक्ष्मीबाई आहें त्या शाळे त पाठरवण्याची सोय नाही, असें
माझ्या मतें ठितें. आतां मुलीस हायस्कूलांत जि पाठवावी, ति रदपवाळी समीप येऊन ठे पली आहे . मुलगी

जि यावेळी हायस्कूलांत पाठवावी, ति रच. काशीबाईस मुलीरशवाय सणामध्ये घास धकणाि नाही. यास्तव

रच. लक्ष्मीबाईस तुमचे घिी रच. सादु जी गंगाजी वाघुलू यांजबिोबि तोळे , वाळे आरण गोठासरहत रदपवाळी
किण्याकरिता पाठवून दे तो ....... रच. काशीबाईस मुलीच्या रशक्षणारवषयी जि आनंद वाटत नाही ति
आम्हास त्यारवषयी फाि दु ःख वाटते . मजी दे वाची .... आरद सत्यमहािाज.

त त्य स हे ब च्ं य स ग
ं ण्य वरून,
गो. ग. ा ळे , स. शो. समाजाचे कािकून.
पत्र ५ वें

॥ सत्यमे व जयते ॥

ता. २१ रडसेंबि १८८८ इ.

िच. ग्य नोब ाृष्ट्क जी सस के , मुक्ाम हडपसि.
अनेक आरशवाद...... आपल्या दीन अ्ञतानी बांधवांकरितां एक “स वमजिना सत्य धमणम पुस्ता”

तयाि किण्याचें कामीं गुत
ं लो होतो, यास्तव मला आपणास एकरह पत्र रलरहण्यास फुिसत िंाली नाहीं.
असो; सुनबाई बुद्धीनें, स्मिणानें फाि उत्तम असून मोठी मायाळू आहे . म्हणून इच्यामध्यें जे गुण आहे त
त्यांची विदास्त ठे रवल्याने परिणाम फाि चांगला होणाि आहे .... आपली आजी कै. िाहीबाई म्हणजे मािंी

मावशी इचा स्वभाव आपल्यांतील वडील धाकयास “जी” म्हणण्याचा परिपाठ होता. रतची आठवण
होतास मनास उल्हास होतो. आरण तुमच्या ससाण्यांच्या घिाण्याचें मोठे वैभव वाटत होतें. पिंतु रच.

सुनबाई येथें आल्यापासोन हा काळपावेतो रतनें सवांस “जी” म्हणण्याकरिता रकती वेळां सामोपचािानें व

गोडीगुलाबीनें सांगन
ू रतला रकत्येक वेळां जिी खाऊ रदले , तिी रतला अशीच “जी” वाचण्याची लाज
वाटते ... रतनें आजपावेतों केले ल्या अ्यासारवषयीं आपण स्वतः रतची िंडती घेऊन रतला कांही वेळ
खेळण्यास मोकळीक दे त जाल ति बिें होईल.

त ज ालमण :--काल सकाळीं मािंी प्रकृती रबघडली होती. त्यावेळीं रच. सुनबाईनें मोठे पोलाईनें

कुंडाल्यासािखे मला शेकले ; आरण मोठ्या भक्तीनें मी नीट होईतोपयंत बसली; आरण....घिातील समया
घासून काढल्या.

आपला,

अनु क्रमणिका

जोतीर व फुले .
—समण प्त—

अनु क्रमणिका

२३
मणह त्मण फुले य च
ं े उईलपत्र (मणृत्युपत्र)

अनु क्रमणिका

मणह त्मण फुले य च
ं े उईलपत्र (मणृत्युपत्र)
१० जु लै १८८७ िोजी महात्मा फुल्यांनी उईलपत्र (मृत्युपत्र) तयाि करून ते हवेलीचे सबिरजस्राि

यांच्याकडे िीतसि नोंदवले . त्यात जोतीिावांनी आपल्या रमळकतीचा तपशील दे ऊन आपल्या मृत्युनंति ती

आपण मुलगा मानले ल्या यशवंताच्या मालकीची होईल असे म्हटले आहे . आपण तसेच आपली पत्नी

सारवत्रीबाई यांचे रनधन होईल ते व्हा आपल्या मृतदे हाचे दहन करू नये ति वरडलोपार्षजत
िीतीरिवाजाप्रमाणे ते रमठात घालू न पुिावे अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे .

महात्मा फुल्यांच्या उईलपत्राचा (मृत्युपत्राचा) मुख्यालय, दु य्यम रनबंधक हवेली ि. २ येथील

कागदपत्रांमधील नोंदीचा िमांक ४६ आहे . ही नोंद २५ जु लै १८८७ िोजी केले ली आहे . [Book III, Vol. 8, Page
No. 138 to 145]

ही कागदपत्रे आता सह रजल्हारनबंधक, पुणे (मध्यवती अरभले ख) कायालयात उपलब्ध

आहे त. ह्या अस्सल दस्तावेजाची छायारचत्रे पाचव्या आवृत्तीत प्रथमच समारवष्ट केली जात आहे त.

श्री. हरि निके यांनी ही छायारचत्रे प्रथम रमळरवली ती नोदणी महारनिीक्षक व मुद्रांक रनयंत्रक श्री.

एस. सी. कोठािी, सहाय्यक नोंदणी महारनिीक्षक श्री. व. मा. मसके, शासकीय छायारचत्र नोंदणी
कायालयाचे व्यवस्थापक श्री. य. ना. मोरहते व नोंदणीमहारनिीक्षकांचे स्वीय सहाय्यक श्री. प्र. न. घुले
यांच्या सहकायाने. म्हणूनच या आवृत्तीत अक्षिमुद्रण केले ल्या प्रतीबिोबिच छायारचत्रेही छापणे शक्य
िंाले . गेल्या शतकातील ह्या दस्तावेजावि महात्मा फुल्यांनी सही केले ली असली तिी हा दस्तावेज
जोतीिावांच्या हस्ताक्षिातील नसून तो ले खरनकाच्या हातचा आहे .

⧠⧠⧠
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मणह त्मण फुले य च
ं े उईलपत्र (मणृत्युपत्र)
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अनु क्रमणिका

मणह त्मण फुले िचरं जीव यशवंत सह

अनु क्रमणिका

मणह त्मण फुले य च
ं े घर

अनु क्रमणिका

रोज न. १
सन १८८७ चे जुलाई मरहन्याचे १८ वे तािखेस बिाबि येक व दोन वाजण्याचे दिम्यान हवेली सब िरज.
कचेिीत आणून रदल्हा.

Sd/- Jolirao Govindrao Phooley
Sd/- Balkrishna Abaji
सब िरज.

खाली रलरहल्याप्रा. फी पावली.
नोंदणीची फी

नकले ची फी फोरलओ
येकंदि रु.

२

२- ३

४- ३

Sd/-- Balkrishna Abaji
सब िरज.

जोतीिाव गोझवदिाव फुले

दस्तऐवज करून दे णाि मनु ष्ट्य काँट्र्याक्टि िा. पुणे पेठ गंज हे दस्तऐवज करून ठे रवल्याचे कबूल कितात
व यास खाली सही किणाि सब िरज. ओळखतात.
Sd/- Jotirao Govindrao Phooley
ता. १८ माहे जुलाई सन १८८७
Sd/-- Ballkrishna Abaji
सब िरज. हवेली

रतसिे नंबिाचे बुकाचे ८ वे वाल्माचे १३८ ते १४३ पृष्ठात ४६ नंबिी नोंदले .
ता. २५ माहे जु लाई सन १८८७
Sd/-- Balkrishna Abaji
सब िरज. हवेली

अनु क्रमणिका

सत्यमणे व ज यते
उईलपत्र तािीख १० िवीवाि जूलै सन १८८७ इसवी, माहे आशाड व॥ ५ ते रदवसीश, मी जोतीिाव

गोझवदिाव फुले , पेठ गंज, शहि पुणे, धंदा कंत्र्याक्टि, कािणे उईलपत्र रलहू न ठे रवतो की, मािंी उमि
अजमासे साठ-पासष्ठ वषांची िंाली आहे . मािंा वडील भाऊ िाजािाम गोझवदिाव फुले होता तो मयत

िंाला. तो व मी बहू ता रदवसापासून रवभक्त असोन, ज्याचा तो आपआपला िोजगाि धंदा रनिरनिाळा
करून रनवाह किीत आलो आहोत. तो व मी उभयता रवभक्त िंाल्या रदवसापासून प्रत्येकानी आपआपला

स्वतःचा उदीम व्यापाि करून स्थावि व जंगम मालरमळकत रमळरवली आहे . रतचा ज्याचा तो मालक आहे .

व मािंे लग्नाचे रस्त्रचे पोठी पुत्र नसल्याकािणामुळे, गंज पेठेत िा. सा. केसोपंत झसदीचे वाड्यात िहाणाऱ्या
काशी नावाचे स्त्रीस मुलगा होताच मािंे लग्नाचे रस्त्रने त्या मुलाची स्वतः नाळ कापून रतने त्याचे आपले

पोटच्या मुलासािखें संिक्षण केले व आम्ही उभयतांनी त्याचे बािावे रदवसी यशवंत नाव ठे रवले . त्याची उमि
आता सुमािे ते िा वषांची आहे . व तो आ्ञतान आहे . सबब आम्हा उभयतांचे पिात आमचे इस्टे टीचे संविक्षण
चांगले िीतीने व्हावे व रतची आफिातफि वगैिे होवू नये या करिता आम्ही उभयतांनी आपले समक्ष आपले

पुिे समजु तीने सिळ रवचाि करून, आमचे उभयतांचे पिात आमचा मुलगा रचिंरजव यशवंत याने कसी

वतवणूक व वरहवाट किावी, त्या इस्टे टीचा तपशील खाली रलरहल्याप्रमाणे. तुकडी पुणे, पोट तुकडी सब

िरजस्टि हवेली यांचे हारदत पेठ गंज येथे आमची घिे आहे त. ती १ प्रत. घि नंबि ३९५, खण ११, एक
मजला नवे बांधले आहे . त्याचे कमपाउडात आड खणून बांधून काढीला आहे . त्याची कमपाउं डासुद्धा

मोजणी दक्षण-उत्ति सुमािे लांबी फूट ६५ दरक्षणकडील पूवव-परिम सुमािे रूंदी फूट ४५ व उत्तिे कडील
पूवव-परिम सुमािे रुंदी २८ फूट आहे . याची चतुःसीमा पूवेस िस्ता असून परलकडे तुंबडीवाले बैिाग्यांची घिे

व बापूभाई पीठवाल्याचे घि आहे . परिमे स आमचे शौचकुपास जाणे -येण्याच्या बोळापरलकडे आमचा भाऊ
िाजािाम याचे वाटणीचे व त्यांचे खाजगत खिे दीचे रमळू न दोन घिे आहे त , दरक्षणेलगत बोळापरलकडे
िामचंद्र रकसन कुंभाि यांचे घि व बाबाजी िाणोजी फुले यांची बखळ आहे व उत्तिे लगत िस्ता असून

परलकडे म्युरनरसपारलटीचे दोन पाण्याचे हाऊद आहे त. या जाग्यात कांही जागा मी स्वतः खिीदी केली,

कांही रललावांत खिीदी केली व कांही जागा आमचे वाटणीची आहे . त्या सवव जाग्यावि मी काही बंगले व
बाकी सवव साधे घि बांधले आहे . या सवाचा आम्ही घिात िाहू न मालकीने उपभोग घेत आहोत. १ प्रत - घि

नंबि ३९४ चे तीन खण दीड मजला दु घयी आहे . त्याची पुढले ओयासुद्धा पूवव-परिम सुमािे लांबी फूट ३२
व दरक्षण-उत्ति, रुंदी सुमािे फूट १६ आहे . याची चतुःसीमा पूवेलगत िामचंद्र रकसन कुंभाि यांचे घिाचा

रपछवडा आहे . परिमे स अंगणापरलकडे खंडूजी कृष्ट्णाजी व बाबाजी िाणोजी फुले यांची घिे आहे त,
दरक्षणेलगत सटवाजी कृष्ट्णाजी फुले यांचे घि आहे व उत्तिे लगत बाबाजी िाणोजी फुले यांची बखळ आहे .

हे घि आमचे वरडलोपार्षजत मालकीचे असून मािंे वाटणीस आले आहे व त्याचा उपभोग मी घेत आहे . या
दोन्ही घिांचा शेतखाना घिांचे हद्दीबाहे ि आहे व तो मी नमुन्याप्रमाणे बांधला आहे . तो मािंे मालकीचा असून
त्यावि दु सिे कोणाचा हक मालकी वरहवाट वगैिे रबलकुल नाहीं.

१ प्रत - बखळ जागा, इची दरक्षण-उत्ति सुमािे लांबी फूट ४३, पूवव-परिम सुमािे रुंदी फूट २८

आहे . चतुःसीमा पूवेलगत िाजािाम गोझवदिाव फुले याचे स्वतः खिीदीचे घि नंबि ३९७ चे आहे , त्याचा

रपछोडा आहे . परिमेलगत बोळापरलकडे महं मद मीिखा मुसलमानाचे घि आहे , दरक्षणेलगत
बोळापरलकडे हिीबा फुले याचे मोडके घिाची बखळ आहे व उत्तिे लगत िस्त्यापरलकडे भोपाजी कुंभािाचे
घिाचा रपछोडा आहे . ही बखळ जागा मी िाजािाम गोझवदिाव फुले याजपासून खिीदी करून घेतली व
रतचा उपभोग मी घेत आहे .

अनु क्रमणिका

१ प्रत - दु सिी बखळ जागा, रतची लांबी रुंदी रललावपत्रात रलरहल्याप्रमाणे इची चतुःसीमा

पूवेलगत बोळापरलकडे नािायण मुकुंदा कांडगा याचे घिाची बाजू आहे . परिमेलगत बोळापरलकडे

बाळाजी दु लमाजी आल्हाटाचे घिाचा रपछोडा आहे . दरक्षणेलगत बोळापरलकडे बाबाजी मुकुंदा कांडगा
याचे घिाची आघाडी आहे व उत्तिे लगत खंडाजी कुसाजी फुले यांचे घिांची बाजू आहे . ही बखळ जागा
रललावात रवकत घेवन
ू मालकीने उपभोग आम्ही घेत आहोत.

१ प्रत - बखळ जागा - पूवी तीथवरूप गोझवदिाव शेटीबा फुले यांनी जोतीबा रवठोबा फुले यांचे घि

रललावात रवकत घेतले होते . ते हल्ली पडल्यामुळे त्याची बखळ िंाली आहे . या बखळ जाग्यात आमचा

रनमा वाटणीचा भाग आहे व रनमा भाग िाजािाम गोझवदिाव फुले याचा आहे क १ रजल्हा पुणे, तालु के
पुिंधि, मौजे खानवडी या गांवी आम्हा फुल्यांचा वरडलोपार्षजत नऊ खणांचा दु घई वाडा दोन कंपाउं डाचा

आहे , व त्याचप्रमाणे त्या गावातील वाड्यांत, शेतांत, जरमनीतील रवरहिीवि, मळ्यावि वगैिे हक बाबतीत
आमचे तीथवरूप गोकविर व शेटीब फुले यांची रतसिी वाटणी आहे . त्या सवामध्ये रनमी वाटणी आमचे
वडील बंधु िाजािाम गोझवदिाव फुले याची व रनमी वाटणी मािंी आहे .

याप्रमाणे मािंी स्थावि रमळकत आहे . रशवाय मािंे घिांत जंगम इस्टे ट आहे . रतची मारहती मला व

मािंे स्त्रीस ठाऊक आहे . त्या सवाचे आम्ही उभयता मालक आहोत. आमचे उभयतांचे पिात आमचा मुलगा
यशवंत हा आमचे स्थावि व जंगम वगैिे हि प्रकािचे माल रमळकतीचा मालक असून तो जाणता व स्ञतान
िंाल्यावि त्याजला केवळ तसी वरहवाट व मालकी करून त्याने आपले वंशपिंपिे ने सुखरूप उपभोग घेवन
ू

मालकी किावी. आमचे माल रमळकतीवि आमचे भाऊबंद व पुतण्या गणपतिाव िाजािाम फुले वगैिे हि
कोणाची मालकी वा वािसा आथवा दावा नाही व कोणतेही प्रकािचा मािंे रमळकतीवि रबलकूल कोणाचा

हक् नाही. आमचे सवव स्थावि जंगम व पुढे होणाऱ्या माल रमळकतीचा मालक आमचा मुलगा यशवंत हा
आहे . सांप्रत तो आ्ञतान आहे . सबब मी व मािंे कुटु ं ब सारवत्री त्याचे पालनपोषण करून त्यास रवद्यारशक्षण
दे त आहोत. याचे मुख्य कािण हे च की रचिंजीव यशवंतांने ईश्विप्रीत्यथव आपले सवोपिी गांजले ले आ्ञतानी

दीन दु बळ्या शूद्रारद अरतशूद्र मानव बांधवांस त्याचे मानवी अरधकािांचे हक् त्यास समजावून दे वन
ू त्यांची
धूतव, ठक, मानवद्रोही आयवभट िाह्मणांचे कचायापासून सुटका किण्याचे कामी आपले आयुष्ट्य, आपले

सववस्व खची घालू न रचिंजीव यशवंताने जन्माचे साथवक करून घ्यावे आरण आपल्या तािणाऱ्या इंग्रज
सिकािच्या हिे क कामी उपयोगी पडण्याकिीता आपल्या जीवाकडे पाहू नये.

आ्ञतानी लोकांच्या वेड्या समजु तीप्रमाणे रचिंजीव यशवंताचे लग्न िंाले असो झकवा नसो, मी

जोतीिाव गोझवदिाव फुले व मािंी लग्नाची भाया सौभाग्यवती स िवत्रीब ई भ्रत र जोतीर व फुले या
उभयतांचे मृत्युनंति आम्हा उभयतांरवषयीचे सवव रवधी सत्यसमाजोक्त किण्यास फक्त रचिंजीव यशवंतास
मात्र अरधकाि आहे व आम्हां उभयतांच्या शवास वरडलोपार्षजत िीतीरिवाजाप्रमाणे शक्तीनुसाि रमठात

घालू न पुिावे. आयवभटांचे पाहू न आमचे प्रेतांस कधी दहन करू नये. रचिंजीव यशवंत आमचे मृत्युसमयी
हाजि नसल्यास सत्यशोधक समाजापैकी जो कोणी सभासद हाजि आसेल त्यास मात्र सवव रवरध किण्यास

अरधकाि आहे . अथवा मािंे मृत्युमागे रचिंजीव यशवंताने नेहमी शाळे त जांऊन योग्य अ्यास करून
म्यारीक्युलेशन परिक्षा पास होवून बाकीच्या पदव्या संपादन किण्याकरिता प्रयत्न न करिता उणाड पिकी

लोकांचे मुलासािखी जि वतवणुक करू लागला, ति मािंे स्त्रीने सत्यशोधक समाजातील सभासदांचे
बहु मताने रचिंजीव यशवंतास मािंे वाटणीचे पुण्यातील घि नंबि ३९४ चे घि अथवा खाणवडी येथील मािंे

वाटणीच्या वाड्यातील, शेतांतील, मळ्यातील रवरहिीतील रहसा दे वन
ू त्यास बाकी सवव इस्टे टीमध्ये िद

अनु क्रमणिका

किावा. आरण समाजातील सभासदांचे बहू मताने यशवंताचे जागी माळी, कुळं वाडी, धनगि वगैिे शूद्र
समाजातील जो कोणी मुलगा सवव मुलात हु शाि व लायक रनघेल त्यास माझ्या मालरमळकतीचा मालक

करून त्याचे हातून सवव कामे चालवून घ्यावीत. सािांश, शूद्रारदअरतशूद्रास दासानु दास मानणाऱ्या
आयवभटिाम्हण जातीसह त्यांच्या अनु यायांची-सुधा मािंे शवावि व ततसंबंधी किीत आसले ल्या रवरधवि
सावलीसुद्धा पडू दे वू नये, म्हणून रनमाणकत्याची नम्रपूवक
व प्राथवना करून उईल आम्ही आपले िाजीखु शीने
व अक्लहु शािीने शुरधत असता रलहू न ठे रवली आहे . ता. १० माहे जूलै, सन १८८७ इसवी.
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सही
जोतीिाव गोझवदिाव फुले दस्तुिखु द

Jotirao Govindrao Phooley
साक्ष

सही/- सेवािाम रशविाम रतवािी, चाकण

Mr. Jotirao Govindrao Foole is in the full

ता. हवेली

possession of his sence

Sd/- Purohansing G. G. R.
Sd/- Muriidhar Rajaram Hirway

Sd/- Vishram Ramji Ghollay, Assistant

Sd/- Vinayak Bappoji Bhandarkar

Poona, 15th July, 1887

Surgeon

अस्सल बिहु कुम Balkrishna Abaji सब. िरज. हवेली
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पिरिशष्टे

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट १
मणह त्मण फुल्य न
ं ी पुण्य त सुरू ाेले ल्य श ळ स
ं ब
ं ंधीचे ा गिपत्र
महात्मा जोतीिाव फुल्यांनी १८५१ साली पुण्यात प्रथम मुलींसाठी आरण नंति अस्पृश्य समजल्या

जाणाऱ्या जातींच्या मुलांसाठीं शाळा सुरू केल्या. महात्मा फुले : समग्र वाङ्मयाच्या आजवि रनघाले ल्या

रतन्ही आवृत्त्यांमध्यें या शाळांसंबध
ं ीचे कोणते च कागदपत्र परिरशष्टात समारवष्ट किण्यात आले नव्हते .

महािाष्ट्र शासनाच्या पुिारभले खागािात अस्सल कागदपत्र धुंडाळीत असतांना महात्मा फुल्यांनी गव्हनवि
लॉडव फॉकलं ड यांच्याकडे अनु दानासाठी केले ला अजव आढळला तसेच त्याला गव्हनविच्या वतीने धाडले ले

उत्तिही रमळाले . मुलींच्या शाळे ची दु सिी वार्षषक पिीक्षा १२ फेिुवािी १८५३ िोजी घेण्यात आली होती. त्या

पिीक्षेचा वृत्तांत तसेच २ फेिुवािी १८५८ िोजी घेण्यात आले ल्या महाि-मांग मुलांच्या वार्षषक पिीक्षेचा

वृत्तांतही पुिारभले खागािात सापडला. हे अस्सल कागदपत्र पुिारभले खागािाचे सं चालक श्री. अरवनाश
धमारधकािी आरण त्यांचे सहकािी डॉ. संजीव दे साई यांच्यामुळे उपलब्ध िंाले . या अस्सल

कागदपत्रांच्याबिोबिच ्ञतानोदयाच्या १५ सप्टें बि १८५३ च्या अंकात प्ररसद्ध िंाले ले महाि-मांग मुलांच्या
पिीक्षेच्या वेळी जोतीिावांनी केले ल्या भाषणाचे वृत्तही रदले आहे . तसेच मोिो रवठ्ठल वाळवेकिांच्या नावाने
्ञतानोदयाच्या १५ सप्टें बि १८५३ च्या अंकात प्ररसद्ध िंाले ले शाळे सब
ं ंधीचे पत्रही पुढे छापले आहे .

तत्कालीन वृत्तपत्रात जोतीिावांनी सुरू केले ल्या शाळांसंबंधी अनेक बातम्या आढळतात. बाँबे

गार्षडयन या पत्राच्या २२ नोव्हें बि १८५१ च्या अंकातील एका उताऱ्याचे भाषांति करून डॉ. स. गं. मालशे
यांनी प्रस्तुत आवृत्तीच्या संपादकांकडे धाडले होते . त्यावरून सारवत्रीबाई फुल्यांना रशक्षण दे ण्याची
जबाबदािी जोतीिावांचे रमत्र सखािाम यशवंत पिांजपे आरण केशव रशविाम भवाळकि यांनी स्वीकािली

होती आरण ती त्यांनी यशस्वीिीत्या पाि पाडली असे रदसते . बोडव ऑफ एज्युकेशनच्या १८५२-१८५३ च्या
अहवालात स्वतः जोतीिाव मुलींच्या शाळे त िोज चाि तास रशकवीत तसेच त्यांनी आपल्या पत्नीसही

रशरक्षका म्हणून तयाि केले असल्याची नोंद आढळते . एतद्देरशयांनी काढले ली पुण्यातील परहली मुलींची
शाळा, महाि-मांग मुलांसाठी सुरू केले ली परहला शाळा तसेच परहले वाचनालय यांच्या स्थापनेचे श्रेय
जोतीिावांकडे जाते असे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे .

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट १
मणह त्मण फुल्य न
ं ी पुण्य त सुरू ाेले ल्य श ळ स
ं ब
ं ंधीचे ा गिपत्र

अनु क्रमणिका

१५ मे १८५२ िोजी पुण्यात “द पूना ऑब्िंववि अँड डे क्न वीकली रिपोटव ि” नावाचे इंग्रजी

साप्तारहक सुरू िंाले . या पत्राने वािंवाि या शाळांरवषयी रलरहले ले रदसते . २५ माचव १८५३ िोजी या

साप्तारहकाने एक इंग्रजी पत्र छापले . ‘पाठशाळा’ या टोपण नावाने रलरहणाऱ्या त्या पत्रले खकाने महािमांग मुलांच्या वार्षषक पिीक्षेच्या रनरमत्ताने रलरहले ल्या पत्रात म्हटले होते , “हा प्रसंग म्हणजे झहदु
संस्कृतीच्या इरतहासातील एका नव्या युगाचा आिंभ मानला पारहजे.”
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GENERAL DEPARTMENT
Vol. No.J—1852
E-384/199
The Right Honourable Lord Viscount Falkland.
Governor and President in Council, Bombay.
The Humble Memorial of the undersigned Members of the Managing Committee of the

Female Schools at Poona.

Praying for a monthly allowance from the Dakshina Fund for maintenance of the

Female Schools at Poona.
Humbly Sheweth,

That your Memorialist having themselves received an excellent education through the

wisdom and kindness of the British Government are deeply impressed with the necessity and

importance of ameliorating the condition of the Natives and enlightening their minds through

the means of female education and under this conviction have instituted themselves a
seminary with a view of promoting this beneficient object; they would however, have failed in

the out set had they not received the approbation and substantial support of “a few friends
and well wishers” of Native improvement they have been accordingly induced to open
another school in another part of the city and happy and grateful are they to say that the

timely act of munificience of an enlightened English gentleman filling one of the highest posts

at the Presidency and who responded to their appeal with an extremely munificient act of
Charity has hitherto enabled Your Lordship’s Memorialists to provide temporarily these two

schools. It is hoped Your Lordship in Council will now perceive that the foregoing furnishes
fair hopes that the prospects of female education under proper management are matters of
interest, both to Europeans and Natives.

The demand for more schools is beginning to be felt and an anxiety to see those

already established, placed on a permanent footing is very strongly entertained.

Under these circumstances Your Lordship’s petitioners can not but appeal to Your

Lordship’s sympathy, benevolence and enlightened judgment. They respectfully beg to put

Your Lordship in mind that the Dakshina Fund has very lately been declared by Government
solely available for the purpose of education.

अनु क्रमणिका

They therefore respectfully entreat Your Lordship in Council will be pleased to direct

the Dakshina Committee to grant from the fund at their disposal. Rupees One Hundred a

month for the support of the schools and for this act of grace. Your memorialist as in duty
bound shall ever pray.....

Joti Govindrao Phooley

Keshava Shivarama Joshee

Bapoo Raojee Mandeh

Anna Sahastraboodhey

Vishnoo Moreshwar Bhireh
Jagannath Sadaseeojee

Secretary to the Managing Committee of the

Female Schools at Poona.

Poona Library,

5th February 1852.

E-384/211

No. 1402 of 1852.

General Department.

To,
Joti Govindrao Phooley,

Keshawa Shiva Rama Joshee and Others.......

Members of the Managing Committee of the Female Schools at Poona.
I am directed by the Rt. Honourable to inform you that the application made in your

Memorial of the 5th February, last has been recommended to the favourable consideration of
the Dakshina Prize Committee.
B. G., 22nd April 1852.
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ज्ञ नोिय
१५ सप्टें बि १८५३
‘अरतशूद्रारदकांस रवद्या रशकरवण्यारवषयीची मंडळी, या मंडळीचे पुढािी जोतीिाव गोझवद फुले

आहे त आरण अलीकडे जेव्हा या शाळे ची पिीक्षा िंाली ते व्हा त्यांनी बोलणे लावले की ‘महाि, मांग, चांभाि
हे या दे शात फाि असून ते नीचावस्थेत आहे त हे पाहू न ईश्विाच्या प्रेिणेने माझ्या मनात अशी इच्छा उत्पन्न
िंाली की अश्यास सुरशरक्षत किण्यारवषयी काही तिी उपाय योजावा.’

‘प्रथम मनात आले की आईच्या योगाने मुलांची जी सुधािणूक होते ती फािच चांगली आहे . म्हणून

त्या लोकांच्या मुलींचीच शाळा प्रथम घालावी. आरण असा रवचाि करिता मी एका रमत्रासुद्धा अहमदनगिास
जाऊन ते थे अमे रिकन रमशन खात्यातील फािाि मडमोच्या कन्याशाळा पारहल्या आरण पाहू न मला मोठा
आनंद िंाला. कािण की, त्या चांगल्या िीतीने चालल्या होत्या. मग मी पुण्यात पित येऊन लागलीच एक

मुलींची शाळा घातली व ते थे वाचणे, रलरहणे, गरणत, व्याकिण असा अ्यास चालरवला. पिंतु अरतशूद्रांस

रशकरवण्यामुळे आमच्या जातवाल्यास फाि वाईट वाटले व प्रत्यक्ष माझ्या बापाने दे खील मला घिांतून

घालरवले . ते व्हा रनरूपायी होऊन आपल्या िक्षणाबद्दल काही काम केले पारहजे असे प्राप्त िंाले . आरण
शाळाही बंद पडली. नंति काही रदवसांनी आणखी ती चालवावी म्हणून प्रयत्न केला. पिंतु ते कठीण
पडले . कािण कोणी जागा दे ईना व बांधावयास रुपये नव्हते व लोक आपली मुले पाठवायास इच्छीनात.

पिंतु त्यावेळेस लऊजी बीन िांघ िाऊत मांग व िाणबा म्हाि यांनी रशकण्यापासून कसकसे लाभ आहे त हे

आपल्या जातवाल्यास समजावून त्यांची खात्री केली व सदारशव बल्लाळ गोवंडे यांनी शाळे साठी जागा दे ऊन

काही पाया रदल्या व दि मरहन्यास दोन रुपये दे ऊ लागले . त्यामुळे ती शाळा पुनः बिीच चालू लागली
आरण मुले फाि जमली म्हणून कृपा करून रवष्ट्णुपंत थत्ते यांनी रशकरवण्यास मला मदत केली. तिी म्हाि
लोकांस पाणी घेऊ दे ईनात. त्यामुळे शाळे च्या मुलांस पाण्याचा खचव लागे आरण उत्तिोत्ति मुलांची संख्या
वाढत चालली. त्यामुळे दु सिी जागा घेणे प्राप्त िंाले .’

सदहू व जोतीिावाचे भाषण योग्य आहे व नीच लोकांची सुधािणूक किणे हे फािच स्तु त्य आहे . हल्ली

त्या शाळे ला दिमहा २५ रुपये पुण्यातील दरक्षणेपैकी रमळतात. आरण साहे ब लोकांनीही काही मदत रदली
आहे . ति एतद्देशीय लोकांनीही अशा सुधािणुकांच्या कामाकडे हात लावावा हे त्यांच्या सु्ञतते स योग्य आहे .

⧠⧠⧠
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मणह र, मण ग
ं इत्य िी लोा स
ं िवद्य िशािवण्य ािरत मणंडळी
ज्ञ नोिय
१५ सप्टें बि १८५३
म्हाि, मांग इत्यादी लोकांस रवद्या रशकरवण्यासािखे या दे शाचे दु सिे कोणते ही रहत नाही असे

जोतीिाव फुले व त्यांचे रजवलग रमत्र यांच्या मनात येऊन त्यांतून जोतीिाव यांनी या कामारवषयी बहु त

रदवसांपासून उद्योग चालरवला आहे . पिंतु एक चांगला रवचाि किण्याहू न दु सिा रवचाि किणाऱ्या अरधक
लोकांनी ते च काम मन घालू न केल्यास फाि चांगले होईल. म्हणून त्यांचे व स्नेही यांच्या मनात असे आले
की, या कामाकरिता मंडळी असावी यास्तव सववत्रांनी जमून सभा स्थापन केली ती येणेप्रमाणे.
सदारशव बल्लाळ गोवंडे

..

मुख्यस्थानी

मोिो रवठ्ठल वाळवेकि

..

रचटणीस

सखािाम यशवंत पिांजपे

..

खरजनदाि

जोतीिाव गोझवद फुले
बाबाजी मनाजी डें गळे

}

..

सभासद

अशा नेमणुका केल्यावि मुख्यस्थानी बसणाि यांनी भाषण केले ते —
या समयी सवव मंडळीने कृपाकरून मला मुख्यस्थानी बसण्याची आ्ञता केली हा केवळ मजवि

उपकाि आहे . कािण की मी मंडळातील असे एक एकाहू न रवद्येने, बुद्धीने अथवा बहु तपणाने अरधक आहे
अशी गोष्ट रकमरप नाही. तथारप जी जागा मला नेमली आहे ती चालरवण्याजोगी अवश्य योग्यता मािंे अंगी

येऊन या मंडळीने काम माझ्या हातून चांगले चालू न इचा परिणाम चांगला व्हावा अशी ईश्विाजवळ
दीनवाणी रवनवणी आहे .

सवव रवषयांची मारहती नसल्यामुळे एतद्देशीय लोक अ्ञतानांधकािात, कुकमात व पाितंत्र निकांत

बुडाले आहे . तिी यांतून काढू न त्यास सन्मागास लावणे हा प्रत्येक एतद्देशीय सु्ञताचा धमव आहे . असे जाणून

ह्या कामास यथाशक्ती प्रत्येकाने सहाय्य किावे. या दे शात अ्ञतान हा दु ष्ट िोग आहे . यास औषध योजना

करून घालवावा असे कोणाच्या मनात आल्यास मध्ये जारतभेद, भाषाभेद इत्यादी अडचणी येतात म्हणून

यास काढण्यास कोणी धजावत नाही. आता सािे च लोक दु खांत पडतील पाहू न त्यांतून कोणाचे शांतवन
आधी किावे याची भ्ांती पडते . पिंतु नीट रवचाि करून पारहले असता कोणासही सहाय्य न करिता उगीच
बसावे हे उचीत नसावे. फाि दु ःख ज्यावि असेल त्याचा बंदोबस्त प्रथम किावा. जारतभेदामुळे अरनवायव

दु ःखे माहाि, मांग इत्यादी लोकांस सोसावी लागतात. पाणी सवव लोकांच्या जगण्यास मुख्य कािण म्हणूनच
त्यास संस्कृत भाषेत जीवन असे म्हणतात. ते दे खील त्यास रभक्षा घातल्याप्रमाणे उं च जातींनी
घातल्याखेिीज रमळत नाही मग अवांति पदाथव ति कोठू न ? याजकरिता या लोकांची दाद रवद्यािािानेच
लागेल असे मनात वागवून यांसच प्रथम रशकरवण्याची योजना किणे ही गोष्ट उत्तम आहे असे मला वाटते .
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हे बोलणे होऊन जोतीिाव यांनी ईश्विाची प्राथवना केल्यावि सभा उठली. रमती भाद्रपद शुद्ध ८,

शरनवाि, शके १७७५ उफव ता. १० सप्टें बि सन १८५३ इसवी.

मणोरो िवठ्ठल व ळवेार
रचटणीस.
⧠⧠⧠
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PUBLIC EXAMINATION OF THE NATIVE
FEMALE SCHOOLS
THE examination of the Native Female Schools took place in the Quadrangle of the

Poona College on Saturday afternoon, the 12th February, at 4 O’ Clock. The sight presented
was a very interesting and animating one. The Quadrangle had been fitted up for the

occasion, carpeted and seated with sofas and chairs; it was filled with the most respectable

of the European and Native communities, while the surrounding verandahs were occupied,
on one side, by the girls of the different schools and on the other, by the students of the

Poona College. The windows of the College looking into the Quadrangle, were crowded with

heads, and a vast multitude was collected outside of the College. It was the largest meeting
ever known in Poona; the number of persons inside the Quadrangle, during the afternoon,

could not have been less than 3,000; and there was a still larger number outside. Among the

European ladies and gentlemen present, we observed:– Brigadier Trydell and Mrs. Trydell;
Mrs. Cockburne; E. C. Jones, Esq C. S.; Mrs. Jones (the Patroness of the Schools), and

Miss Rowley; Major Candy; Captain T. R. Morse; Mrs. Morse; Dr. Gillanders; Mrs.
Gillanders; Miss Brown; Miss Hancock: Captain H. Willoughby; Mrs. W. Jones; Lieut.
Bannerman; J. Mitchell, Mrs. Mitchell; Revd. G. L. Fenton, Mrs. Fenton; Revd. W. K.
Mitchell; Professor Fraser, Mrs. Fraser; R. T. Pinhey, Esq. C. S.; A. Bosanquest, Esq. C. S.;
Professor McDougall; the Foujdar. Among the Native gentlemen present, we observed,
Sirdar Appa Sahib Dhumdherry; Sirdar Abba Sahib Moozoomdar; Sirdar Baba Sahib

Mehendary; Sirdar Poorshotum Rao Sedaishwar Bimewalleh, Sirdar Dajee Bha Panshey;
Sirdar Bala Sahib Putwurden; Sirdar Rao Sahib Khazgheewalleh; Sirdar Krishna Rao Toolshee
Bhagwallee and other Sirdars; Venaick Rao Wasoodew, Deputy Collector; Anna Sahib
Chiplunker; Professor Keru Luximon; Professor Krishna Shastree Chiplunker; the Principal
Sudder Ameen; Ardasir Cursetjee Moonsiff; Hurree Punt Sahusraboodheh, the Principal

Shastrees of the Poona College; Bhao Shastree of Baroda; Juganath Sedasivjee; Bapoo
Raojee Manday; Vishnoo Punt Ranary; and other gentlemen.

The following Report was read by Bapoo Raojee Manday, one of the most active

young men in the cause of Female Education :–

“LADIES AND GENTLEMEN.–We now beg to lay before you the Second Annual

Report on the State of Female Education in Poona. Before, however entering into details

regarding the seminaries whose design is to emancipate the fair portion of the Natives of this
Country from the bonds of ignorance and superstition, a rapid glance of their foundation and

growth will not be out of place; especially as there are many here to whom it will be new and
interesting and as it will afford us an opportunity of publicly acknowledging the kind and liberal
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support which the Girls' Schools have received from our paternal and benevolent
Government, and from private ladies and gentlemen.”

2. “Impressed with the necessity and importance of Female Education to the cause of

the improvement, progress and enlightenment of their countrymen, and resolved to make a
beginning, a few educated natives established, in July 1851, the first Girls' School in Poona.

The timely liberality of the Honourable Sir Erskine Perry, that philanthropic and disinterested

friend of the Hindoos, whose departure from India is universally regretted, enabled them not

only to provide it with what was indispensably necessary to its success, but also to establish
another School, immediately. The number of girls under tuition at the time of the last annual
examination which took place on the 17th February 1852, amounted to upwards of 50. The

progress then exhibited by the girls, who had attended the Schools since their foundation,
was far greater than that made in any of our Boys' Schools during the same period, and

called forth unqualified commendation of the exertions of the teachers. Suffice it to say, and

we say it with pride and pleasure, that Government took notice of the disinterested and

patriotic exertions thus made, and at a public meeting held in this Hall but a short time ago,

presented a pair of Shawls to Jotee Govindrow, to whom, and his colleagues Keshowrow
Juggunnathjee and Anna, the first Girls' School owes its foundation.”

3. “Some opposition was at first apprehended from a few native gentlemen, who took

a wrong view of the change sought to be effected by Female Education in the condition of the

Females of this Country. But this was put down, in some measure, by the independent spirit
of the founders and friends of the Schools, and much more by the lively interest taken in them

by many gentlemen and ladies, whose liberal support, and frequent visits, made the enemies
of these Schools afraid of injuriously interfering with them.”

4. “The prejudices against teaching girls to read and write, which is all the natives

understand by education, began to give way to the general desire of mothers to get rid,

during the time of work, of the annoyance of their little ones, which was very easily done by
sending them to School. The good conduct and honesty of the peons attached to every

School. In conveying the Girls, who are generally loaded with valuable oranments, to and

from School, removed every obstacle in the way and the really parental treatment and

indulgent attention of the teachers, made the girls love the Schools and literally run to them
with alacrity and joy.”

5. “The approaching departure of Sir Erskine Perry made the Committee fear that the

funds at their disposal would fall off. The ready and liberal response from the Duxna
Committee to an appeal on behalf of the Schools removed every apprehension, and enabled
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the School Committee to establish a third School in Peit Vital, the southern quarter of the
city.”

6. “The total number of girls whose names are now on the School catalogues is 237;

and the average attendance in the three Schools is little less than 200.”

7. “Each School has been periodically examined by such of the members of our

Committee as have a portion of their time at their own command; and the reports of the last
private examinations, which took place a few days ago, speak very highly of the exertions of

three of the teachers–Narayan Shastree, Gunesh Ramchunder and Ball Shastree Thakar,
who are actuated by more than common feelings of duty in the discharge of the trust
committed to them.”

8. “With regard to the progress made in the Schools during the twelve months under

review, and which is highly satisfactory and creditable to all the teachers, one fact deserves
serious notice. Few of the girls who were then at the head of their respective Classes do now

attend the Schools, most of them have ceased to attend in consequence of their marriage,

and the whims and caprices of their fathers and mothers-in-law, few of whom are intelligent
enough to know the benefits that would accrue to the country in general, and their families in
particular, by permitting their little daughters-in-law to receive a good education.”

9. “It will thus be seen that the custom of early marriage offers the strongest

opposition to Female Education in this country; and it is of the utmost importance to do
something by which the evils arising from this custom may be lessened and removed. The

Committee, therefore, propose introducing into the Schools under their management, the

system of stipendiary scholarships, to induce the poorer parents, or fathers and mothers-inlaw, to allow their little girls to attend the Schools. This is, however, a partial remedy.”

10. “We now beg to bring to your notice the success with which the labours of

educated natives are attended in the districts. A man, named Gunput Row Bhiday, was

appointed by the late Superintendent of Vernacular Schools, School-master at Gurada, in the

Poorunder Talooka of the Poona Collectorate, and about 15 miles distant from this city. He
convinced the leading villagers of the advantages of Female Education. Though anxious to

have their girls educated, they had not sufficient means to support a School. The educated
young men of Poona, when informed of this, at once took upon themselves to supply a

School-master, and thus a Girls' School was established last September in the village. The
means at the disposal of the Poona School Committee did not permit them to give any
support to this School, owing to there being barely sufficient to cover the expenses of the
Poona Schools.”
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11. “The superior instruction afforded in the Girls' Schools created a desire in many a

father for similar School for small boys, and this was immediately taken advantage of by our
enthusiastic colleague Keshew Shewram, who opened, in September last, an Infant School in
his own house, at his own expense. The principle on which our friend proposes to conduct

this School is, that it should be self-supporting. A collection of articles of all kinds, picture
and toys, etc. appears to be indispensible to such a School.”

12. “Having thus described what appears particularly worthy of notice regarding

Female Education, the results of attempts to promote it, and its reaction upon the

community, we beg, in conclusion, to offer our heartfelt thanks to Mr. and Mrs. Jones, Major

and Mrs. Candy, Captain Willoughby, and other ladies and gentlemen, and to our native
friends, among whom Venaik Rao Wasoodewijee stands prominent, for the lively interest, and

the liberal support, which alone could have brought these Schools into existence and secured
their prosperity in the face of the many difficulties which have hitherto continued
insurmounatable in Poona.”

The following address, in Marathi, was then read by Anna Sahib Chiplunkar, one of

the wealthiest Soukars of Poona:–

‘पुण्यांतील बहु तेक िाहाणाऱ्या लोकांस माहीत िंालें च आहे की हल्लीं काहीं रदवसांमागें या पुणे

शहिांत काहींएक मंडळी रस्त्रयांकडू न रवद्या्यास किरवण्याच्या कामांत फाि मे हनत किीत आहे . त्यांनी

मला सांरगतलें कीं आपण रस्त्रयांस रवद्या्यास रशकरवण्यापासून काय फायदे आहे त हें कृपाकरून
कळरवल्यास फाि उत्तम होईल त्याजवरून माझ्या शक्तीनुरूप दोन ओळी रलरहल्या आहे त त्या सवांस
प्रेमपुिःसि रवनंतीने कळरवतों.

रस्त्रयांस रवद्या रशकवून त्यांची सुधािणूक किणें , त्यांस त्यांच्या योग्यते प्रमाणें मान दे णें व त्यांच्या

कल्याणाची काळजी बाळगणें , हें झहदु लोकांच्या रवचािास रवरुद्ध वाटे ल आरण केवळ इतकेंच नाही, ति
असें केलें असतां त्यांत अधमव घडतो आसी त्यांची समजु त पडू न गेली आहे त्यांच्यामतें रस्त्रयांनी रनिंति

दास्यत्वांत वागावें, त्यानी रवद्या रशकू नये, सुरशरक्षत होऊं नये, धमव जाणूं नये, पुरुषाच्या मंडळीत जाऊं
नये, पुरुषाच्या रवचािांत आपले मत दे ऊं नये , सािांश कोणत्यारह गोष्टींत त्यांनी पुरुषाची बिोबिी करूं नये

आरण या मूखव समजुतीच्या पुष्टीकिणाथव ते , रस्त्रयांचीं ज्यांत झनदा केली आहे , असी आपल्या शास्त्रांतील
वाक्यें काढू न दाखरवतात, व म्हणतात कीं पूवी मोठमोठे रविान व ्ञतानसंपन्न ऋषी होऊन गेले त्यांनी जें

रलरहलें आहे तें खोटे कीं काय ? पिंतु असा वृथा अरभमान बाळगल्यामुळें आपल्या दे शाची अवस्था खिाबीस

कसी रमळाली आहे ती त्यांच्या लक्षांत येत नाहीं त्यांच्या रस्त्रया अरशरक्षत असल्यामुळें त्या रकती नीचावस्थेंत
आहे त व आपल्यास त्यांजपासून रकती संकटें प्राप्त होतात हें ते पाहात नाहीत, त्यांस कोणते उपायाने सुख
प्राप्त होईल व त्या सवव सुधािले ल्या लोकांत सन्मान्य व योग्य कशा होतील, या कल्पना त्यांच्या स्वप्नीं

दे खील येत नाहींत जे पिोपकािी लोक या दे शाचे कल्याणाची व सुखाची काळजी बाळरगतात, त्यांस मात्र

येथील रस्त्रयांची दशा पाहू न फाि कळवळा येतो त्यांस वाटतें कीं हा दे श उत्तमावस्थेत यावा, असी जि
आपण इच्छा धरिली, ति रहकडील बायकांच्या स्स्थतीकडे अवश्य लक्ष्य रदल्हें पारहजे, व हियेक प्रयत्न
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करून त्यांस रवद्या रशकरवली पारहजे, तिच ईश्विकृपेने त्यांचें अ्ञतान दू ि होऊन त्या आपल्या पतीच्या

चांगल्या साह्यकित्या व आवडत्या होतील, आपल्या मुलांस उत्तम बोध व रशक्षा कितील, व आपला संसाि

दक्षते ने चालरवतील ति या प्रकािची काळजी पाहू न प्रयत्न किण्यास प्रथमता या कृत्यास जगन्नाथ
सदाशीवजी व केशव रशविाम भवाळकि व दामोदि रशविाम ऊफव अण्णा सहस्त्रबुध्दे व जोतीबा व
कृष्ट्णशास्त्री प्रोफेसि व केिोलक्ष्मण प्रोफेसि व माहदे व शास्त्री येकिंि बीशनि व िाघोबा पांडुिंगजी व रवष्ट्णु

मोिे श्वि रभडे इत्यादी मंडळींनी या कृत्यास आिंभ केला, त्याकाळीं त्यांस बहु त संकटें प्राप्त िंालीं तीं असीं

कीं रकतीएक मोठमोठाले आपलें स्वदे शीय लोकांनी त्यांस दु षणे लारवली व द्रव्याच्या कमताईमुळे ति
फािच अडचण पडली पिंतु ईश्विकृपेने काहीं रदवसांनी पुढें मुंबईचे ज्यडज्य सि एिस्कीन पेिी साहे ब हे या
मंडळींचें स्तुत्य वृत्त कळतांच त्यांनी ते थून दिमाहा रुपये पन्नास चालू केले मशािरनल्हे साहे ब यांनीं काहीं

रदवस गेल्यानंति शाळा पाहण्याच्या उद्देशाने मुंबईहू न पुण्यास आले त्यावेळीं लमसडन साहे ब ज्युरडशल
खात्याचे सेिटािीही त्यांचे बिोबि होते त्यांनी या मंडळींचे स्तुत्य उद्योग पाहू न शंभि रुपये मुलींचे शाळे स
बक्षीस द्यावयाकरितां रदल्हे त्याजवरून सालगुदस्त फडक्यांचे वाड्यांत मोठा समुदाय या मंडळीने जमवून

मुलींची पिीक्षा घेतली त्यांत मुख्य स्थानी मे हेिबान िोन साहे ब माडी ज्यडज होते त्यांनी मुलींची पिीक्षा

घेऊन बहु त संतोषाने पिीक्षा आटपल्यानंति काहीं वेळपावेतों या दे शास उत्कषव कोणकोणत्या गोष्टींनी येईल
याजरवषयीं संभाषण करून सदिीं रलरहल्या मंडळीस असें कळरवलें कीं आजच्या प्रसंगास हे तुमचे स्तुत्य

उद्योग पाहू न मला ति फािच संतोष िंाला ति माझ्या शक्तीनुरूप मी तुम्हांस शंभि रुपये दे ण्याचें कबूल
कितों. हे रुपये मुलींस बक्षीस द्यावे बहु तकरून येथील मंडळीस या कामास मदत साहे ब लोकांकडू न

आजपावेतों बहु त होत आली हें रलरहणें मला मोठें लज्जास्पद आहे कािण आपले स्वदे शीय लोक हे ही येथे
मोठमोठ्या पदव्यावि असून त्यांच्याने यारवषयीं रवचाि किवत नाहीं हें त्यांस ईश्विाघिी शासनास पात्र
होण्याजोगी जागा आहे कािण आपले स्वदे शांरवषयी रवचाि न किणे हे ति मोठे अ्ञतानच आहे कािण फक्त
आपणच सन्मानाकडे स लक्ष दे ऊन बसणें यांत मोठासा लाभ आहे असे नाहीं ति आपण श्रेष्ठ हो आपले

पुढील नातवंडें पंतवंडें यांचे रवचािांकडे झकरचत लक्ष द्याल ति फाि बिें होईल आता मािंी इतकीच

आपणास रवनंती आहे कीं जे आपणास रलहू न कळरवले आहे त्यारवषयी वास्तरवकपणें रवचाि करून पूवी
कांहीं रदवसांमागें आपण कोणत्या स्स्थतींत आहों आरण उत्तिोत्ति आपले दे शास असे चांगले चांगले रवचाि

न केल्याने आपणास संकटें कसीं येतील यारवषयीं पुिते पणी लक्षांत आणा— सालगुदस्त एकदं ि मुली

सुमािें ९० पावेतों होत्या हल्लीं सुमािें पावणे तीनशे मुली आहे त हे काम जसजसें जास्ती वाढत चाललें तो
खचवहीं बहु त होऊ लागला याकािणाने सांप्रत शाळे कडील मंडळी यानी सिकािास अजव केल्यावरून त्यानी

दोनशे रुपये पावेतों दिमहा दे ण्याचे कबूल करून दक्षणा फंडातून दे ण्यास हु कूम पाठरवला ह्याप्रमाणे हाली

पाऊणशे रुपये सिकािांतून रमळत आहे त. आरण जसजसें काम वाढे ल त्याप्रमाणें त्यास जास्ती ही
रमळतील—थोडे रदवसापूवी या मंडळीस एक मोठा लाभ िंाला तो असा की िाजमान्य िाजश्री रवनायक

िाव वासुदेव रडपुटी कले क्टि आरण माजीस्त्रेट हे या मंडळीस रवशेषें करून बहु त साह्य होतात व पुढेंहीं
याप्रमाणे जास्ती उमे द दे ण्यास इस्च्छत आहे त ति आतां इतकींच सवांस वनंतीने कळरवतों कीं सांप्रत
स्स्थतीस एकीकडे ठे वन
ू आपले स्वदे शास चांगले पणांचे रूप येईल असे किा.”

The preliminaries concluded, the examination commenced. The Native Infant School

made its debut on this occasion—a School consisting of infant boys, two or three years of
age. The little philosophers displayed no little lore, and after creditably sustaining an
examination in the vernacular, they passed as good an examination in the English Alphabet as
a Bacon or a Newton could have done. The second and first classes of the Female Schools
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were then successively introduced, and the following is the programme of the studies in
which they were examined:—

SCHOOL No. 1
CLASS I.-Aesop’s Fables of the new edition, 50 pages.
Rinunishedhuk (Evils of debt) ditto.

Catechism on the History of the Marathas, 60 pages.
Rudimentary Lessons in Grammer; Parsing: General acquaintance with the Maps of

India and Asia; Dictation; Arithmetic as far as the Rule of Three; Mental Arithmetic.

CLASS II—Nitteebodhkutha (Moral Stories) the whole; Elementary lessons in

Grammer, as far as verbs; General acquaintance with the Map of Europe; Numeration, and
some Tables of Multiplication.

CLASS III—Lipidhara, five lessons; Elementary Grammer, as far as definition of

words; some Tables of Multiplication.

CLASS IV.—Simple and compound letters.
SCHOOL No. 2
CLASS I.—Aesop’s Fables, 48 pages; Catechism on the History of the Marathas;

Rudimentary Lessons in Grammer; General acquaintance with the Maps of Asia, Europe and
India; Arithmetic as far as Multiplication.

CLASS II—Division I.-Nitteebodhkutha (Moral Stories) 15 lessons; Elementary

Grammer as far as definition of words; Numeration.

CLASS II—Division II.—Lipidhara, seven lessons.
CLASS III—Acquaitance with simple and compound letters.
CLASS IV.—Simple letters.
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SCHOOL No. 3
CLASS I.—Nitteebodhkutha, the whole; The Catechism on the History of the

Marathas; Simple Lessons in Grammer; as far as verbs; Addition, and twenty Tables of
Multiplication.

CLASS II.—Lipidhara, the whole; Nitteebodhkutha three lessons; ten Tables of

Multiplication.

CLASS III—Lipidhara, four lessons; Elementary Grammer as far as definition of nouns.
CLASS IV—Alphabet.
The reading of the girls was admirable, and they evinced a very intelligent, if not

extensive, acquaitance with Grammer. Geography, Arithmetic and Maratha History. Their

acquirements, moreover, are not confined to their mother tounge. To their native charms and
their vernacular accomplishments, their benevolent and zealous educators are determined

they shall add the new grace, and the deeper and richer intellectual life of breathing the pure
and etherial air which may be imbibed from the haunts of English Literature. Some of the girls

have made considerable proficiency in English and one of them performed to the admiration

of the audience, an arithmetical operation wholly in English. A little infant, daughter of Mana

Shastree Apteh, and only three years of age, can translate her “lessons on objects” into
English.

When the examination was over, prizes of Sarees and Books were presented to the

girls by Mrs. E. C. Jones, the Patroness of the Schools. One little girl, when informed that
she was to receive prizes, said :—

“Don't give us prizes; give us a School Library.” This same little girl sits up every night

till twelve o'clock to study her Mahrathi and English lessons !!!

After the examinations and presentation of prizes were over, the Chairman, Major

Candy, requested Professor Fraser to acknowledge on the part of the directors and

conductors of the Female Schools, the honor which the ladies had done them by their
attendance on the present occasion, and by their encouragement and support of the
Schools. As it was very late in the afternoon, Professor Fraser spoke very briefly, to the
following effect :—
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“Ladies, allow me, in the name of my native friends, to thank you for another of those

angel visits to their daughters, which they all feel to be, indeed, too short and too far
between. We all thank you for the lively interest you have manifested on this auspcious

occasion, It is not to be wondered at, ladies, that you should be interested in such a scene as
this. In the efforts now made by the Government, the Missionaries, and the Natives

themselves, in the cause of Female Education, we see the day-spring of India's social
elevation and permanent civilization. You are not insensible to the inestimable blessings,

personal and social, which education has conferred on you; nor need you be ignorant of the
grand fact that the progress of human civilization has only kept pace with the progress of

Female Education, that the elevation of your sex is intimately, and essentially, associated with
the elevation of a race. The degeneration of woman among the ancients, accounts, in part at
least, for the instability of early civilization. It is impossible for society to be permanently
elevated where woman is debased and servile.

“Much has been done in our own country, in modern times, to elevate the standard of

Female Education, and you are aware that in proportion as this standard has been elevated,

female character has risen higher and higher. Previous to your day, ladies, the end kept in

view in the education of females was to make them admired; but in the more recent and

goodlier times in which your lot was cast, the end kept in view was to make them useful.
Previous to your day, ladies, Female Education was of such a kind, that a fashionably

educated woman was a mere budget of sympathies. To feed her fancy from the delicious
pages of the latest novel, to go into convulsions over the corpse of her favorite canary, while
she was insensible or even cruel towards the real sufferings of her own species, and thus to

make it the end and glory of her life to be, as well as seem to be, a mere aggregate of
ungovernable sympathies, was the height of her ambition. But I appeal to the gentlemen

present if the lines have not fallen to us in pleasanter times,—when the mind of woman has
been developed by education,—when education has descended into this neglected mine,
which wise men regarded as not worth the working, and has brought up priceless gems,

flashing with the light of intelligence, and glowing with the lively hue of the lovely female
graces,—when woman, educated to be useful, is ineffably more to be admired.

“Now, what I wish to say, ladies and gentlemen, is this, that there are as precious

gems in the mine as any that were ever brought out of it, and that you cannot be engaged in a

more noble enterprise, in a work more profitable to the community, to the nation, than the

one which you have met this afternoon to encourage and promote. Again, we thank you all for
the honour of your presence on this occasion.

We assure you it will give a new impulse to native Female Education, and animate its

philanthropic promoters in their labour of love.”
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The assembly broke up about 6 o’clock.
⧠⧠⧠
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APPENDIX I
ANNUAL EXAMINATION OF THE FEMALE
SCHOOLS IN POONA
During the Month of February, 1853.
As the time devoted to the public-examination of our Schools is too short to admit of

all the Classes in the different Schools being carefully tested as to their acquirements, the

Managing Committee thought it proper to institute a private examination, in order to ascertain

satisfactorily the progress made by each School during the Session. And as all the members
of the Committee had their respective public duties to discharge, they could engage in this

labour of love only two hours each day. The three Schools were thus examined in six days.
We are happy to say that the results of the examination were highly satisfactory, and speak

favourably of the skill and diligence of the teachers, as well as the industry and talents of the
pupils.

The members that were generally present at the private examinations are:--Professor

Krishna Shastree, Keshaw Row Bawalker, Professor Keru Luximon, Anna Saheb
Suhusrabudhe.

The Committee is very glad to be able to state that Major Candy, Professor Fraser,

Mrs. Fraser, Mrs. Laing, and others who take great interest in the cause of native
improvement, and who visited the Schools during the examinations, were highly pleased and
expressed their gratification at the progress made by the girls during the past Session.

We here submit, for the information of the public, the detailed account of the

examination of all the Classes in each of the Schools.

FEMALE SCHOOL, No. 1—BUDHWAR PAITH,

1st Class. Teacher:-- Narayan Shastree Tokeker.
Number in the Class.....................................
Present at the Examination ...........................

Studies.-Aesop’s Fables, New Edition; Rinunishedhuk (Evils of Debt) 50 pages;

Catechism of the History of the Marathas. 60 pages; Rudimentary Lessons in Grammar;

Parsing; General acquaintance the Maps of India And Asia; Dictation; Arithmetic as far as
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Rule of Three; Mental Arithmetic. In addition to these to Pupils had occassional lessons in
sewing from Mrs. Candy's Tailor.

Remarks by the Examiners:- Reading very good; Explanation very good; History

good; Grammar fair; Parsing fair; Maps good; Dictation good; Arithmetic fair; the first three
however passed very good examinations. One of these could work examples in English.

The ease and readiness with which the questions were answered by the pupils

exhibits an unusual degree of talent and patience on part of the young pupils; and the
progress made reflects great credit on the teachers.

2nd Class. Teachers: ----------------------------Number in the Class................................
Present at the Examination ......................

Studies.-Niteebodkutha, the whole; Elementary Lessons in Grammer as far as Verbs;

General acquaintance with the Maps of Europe; Numeration and some tables of
Multiplication.

Remarks by the Examiners :- Reading of some very good, of the rest fair; Explanation

fair; Grammar fair; Maps tolerably good; Numeration good.

3rd Class, Teacher :-- Venayek Punt.

Number in the Class ...................... 19
Present at the Examination........... 12

Studies.-Lipidhara, five lessons; Elementary Grammer as far as definition of words;

Some Tables of Multiplication.

Remarks by the Examiners :- Reading of some good, of others fair; Explanation fair;

Grammar of some fair; Multiplication Table fair; Definition in Geography middling.
4th Class. Teacher :- Venayek Punt.

Number in the Class...................... 19
Present at the Examination........... 12

Studies-Simple and compound letters of the Alphabet.
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Remarks by the Examiners :- Two or three distinguish the letters very readily, rest

middling.

FEMALE SCHOOL, No. 2.----------------PAITH.

1st Class. Teacher:----------------------------Number in the Class .................... 11
Present at the Examination...........10

Studies.-Aesop's

Fables

30;

Rudimentary Grammar; Arithmetic

as

Multiplication; History of India, Catechism; and the Maps of Asia, Europe and India.

far as

Remarks by the Examiners :-Reading very good; Explanation good; Grammar good;

History very accurate; Arithmetic fair; Maps very good.

The progress made by the students, during this Session, is very satisfactory; and

creditable to the pupils. The teachers deserve commendation form the Committee for their
skill and diligence.

Time of the School.-About a year
2nd Class. Teacher:- Gunesh Shastrie Velunker.
This class is divided into two divisions.
1st Division.-Present Number on the Roll...... 6
Present at the Examination..... 6
Studies of the 1st Division.-Lipidhara, whole; Niteebodkutha, 15 Lessons; Elementary

Grammar, as far as definition of words, Numeration.

Remarks by the Examiners :- Reading good; Explanation fair, Grammar fair; Tables of

Multiplication fair.

2nd Division.-Present Number on the Roll............11
Present at the Examination......... 10

Studies.-Lipidhara, 7 Lessons : Numeration.
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Remarks by the Examiners -Reading very good; Explanation good; Tables of

Multiplication fair.

3rd Class, Teacher :- Chinto Punt Parkhee.
Number in the Class..................... 22

Present at the Examination ................ 18
Studies.- Simple and compound letters of the Alphabet.
Remarks by the Examiners :- All the students of this Class distinguished the letters very
nicely, and the progress is very creditable to the pupils.
4th Class. Teacher :- Chinto Punt Parkhee.
Number in the Class .....................22
Present at the Examination ........... 22
Studies.-Alphabet.

Remarks by the Examiners :- Some in the Class distinguish the letters very readily; others
only middling.

FEMALE SCHOOL, No.3. ----------------PAITH.
1st Class. Teacher :- Bal Shastrie.

Number in the Class.....................9
Present at the Examination........... 8

Studies.-Niteebodkutha, the whole; The Catechism on the History of the Marathas; Simple
Lessons on Grammar, as far as verbs: Addition, and Twenty Tables of Multiplication.

Remarks by the Examiners :- Reading of the three at the top of the class very good, of the
rest pretty good; Explanation good; General acquaintance with History good; Grammar fair;
Numeration and Multiplication fair.

Upon the whole, the progress during the Session is quite satisfactory and creditable, both to
the pupils and the teacher.

Time of the School.--About ........ months.
2nd Class. Teacher: Vithul Bhaskar.

Number in the Class..................... 12
Present at the Examination...........9
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Studies-Lipidhara, the whole; Niteebodkutha, 3 Lessons; Ten Tables of Multiplication.
Remarks by the Examiners :- Reading of some good; of others, fair; Explanation fair;
Grammar fair; Tables of Multiplication middling.

3rd Class. Teacher - Khusba bin Jotiba Phudturey.
Number in the Class ..............14

Present at the Examination.................9
Studies.-Lipidhara, 4 Lessons; Elementary Grammer, as far as definition of Nouns.
Remarks by the Examiners :-Reading good for the most part; Explanation fair; Grammar fair.
4th Class. Teacher :-Kushba bin Jotiba Phudturey.
Number in the Class..................... 37
Present at the Examination........... 20
Studies.-Alphabet.

Remarks by the Examiners :-Three distinguished the letters very readily, the rest passed fair,
the class has been formed only about a month ago.

⧠⧠⧠
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APPENDILX II
POONA NATIVE FEMALE SCHOOL FUND
Abstract Account of Receipts and Disbursements, from 1st March
1852 to 28th February 1853.

RECEIPTS
Balance of the last
year’s Account.
Daxana Prize
Committee.

RS.

A.

P.

DISBURSEMENTS

P.

508

0

0

8

0 Salary of the Masters.

900

0

0 Salary of the Clerk.

32

0

0

Salary of the Peons

218

8

0

52

8

0

0 Books, Stationery, &

177

12

0

Chairs, Benches,

208

8

0

Books, &c., awarded

177

6

0

Contingent Expenses.

33

8

0

1438

2

0

536

6

0

1974

8

0

1072

0

c.

Stools, & c.
as Prizes.

Balance
Total Rupees

A.

2

House Rent
Private Subscriptions.

RS.

1974

8

0 Total Rupees

Poona, 16th February, 1853.
Audited and found correct.
KERU LAXUMAN, C.
KRISHNA SHASTREE, C.
—समण प्त—
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Members

PUBLIC EXAMINATION
OF THE

POONAH MAHAR AND MANG SCHOOLS
The Public Examination of the Poonah Mahar and Mang Schools under the

Superintendence of the Society for promoting the Education of Mahars, Mangs and ca, was

held at Babajee Munajee’s Coach Factory, opposite to the Queen’s Hotel, near the Civil

Hospital on Tuesday the 2nd February, 1858, in the evening at half past four o’clock. Among
the individuals assembled to witness the examination, the following European Ladies and
European and Native Gentlemen were present, Mrs. Arnold, Miss Griffith; Mrs. Dods; C. M.

Harrison, Esquire, Judge of Poonah; Lieutenant C. J. Griffith, Inam Commissioner; E. Arnold,
Esquire, Principal of the Poonah College, Lieutenant P. Dods, Assistant Inam Commissioner,
H. Coke, Esquire, Executive Engineer, C. B. Ker, Esquire, of the Railway Department; Major

T. Candy; the Reverend J. Mitchell; the Reverend J. W. Gardner, M. Roonan, Esquire;

Bapoo Rowjee, Esquire; Framjee Nesserwanjee, Esquire; Sukharam Balkrishna, Esquire;
Gunput Shreekrishn, Esquire; Kesheo Sheoram, Esquire; Anna Saheb, Esquire; Vishnoodas
Hurrikissundas, Esquire; Noorkhan, Esquire; and Others.
C. M. Harrison, Esquire took the chair.
The exhibition opened with the examination in Reading, Explanation, Grammer and ca

of the first class of School No. 3. The following Report, describing the operations of the

Society; the progress made by the Mahar and Mang children from September 1856 to January
1858 and ca, was then read by the Joint Secretary, Mr. Wamun Prubhakur.
“Ladies and Gentlemen,
I beg most respectfully to lay before this meeting an account of the operations of the

Society in promoting the Education of Mahars, Mangs and ca, during the period intervening

between 29th August 1856, the date on which the last examination of the Mahar and Mang

Schools took place, and the present time. In doing this, it is necessary that I should detail the
progress the schools have made, the difficulties the Society have met in prosecuting their
object; the assistance which the Society have received from European Ladies, European and
Native Gentlemen and the means by which and these difficulties may be altogether removed.

2. The course of study pursued in the schools embraces Reading and Explanation;

Grammer including Dictation and Parsing, Geography with the use of Maps; the History of the

Marathas; Arithmetic and Balbodh and Modee Penmanship. The progress, which the

scholars have made since the last examination, allowing for the disadvantages under which
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these schools labour, is on the whole satisfactory as the advanced pupils read Balbodh well
and Modee tolerably with a good understanding of the subject; know the principles of
Grammer well, write from dictation correctly, parse fairly; write good Balbodh and Modee

hands; know the History of the Marathas tolerably well; are acquainted with Geography and
point out places in the Maps of Asia, Europe and Hindoostan with accuracy, and work
Arithmetical questions sharply. The studies gone through by the scholars during the last
seventeen months have been given at length in Appendix No. I. A few of the advanced

scholars of one of the schools were very kindly permitted by the Free Church Mission to
attend their English Institution; but from causes which it would be tedious to detail here most
of the scholars have discontinued their attendance at that seminary.

3. Although the progress made by the scholars during the last seventeen months is

not inconsiderable, it has not fully come up to the Society’s expectations. This deficiency in
the amount of progress has arisen from several causes. Mahar and Mang families go on

pilgrimages and attend certain meetings peculier to their castes and thereby thin the
attendance of children at the schools for weeks together. The children, moreover, having no

means of protecting themselves against the inclemencies of the weather, their attendance
likewise during the rainy and the cold seasons of the year is very precarious. The practice

observed by school going children of high Hindoo Castes who appreciate the benefits of
Education is to prepare the lessons prescribed for them at home. The Mahar and Mang
children on the contrary usually prepare their lessons at school during school hours as they

have for the most Part no friends willing or competent to encourage or compel them to learn

their tasks at home. The short period of attendance and the preparation of lessons at schools
in addition to the difficulties mentioned in my last Report will appear sufficient to retard the
progress of any institution.

4. To remove the barriers which I have mentioned as obstructing the progress of

Education among Mahars, Mangs and ca, it is necessary:– First that scholarships of a higher
amount than are now given and an increased number of such scholarships should be created

and the holders of them formed into a Normal Class in which the higher branches of study

should be taught and its members fitted to fill teacherships or take Government
employments. This will pave the way for other children to get on and hold out an inducement

for parents to send their children to school cheerfully and not grudgingly as they now do in the
absence of such a provision; And secondly, that an industrial department should be attached
to the schools in which children would learn useful trades and crafts and be able on leaving
school to maintain themselves comfortably and independently.

5. The funds by which the schools are supported have now to be considered. The

sources of these funds are the Government and private individuals. The latter give the greater
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portion, while the former give only Rupees (300) three hundred per annum through the

Duxina Prize Committee. The Government have also sanctioned the grant of a liberal sum of

Rupees (5,000) five thousand for the erection of a new school, the building of which will
erelong be commenced. They have also kindly made over to the Society a site to build the

school. Several European and Native Gentlemen have of late withdrawn their monthly

subscriptions and these have now fallen so low that it will be the painful duty of the Society to

shut up at least one of the three schools under their direction. The Society therefore earnestly
appeal to Government and benevolent European Ladies and European and Native Gentlemen

to come forward with a liberal hand and prevent this extreme step. I call it extreme because
the Mahars and Mangs who were at first perfectly indifferent to the education of their children
in reading and writing now appear alive to its utility and have begun to request the Society to

give them better teachers while the Society can only now respond to their call by shutting up
the School altogether!!!.

6. A List of those who have been kind enough to assist the school either by monthly

Subscriptions or Donations, is given at the end as Appendix No. 2. An account of Receipts
and Disbursement will also appear at the end as Appendix No. 3.

7. The Society take this opportunity of giving their heartfelt thanks to the Duxina Prize

Committee and to those European Ladies and European and Native Gentlemen, who have

kindly assisted their operations either by monthly Subscriptions or Donations. They also feel
highly obliged to the Bombay Government for their making over to them the piece of ground

on which a School Room is to be erected. The Society likewise feel themselves under great

obligations to Captain Cowper for the grant of a Map of India; to the Editors of Bodhamrit,
Jugunmitra, Purushoo, Sumitra, Chandrika and Ooduyuprubha for the grants of Newspapers
and pamphlets and to the Duxina Prize Committee for their kind grant of the copies of the
Books newly published under their auspices.

8. In conclusion the Society desire to express their highest gratitude to that Giver of all

good through whose Grace they have been enabled to proceed thus far in the path of doing
good to their fallen and ignorant fellowmen !!

MORO WITTUL,
Secretary.

⧠⧠⧠
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APPENDIX No. 1.
Programme of the Mahar and Mang Schools
SCHOOL No. 1. NUMBER OF SCHOLARS 106.
First Class-NUMBER OF SCHOLARS 18
Teacher, VISHNOO MORESHWUR

READING--History of India by Bal Shastree, Modee Reading, Grammar, Writing from

Dictation and Parsing, Geography, Maps of Europe, Asia and India, Writing Balbodh and
Modee hands, Arithmetic as far as Single Position.

Second Class--NUMBER OF SCHOLARS 18
Teacher, RAMCHUNDER MORESHWER

READING–Shalopuyogee Grunth, 30 pages, Modee Reading, Grammar as far as

Adjective, Geography, Definitions, Arithmetic Numeration.

Third Class--NUMBER OF SCHOLARS 16
Teacher, RAGHO SUKHARAM

READING-Lipidhara, know the figures from 1 to 100
Fourth Class--NUMBER OF SCHOLARS 54
Teacher, DHOORAJEE APAJEE

The alphabet.
SCHOOL No. 2. NUMBER OF SCHOLARS 83.
First Class--NUMBER OF SCHOLARS 15
Teacher, KESO TRIMBUK

READING--Balmitra, Part-1, 100 pages, Modee Reading, Grammar, Writing from

Dictation and Parsing, Geography, Map of Asia and India, Abridgment of the History of the
Marattas, Arithmetic as far as the Rule of Three.

Second Class--NUMBER OF SCHOLARS 18
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Teacher, VITTOBA BIN BAPOOJEE
READING--Neeti Durpun, 28 pages, Modee Reading, Jagtijot, 30 pages, Grammar

as far as Adjective, Geography, Map of Asia, Arithmetic Numeration.
Third Class--NUMBER OF SCHOLARS 50
Teacher, VENAYEK GUNNESH

READING--Lipidhara, 20 pages, Know the figures from 1 to 100, The Alphabet.
SCHOOL No. 3, NUMBER OF SCHOLARS 69
FIRST CLASS--NUMBER or Scholars 18
Teacher, DHONDO SUDASHEO

READING--Esop’s fables, 70 stories, Modee Reading, Description of Animals,

Grammar, Writing from Dictation and Parsing, Geography, Map of Asia, Arithmetic-Multiplication.

SECOND CLASS--NUMBER OF SCHOLARS 18
Teacher, GUNNOO BIN RAZOOJEE
READING--Neeti Durpun, 80 pages, Grammar as far as Cases. Geography as far as

the Capitals of Asia, Arithmetic--Numeration.

THIRD CLASS--NUMBER OF SCHOLARS 33
Teacher, GYANOO SHEOJEE

READING--Lipidhara, 24 pages, Know the figures from 1 to 100, The Alphabet.
⧠⧠⧠
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APPENDIX No. 2.

A List of Subscribers and Donors to the Mahar and Mang School
Names
Duxina Prize Committee

The Honourable H. W. Reeves
Esquire

C. M. Harrison Esquire
S. Mansfield Esquire
Brigadier J. Hale

C. G. Kemball Esquire
Captain T. A. Cowper
C. B. Ker Esquire

Lieutenant C. J. Griffith

Professor J. McDougall
Lieutenant Peter Dods

W. M. Coghlan Esquire
C. R. Ovans Esquire
I. Dracup Esquire

Monthly

Subscription
0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0 Discontinued

20

10

5
3
2
2
2
2
2
2
1

4

Nana Morojee Esquire

2

Wamunrow Jugunnath Esquire

Remarks

25

Moro Rughoonath Esquire
Sudasheo Bullal Esquire

Donation

3
1

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0 Discontinued
0

0 Discontinued
0 Discontinued
0

0 Discontinued
0
0
0
0
0
0
0
0

APPENDIX No. 2.-contd.
Names

Donation

Monthly

Subscription

Remarks

Gopallrow Hurry Esquire

1

0

0

0

0

0 Discontinued

Bapoo Rowjee Esquire

1

0

0

0

0

0

Vishnoo Moreshwur Esquire

1

0

0

0

0

0 Discontinued

Pandoorung Balkrishna Esquire

1

0

0

0

0

0

Krishnrow Wittul Esquire

0

8

0

0

0

0

Mahadeo Govind Esquire

0

8

0

0

0

0

Bhaskur Damodhur Esquire

0

8

0

0

0

0 Discontinued

John Anding Esquire

0

8

0

0

0

0

Sukharam Balkrishn Esquire

0

8

0

0

0

0 Discontinued

Raghoba Pandoorung Esquire

0

8

0

0

0

0

Gunput Shreekrishn Esquire

0

8

0

0

0

0 Discontinued

Venayek Bapoojee Esquire

0

8

0

0

0

0

Babajee Munajee Esquire

0

8

0

0

0

0 Discontinued

Narayan Bhaee Esquire

0

8

0

0

0

0

Moro Wittul Esquire

0

8

0

0

0

0

Krishnrow Sudasheo Esquire

0

4

0

0

0

0 Discontinued

Professor Krishn Shastree

0

4

0

0

0

0

Professor Kero Luximum

0

4

0

0

0

0

Nana Shastree Esquire

0

4

0

0

0

0

Razaram Ootumram Esquire

0

4

0

0

0

0 Discontinued

H. B. Goodall Esquire

0

4

0

0

0

0 Discontinued

Gunnesh Wittul Esquire

0

4

0

0

0

0
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APPENDIX No. 2-contd.
Names
Amritrow Shreeput Esquire
N. Gillespie Esquire

John Shamrow Esquire

Kesheo Sheoram Esquire

Deorow Krishnajee Esquire

Vishnoo Purushuram Pundit Esquire
Sukharam Yeshwunt Esquire
Ballajee Mahadeo Esquire

Ramchundur Venkuitesh Esquire
Govind Gunnesh Esquire

Govind Ramkrishn Esquire
Wamun Gopall Esquire

Sukharam Ramchundur Esquire
Shreekrishn Baboodeo Esquire
Narayen Bujajee Esquire

Bulvunt Gungadhur Esquire
Duncan Davidson Esquire
J. T. Molesworth Esquire
W. E. Frere Esquire
J. Bray Esquire

Major General F. Schuler
A. Bettington Esquire

Monthly

Subscription

Donation

Remarks

0

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0 Discontinued

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

80

0

50

0
0
0
0

55
50
50
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 Discontinued
0
0

0 Discontinued
0

0 Discontinued
0
0
0
0
0

0 Discontinued
0 Discontinued
0 Discontinued
0
0
0
0
0
0

APPENDIX No. 2.--contd.
Names

Monthly Subscription

Donation

Remarks

D. C. R. Leighton Esquire

0

0

0

30

0

0

The Lord Bishop of Bombay

0

0

0

25

0

0

B. H. ELLis Esquire

0

0

0

20

0

0

E. I. Howard Esquire

0

0

0

20

0

0

C. Gonne Esquire

0

0

0

20

0

0

Captain J. F. Lester

0

0

0

20

0

0

Captain J. Willoughby

0

0

0

15

0

0

A. Layard Esquire M. P.

0

0

0

10

0

0

Major General Clerk

0

0

0

10

0

0

Brigadier C. Stuart

0

0

0

10

0

0

Colonel F. Wells

0

0

0

10

0

0

H. Coke Esquire

0

0

0

10

0

0

Major T. Candy

0

0

0

10

0

0

Brigadier Trydell

0

0

0

5

0

0

Dr. C. Morehead

0

0

0

5

0

0

Captain Beale

0

0

0

5

0

0

Lieutenant F. Scrivener

0

0

0

5

0

0

Captain Graham

0

0

0

5

0

0

Lieutenant Hobson

0

0

0

5

0

0

R. White Esquire

0

0

0

5

0

0

Professor Valentine Green

0

0

0

5

0

0

The Reverend H. H. Ererton

0

0

0

5

0

0
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APPENDIX No. 2-contd.
Names

Monthly Subscription

Donation

Remarks

Dadoba Pandoorung Esquire

0

0

0

5

0

0

Framjee Nesserwanjee Esquire

0

0

0

5

0

0

Bhavoo Dajee Esquire

0

0

0

5

0

0

Atmaram Bapsetjee Esquire

0

0

0

5

0

0

Anundrow Poonacotee Aya Esquire

0

0

0

5

0

0

The Reverend J. W. Gardner

0

0

0

4

0

0

Mrs. McCudden

0

0

0

4

0

0

H. Victor Esquire

0

0

0

3

0

0

Major Hills

0

0

0

2

0

0

Dr. J. Faithful

0

0

0

2

0

0

Mrs. C. W. Nepean

0

0

0

2

0

0

A. Parsee Friend

0

0

0

2

0

0

Gopall Krishn Esquire

0

0

0

1

0

0

Gunnesh Narayen Esquire

0

0

0

0

4

0

Krishnajee Nurseo Esquire

0

0

0

0

4

0

Shitaram Narayen Esquire

0

0

0

0

2

0

Wishwunath Moreshwur Esquire

0

0

0

0

2

0

Wasoodeo Sukharam Esquire

0

0

0

0

2

0

Naro Govind Esquire

0

0

0

0

2

0

Krishnajee Trimbuk Esquire

0

0

0

0

1

0
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APPENDIX No. 3
MAHAR AND MANG SCHOOLS
Abstract Account of Receipts and Disbursements from the 1st September 1856 to the 31st
January 1858

Receipt

Disbursements
Rs.

As.

Ps.

Rs.

Balance of last

508

0

8

Salaries

Subscriptions

1702

14

0

Ditto

636

2

0

Ditto Peons

12

5

0

Secretary

Account

Donations
Miscellaneous

As.

Ps.

of

966

5

9

Paid

128

12

0

204

15

11

117

0

0

House Rent

245

0

0

Books,

175

14

3

82

3

9

220

1

1

2140

4

9

719

0

11

2859

5

8

Teachers
Scholars

Treasurer’s

and

Office

Establishment.

and ca.
Total

Rupees

2859

5

8

Slates

Prizes
Contingent
Expenses

Total

Rupees
Balance
Grand
Total

Rupees

Examined and found correct.

Errors Excepted

SUDASHEO BULLAL President.

SUKHARAM YESHWUNT,

MORO WITTUL, Secretary.

Treasurer.
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On the conclusion of the Report, the Joint Secretary at the President’s request read

the following Result of the Private examination of the three Mahar and Mang Schools
recorded by Captain Lester Educational Inspector of the Deccan Division.
MEMORANDUM

Poonah Mahar and Mang School No. 1

26th December 1857

Examined by Captain Lester Educational Inspector D. D. on the 21st December 1857.
1st CLASS--18 BOYS ON THE REGISTER
16 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent

Good

Moderate

Indifferent

Failure

Reading

10

2

4

..

..

Grammar

..

..

8

2

6

Writing

..

6

..

..

..

Dictation

2

6

5

3

..

Grammar

3

5

8

..

..

Arithmetic

..

3

5

1

7

..

..

16

..

..

History of India

}

(Introductory)
Geography

..

..

..

16

..

..

Mental Arithmetic

..

..

..

10

..

6
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2nd CLASS--18 BOYS ON THE REGISTER
17 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent

Good

Moderate

Indifferent

Failure

Reading

..

..

17

..

..

Spelling

..

..

17

..

..

Grammar

..

..

17

..

..

Mental Arithmetic

..

..

10

7

..

Geography

..

..

17

..

..
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3rd CLASS--16 BOYS ON THE REGISTER
16 Present at the Examination

Examined in the following Subjects

Reading

Arithmetic

Excellent
..

Good
4

Moderate
8

Indifferent

Able to distinguish figures only

3

Failure
1

4th CLASS--54 BOYS ON THE REGISTER
24 Present at the Examination

All engaged in learning the Alphabet
Poonah Mahar and Mang School No. 2
Examined 22nd December 1857

1st CLASS-17 BOYS ON THE REGISTER
16 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent

Good

Moderate

Indifferent

Failure

Reading

..

5

7

3

1

Spelling

3

6

1

6

..

Writing from Dictation

3

6

1

6

..

Grammar

..

..

16

..

..

Arithmetic

..

..

15

..

1

Mental Do.

..

..

15

..

1

History of India

..

..

2

5

9

Geography

..

3

7

6

..
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2nd CLASS--18 BOYS ON THE REGISTER
15 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent
Reading

Good

Moderate

Indifferent

Failure

5

7

3

..

Spelling

..

3

..

..

..

Dictation

..

3

..

..

..

Grammar

..

..

12

3

..

Mental Arithmetic

..

..

15

..

..

Geography

..

..

15

..

..

3rd CLASS--60 BOYS ON THE REGISTER
50 Present at the Examination

Only 6 of this number were able to read a little of the Lipidhara, which they did

moderately well. The rest were learning the Alphabet.

Poonah Mahar and Mang School No. 3
23rd December 1857

1st CLASS--18 BOYS ON THE REGISTER
14 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent

Good

Moderate

Indifferent

Failure

Reading

..

12

2

..

..

Spelling

2

8

4

..

..

Dictation

2

8

4

..

..

Grammar

3

3

3

5

..

Mental Arithmetic

..

3

11

..

..

Geography

..

..

14

..

..
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2nd CLASS--18 BOYS ON THE REGISTER
14 Present at the Examination

Examined in the following Subjects
Excellent

Good

Moderate

Indifferent

Failure

Reading

..

..

11

3

..

Spelling

..

1

3

..

..

Dictation

..

1

3

..

..

Grammar

..

..

7

..

..

Mental Arithmetic

..

..

10

4

..

Geography

..

..

14

..

..

3rd CLASS-–33 BOYS ON THE REGISTER
31 Present at the Examination

Only (4) four out of this number were able to read a little. The rest were learning the

Alphabet.

The foregoing tabulated statements give the result of the Examination of these

Schools. I have been very much pleased with Masters and Scholars, as well as with the
general arrangements which the Society have made for the management of these Schools.

The buildings are clean in open and healthy localities and well distributed. The instruction
given in these Schools is quite elementary and of a character adopted to the wants of the

children. The aggregate number on the Registers is 270 while the average attendance during
the year is found to be 200. The children are for the most part, remarkably quick and
intelligent. I particularly mention the following boys who give much promise of future

excellence, if they can be taken care of, and the means of carrying on their Education can be
afforded them.
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SCHOOL No. I
DHONDEE BIN HUNMUNTAH, Mang.
SUDOO BIN MAHADOO, Mahar.

MUNNOO BIN WEETULNATI, Mahar.
WITTOO BIN PANDOOJEE, Mang.
GUNOO BIN WITTOO, Chambhar.
SCHOOL No. II

SUKKA LUXIMUN, Mahar.

PURWATA MUHEEPUTEE.
SCHOOL No. III

IBRAHIM WULLUD KASIM, Mahomedan.
KONDEE BIN KALLOO, Mang.

TOOKARAM BIN BAPPOO, Chambhar.
MAHADOO BIN KANOO, Mang.
NAMA BIN LIMBA, Mang.

BABA BIN ITOJEE, Koonbee.
LUKHA BIN KISUN, Mochee.

(Signed) J. F. LESTER,

CAPTAIN

Educational Inspector

D.D.

Poonah,

26th December 1857.
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MARATHI REPORT
१. महािमांग इत्यारद लोकांच्या मुलांकितां घातले ल्या शाळांची पिीक्षा गतवषी तािीख २९ माहे

आगस्त सन इसवी १८५६ िोजीं िंाली ते व्हांपासून आजपावेतों सत्रा मरहन्यांत त्या शाळांतील रवद्याथी यांचा
अ्यास काय िंाला, त्यांचे रशक्षण चालरवण्यास शाळांविील अरधकािी मंडळीस कोणत्या अडचणी पडल्या
व त्या दू ि किण्यास उपाय कोणते व त्या शाळांस रवलायती व ह्या दे शांतील लोकांनीं सहाय काय रदल्हें हें
सवव सभासदांस रवनयपूववक कळरवतों.

२. वाचणें व अथव सांगणें व्याकिण शु द्ध रलरहणें व ग्रंथावरून व्याकिण किणें भूगोल व नकाशावि

शहिें इत्यारद दाखरवणें महािाष्ट्र दे शाची बखि गरणत मोडी व बाळबोध अक्षि वळवणें याप्रमाणें रशक्षािम
शाळें त चालतो. रवद्या्यास सुिळीत चालण्यास ज्या अडचणी येतात त्या मनांत आणल्या असतां शाळांतील
रवद्याथी यांचा अ्यास चांगला िंाला असें रदसेल कािणकीं तिबेज िंाले लीं मुलें मोडी व बाळबोध चांगलें

वाचतात जें वाचतात त्याचा अथव बिा समजतात. व्याकिण चांगलें समजतात शु द्ध रलरहतात व ग्रंथावरून

व्याकिण बिें कितात त्यांचे मोडी व बाळबोध अक्षिास वळण चांगलें लागलें आहे त्यांस महािाष्ट्र दे शाची
बखि मध्यम येत्ये भूगोल चागला येतो व एरशया युिोप व झहदु स्थान या दे शांचे नकाशांवि शहिें इत्यारद

चांगली दाखरवतां येतात व त्यांस गरणतांतील उदाहिणें लवकि कितां येतात. वि रलरहले ला अ्यास

कोणत्या ग्रंथांवरून रकती िंाला हें शेवटी अंक १ यांत रलरहलें आहे . फाि अ्यास िंाले लीं कांहीं मुलें
फ्रीचचव रमशनानें आपल्या रवद्यालयांत इंग्रजी रशकण्याकितां घेतलीं होतीं पिंतु कांही कािणामुळे त्यांतून
एक दोन मात्र सध्या त्या रवद्यालयांत जात असतात.

३. गेल्या सत्रा मरहन्यांत मुलांचा अ्यास थोडा िंाला असें नाहीं पिंतु रजतका व्हावा रततका िंाला

नाहीं ह्यांचीं कािणें बहु त आहे त. महािमांग इत्यारद लोक जत्रा कितां व जातींतील पंचायतींकितां
मुलांमाणसांसुद्धां जातात त्याजमुळें रकतीएक रदवस मुलें शाळें त येत नाहींत. पावसाळ्यांत व रहवाळ्यांत
थंडी न लागण्याजोगीं रचिगुटें मुलांजवळ नसतात म्हणून त्या ऋतूंत तीं तुिळू क येतात. इति लोक

रवद्या्यासाचे लाभ ओळखून मुलांकिवीं धडे घिीं पाठ किरवतात. तसे हे महािमांग इत्यारद लोक आपल्या

मुलांकडू न किवीत नाहींत कािणकीं त्यांस रवद्या्यासापासून लाभ व सुखें काय आहे त तीं कळत नाहींत
म्हणून मुलांस नेमन
ू रदल्हे ले धडे शाळें तील वेळेंत पाठ किावे लागतात. गतवषी या शाळांच्या पिीक्षेरवषयीं

जी हकीकत रलरहली आहे त्यांत ज्या अडचणी दाखरवल्या आहे त त्या व वि रलरहले ल्या अडचणीं यांमुळें
मुलांचा अ्यास कमी होतो.

४. वि रलरहले ल्या अडचणी दू ि किण्यांस उपाय आहे त–एक उपाय असा आहे कीं या शाळांत

सध्या रजतक्या पगािी रवद्याथ्यांच्या जागा आहे त त्यांहून अरधक जागा नेमन
ू व त्या जागा अरधक पगािाच्या

करून त्या पगािी रवद्याथ्यांचा एक वगव किावा आरण त्यांस थोि थोि रवद्या म्हणजे पदाथव रव्ञतान शास्त्र,
ज्योरतष व िसायन शास्त्र इत्यारद रशकवाव्या म्हणजे ह्या वगातील रवद्याथ्यांस रशक्षकांच्या व सिकािी काम
किण्यांच्या असाम्या रमळण्याची योग्यता येईल. असें केल्यानें इति मुलांस शाळें त येण्याची चव लागून
त्यांचे आई बापही पुढें मुलांस शाळें त आस्थेनें पाठवतील. दु सिा उपाय असा आहे कीं या शाळांच्या संबध
ं ानें

एक कािखाना असावा त्या कािखान्यांत मुलांस सुताि, लोहाि, पाथिवट इत्यारद लोकांचीं कसबें
रशकवांवीं म्हणजे तीं मुलें पुढें मोठीं िंाल्यावि सिकािावि अथवा इति लोकांवि आपले उपजीरवकेकरितां
भाि न घालतां स्वतंत्रतेनें व सुखाने आपला प्रपंच चालवतील.
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५. ह्या शाळांचा खचव चालण्याकरितां सिकािाकडू न व रवलायतीय बाया व रवलायतीय व ह्या

दे शांतील गृहस्थ यांजकडू न पैसा येतो त्यापैकीं बहु तेक पैसा गृहस्थांकडू नच येतो. दरक्षणाकरमटींिािा

सिकाि दिमहा रुपये पंचवीस दे तें. सिकािनें बहु त उदािपणें करून महािमांग इत्यारद जातींचे मुलांसाठीं

नवीन शाळा बांधण्यास पांच हजाि रुपये दे ण्याचें कबूल केलें आहे . शाळा बांधण्याकितां सिकािनें या
शाळांविील अरधकािी मंडळींचे स्वाधीन जागा केली आहे व शाळा बांधण्याचें काम लवकिच सुरू किावें

असा मंडळींचा मानस आहे . थोडे रदवसांपूवी रकती एक रवलायती गृहस्थांनीं दिमहा वगवणी दे ण्याचें बंद
केलें तेणेंकरून पैसा फािच कमी येऊं लागला तो इतका कीं मंडळींचे अरधकािाखालीं तीन शाळा हल्लीं
आहे त त्यांतून रनदान पक्ष एक तिी बंद केली पारहजे. ही दु ःखकािक गोष्ट आपल्यास किावयास पडू ं नये

म्हणून मंडळी उदाि गृहस्थांस व सिकािास बहु त रवनवणी कित्ये कीं अशा वेळी आपण सहाय्य किावेंच
कािणकीं पूवी महािमांग लोक यांस रवद्याभासाची अगदीं चाड नव्हती ती आतां अंमळशी उत्पन्न होऊन ते

लोक आमच्या मुलांस रशकरवण्याकरिता सध्यापेक्षां चांगले रशक्षक द्यावेत अशी मंडळींची प्राथवना किीत

आहे त त्यांस तुमच्या मुलांकितां घातले ली शाळा आम्ही मुळींच बंद किणाि असें उत्ति सांगण्याचें तीस भाग
आलें आहें तें न येवो असें कांहीं िंाल्यास उत्तम आहे .

६. ज्या गृहस्थांनी ह्या धमव कृत्यास सहाय रदल्हें आहे त्यांची नावरनशी शेवटी अंक २ यास दाखल

आहे व या शाळांकडे जमा व खचव गेल्या सत्रा मरहन्यांत काय िंाला त्याचा रहशोब शेवटीं अंक ३ यांत
दाखरवला आहे .

७. सिकािनें दरक्षणाप्राइज करमटीचेिािा व रवलायती बाया व रवलायती व ह्या दे शांतील गृहस्थ

यांनी दिमहा वगवणी व एकवेळ रदल्हे ला पैसा याप्रमाणें रदल्ह्यामुळें व सिकािनें शाळा बांधण्याकितां जागा

रदल्ह्यामुळें व कपतान कौपि साहे ब यांनीं शाळांचें उपयोगाकितां झहदु स्थानचा नकाशा रदल्ह्यामुळें व
बोधामृत, पिशु , सुरमत्र, चंरद्रका व उदयप्रभा यापत्रांचे कते यांनीं पत्रे रदल्ह्यामुळे व दरक्षणाकरमटी यांचे

हु कुमावरून तयाि होऊन प्ररसद्ध केले लीं पुस्तकें सदि करमटीनें शाळांकितां रदल्ह्यामुळें त्यां सवांचे गिीब
महािमांग इत्यारद लोक व या शाळांचे अरधकािी यांजवि फाि उपकाि िंाले आहे त.

८. आपले दे शांतील अ्ञतानी लोकांवि उपकाि किण्याचे कामांत मंडळीस एथ पावेतों आणून

पोंचरवलें म्हणून सवव सुख दे णाऱ्या ईश्विाचे उपकाि मंडळीने मनःपूववक मानावे हा रतचा धमव होय.
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०

०

०

जे. आंझडग एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

सखािाम बाळकृष्ट्ण एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

िाघोबा पांडुिंग एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

गणपत श्रीकृष्ट्ण एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

रवनायक बापूजी एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

बाबाजी मनाजी एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

नािायण भाई एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

मोिो रवठ्ठल एस्क्वायि

०

८

०

०

०

०

कृष्ट्णिाव सदारशव एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

अनु क्रमणिका

शेर

बंद केलें .
बंद केलें .

बंद केलें .
बंद केलें .
बंद केलें .
बंद केलें .

बंद केलें .

न वें

िरमणह वगमकी

एा वेळ ििल्हे लें द्रव्य

शेर

प्रोफेसि कृष्ट्णशास्त्री

०

४

०

०

०

०

प्रोफेसि केरू लक्ष्मण

०

४

०

०

०

०

नानाशास्त्री एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

िाजािाम उत्तमिाम एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

बंद केलें .

एच. बी. गुडाल एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

बंद केलें .

गणेश रवठ्ठल एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

अमृतिाव श्रीपत एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

एन. रगले स्पी एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

बंद केलें .

जॉन शामिाव एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

बंद केलें .

केशव रशविाम एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

दे विाव कृष्ट्णाजी एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

रवष्ट्णु पिशु िामशास्त्री एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

सखािाम यशवंत एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

बाळाजी माधव एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

िामचंद्र व्यंकटे श एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

गोझवद गणेश एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

गोझवद िामकृष्ट्ण एस्क्वायि

०

४

०

०

०

०

वामन गोपाळ एस्क्वायि

०

२

०

०

०

०

सखािाम िामचंद्र एस्क्वायि

०

२

०

०

०

०

अनु क्रमणिका

बंद केलें .
बंद केलें .

न वें

िरमणह वगमकी

एा वेळ ििल्हे लें द्रव्य

शेर

श्रीकृष्ट्ण बाबू एस्क्वायि

०

२

०

०

०

०

बंद केलें .

नािायण बजाजी एस्क्वायि

०

२

०

०

०

०

बंद केलें .

बळवंत गंगाधि एस्क्वायि

०

२

०

०

०

०

बंद केलें .

डी. डे रवडसन् एस्क्वायि

०

०

०

८०

०

०

जे. टी. मोल्सवथव एस्क्वायि

०

०

०

५५

०

०

डब्ल्यु. ई. फ्रीयि एस्क्वायि

०

०

०

५०

०

०

जे. िे. एस्क्वायि

०

०

०

५०

०

०

मे जि जनिल एफ. शृलि

०

०

०

५०

०

०

ए. वेझटगटन एस्क्वायि

०

०

०

५०

०

०

डी. सी. आि. लाइटन् एस्क्वायि

०

०

०

३०

०

०

मुंबईचे लॉडव रबशप

०

०

०

२५

०

०

बी. एच. एरलस एस्क्वायि

०

०

०

२०

०

०

ई. आइ. हौअडव एस्क्वायि

०

०

०

२०

०

०

सी. गान एस्क्वायि

०

०

०

२०

०

०

क्यापटन जे. एफ. ले स्टि

०

०

०

२०

०

०

क्यापटन जे. रवलबी

०

०

०

१५

०

०

एले अडव एस्क्वायि, एम. पी.

०

०

०

१०

१

०

मे जि जनिल क्लाकव

०

०

०

१०

०

०

रिगेरडयि सी स्टु असव

०

०

०

१०

०

०

अनु क्रमणिका

न वें

िरमणह वगमकी

एा वेळ ििल्हे लें द्रव्य

कनवल एफ. वेल्स

०

०

०

१०

०

०

एच. कोक एस्क्वायि

०

०

०

१०

०

०

मे जि टी. क्यांरड

०

०

०

१०

०

०

रिगेरडयि त्राइदे ल

०

०

०

५

०

०

डाकति सी. मोिहे ड

०

०

०

५

०

०

क्यापटन बील

०

०

०

५

०

०

ले फटे नेंट एफ. स्िीवेनि

०

०

०

५

०

०

क्यापटन ग्रेहम

०

०

०

५

०

०

ले फटे नेंट हाबसन्

०

०

०

५

०

०

आि व्हाइट एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

िे विें ड एच. एच. िेिेटन्

०

०

०

५

०

०

दादोबा पांडुिंग एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

प्रोफेसि वालें टाइन ग्रीन

०

०

०

५

०

०

फ्रामजी नेसिवानजी एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

भाउदाजी एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

आत्मािाम बापसेटजी एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

आनंदिाव पूनाकोटींआया एस्क्वायि

०

०

०

५

०

०

िे विें ड जे. डब्ल्यु. गाडव नि

०

०

०

४

०

०

रमरसम माक्कडन

०

०

०

४

०

०

अनु क्रमणिका

शेर

न वें

िरमणह वगमकी

एा वेळ ििल्हे लें द्रव्य

एच. रवक्टि एस्क्वायि

०

०

०

३

०

०

मे जि रहल्स

०

०

०

२

०

०

डाकति जे. फेथफुल

०

०

०

२

०

०

रमरसस सी. डब्ल्यु. रनरपयन्

०

०

०

२

०

०

एक पासी रमत्र

०

०

०

२

०

०

गोपाळ कृष्ट्ण एस्क्वायि

०

०

०

१

०

०

गणेश नािायण एस्क्वायि

०

०

०

०

४

०

कृष्ट्णाजी निझसह एस्क्वायि

०

०

०

०

४

०

शीतािाम नािायण एस्क्वायि

०

०

०

०

२

०

रवश्वनाथ मोिे श्वि एस्क्वायि

०

०

०

०

२

०

वासुदेव सखािाम एस्क्वायि

०

०

०

०

२

०

नािो गोझवद एस्क्वायि

०

०

०

०

२

०

कृष्ट्णाजी त्र्यंबक एस्क्वायि

०

०

०

०

१

०

अनु क्रमणिका

शेर

अंा ३
मणह रमण ग
ं शळच
ं जमण खचम त िरख १ मण हे सप्टें बर सन १८५६ प सून त िरख ३१ मण हे ज ने व री सन
१८५८ प वेतो
जमा

िक्म
रुपये

मागील रहशेबाप्रमाणे
रशल्लक

दिमहा वगवणी
एक

द्रव्य

वेळ

रदल्हे ले

आणे

५०८

०

१,७०२

१४

६३६
१२

रकिकोळ

खचव

िक्म

पैसे

रुपये
९६६

५

९

० पगािी रवद्याथ्यांचा पगाि

१२८

१२

०

२

० रशपाई यांचा पगाि

२०४

१५

११

५

० रचटनवीस,

११७

०

०

२४५

०

०

१७५

१४

३

८२

३

९

२२०

१

१

२,१४०

४

९

७१९

०

११

२,८५९

५

८

खरजनदाि

यांजकडील

घिभाडे

रशपाई

इत्यादी

बुके, स्ले टी इत्यारद
बक्षीस मुलांस पिीक्षेचे
रकिकोळ
रशल्लक
२,८५९

पैसे

८ रशक्षकांचा पगाि

कािकून,

एकूण रुपये

आणे

५

८ एकूण रुपये

सदिहु रहशेब तपासला असे
सि िशव बल्ल ळ सभ न या,

सख र मण यशवंत

मणोरो िवठ्ठल िचटनवीस

खरजनदाि

The first Classes of Scools Nos. 2nd I respectively were then Examined in the different

subjects enumerated in the Appendix No. 1.

At the conclusion of the examination the Chairman distributed Prizes of Books and

Clothes to the children and then rising up delivered the following speech.

“I rise to express the gratification afforded me by what we have just witnessed and I

doubt not all here present have been also well pleased.

अनु क्रमणिका

We are aware that Public Examinations are necessarily cursory and do not fully show

the advancement of the Scholars and the attention that has been bestowed upon them by

their instructors, but on the present occasion, we have not been left in any doubt on the
subject for Captain Lester’s opinion formed after a strict and careful Examination of the
Schools, which we have just heard read by the Secretary, is a most satisfactory one.

There is only one matter connected with the day’s proceedings which is not a subject

of congratulation. I allude to the falling off of subscriptions referred to in the Committee’s
Report, which may, they fear, render it necessary to close one of the three Schools. I most

sincerely hope that this will not be necessary. The subscriptions of Europeans must
necessarily fluctuate with the Society; but those of the Native supporters of the schools
should not fall off, but increase both in number and amount with the advance of that liberal
and enlightened spirit which is inseparable from a cultivated intellect.

To prevent such a Catastrophy as the closing of one of the Schools. I shall be happy

either by calling a public meeting on behalf of these Schools or in any other way the
Committee will point out to aid them.

I would now briefly notice the suggestion of the Committee that an industrial institution

should be attached to these Schools with a view to instruct the boys attending them, in

trades which will, on leaving them, enable at once to provide for themselves. This proposition
appears to me well worthy of consideration with a view to its adoption as soon as the funds of
the society will admit.

The disinterested efforts of the Founder of these schools and of the Native Gentlemen

who are acting with him and who form the Committee are, I consider, worthy of all praise.
They have my entire sympathy and they shall have all the countenance and support it is in any
power to afford them.”

The President of the Society Mr. Sudasheo Bullal then thanked the Chairman Mr.

Harrison for his able conduct in the Chair and the European Ladies and the European and
Native Gentlemen for their having honoured the Society by their presence.
The meeting was then dissolved.

—समण प्त—

अनु क्रमणिका

⧠⧠⧠

पिरिशष्ट २
मणह त्मण फुले य च्ं य िवषयीच पत्रव्यवह र

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट २
मणह त्मण फुले य च्ं य िवषयीच पत्रव्यवह र
या परिरशष्टात महात्मा फुले यांच्यारवषयीची चाि पत्रे छापली आहे त.
जोतीिावांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना का केली आरण त्या समाजात सभासद म्हणून प्रवेश

दे ताना काय केले जात असे याची मारहती दे णािे पत्र तुकािाम हनमंत झपजन यांचे आहे . “पुिोगामी
सत्यशोधक” या त्रैमारसकाच्या (वषव ३, अंक १) जानेवािी ते माचव १९७७ च्या अंकात ते प्रथम प्ररसद्ध िंाले

आहे . (पृ. ४८-४९) श्री. झपजन यांनी हे पत्र ११ जु लै, १९२३ िोजी रलरहले ले आहे आरण त्याची मूळ प्रत डॉ.
आि. एम. पाटील यांनी त्यांच्या संग्रहातून डॉ. बाबा आढाव यांना उद्धृत किण्यास अनु मती रदली होती.

नािायण महादे व ऊफव मामा पिमानंद यांनी बडोद्याचे रदवाण िामचंद्र रवठोबा धामणसकि यांना

जोतीिावांसंबध
ं ी रलरहले ली तीन पत्रे मामा पिमानंदांचे चरित्रकाि श्री. पु. बा. कुलकणी यांच्या “मामा
पिमानंद आरण त्यांचा कालखंड” या १९६३ साली प्रकारशत िंाले ल्या पुस्तकातून (पृ. ४८३-४८७)
घेतले ली आहे त. जोतीिाव पक्षघाताने आजािी असताना त्यांनी चाळीस वषे सातत्याने केले ल्या साववजरनक
कायाबद्दल त्यांना बडोद्याचे महािाज सयाजीिाव गायकवाड यांनी दिमहा तीस रुपये द्यावेत असे मामा

पिमानंदांनी बडोद्याचे रदवाण िामचंद्र रवठोबा धामणसकि यांना रलरहले ले आढळते . एका समकालीन

सुधािकाने जोतीिावांच्या कायाबद्दल व्यक्त केले ले मत या दृष्टीने मामा पिमानंदांचे ३१ जु लै, १८९० चे पत्र
महत्त्वाचे आहे . दु दैवाने मामा पिमानंदांनी केले ली सूचना सयाजीिाव गायकवाडांच्या रवचािाधीन

असतानाच जोतीिावांते रनधन िंाले . जोतीिावांच्या मृत्यूनंति सारवत्रीबाई हयात असेपयं त आरण
यशवंतिाव फुले यांचे रशक्षण पुिे होईपयंत सयाजीिाव गायकवाड दिमहा काही िक्म सारवत्रीबाईंना
पाठवीत असत.



अनु क्रमणिका

सत्यशोधा समण ज ची स्थ पन
२४-९-१८७३
तुा र मण हनमणंत कपजन
सत्यशोधक समाज स्थापन होण्यापूवी काही मरहने अगोदि जुना गंज पुणे येथे बाणेकिाचे

तालमीच्या दरक्षण बाजूचे चौकात तुकािाम नाईकाच्या दु मजली घि नं. ५२७ यांत कैलासवासी धमवतत्त्व्ञत
जोतीिाव गोझवदिाव फुल्यांच्या मुशी रवकण्याचे दु कानात दीवे लागल्यावि पुष्ट्कळ मंडळी जमत असे.

त्यातून िामशेट उिवणे (आडते ), रवठोबा गुठाळ (आडते ), कुशाबा माळी, नानाच्या पेठेतील कबीिपंथी

मठातील ्ञतानरगिी बुवा, धोंडीिाम कुंभाि, ग्यानोबा िंगडे माळी (मीस्त्री), िामचंद्र व कृष्ट्णिाव भाले कि,
रवनायकिाव बाबाजी (िाह्मणेति म्यारीक), बाबाजी मनाजी (कोच रबल्डि), तुकािाम हनमंत झपजन
(रवद्याथी) हे रनत्य िरववािी येत असत. ्ञतानरगिी बुवा कबीिाने केले ल्या बीजक ग्रंथातील बीप्रमती भाग
जमले ल्या मंडळीस वाचून दाखवीत. बीजक ग्रंथ िीज भाषेत असल्यामुळे बीप्रमती भागाचा ्ञतानरगिी बुवा

मिाठीत तजुवमा करून मंडळीस सांगत असत. त्यात िाह्मणाच्या स्वाथाचे, स्वभावाचे, वतवणूक वगैिेचे फाि
वणवन आहे . हे िाह्मणाचे गुण जोतीिावांस चांगले अवगत होते . अगोदि त्यांनी स्त्री रशक्षणाच्या व

महािामांगाच्या शाळा घातल्या होत्या. िाह्मणात पुनर्षववाहाची चाल त्यांच्याकडू न सुरू िंाली. सुतीकागृह

ति त्याच्या कुटु ं बाच्या ताब्यात त्यांच्या घिी होते. िाह्मण रवधवेपासून िंाले ला चािपाच वषाचा शांतािाम
नावाचा मुलगा त्यांचेजवळ होता. तो मयत िंाल्यावि िाह्मण रवधवेचा यशवंतिाव नावाचा दु सिा मुलगा
त्यांचेजवळ होता. त्यास, ससाण्याने आपली मुलगी सत्यशोधक समाज स्थापन िंाल्यावि काही रदवसांनी

रदली. या संस्था त्यांनी उदयास आणल्या तिी त्यांची मनोवृत्ती स्वस्थ िारहली नाही. ते हमे शा म्हणत कीं,
िाह्मणांनी िाह्मणेतिांचे अरतशय नु कसान केले , त्यातून बीप्रमतीतील िाह्मणांच्या गुणवणवनाची त्यास पुष्टी
रमळाल्यावि िाह्मणांपासून िाह्मणेतिांची सुटका कशी होईल, हे रवचाि त्यांच्या मनांत खेळू लागले . ते

म्हणत की, माझ्या एकयाच्याने िाह्मणेतिांची िाह्मणांपासून सुटका होणाि नाही. मला मंडळी साह्य
होईल ति काही किता येईल. त्यावरून जमत असले ल्या मंडळीने त्यास साह्य किण्याचे आश्वासन रदले .

नंति त्याने रववरक्षत मंडळ स्थापन करून त्या मंडळास एक नाव द्यावे असे सवानु मताने ठिरवले . या

मंडळीस कोणते नाव द्यावे असेबद्दल मंडळीत बिीच वाटाघाट िंाली. शेवटी सत् = खिे , शोधक = तपास

किणािा, मंडळ = समाज, म्हणजे सत्याचा तपास किणािा समाज असे नाव दे ण्याचे ठरून तािीख २४
माहे सप्तंबि सन १८७३ िोजी सत्यशोधक समाज स्थापन िंाला. त्याची प्ररत्ञता म्हणजे तळी उचलू न
त्यातील भंडाि व गुलाल कपाळास लावण्याचा संस्काि - जो कोणी समाजीयन होई त्याचे नाव िरजस्टि
(नोंदणी) बुकात दाखल किीत असत. समाज स्थापन िंाला त्या रदवशी माडीवि फाि गदी िंाली होती व

पुष्ट्कळ लोक समाजीयन िंाले होते . त्यानंति मंडळीने समाजाचा िंेंडा रमिरवला व कातीकमाशी
जोतीिावाने व समाजीयन लोकांनी िाह्मणारशवाय तुळशीची लग्ने लावली.
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MAMA’S LETTERS
(1)
Private.
Bombay,

31st July 1890.
Dear Ramchandrarao,
I duly, received your last. If I had not been overtaken by this relapse the letters would

probably have appeared in reprint by this time. But as it is, I regret some more delay must
occur as I have to write one more letter and to revise some of the old ones.

For translating lawbooks I would recommend Mr. Laxman Krishnaji Nulkar, B.A., L.L.

B. eldest son of Hon. Nulkar now practising in the Poona Courts. Being a junior, he will be
able to give the work better time and attention than older people and as I think he is also

competent, he may be tried on one of the books to begin with. For terms his father may be
written to.

I enclose petition of Jotiba for support of his family. Please read it and if you think it

requires change in any portion or as to form please return it with the suggestion when it will be
revised and sent back for submission to H. H. personally by yourself. I suppose it will do as it
stands. The bare statement of public objects to which Jotiba has devoted his life is not

calculated to present an impressive picture of the earnest and troublous period through which

he passed or the disinterested nature of his labours. But I trust His Highness will appreciate
them as they deserve for a Maratha to have educated his wife and attempted through her to

instruct the daughters of Brahmins and that too at their headquarters was a venturous task
enough. But to have opened schools for Mahars and Mangs and to treat them as members of
society in the same quarters was like bearding the lion in his own den. Yet Jotiba did it with

the aid of two Brahmin friends one of whom turned a renegade and has died but the other is
living and still faithful to him and his views; and it is he who though himself in poor

circumstances is printing in his press Jotiba’s book at his own cost simply to gratify the last

wish of his old friend. Jotiba might have, if he had not thus neglected his worldly interests,
made money and by this time would have been independent and comfortable. But he chose
otherwise and served public interest at the cost of his own. There was another rare virtue

which he showed. Young, healthy, handsome-looking and of an agreeable presence, he
became an object of unhallowed desire to some women of easy virtue who trust themselves
on him; but the old adage runs and like a true hero, he cast them aside and remained pure in
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the presence of so much temptation. His fatherly care for years of erring high caste widows

and generous relief and rescue from the crime of child murder was also a work of selfsacrificing humanity. His last and greatest public service is connected with what he calls the
emancipation of the Maratha mind. To this he devoted his later life and for it he wrote,
preached, spoke, sang and voted as he preached and it is to his single exertions, I believe

that the Maratha element in the Deccan and elsewhere shows that consciousness of its
wrongs, its desire for amelioration and freedom from implicit submission to the higher castes

merely as such which did not exist before. If you recollect and compare what you heard and

saw 25 years ago, with what you do now regarding this matter I think you will agree with me.
The creation of such a spirit ought to be welcomed in these days of a general desire for

progress; but it is just this part of J.’s work which has served to discredit him with the higher

classes and led to a forgetfulness of all his previous good offices. This was partly natural but
unluckily J. aggravated it by the use of harsh language. He had some excuse, however, in his

higher caste friends and fellow-Advocates of reform turning their back on it and also in
invidius advice proceeding from a different quarter. A few of his followers too without his

excuses or his powers have copied his mistakes and thus thrown dirt on his life’s good work.

But in questions involving party interests and feelings this kind of thing is unavoidable and

most of J.’s critics are doing just what he did where they think they are similarly situated. J.’s
fault then is not quite inexcusable and it cannot be held to nullify all his good work or justify his
neglect in his day of suffering indigence and old age when he deserves the gratitude of the
public. He has however, no opulent friends to support him and he cannot go about begging
for aid from the public when in his prostration he is forgotten by it nor indeed would he seek

help even in high places where there is no intelligent appreciation of his work, but has
appealed to the only quarter where such appreciation exists and this is no longer age of
flattery. Of course, I cannot and do not wish H. H. to be, much less to appear a partisan on

any side but he can, while disclaiming any sympathy with misguided or sectarian views or
offensive language and simply in recognition of his disinterested and self sacrificing work,

bestow a maintenance for life on J. and his wife for the woman deserves even more than the
man for co-operating with her husband and suffering with him in that work in a manner not yet
witnessed in the highest educated of the higher castes. Services like theirs indeed deserve

well of the State; but the British Government is foreign and cannot be expected to put their
hands to such matters. But an example is not wanting. When the late Dr. Bhau Daji was

prostrated by illness he was given a pension of Rs. 100 a month by the First Sir Salar Jung;
yet the Doctor had always followed his own business and devoted his leisure and spare
means to public affairs and his want of means was due to share mania even then his conduct
was rare and creditable; but the Hyderabad State owed him no special debt. The pension

however, was robly given to a worthy man of public spirit; and I submit this example may well
be followed here; what is wanted is an allowance say of Rs. 30 per month to be begun now
and continued during the lifetime of J. and his wife, to be reduced on the death of either and
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stopped on the decease of the survivor and the completion of their son’s education. None of

these events can now be postponed indefinitely and so the expenditure will neither be heavy
nor continued very long. This then is all that is desired. One word more and I have done. Dr.
Vishram Ghole, who attends free of charge, and being a friend is acquainted with his

condition, appeared to have written to Mr. Pestonji on behalf of him. What he wrote and what

he asked I do not know, but I am told of this reply being sent. “H. H. said there are many
such applicants and he cannot promise any thing just yet. He might do some time hence”. I

trust however this will be reconsidered and what is intended to be done would be done at

once after what I have said above. I hope, it will be seen that there are not many applicants
like J. In fact there is not a second and delay in his case, prostrated as he is, might frustrate
intended kindness.

I have trusted to dictation in writing the above as I cannot look at paper, so you must

overlook any slips therein and scorings and interlineations since I am not accustomed to
dictate.

Yours sincerely,

(2)

अनु क्रमणिका

N. M. Paramanand.

Private.
Bombay,

19th August 1890.

My dear Ramchandrarao,

Dr. Babu has already sent you Jotiba’s petition and the first part of my letter about it. I

now enclose completion of the letter and will thank you for a line in acknowledgement and say
when you are likely to go to Baroda.

I suppose you consider the petition to be all right. If any remarks in my letter about it

appear objectionable, please score them out. I have written the letter because I think it

needful to explain the full value of J.’s services but part of the remarks may be misconstrued

by some people and so I have marked it Private. This slip, however, is only between us. The

petition is inoffensively worded and its prayer can be granted on the simple ground of the
man’s selfsacrificing work of many years and his present needs which are real. There is thus
no cause for party feeling and I am anxious that compliance with the prayer should not give

the slightest ground for anybody to interpret such a concession as being due to H. H.’s
leaning towards any class because the applicant in this case happens to be a Maratha. But

otherwise Baroda, which has lavished its money, the fruit of the ryots toil on all sorts of

Brahmans, good, bad and indifferent, may well spare some of it, on a deserving nonBrahman and one of the producing class.

I plead for J. because with all his faults I think he richly deserves help. But for my

premature break down I might probably have given him some small regular help, but it is no
use mentioning an intention which cannot be carried out. However, the next best service I

can do is to procure help for him and this is the reason why I have taken the liberty of thus
interesting myself on his behalf. Private friends as I have already told you in the letter sent to

you by Dr. Babu can only give temporary help. So I look to H.H. for a regular provision for the
worthy pair.

We are sorry to learn that Fattesing Maharaj is unwell and hope that change to

Bombay will do him good.

Yours sincerely,

N. M. Paramanand.
(3)

अनु क्रमणिका

1890.
Dear Ramchandrarao,
In my long letter to you about poor Jotiba’s petition of July, I stated that if compliance

was long deferred, it might prove too late, but even I did not then fear his end would come so

soon as it has as you must have seen in yesterday’s Subodh Patrika. However, as the good

soul did not care its own comfort but that of his devoted wife and the adopted boy, there is
yet time for giving relief if H. H. could be induced to do it. If there be no other means what
might be done is that the petition with both my letters to you might be shown to H. H. the
shorter one in the strictest confidence as early as possible. But I fancy this cannot be before

Vinayakrao rejoins his duty. If any other course is posible please think of it. Meantime, an

attempt would be made to collect another small sum for the family’s use. The object of Jotiba
as stated above must be specially explained verbally.

Yours sincerely,

N. M. Paramanand.
—समण प्त–
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पिरिशष्ट ३
मणह त्मण जोतीर व फुले य च्ं य संबंधीचे मणृत्युलेख
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पिरिशष्ट ३
मणह त्मण जोतीर व फुले य च्ं य स
ं ंबंधीचे मणृत्युलेख
जोतीिावांच्या मृत्यूनंति समकालीनांनी त्यांच्या जीवनकायाचे कसे मूल्यमापन केले हे जाणण्याचे

प्रस्तुत आवृत्तीच्या संपादकाला कुतूहल होते . गेल्या शतकातील वृत्तपत्रांच्या संरचका चाळताना “केसिी” व
“सुधािक” या रवख्यात साप्तारहकांनी जोतीिावांच्या मृत्यूची दखलही घेतली नाही असे रदसले . मुंबईच्या
इंदुप्रकाशने जोतीिावांच्या मृत्यूनंति काही आठवड्यांनी एक स्फुटले ख रलरहला. “बडोदावत्सल” हे

सत्यशोधक रवचािसिणीचे साप्तारहक होते . त्यातील तसेच ्ञतानोदयातील मृत्युलेखात जोतीिावांच्या
कायाचा गौिव केले ला आढळतो. जोतीिावांचे स्नेही बाबा पदमनजी यांनी जोतीिाव पक्षघाताने आजािी
असताना त्यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीची आठवण त्यांनी मृत्युलेखात सांरगतली आहे

⧠⧠⧠
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बडोि वत्सल : ७ िडसेबर १८९०
मणे . जोतीर व गोकविर व फुले य च
ं मणृत्यू
पुणे येथील प्ररसद्ध मे . जोतीिाव गोझवदिाव फुले यांस ता. २७ नोव्हें बि गुरुवाि िोजी िात्रौ दोन

वाजता दे वा्ञता िंाली. हे वतवमान ऐकून त्यांच्या इष्टरमत्रांस, रहतझचतकांस व मुख्यत्वेकरून सत्यशोधक
समाजाचे सवव अनुयायांस फाि वाईट वाटणाि आहे . मे . जोतीिाव हे पक्षघाताच्या व्याधीने आज बिे च
रदवसांपासून आजािी होते व शेवटी त्यातच त्यांचा अंत िंाला. जोतीिावांचे नाव या जगात त्यांच्यामागे

रचिकाल िाहील अशी त्यांनी अनेक पिोपकािाची वगैिे कृत्ये करून ठे रवली आहे त व हल्ली ती मोठ्या

िंपायाने वृद्धीही पावत आहे त. पुण्यास स्त्री रशक्षणास प्रथम आिंभ जोतीिावांनी केला. त्या कामात
त्याजवि जिी अनेक संकटे आली तिी रबलकुल न डगमगता दीघव प्रयत्न करून स्त्री रशक्षणाचे काम पुढे

आबाद चाले ल अशी व्यवस्था लावून रदली. त्याचप्रमाणे महाि-मांग, चांभाि वगैिे वगातील लोकांस रशक्षण
दे ण्यास प्रथमतः जोतीिावांनीच आिंभ केला. दीनबंधु वतवमानपत्र सुरू किण्यात जे रकत्येक पुढािी होते
त्यात जोतीिाव हे एक मुख्य होत. यांनी रकत्येक िाह्मण मंडळींवि आपला पगडा बसरवण्याकरिता

“सत्यशोधक समाज” स्थापन केला. या समाजाच्या आज शेकडो शाखा सवव दे शभि स्थापन िंाल्या असून
या समाजाने आपले इस्च्छत काम आजरमतीस रजतके केले आहे रततके इति कोणत्याही समाजाने केले ले

नाही असे त्याच्या चालू स्स्थतीवरून वाटते . जोतीिाव हे चांगले ले खक असून करवत्वाचे अंगही त्यांस बिेच

होते . त्यांनी रनिरनिाळ्या रवषयांवि अनेक अखंड रलरहले आहे त. त्यांची सवव कवने एकत्र करून जि
“जोतीबाची गाथा” या नावाने एक ग्रंथ कोणी बाहे ि पाडील ति जोतीिावांचे ले ख कायम िाहू न लोकांसही
फाि उपयोग होणाि आहे . जोतीिाव यांस एक मुलगा आहे . तो हल्ली इंग्रजी रशकत आहे . जोतीिावांनी

आपल्या हयातींत जी एकंदि कृत्ये करून ठे रवली आहे त त्यावरून त्यांस झहदु स्थानातील लु थि म्हणण्यास

हिकत नाही. मिणसमयी त्यांचे वय ६५ वषांचे होते . या दृढरनियी पुरुषाने शेवटपयंत आपले व्रत

एकरनष्ठपणे चालरवले याबद्दल त्यांचे िे ष्टच
े त्यांची स्तुती करू लागले आहे त. “रनियाचे बळ, तुका म्हणे
ते रच फळ” या साधोक्तीनुरूप सज्जनांकडू न त्यांची स्तुती होणेच अवश्य आहे . ईश्वि जोतीिावांच्या आत्म्यास
शांती दे वो.
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२. ज्ञ नोिय
१८ िडसेंबर १८९०
र . र . जोतीर व गोकविर व फुले य च
ं मणृत्यू
THE LATE JOTIRAO GOVINDRAO PHOOLE
सुबोध परत्रकेवरून असे कळते की, िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले हे गेल्या शुिवािी िात्री

पहाटे स दोन वाजता पिलोकवासी िंाले . हे वतवमान ऐकून त्यांच्या इष्ट रमत्रांस व इति पुष्ट्कळ लोकांस
वाईट वाटल्यावाचून िाहणाि नाही. त्यांचा जन्म पुण्यास होऊन त्यांनी आपले आयुष्ट्यही पुण्यातच
घालरवले . मिणसमयी त्यांचे वय सुमािे ६५ वषांवि होते .

िा. िा. जोतीिाव हे जातीचे माळी असून त्यांचे फुले घिाणे त्यांच्या जातीत श्रीमान, वजनदाि व

प्रमुख मारनले जात होते . त्यांच्या वरडलांनी िा. िा. जोतीिाव यांस प्रथम मिाठी रशक्षण दे ऊन पुण्यातील
इंग्रजी शाळे त इंग्रजी रशकावयास घातले . त्याच्या योगाने त्यांचे रवचाि व ्ञतान बिे च वाढले व त्यांच्या मनात
आपल्या दे शारवषयी व दे शबांधवांरवषयी कळकळ उत्पन्न िंाली. आपल्या दे शाचे रहत कधी होणे असले ति
ते रस्त्रयास व शेतकिी वगैिे खालच्या प्रतीच्या बहु जन समाजास रशक्षण रमळाल्यावाचून व्हावयाचे नाही.

असा त्यांचा रवचाि ठरून त्यांनी या कामास सन १८४८ साली आिंभ करून बुधवाि पेठेत मुलींकरिता एक
शाळा स्थापन केली. त्या शाळे त मुली येतील असे करून त्यास रशकरवण्याकरिता ते आपण स्वतः जाऊन
आपल्या कुटु ं बासही पाठवीत असत. या शाळे च्या स्थापनेने गावात लोक अगदी खवळू न गेले. िा. िा.

जोतीिाव यांची पत्नी शाळे त जात असता त्या बाईस लोकांनी खडे व दगड मािावे. गावातील िाह्मण मंडळी
येथेच न थांबता त्यांनी जोतीिाव यांच्या वरडलांस कळवून तो उद्योग बंद पाडण्याच्या हे तूने आपल्या मुलास

त्यांच्याकडू न घिातून घालवून दे ण्याचा प्रयत्न केला. गोझवदिाव यांनी लोकांच्या आग्रहु ळे जोतीिाव व
त्यांचे कुटु ं ब यास फक्त अंगाविच्या वस्त्रारनशी घिातून घालवून रदले . तथारप तो पुरुष डगमगला नाही. त्या
शाळे चा खचव आिंभी त्यांचे रमत्रमंडळांनी चालरवला. पुढे त्यांनी या स्त्री रशक्षणाच्या कामाकरिता युिोरपयन व
एतद्देशीय गृहस्थांस पत्रे रलहू न त्याजकडू न द्रव्य साहाय्य रमळरवले . शेवटी नुकतीच स्थापन िंाले ली दक्षणा
प्राईज करमटी या मंडळीकडू न दिमहा पाऊणशे रुपये रमळू लागले . हे काम सिासिी नीट चालले से पाहू न
त्यांनी आपले लक्ष थोडे कमी करून दु सऱ्या उद्योगास हात घातला.

स्त्रीरशक्षणाप्रमाणेच इति नीच मारनले ल्या लोकांच्या रशक्षणाची त्यांस आस्था वाटत असे म्हणून

त्यांनी अगदी खालच्या प्रतीचे महाि, मांग, चांभाि वगैिे लोकांच्या रशक्षणाच्या कामीही बिीच खटपट सुरू
केलीं. त्यावरून महाि, मांगाच्या मुलांस व मुलीस रशकरवण्याचे काम बिे च सुरू िंाले . िा. िा. जोतीिाव

यांस सन १८५२ साली पुण्यात सभा भिवून रवश्रामबागच्या वाड्यात समािंभाने दोनशे रुपयांची शालजोडी
बक्षीस रदली. नंति पुण्यातील रमशनिीनी त्यांस आपल्या रिस्ती मुलींच्या रशक्षणाच्या कामावि पगाि दे ऊन
नेरमले . येथे कामावि असता त्यांनी रमशनिी लोकांच्या सूचनेवरून रिस्तीधमाकडे रवशेष लक्ष पुिरवले . ते

स्वगीय िाज्याच्या अगदी जवळ पोहोचले . पण त्यांनी सत्याचा प्रकाश सववस्वी स्वीकािला नाही ही मोठी
दु ःखाची गोष्ट आहे .

अनु क्रमणिका

िाह्मण आयते खाणािे व धमव व्यवहािासंबध
ं ाने त्रास दे णािे असे वाटू न त्यांचे मन त्यांजरवषयी

नाखूष होत जाऊन अखेिीस त्यांनी सत्य समाज म्हणून एक स्वतंत्र पंथ स्थापन किण्याचा उद्योग सुरू
केला. अरलकडे त्यांनी काही पुस्तके रलरहली व कवने केली. त्यांत त्यांच्या मताचा कडकपणा नजिेस

पडतो. शेणवी जातीत जो परहला पुनर्षववाह िंाला तो प्रथम पुण्यात केवळ िा. िा. जोतीिाव यांच्या

मदतीनेच िंाला. तसेच िाह्मण रवधवा रस्त्रयांचे पाऊल वाकडे पडू न जे अनाचाि होत असत ते होऊ नयेत
म्हणून त्यांनी आपल्या येथे रकत्येक रदवस स्वतःच्या खचाने अशा बायांची गुप्तपणे सवव प्रकािची तजवीज
व्हावी अशी योजना केली होती. याप्रमाणे िा. जोतीिाव यांनी आपले आयुष्ट्य आपल्या समजुतीप्रमाणे

स्वदे शसेवत
े सिकािी चाकिांची झकवा लोकांच्या रविोधाची पवा न करिता घालरवले . असे रनियाचे व
कळकळीचे पुरुष आपल्यांत हल्ली क्वरचतच सांपडतील.

मयत िा. िा. जोतीिाव गोझवदिाव फुले यांच्या अंत्यरियेरवषयी दीनबंधूवरून असे कळते की, ‘तीन

वषामागे त्यांस अधांगवायूचा जिी आजाि िंाला होता तिी दीन िंाले ल्या मानव बांधवांचे कल्याणाथव उद्योग
किण्याचे काम त्यांनी हातातून सोडले नाही.’ पिंतु अरलकडे तीन मरहन्यांत त्यांस एक प्रकािचे मोठे गोळे

येऊन त्यांच्या योगाने जे श्रम िंाले त्यामुळे त्यांचे प्रकृतीचे मान फािच रबघडले होते. तथारप ते सवव सहन

किीत व मधून मधून आम्हा सवांस फाि धीि दे त. ही सवव स्स्थती ता. २६ पयंत चालली; पिंतु त्यारदवशी
त्यांनी सुमािे बािावि पाच वाजता घिातील सवव मंडळीस बोलावून त्यांच्या तोंडावरून हात रफिरवला व

नंति ईश्विाने मला ह्या आजािातून सत्वि सोडवून जल्दी जवळ घ्यावे ह्यारवषयी मनात प्राथवना केली. नंति

आपल्या पत्नीस थोडा रहतोपदे श सांगन
ू िात्री बािावि दोन वाजता प्राणोत्कमण केले . प्रेत नदीवि नेले.

त्यावेळी िा. िा. भाऊ कोंडाजी पाटील डु मिे यांनी जमले ल्या लोकांसमोि असे भाषण केले की, “रमत्रहो,
आज हजािो वषे पीरडत असले ल्या आपणां दीन, शूद्रादी अरतशूद्र बंधूस मानवी अरधकाि रमळावा यास्तव
ज्या पिम आरण थोि गृहस्थाने काया, वाचा, मने आदीकरून श्रम केले ; ज्याने आपल्या लोकांसाठी आपले

सवव आयुष्ट्य खची घातले त्या गृहस्थाचा सृष्टी रनयमाप्रमाणे आज अंत िंाला खिा.” पिंतु त्यांची रकतीरूपी
ध्वजा फािच फडकली आहे .

“रमत्रहो ! सृष्टी रनयमाप्रमाणे आपणापैकी काही जणास यांच्या कतृवत्वाचे माहात्म्य व यांचे उपकाि

जिी अ्ञतान अंधःकािामुळे सध्या काही वाटत नाहीत तिी ते ‘लोक’ जेव्हा सत्यशोध करू लागतील ते व्हा
खिोखि त्यांची त्यारवषयी पक्ी खात्री होईल. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रुपातही होतील. ति आपण यां चे हे

उपकाि रनत्य स्मिणात ठे वावे. इतके सांगन
ू मी पुिे कितो.” प्राथवना आटोपल्यानंति बािा वाजता प्रेतदहन
केले . तद्नंति ‘ज्याचे होते त्याने नेले’ ही तुकोक्ती सत्य मानून मंडळी घिी पितली.

नंति रतसऱ्या रदवशी अस्थी काढू न आणून त्या मोठ्या समािंभाने वाजत-गाजत पालखीत

आणल्या व त्यांच्या इच्छे प्रमाणे घिात जी समाधी स्थापन केली होती तीत त्या ठे वन
ू सिते शव
े टी सत्यशोधक
समाजाचा जयघोष करून मंडळी घिोघि गेली.

३. अनु भव सग्रह
(१८९५)

ब ब पिमणनजी
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रम. जोतीबा फुले ह्यांचे मिण : [हा मुद्रण दोष असावा. येथे ३० असे असावयास पारहजे.] ३१ नोवेंबि १८९०
पुण्यांतील प्ररसद्ध िा. जोतीबा फुले हे या मरहन्याच्या २८ व्या तािखेस मिण पावले . गेल्या

ऑक्टोबि मरहन्यांत मी पुण्यास असता त्यांस भेटायास गेलो होतो. त्यांनी मनापासून मािंा आदिसत्काि

केला. त्याला पक्षवायु िंाला असून स्वतः उठू न बसण्याची शस्क्त नव्हती. मी त्यांस त्यांच्या आस्त्मक
स्स्थतीरवषयी रवचािले . ते म्हणाले की, मी कोणाचे काही वाईट केले नाही; दे व मला जवळ घेईल. मी जे

काही केले ते त्यास संतोष होण्याजोगे होते , असंतुष्ट होण्यासािखे काही नव्हते . मी त्याला दे वाची परवत्रता
व न्यायीपण यारवषयी बोललो आरण न्यायाच्या रदवशी दे व जेव्हा आम्हांस हजाि प्रश्न रवचािील ते व्हा

त्यांतील एकाचेही उत्ति आमच्याने दे ववणाि नाही. आरण रिस्ताच्या िािे दे व आमच्या पापाची क्षमा कशी

कितो हे रह सांरगतले . त्यांस रिस्ती धमारवषयी पुष्ट्कळ ्ञतान होते , ते त्यास त्यांचे जु ने रमत्र िे . जेम्स रमचेल

वा डॉ. मिे रमचेल व त्यांची पत्नी ह्यांपासून प्राप्त िंाले होते . डॉ. रमचेलसाहे ब ह्यांनी ति थोड्या
मरहन्यामागे स्कॉटलं डातून त्यांस एक पत्र पाठवून त्यात त्यांच्या आत्म्याच्या कल्याणाची कळकळ दशवरवली
होती. मी आपल्या बायकोच्या मिणारवषयी एक राक्ट छापले आहे असे त्यांनी ऐकल्यावरून ते त्यांनी
मजपाशी मांरगतले व ते मी त्याला पाठरवले . ते वाचून त्यांच्या मनावि काय परिणाम िंाला हे सांगवत

नाही, पिंतु ह्या शेवटच्या भेटीच्या वेळेस आपणांस ते फाि आवडले असे त्यांनी बोलू न दाखरवले . हे गृहस्थ

पुष्ट्कळ वषामागे महाि, मांग लोकांच्या सुधािणुकीचे मोठे पुढािी होते . नंति त्यांस सोडू न शूद्र वगैिे जातीचे
कैवािी िंाले . ते िाह्मणांचे अत्यंत िे ष्टे होते . त्यांनी त्यांच्यारवरुद्ध रकत्येक पुस्तकेही रलरहली आहे त.
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४. इंिु प्रा श
२९ रडसेंबि १८९० : स्फुट : िा. िा. जोती गोझवदिाव फुले हे रनवतवले हे ऐकून आम्हांला फाि

वाईट वाटते . हे मोठे उद्योगी होते आरण बुरद्धवानही होते. पण त्यांच्या बुरद्धत असे वेड रशिले होते की ह्या

दे शांतल्या िाह्मणांनी आपल्या कल्याणाकरिता अन्य जातीच्या लोकांस अ्ञतानांत ठे वन
ू बुडरवले आहे ; आरण
अन्य जातीचे लोक सवव प्रकािी जे फाि मागासले आहे त त्यांस कािण िाह्मणांचे कपट आहे . पण हा भ्म

होता. ह्या भ्माने त्यांचे मन भ्रमष्ट िंाले होते ; आरण त्यामुळे ते िाह्मणाकडे िे षबुद्धीने पाहत असत, आणखी
िाह्मणांस रशव्याशाप दे णे हे मोठे पुण्य मानीत असत.

आणखी एका वतवमानपत्रकत्याने असे म्हटले आहे की, सध्या िाह्मण आरण िाह्मणेति यांच्यामध्ये

जे काय वैमनस्य रदसत आहे ते उत्पन्न होण्यास आरण वाढण्यास कािण हे फुले होत. हे सगळे म्हणणे

आम्हांस संमत नाही. लोकांची फूटाफूट करून ठे वावी; म्हणजे त्याजवि िाज्य चालरवण्यास सोपे जाते

असा जो एक रसद्धांत सध्याच्या िाज्यकत्यांच्या शास्त्रांत बसले ला आढळतो त्याचेही कतृवत्व ह्यामध्ये बिे च
असावे असा आमचा अजमास आहे . पण हे सगळे कृत्य गुप्तपणे चालले असावे आरण रबचािे फुले हे उघड

कािण िंाले असावे. असो, इति जिी कोणतीही गोष्ट ह्या फुल्यांच्या चरित्रापासून रदसली नाही तिी हाती
धिले ल्या कामांत दृढरनियाने परिश्रम कसे किावे ह्याबद्दलचा त्यांचा रकत्ता फाि चांगला आहे . रशवाय
‘झनदकाचे घि असावे शेजािी’ असे जे एका नामांरकत कवीने म्हटले आहे त्याचा रवचाि केला म्हणजे एका

पक्षी यांच्या मिणाने िाह्मण लोकांचे मोठे नुकसान िंाले आहे असे आम्ही समजावे. आपल्या जातीच्या
रहताथव हे फुले जसे कायावाचामने करून िंटत होते तसे जि इति जातीचे लोक आपापल्या जातीच्या
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रहताथव िंटतील आरण त्यांत दु िाग्रहाचे काही चालू दे णाि नाहीत ति त्यापासून अनेक लाभ होण्याची आशा
आहे .

— समण प्त —
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ं ी ाैिफयत
“अस्पृश्यांची कैरफयत” या नावाचे एक पुस्तक महात्मा फुल्यांनी रलरहले होते असे फुल्यांचे

चरित्रकाि पंढिीनाथ पाटील आरण धनंजय कीि यांनी म्हटले आहे . पंढिीनाथ पाटील यांनी फुल्यांचे चरित्र

रलरहण्यासाठी जमवले ल्या साधनसामग्रीत “अस्पृश्यांची कैरफयत” चे अपुिे हस्तरलरखत आढळले . ते

प्रथम प्रा. सीतािाम िायकि यांनी “पुिोगामी सत्यशोधक” त्रैमारसकाच्या [वषव ५, अंक २, ३, ४] एरप्रल ते रडसेंबि
१९८० च्या अंकात प्ररसद्ध केले . त्यानंति त्यांचा “महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या ग्रंथाच्या रतसऱ्या
आवृत्तीत समावेश किण्यात आला. ज्यांनी “अस्पृश्यांची कैरफयत” चा तृतीयावृत्तीत समावेश केला त्यांनी

मुळात प्रा. सीतािाम िायकि यांनी या पुस्तकाला रलरहले ली प्रस्तावना नेमकी गाळली. “अस्पृश्यांची
कैरफयत” जिी प्रा. िायकिांनी प्रथम प्रकाशात आणली तिी ती त्यांना जोतीिाव फुल्यांनी रलरहले ली वाटत

नाही हे प्रस्तावनेच्या अखेिीस त्यांनी तो मजकूि रलरहला आहे यावरून स्पष्ट होते. प्रस्तुत आवृत्तीच्या

संपादकाचेही प्रा. सीतािाम िायकि यांच्या प्रमाणेच मत िंाले असल्यामुळे “अस्पृश्यांची कैरफयत” चा
समावेश चौथ्या आवृत्तीत परिरशष्टात केले ला आहे . प्रा. िायकिांनी प्रस्तावनेच्या अखेिीस रलरहले ला
मजकूि खालीलप्रमाणे :-

“अस्पृश्यांची कैरफयत” नावाचे पुस्तक महात्मा जोतीिाव फुले यांनी रलरहले होते याबद्दल पाटील

आरण कीि यांनी केले ल्या रवधानांवि रवसंबन
ू प्रस्तुत पुस्तक महात्मा फुले यांनीच रलरहले आहे असे म्हणणे

धाष्ट्याचे होईल. आम्ही हे पुस्तक येथे अ्यासकांच्या अवलोकनाथव ठे वीत आहोत. आमच्या मते या
पुस्तकाच्या परहल्या भागात आयांच्या आगमनानंति त्यांनी येथे काय केले , याबद्दलचा मजकूि फुल्यांच्या

इति रलखाणाशी तुलना किता बिाचसा रवसंगत वाटतो. पुस्तकातील पुनरुक्ती ही कंटाळवाणी व रवषय

पुढे कसा न्यावा या रववंचनेतून रनमाण िंाल्यासािखी वाटते . फुल्यांच्या रलखाणात पुनरुक्ती खूपच आहे .
पण एकच मुद्दा अनेक वेळा अनेक रठकाणी मांडताना ज्या ठाशीवपणे आरण आिमकते ने फुले आपला मुद्दा

मांडतात त्यांचा अभाव या पुस्तकात आढळतो. येथे आले ले रशक्षणारवषयक रवचािही हंटि करमशनपुढे
फुल्यांनी केले ल्या रनवेदनाच्या संदभात खूपच रवसरवशीत वाटतात. महात्मा फुले यांच्या नावावि जमा
असले ले एक पुस्तक रचरकत्सेसाठी आम्ही येथे प्रस्तुत किीत आहोत.

“अस्पृश्यांची कैरफयत” ज्यांनी तृतीयावृत्तीत समारवष्ट केली त्यांनी प्रा. िायकिांचा नामरनदे शही

केले ला नाही. मग त्यांनी िायकिांनी रदले ल्या या इशाऱ्याकडे दु लवक्ष केले त्यात काहीच नवल नाही. मात्र
“महात्मा फुले : समग्र वाङ्मय” या ग्रंथाच्या केवळ तृतीयावृत्तीवि रवसंबून िाहणाऱ्या वाचकांची त्यामुळे

फसगत होण्याची शक्यता त्यांनी लक्षात घेतली नाही. “अस्पृश्यांची कैरफयत” या पुस्तकाचे कते महात्मा
फुले नसावेत असा रनष्ट्कषव काढल्यास तो चुकीचा ठिणाि नाही.

अस्पृश्य च
ं ी ाैिफयत

⧠⧠⧠

(परहल्या चाि परिच्छे दातील मजकूि अगदी तुटक स्वरूपात उपलब्ध आहे . तो येथे शक्य रततका

सलग मांडला आहे .)

अनु क्रमणिका

—संप िा
इत्यादी गोष्टीने िाणीसाहे बांचे ह्या दे शींचे येणे अशक्य वाटे ल खिे ; पिंतु इतक्याही गोष्टी न जु मानून

िाणीसाहे ब आमच्या भाग्योदयेकरून आल्या असे मानू.

िाणीसाहे बांचे ह्या दे शी आगमन िंाल्यावि ते येथे थोडे च (रदवस िाहतील) व ते वढ्या अल्प

काळामध्ये त्यात ह्या दे शाचे मांडरलक,.......... (सि) दाि, नबाब, अमीि, उमिाव, आरद करून बडे लो
[कांकडू न रितीप्रमाणे नजिा]

णे घेऊन त्यांस पित नजिाणे दे ण्याचे काम असते च....... (क) रिता अगोदिच

त्यांच्याकरिता रुंद व सुिेख....... प्रवास किण्याकरिता आगगाडीचा.............

आम्हा शूद्र लोकांच्या घिावरून जाऊन.....ही गोष्ट फाि लांबची मानली पारहजे.... दे शी येतील हे

जसे शक्य मारनले तसे........

........थोडे रदवस वास्तव कितील. ते वढ्या.....उमिाव, िाजे, मानकिी, इत्यारदका (बिोबि)

बोलू न त्यांची मने तोषावण्यापुितादे खील त्यांना.....नाही मग महाि-मांगांच्या गरलच्छ िंोपड्यांपुढे
एकाएकी गाडी उभी करून युिोरपयन व एतद्देशीय अरधकाऱ्यांशी बोलणे टाकून महाि-मांगाशी बोलू न ते
आपल्या थोिपणास बट्टा लावतील असे कदारप घडणे नाहीच.

सिदािापासून तो महािांपेक्षाही नीच मनु ष्ट्यांशी बोलावे, त्यांची दु ःखे समजून घ्यावी, त्यांची

वास्तरवक स्स्थती काय आहे त्याचा शोध किावा, पूवज
व ांच्या चालीस अनु सरून असल्यामुळे, त्यांस ह्या
िाज्यव्यवस्थेमध्ये असूनही काही त्रास व अडचणी सोसावी लागतात झकवा कसे इत्यादी गोष्टींचा रवचाि
करून योग्य उपाय योजावे हे िाजाचे झकवा िाणीचे कतवव्य आहे व ह्याच नात्याने आपले कृपाळू िाणीसाहे ब

एका शहिातील महाि वाड्यापुढून जात असताना त्यांनी आपली गाडी व आपला सवव लवाजमा थांबरवला
आहे व इतक्यात त्या जाग्याच्या आसपास जमले ल्या मोळक्यापैकी दोघे एक महाि व एक मांग असे पुढे

येतात, त्याचवेळी महािाणीसाहे ब व एक स्वदे शभक्त अशा एतद्देशीय कामगािास आपल्यापुढील
दे खाव्यासंबध
ं ी प्रश्न किीत आहे त व ते त्यांची उत्तिे यथायोग्य व यथाशस्क्त दे त आहे त अशी आपल्या रवषय

िचनेकरिता घटकाभि कल्पना करू. ते दोघेही (महाि व मांग) इंग्रेज सिकािच्या दयेने रवद्यारूप
अलं कािाने भूषरवले ले आहे त व त्यास आपल्या योग्यतेप्रमाणे िाणीपुढे बोलता येते, हे ही आपल्या विच्या
कल्पनेस शोभरवण्याकरिता गृरहत घेतले पारहजे.

सतत पारिरमक कले नु रूप बांधले ल्या िाजवाड्यात िहात असल्याकािणाने व ह्या दे शी

आल्यापासून नेहमी त्यांच्या योग्यते प्रमाणे नेमले ल्या िाजमंरदिात िहाणे असल्याकािणाने महाि वाड्याचा

दे खावा पाहू न िाणीसाहे बांच्या मनात व त्यांच्या बिोबि असणाऱ्या मंडळींच्या मनात काही चमत्कािीक

भावना उत्पन्न होईल, व ह्या अशा हलकट, गावापासून रनिाळे िाहणाऱ्या लोकांबद्दल काही हरकगत
रवचािण्याची उत्कंठा त्यास प्राप्त होईल हे साहरजक आहे . गवताची लहान लहान खोपटी, त्यामध्ये एखादे

कौलारु लहानसे घि, प्रत्येक खोपटीच्या पुढे झकवा घिाच्या ओमिीवि बसून काम किणािे महाि, मांग व
त्यांची पोिे, महािणी, मांगणी व त्यांची अ्ञतान इकडू न रतकडे रफिणािी बालके, इकडू न रतकडे काही पंख

फडफडीत करून मौजेकरिता रफिणािी व काही भक्ष्य शोधाथव रफिणािी कोंबडी, धन्याच्या घिापुढे
बसले ली व इकडे रतकडे रफिणािी धन्याच्या स्स्थतीचे वाटे किी व तद्दशवक अशी िोड व रवश्वासू कुत्री,

अनु क्रमणिका

एखादी म्हैस, एखादी गाय, इकडे रतकडे पडले ले कातड्याचे तुकडे , वाळत घातले ली झशदीची पाने, काही
तयाि केले ल्या केिसुणी इत्यादी गोष्टी वस्तूपासून ह्या भागात िहाणािे लोक अगदी दरिद्री असूनही उद्योग
किणािे असावेत असा भास सहजच होणाि आहे .

मागे रलरहल्याप्रमाणे िाणीसाहे ब वि सांरगतले ल्या दे खाव्याकडे पाहू न त्याबद्दल आपल्या दु भाष्ट्यास

प्रश्न किीत आहे त तोच दोघे मोळके आपल्या लाकड्याच्या मोळ्या खाली ठे वन
ू पुढे येतात. त्यांची
एकाएकी पुढे जाण्याची छाती होत नाही, तिी वेळ फाि थोडी आहे व िाणीसाहे ब लवकिच रनघून जातील

असे मनात येऊन ते लवकि पुढे होण्यास िंटतात पुढे जाण्यास इस्च्छतात तोच त्यांची नजि
िाणीसाहे बांच्या व त्यांच्याबिोबि असले ल्या लोकांच्या पोषाखाकडे जाते आरण तशीच आपल्या

अनाच्छारदत शिीिाकडे जाते . आम्ही असे नागवे, आमच्या डोक्यास असे फडके गुंडाळले ले आहे ति आम्ही
आमच्या दु गंधी शिीिाने कसे िाणीसाहे बांपुढे उभे िहावे. असे त्यांस काही वेळ वाटू लागले . पिंतु आम्ही

िाणीसाहे बांपाशी जाऊन त्यांच्यापुढे आमचे दु ःख रनवेदन केल्यास आमच्या सवव जातीचे कल्याण होण्याचा
संभव आहे , अशा थोि बुद्धीने ते िाणीसहे बांच्या काही जवळ जातात तोच त्यास दु भाषी गृहस्थ जवळ
येण्यास सांगतात मग ते पुढे जातात तोच त्यास ते गृहस्थ, फुिसतीच्या वेळी ‘तुम्ही आला तेणे करून बिे
िंाले . आम्हास तुमची गिज आहे . मे हेिबानगी करून अमची गिज पुिवा.’

असे त्यास धीि दे ण्याजोगते शब्द एतद्देशीय मनु ष्ट्याच्या तोंडातून ऐकून त्यांस अंमळ धीि येतो व

आपले कतवव्य साधण्याची चांगली संधी आहे असे समजून एक पुढे येऊन उत्ति करितो,

‘महािाज, आमच्या गिीबाकडू न आपले काय होणाि आहे ? उलटे आम्ही आपले सहाय्य

मागण्याकरिता आलो आहो. आम्ही िाणीसाहे बांस आमच्या धमापासून कोणते तोटे िंाले व धमाच्या योगाने
आमची सध्या कशी स्स्थती आहे व पुढे कशी स्स्थती होईल याची हरककत कळरवण्याकरिता आलो आहो.

आम्ही जे जे सांगू ते ते आपण कृपा करून चिवती दयाळू िाणीसाहे बांस त्यांच्या भाषेमध्ये कळवावे, त्यांच्या
अमूल्य शब्दांनी आम्हा गिीबावि ति काय पिंतु झहदु स्थान दे शातल्या सवव लोकांवि आपले महत् उपकाि
होतील.’

दु भाषी— ‘ह्यातच आमचे रहत आहे . महािाणीसाहे ब एथल्या दे खाव्याबद्दल काही प्रश्न रवचािीत

होत्या, त्यांना काही गोष्टी सांगण्याकरिता मला तुमची मदत परहजे होती. तोच तुम्ही वेळेवि आला. आता
मी तुमचे मनोगत कृपाळू चिवती महािाणी साहे बांस कळवीन व त्यावि त्यांची मजी कशी आहे हे तुम्हास
नंति कळवीन.’

दु भाषी ह्यांच्या भाषणात दशवरवल्याप्रमाणे िंाल्यावि िाणीसाहे ब दु भाषी ह्यांस म्हणतात,
बादशहाजादी—’आमची मजी ह्या दारिद्र्याने ग्रासले ल्या लोकांस स्वतः कळरवता येत नाही.

म्हणून आम्ही रदलगीि आहो, तिी (दु भाषी ह्याकडे वळू न) तुम्ही त्यास आमचे रवचाि कळरवण्याकरिता
आहा म्हणून आम्हास आनंद वाटतो. त्यास रनभवयाने त्यांच्या मनातून जो अथव किावयाचा झकवा जे काही
सांगावयाचे असेल ते यथेष्ट सांगावे, अशा प्रकािचा त्यास आमचा हे तू कळवा.
दु भाषी-तुम्ही आता आपला अजव सांगण्यास प्रािंभ किा.

अनु क्रमणिका

महाि-झकवा मांग-पिम कृपाळू , थोि, दरयत अशा ह्या आपल्यापुढे मी पामि आपले दु ःख वणवन

किण्यास धजतो, रतकडे कळवळीत अंतःकिणाने कान द्यावे.

महान् महान् रविज्जनांनी झहदु स्थानचे इरतहास रलरहले आहे त. त्यामध्ये त्यांनी आमच्या पूवव

वृत्तांताची कच्ची हकीकत रलरहलीच आहे , महािाणीसाहे बांनी फुिसतीच्या वेळी रज्ञतासू बुद्धीने ते वाचले

असतील. पिंतु ज्या लोकांचे ते थे वणवन केले आहे त्या आम्हास प्रत्यक्ष न पारहल्या कािणाने, तसेच त्या
रठकाणी आमच्या स्स्थतीचे पूणव वणवन न रदल्या कािणाने झकवा त्या रठकाणी आमच्या स्स्थतीचा खिे पणाच्या

भ्ांतीनें फाि नवल वाटले नसावे व आमच्या खऱ्या हकीकतीचे पूणव स्वरूप न दशवरवल्या कािणाने ते स्वरूप
आपल्यास समजून घेण्याची आपल्याला उत्कंठा िंाली नसेल. आमच्या सुदैवाने व भाग्योदयाने आपण
िाजमंरदिात रवसावा घेण्याचा टाकून िाजे लोक व मोठमोठे अरधकािी ह्यांच्याशी िाजकािभािासंबंधी

मसलत व रवचाि किणे टाकून, सुंदि िस्त्याने जाणे व नेमले ल्या मंरदिी जाणे टाकून, आपण आम्हा अरत
दरिद्र्यांच्या रभकाि िंोपड्यांपुढे उभे िाहू न आमच्या स्स्थतीबद्दल दोन शब्द ऐकण्यास तयाि िंाला. अहाहा

! काय आमचा भाग्योदय, काय प्रत्यक्ष ईश्विच आमच्यापुढे उभा आहे ? झकवा िाणीसाहे ब नव्हे त, दु सऱ्या
कोणी त्यांचा वेष धािण करून किणाऱ्या असतील, छे ! तसे व्हावयाचे नाही, त्यांचा वेष धािण करून

त्यांच्या लवाजम्यारनशी येण्याची कोणाची ताकद व्हावयाची नाही. ह्या आपल्या मरलकाए-आिंमा कैसि इ.
झहद स्व्हक्टोरिया िाणीसाहे बच खास आहे त. काय ही थोि बुद्धी, काय हे औदायव, काय ही प्रजेची स्स्थती
रवचारून घेण्याची उत्कंठा. कोण हा मोठे पणाच्या मानाचा परित्याग, की ज्याच्या योगे करून आपण एवढे
उत्कंरठत होत्साते आमची स्स्थती ऐकून घेण्यास तयाि आहा.

आता मी आपला अजव सुरू करितो : इरतहासकत्यांनी पूवेकडू न कोणी लोकांनी फाि प्राचीन काळी

ह्या दे शावि स्वािी केली असे वणवन केले आहे , त्या स्वािी केले ल्या लोकांनी आपणांस ‘आयव’ म्हणजे श्रेष्ठ
म्हणवून घेतले , त्यांनी आपला अंमल प्रथम उत्ति झहदु स्थानात चालरवला. हे उघडच आहे की, त्यांस ह्या
दे शाच्या मूळच्या िरहवाश्यांनी येथे काही काळपयंत रटकू रदले नसावे. व स्वस्थही िाहू न दे ता त्यांस जजवि
केले असावे पिंतु त्यांचा उत्कषव काही कािणामुळे व काही काळानंति िंाला. त्यांनी आपल्या वणाचे
आणखी लोक ह्या दे शात आणरवले व सववप्रकािे रवजय पावले ल्या लोकांप्रमाणे वागू लागले . त्यांनी
उत्तिोत्ति आपला अंमल व आपले िाज्य वाढरवण्याचा उपिम चालू केला. त्यांचा बेत काही काळाने

रसद्धीस गेला व ते आरण त्यांचे वंशज ह्या दे शाचे पुष्ट्कळ रदवस िाज्य किीत होते. इत्यादी गोष्टीस इरतहास
साक्ष दे ते.

एखाद्या दे शावि स्वािी करून रवजय रमळाल्यावि ते रवजयी लोक कोणत्या प्रकािे आपल्या

झजकले ल्या प्रजेवि आपला अंमल बसरवतात आरण चालवतात, हे प्रत्येक िाष्ट्रास ठाऊक आहे व त्यांस
बळकटी आणण्यास प्राचीन व अवाचीन िाष्ट्रांची उदाहिणे बहु त रमळतील.

पूवी िोमन लोकांनी ग्रीस कसा खालसा केला हे जाहीि आहे . जमवन लोकांनी स्लाव नामक

लोकांस अशा दशेस आणून सोरडले की, या लोकांच्या नावापासून गुलामरगिीस इंग्रजीत व इति भाषेत
स्ले व हा शब्दच उत्पन्न िंाला.
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हे ल्टस् हे ल्याकोरनयाचे मूळचे िरहवाशी होते , पिंतु स्पाटव न लोकांनी त्यांस झजकून आपले दासवत

करून टारकले . त्यांच्या दु ःखाचे व कष्टाचे वणवन प्रत्येक ग्रीस दे शाच्या इरतहासात आहे तसेच िोमन
पॉररशन्स व प्ले रबयन्स ह्यांच्याकडे पारहल्यास विील वाक्याचा खिे पणा रदसून येईल.

अमे रिका दे शाच्या मूळच्या िरहवाश्यांचे नाहीसे (किणे) हे रिस्ती व अलीकडील सुधािले ल्या

लोकांनीच केले . तसेच अमे रिका खंडात आरफ्रका खंडाचे रसद्दी लोक नेऊन त्यांसी सवांस जाहीि असले ली
जी पशु पेक्षाही वाईट दशा ती दे खील मागच्या शंभि वषांच्या आतलीच आहे . अमे रिकेतील रसद्दी लोकांच्या
हरकगतींची पुस्तके वाचताना त्यांची दु ःखप्रद व अवमानीत अशी दशा वाचून अंगावि शहिे उभे िाहतात.

[या मजकुिाचे खाली रफकट तांबड्या शाईत अगदी रदसेल न रदसेल अशा अक्षिात इंग्रजीत Joti

............. अशी स्वाक्षिी आहे . –संपादक]

आयव लोकांनी पूवीच्या रवजयी लोकांप्रमाणे आपला कडक अंमल ह्या दे शात चालू केला हे सहज

रदसते . आयव लोक असे असूनही आपल्या नावायोग्य होते . त्यांनी प्रजेवि फाि जुलूम केला नाही. हे नु सते

ह्या दे शात वसाहत किण्याकरिता आले होते म्हणून व या दे शीच सतत िहावे लागेल म्हणून आपल्या व
आपल्या झजकले ल्या प्रजेकरिता सुरनतीचे असे कायदे केले . त्यांनी मनु ष्ट्याच्या कमाप्रमाणे त्यांचे ४ वगव केले

व त्यांची कमे त्यास नेमून रदली. एका वगातल्या मनु ष्ट्याने दु सऱ्या एखाद्या वगाच्या मनु ष्ट्याची नीच झकवा
उं च कतवव्ये केल्यास, त्यास त्याच्या योग्यते प्रमाणे उं च झकवा नीच वणामध्ये जाण्याचा प्ररतबंध होता असें
वाटत नाही.

आयव लोकांची व पूवीच्या ह्या दे शाच्या मूळच्या िहाणाऱ्या लोकांची तुलना करून पारहली असता

आयव लोकांचे नाव त्यांस शोभा दे ण्यासािखे होते हे खिे . ते सुधािणेत व इति गोष्टीत श्रेष्ठ होते . त्यावेळेस
येथले मूळचे िरहवाशी िानटी लोकांपेक्षा थोडे से बिे होते .

[येथे Refer to the back of p. p. 9 अशी सूचना रदले ली आहे . नऊ पानांच्या पाठीविचा मजकूि

हा असा-

प्राचीन लोकांमध्ये झहदु स्थानाच्या रवद्येची कले ची रकती पसिली ती येथल्या मूळच्या

िरहवाश्यांकडू न संपादण्यात आली नाही. पिंतु ती आयांनीच रमळरवली हे खास आहे .

मागे सांरगतल्याप्रमाणे जिी आयव लोकांचे कायदे प्रजेच्या व त्यांच्या रहताचे होते तिी, पुष्ट्कळ काळ

लोटल्याविही येथील मूळच्या िरहवाश्यांनी आपली स्स्थती सुधािली नाही. चांगल्या गोष्टींची व
मुखत्वेकरून रवद्येची व आस्त्मक आरण कारयक मोकरळकीची रबलकूल आवड धिली नाही. आयव लोकांची

स्स्थती त्यांच्या अगदी उलट होती. ते आधीच सुधािले ले होते . त्यांनी आपली भाषा सुधािण्याचे पुष्ट्कळ
सफल उपाय केले ; शेतकी सुधािली; लढाईचा व इति गोष्टीचा योग्य बंदोबस्त ठे वला. िाजनीतीकडे

आपले लक्ष पुिरवण्यास काही आळस केला नाही. सािांश ते सववप्रकािे िाज्यकािभाि पाहू न ह्या दे शाच्या

मूळच्या िरहवाशांस दासांप्रमाणे वागवू लागले . व आमचे लोक त्यांच्या शौयास, रवद्येस व कले स रभऊन
गुपचूप त्यांनी नेमन
ू रदले ली कामे दास्यात्वाने किण्यात सुख मानू लागले , ह्यांची रनकृष्ट स्स्थती पाहू न
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त्यांनी त्यांच्या रनकृष्ट स्स्थतीचे परिहािक काही उपाय पुढे योरजले नाहीत, उत्तिोत्ति त्यांच्या त्या स्स्थतीस
बळकटी रदली. व काही काळाने त्यांच्या अ्ञतानापासून होणािे परिणाम पाहू न आनंद भोगू लागले .

त्यापैकी काही धूतव व आपमतलबी लोकांनी आपल्या धूतवतेच्या योगाने व आपल्या रवद्येच्या जोिाने

स्वतःच्या अ्ञतानत्वे करून स्वखु षीने आधीच दास बनले ल्या लोकांस काही विकांरत रनयमाने ते कधी

ढळणाि नाहीत असे बद्ध करून घेऊन आपण सुख भोगण्याचा िम चालू केला व आपली सं तती ही सुख
भोगील असे उपाय योजून ठे रवले . त्यांनी आपले बेत सफल होण्याकरिता ह्या अ्ञतानी लोकांची मने

दे वभोळ्यापणाने भारून टारकली. ईश्विाच्या अस्स्तत्वासंबंधी व त्याच्या गुणांसब
ं ंधी अगदी चमत्कारिक

कल्पना त्यांच्यापुढे त्यांनी ठे वल्या. प्रत्येक वणाची कमे नेमून दे ऊन नीच वणातल्या मनु ष्ट्यास उं च वणात
त्या वणाची कमे करूनही जाण्याचा प्ररतबंध केला. िाह्मणांनीच वेद आदीकरून शास्त्राचा अ्यास किावा व

तो अरधकाि त्यांसच ईश्विापासून आहे , असे रनर्षववाद ठिरवले . क्षरत्रयांनी लढाईची व वैश्यांनी इति

कलाकुशलते ची कामे किावीत; त्यांनी आपल्या कामापुितीच रवद्या िाह्मण गुरुपासून संपादावी, शूद्रांनी
शेतकी किावी; व आपल्या श्रमाचे व ईश्विी कृपेचे फळ त्यांनी आपल्या उदिरनवाहास व दु सऱ्या श्रेष्ठ

वगाच्या उदिरनवाहास खचावे व द्यावे. त्यांनी संस्कृत भाषेचा एवढे च नाहीति कोणत्याही रवद्येचा अ्यास
करू नये, केल्यास मोठे शासन किण्यात येईल; शूद्रांनी िाह्मणाचे व इति दोन श्रेष्ठ वणाचे श्रेष्ठत्व
स्वीकािावे व त्यांचे सतत दास्यत्व किावे इत्यादी गोष्टी ठिरवण्यात आल्या.

अशी जि कमे शूद्रांस नेमन
ू रदले ली असली ति अरतशूद्रांस म्हणजे ज्या ्ञतातीमध्ये ईश्विी–

अवकृपेने आम्ही जन्मलो त्या आम्हास कोणती नीच कामे रदली असावी ह्याचा तकव बांधण्यास आपल्याला

फािसे प्रयास पडणाि नाहीत. अरत नीच अशी जी जी कामे ती आमच्या वाटणीस आली. आम्ही शूद्रांस
थोडीशी मदत किावी. गावातल्या गल्ल्या, मोऱ्या व गृहस्थांच्या ओसऱ्या इत्यादी िंाडू न स्वच्छ ठे वाव्या.

अहाहा ! पिमे श्विा ! ईश्विाने आिंभी सुपीक झहदु स्थान दे शाच्या भूमीवि आम्हांस येथल्या सवव

अत्युत्तम वस्तूंचा उपयोग घेण्याकरिता उत्पन्न केले . आम्ही जि आमच्या िाजकत्यांबिोबि सुधािले ले

असतो ति काय काय सुख भोरगले असते ? आमची रकती कशी पसिली असती ! आम्ही कसे भाग्यात

चढलो असतो ! एखादे वेळी आम्ही जसे आयांचे दास बनलो त्याप्रमाणे एखाद्या िाष्ट्रास तसे केले असते ?
आम्ही मातेच्या उदिी जन्मलो खिे पिंतु रतचे स्तन आम्हास रपता येत नाही झकवा प्यावयास रमळत नाही.

आमच्या माते चे स्तन रपण्याचा आमचा सववस्वी हक् आहे , पिंतु आमचे दु दैवाने ओढवले व कोणी पिकीय

बालक येऊन आम्हांस ढकलू न दे ऊन आपण सवव दू ध प्याले व ते आता दु स ऱ्याच्या स्वाधीन करून स्वस्थ

बसले . आम्ही ह्या दे शाचे मूळचे िरहवाशी हे इरतहासरसद्ध आहे व त्याचा ति आम्हास गवव बाळरगता येत

नाही पिंतु उलटे आम्ही ह्या दे शाची बालके आहो हे सांगण्यास लाज वाटते . आम्ही पतंगाप्रमाणे आहो.
आम्हास उजेड रमळावा म्हणून पुढे रदवा आहे . पिंतु आम्ही त्याची मौज स्वस्थपणे पारहली नाही. आम्ही
रदवा रविंरवण्याचा प्रयत्न केला व गिीब रनरूपद्रवी पतंगाप्रमाणे प्राणास मुकलो.

आमच्या रवजयी पिदे शीय िाज्यकित्यांची मने आम्हांस ह्या दशेत आणून ठे वण्याची नव्हती. त्यांनी

कमाप्रमाणे वगव योरजले ते व्हा आम्ही अ्ञतानी व िानटी असल्याकािणाने मोठी कामे किण्यास नालायक

होतो. आम्हांस नीच कामे जी काही अशी अगोदि सांरगतली ती किणे भाग पडली. आमची अ्ञतानावस्था
उत्तिोत्ति वाढली व आमच्या िाज्यकत्यांनी आमच्या स्स्थतीकडे रवशेष लक्ष रदले नाही. आम्ही उत्तिोत्ति

अगदी पशु वत िंाली व पशूची व आमची कामे अगदी सािखीच िंाली. आमच्या इति शूद्र बांधवांच्या

अनु क्रमणिका

स्स्थतीकडे आयांनी काही तिी लक्ष पुिरवले नाही, आम्हांस पशु वत होऊ रदले व करून टारकले . ह्यात
त्यांचा काहीतिी हे तू असावा असे रदसते . तो हे तू कदारचत आम्ही प्रथम त्यांनी ह्या दे शावि स्वािी केली व

नंति ह्या दे शी वसाहत केली त्या वेळेस खऱ्या स्वदे शप्रीतीने व आस्त्मक आरण कारयक मोकरळकीच्या

इच्छे ने त्यांच्याशी लढलो व त्यांस काही काळ त्रास रदला त्याचा सूड उगरवण्याचा असावा; व त्यारशवाय
दु सिा रदसत नाही.

त्यांनी सूड उगरवण्याकरिता आमच्यावि आपला हात बिाच उचलला होता हे आमच्या स्स्थतीवरून

रवरदत होते . नीचातनीच जी कमे ती आमची त्यामध्ये आमची कुशलता दाखरवता येणाि नाही. आम्हांस
आमच्या अकले ने झकवा कुशलतेने प्रख्यात होण्याचा मागव ठे रवलाच नाही. जसे त्यांस वाटले तसे त्यांनी
केले . मात्र आमची व इति आमच्या शुद्र बांधवांची मने अशी भारून टाकली की कधी आमची मने आम्हांस

त्रास जो िंाला त्याचा सूड उगरवण्याच्या रवचािात पडू नयेत. िाह्मण म्हणजे साक्षात दे व व त्याला भूदेव
अशी सं्ञता रदली. त्यांनी इति ्ञतातीची द्रव्यहानी किावी पिंतु इति ्ञतातीने त्या त्याच्या द्रव्यहानीची

इच्छादे खील मनात आणू नये. का की त्यांचे द्रव्य पचण्यासािखे नाही व ते घेणाऱ्यांचा नाश किील; भूदेवाने
इति ्ञतातीशी पारहजे तसे आचिण केल्यास हिकत नाही, पिंतु इति जातीने थोडे से मोठे पणाचे भाषण केले

म्हणजे तो मोठा अपिाध िंाला. ते णेकरून िाह्मणाचा अपमान होतो, व त्यास शास्त्रोक्त रशक्षा अमुक आहे .
इत्यादी रनयम करून आयांनी आपले वचवस्व िारखले .

पांडव, कौिव इत्यादी ह्या दे शावि आयव लोकांच्या वंशजांपैकी क्षत्रीय िाज्यकते िंाले .
पिंतु त्यावेळची आमची स्स्थती पेशवाईत जशी होती व आज जशी आहे तशीच होती, ह्याला काही

आधाि, प्रमाणे नाहीत. ह्यांच्या िाज्यकािरकदीत ह्या आमच्या दु ःखाचे बीज पेिले असावे व त्याचा िोप
लागण्याचे सुमािास मुसलमान बहादिांनी ह्या दे शावि स्वािी केली.

मुसलमानांनी झहदु स्थानांत अपरिरमत द्रव्य आहे , ते थल्या िाज्यव्यवस्थेमध्ये फाि घोटाळे आहे . व

आपण स्वािी केल्यास आपला मतलब चांगला साधेल. ह्या गोष्टी त्यांस ठाऊक होत्या व त्याप्रमाणे

रगजनीचा महं मद ह्याने इ. स. १००१ ह्या वषी ह्या दे शावि आपली स्वािी केली. त्याने परहल्या स्वािीत
रभऊन रभऊन हल्ला केला व लु टले ; पिंतु त्याला रदसून आले की हे लोक आपल्यापुढे रटकणाि नाहीत.

म्हणून त्याने एकावि एक अशा बािा स्वाऱ्या केल्या. त्याचा हे तू फक्त द्रव्य लु टून नेण्याचा होता. त्याने

येथले िाज्य कधीही संपादण्याचा रवचाि केला नाही. त्याच्या वंशातला महमद साहे बुद्दीन ह्याने इ. सन
११७६ त ह्या दे शात स्वािी करून येथले िाज्य संपारदले व मुसलमानी िाज्य या दे शी स्थापन किणािा मूळ
पुरुष तोच िंाला.

मुसलमानी िाज्य स्थापण्यास कोणकोणत्या अडचणी कशा आल्या व त्यांचा परिणाम काय िंाला,

यांशी आपला काही संबंध नाही, फक्त आमच्या दु ःखाचा व त्यांचा काय संबंध होता, हे पहावयाचे आहे .
मुसलमान लोकांची िाज्यरनती झहदु लोकांच्या िाज्यरनतीपासून फाि रभन्न होती व झहदु िाज्यरनतीत हात

घालणे हे मुसलमानांस भयंकि वाटले व त्यांनी िाह्मणास आपल्या शास्त्राच्या रनयमाप्रमाणे व चालीप्रमाणे
अनु सरून चालण्याची पिवानगी रदली असे किण्याचा त्यांचा हे तू येवढाच की येथल्या पूवीच्या रनयमान्वये

वतवन खुशीने ठे वण्यास आम्ही िाजी होतो. त्या रनयमाप्रमाणे आम्हांस चालू रदल्याने त्यांच्या कायास धोका
आला नाही. अशा प्रकािच्या िाज्यव्यवस्थेने आमची स्स्थती चांगली होईल. अशा प्रकािचा फेि ति िंाला
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नाही, उलटी आमची स्स्थती आम्हास दु ःसह होऊ लागली. िाजाचे कािभािी िाह्मण म्हणरवणािे च लोक

असले च पारहजे. कािण त्यावेळी त्या कामाला ते च लायक होते , कािभाऱ्यांनी आपल्या शास्त्रांचा खिे पणा,
आपल्या चालीचा चांगले पणा व रनरूपद्रवीपणा ह्यां मुसलमानांच्या कानी आपला मतलब साधण्याकरिता

भिल्या. फौजेत लढणािे रशपाई बहु तकरून मुसलमान व क्षत्रीय होते . शुद्रांस व आम्हांस आमचे मूळचे नीच
धंदे होते च. शु द्रांनी शेतकी इत्यादी किावी व आमच्याकडे पूवोक्त काम िाहू न गेले.

आमच्या स्स्थतीची कोणास दया आली नाही व दया िंाल्यास कोणीही मला तुमच्या स्स्थतीचा

कळवळा येतो म्हणून मी ती सुधािण्याकरिता प्रयत्न किीन असे म्हणाला नाही. कािण आमच्या स्स्थतीत

अडचणी व दु ःखे सोसावी लागतात झकवा आम्हास सुख प्राप्त होते हे आमचे आम्हास कळे ना. आम्हास
महािांच्या जातीत ईश्विाने उत्पन्न केले व आम्हास महािांची कतवव्यकमे करूनच िहावे लागेल येवढे च
आम्हास वाटावे. आम्ही मानवप्राणी आहो व इति मनु ष्ट्याप्रमाणे आमचेही हक् असावे. आम्ही महािा झकवा

मांगाप्रमाणेच का वागावे, आम्ही रवद्या का रशकू नये व िाह्मण लोक आम्हास रवद्या का रशकरवत नाहीत, ह्या
गोष्टींचा रवचाि आमच्या मनात अगदीच आला नाही. व त्याला कािण होते च. िाह्मण लोकांनी विील गोष्टी
आमच्या मनात येऊ नये अशािीतीने पुष्ट्कळ खोटी मते आम्हास सांगून ठे वली होती.

आमच्या दु धवि स्स्थतीचा आम्हासच बोजा पडला नाही, ति दु सऱ्या कोणास बिे त्याचा कळवळा

येणाि आहे ? व कोण बिे आमची स्स्थती सुधािण्याचे प्रयत्न किील ? आमच्या शूद्र लोकांकडे िाज्यारधकाि
नव्हता व काही मुलूख नव्हता म्हणून आमच्याच वणापैकीं कोणी आमच्या स्स्थतीची काळजी घेतली नाही.
असे कदारचत म्हणता येईल. मुसलमानांस ति आमच्या दु ःखाचे व अडचणीचे खिे स्वरूप ठाऊक नव्हते . ते

एखादे वेळेस आपल्या रदवाणाशी, ‘झहदु धमव बडा बुिा है. दे खो रदवानजी उन लोगोमें कैसे जात बनायेले है,
ओ चाहयेसो फत्तिकु पुजते , औि उनोमें कैसी रदवानोके माफक रजस जातका काम उस जातसे किवाते ’
असे आियाने म्हणत एवढे च. आमच्या शूद्र लोकांचे िाज्य िंाल्यावि तिी आमच्या स्स्थतीमध्ये अंति पडे ल

काय ? रशवाजीने धुमाळी माजवून दरक्षणेचे िाज्य रमळरवले . रदल्लीचा बादशहा ह्यास, दरक्षण हैदिाबादच्या
नबाबास, रवजापूि व गोवळकोंडे च्या बादशहास मिाठ्यांचा मोठा दिािा होता. अशा रशवाजीच्या व त्याच्या

वंशजांच्या वचवस्वाच्या वेळी तिी आमची दाद कोणी घेतली काय ? त्यांनी ज्या ज्या लढाया केल्या त्या त्या
लढायांमध्ये आमचे नु कसान िंाले . आमच्या मिाठे लोकांचे िाज्य स्थारपत िंाल्यावि आम्हास सुख
रमळण्याचा व आमच्या अडचणी दू ि होण्याचा संभव होता. पिंतु काही िंाले नाही.

का आमच्या स्स्थतीमध्ये फिक िंाला नाही ह्याचे काही तिी कािण असावे. आपल्याच

इरतहासावरून कळू न येते की– रशवाजी आपण िाजा होण्याचे कािण फक्त ‘गोिाह्मणाचे िक्षण

किण्याकरिताच’ असे उघड सांगत होता. व तो आपल्या सांगण्याप्रमाणे ‘गोिाह्मणांचे’ िक्षणही किीत
होता, असे उघड रदसते . मुसलमान लोकांचे िाज्य असल्याकािणाने िाह्मणीधमाचे चांगले संिक्षण होत

नाही असे त्याचे मत होते . त्यास िाह्मण सांगतील तो धमव खिा. व्यवहािी असले ल्या चाली सवोत्कृष्ट,
धमामध्ये व चालीमध्ये बदल किण्यास इच्छणे हे त्यास पाखंडी कृत्य व मोठे पातक वाटत होते . िाह्मण

आपल्या कसबे करून पहा रशवाजीसािख्या धूतव व शहाण्या मनु ष्ट्याचे दे खील मन खोया समजु तीने व
दे वभोळे पणाने भारून टारकले व ते इतके की त्यांच्या खोटे पणाचा संशयदे खील त्यांच्या मनात येऊन त्याने
तसे वतवन ठे रवले नाही.
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िाजाची आमात्यारद मंडळी िाह्मण जातीतीच होती. शौयाची व मे हनतीची कामे शूद्रांकडे होती. व

सुखाने िाहू न व चैन भोगून नु सती मसलत दे ण्याची कामे ते वढी िाह्मणांची होती. िाह्मणांचे एवढे वचवस्व
असल्यावि ते आपल्या जातीचा धमाचा (मग तो कसाही असो) अरभमान सोडतील असे कदारपही घडणाि
नाही. आमचा शूद्र िाजा असूनही आसपासची स्स्थती अशी असता व त्याचे मन अशा प्रकािचे असता

आमच्या दु ःखाचा बोजा व आमच्या अडचणी कमी होतील, हे कधीही संभवणाि नाही. मुसलमानी िाज्यात
आमच्या स्स्थतीचे स्वरूप जे होते त्यापेक्षा भयंकि व दु ःसह मिाठे लोकांच्या िाज्यांत िंाली असे म्हणण्यास
बाध येणाि नाही. व हे त्यावेळच्या व नंति पेशव्यांच्या कािकीदीतल्या आमच्या स्स्थतीची काही उदाहिणे
रदल्याने स्पष्ट समजून येईल.

आयव लोकांच्या िाज्यामध्ये आमची स्स्थती चांगली असूनही आम्हास आमच्या आचिणाप्रमाणे व

आमच्या ्ञतानाच्या मानावरून इति श्रेष्ठ वणामध्ये काही अंशी जाता येत होते . महािास झकवा मांगास

शेतकिी होता येत होते तसेच क्षरत्रयास झकवा शेतकिी इत्यारदकांस त्यांनी आपले आचिण मोडले ति

महाि मांगाच्या वगात घालता येत होतें. जो मनु ष्ट्य जसा आचाि ठे वीत होता तसा त्याला ऊंच झकवा नीच

वगामध्ये घालण्याचा परिपाठ आयव लोकांच्या िाज्यात होता. त्यांचेच म्हणजे आयव लोकांचे वंशज िाज्य करू

लागले ते व्हा विील पिीपाठामध्ये काही बदल होत गेला व त्याचवेळी आमच्या सांप्रतच्या दु ःखाचे बीज
पेिले गेले.

मागे सांरगतले च आहे की, उत्तिोत्ति पिदे शस्थ आयव लोकांची मने बदलत गेली. आिंभी ते मोठ्या

सलगीने एतद्देशीय लोकांशी चालत होते व ज्या रनयमापासून झकवा चालीपासून सवांस मग ते आयव असोत
झकवा एतद्देशीय असोत सािखे सुख रमळणािे असे रनयम व सोयीवाि चाली पडल्या. पिंतु काही रदवसांनी
त्याचे वंशज आपल्याच सुखाकडे , फायद्याकडे व सोईकडे रवशेष लक्ष दे ऊं लागले . जेव्हा त्यांची मने
आपल्याच फायद्याकडे लागली ते व्हा त्यांनी आमच्या सुखदु ःखाकडे कानाडोळा केलाच असावा. व

ते व्हापासून आमची रकत्येक चांगली कतवव्ये कमी िंाल्याकािणाने व बहु त दु ःसह कतवव्ये वाढण्याची
सुरूवात िंाल्याकािणाने आमच्या सांप्रतच्या दु ःखाचे िोप लागले गेले. आयांच्या रनयमांना हात घातला
नाही. ह्यावरून आम्हा दीनांच्या स्स्थतीमध्ये काही फिक पडला नाही—सुधािणाही म्हणण्यासािखी िंाली
नाही, तसेच आमची स्स्थती फाि दु ःसह िंाली नाही.

झहदु िाज्यामध्ये आमची स्स्थती फािच वाईट िंाली. कोणी आमची दाद घेईना. आयांनी एकदा

रलहू न ठे वले ले ‘िह्मरलरखत’ व आम्ही रलहू न ठे वू ते दे खील आमच्या संततीस ‘िह्मरलरखत’ च होईल असे
आयव वंशज समजत होते व आमच्यावि िोजचे िोज नव्या व नीच कमांचे ओिंे िचुं लागले . शेतकी म्हणून
आम्हांस खास किण्याची पिवानगी नव्हती. आम्हास पारहजे असल्यास व तशीच आम्हामध्ये शक्ती

असल्यास आम्ही एखाद्या कुणब्याच्या पातीने शेत किावे हे आमच्या नरशबी रलहू नच ठे रवले होते . महािांच्या

झकवा मांगांच्या नांवाने अमुक शेत असे जि सिकािी दप्तिांत रलरहले ले असले म्हणजे सिकािी
रशपायापासून तो जमाबंदीच्या वरिष्ठ अरधकाऱ्यापावेतो त्या रबचाऱ्या महािामांगांवि दांत व त्यांचे अपरवत्र

नाव दप्तिांतून कसेही काढण्याकडे त्यांचे लक्ष्य असें . मोऱ्या साफ किणे, िस्ते िंाडणे, जोडे रशवणे,

केिसुणी बांधून रवकणे इत्यादी कामे आमच्या वाटणीस उत्तिोत्ति आली. मोऱ्या साफ ठे वण्याचे काम व
तसेच िस्ते िंाडण्याचे काम व त्याच जातीची इति कामे पूवीपासून मे हति म्हणजे भंगी लोक किीत आहे त.

ह्यावरून रदसते की आम्ही जी अरतनीच कामे करितों, ती आमची नाहीत, आमच्या पूवीच्या िाज्यकत्यांनी
आम्हास बळे किावयास लारवली. पोषाखासंबध
ं ी रवचाि केल्यास ते थेही चमत्कारिकच रदसून येते. पूवी जि
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एखाद्या महािाने झकवा मांगाने एखादी पांढिी बंडी अंगात घातली, स्वच्छ पागोटे रुपाया दोन रुपायाचे

डोईस नीट नेटके बांधले —धोति आपल्या इतमामाप्रमाणेच पिंतु चागले नेसला व पायात जोडा घातला
म्हणजे सवव मुख्यत्वेकरून िाह्मण लोक त्यावि खास जळत होते व आपला मनोभाव त्यास लगेच कळवीत

म्हणजे ‘तू माजला आहे स, तुला असे कपडे घालण्यास कोणी अरधकाि रदला आहे , तुजजवळ पैसा जास्ती
िंाल्यास सिकािी खरजन्यांत घाल’ अशा प्रकािच्या गोष्टी ऐकण्यात येतील हे ठाऊक असल्यावि कशाला

तिी रबचािा वि सांरगतल्याप्रमाणे गरिबीचा पोषाख किील ? रवशेष गोष्ट सांगावयाची िारहलीच. जिी श्रेष्ठ

वणातले लोक िागावतील असे ठाऊक असले तिी रबचाऱ्यास अशा साधािण गरिबीचे कपडे रवकत घेण्यास
पैसे कोठू न रमळणाि त्याला नेहमी गैिफायद्याची हलक्या व नु सते पोट भिण्यापुितीच कामे रमळणाि व
आपल्या रभकाि कपड्यांनीच िारहले पारहजे होते, दु सिी इच्छा धरून फायदा नव्हता.

मिाठे लोकांचे िाज्यांत जेव्हा जासुदाचे काम आमच्या लोकांकडे होते , ते व्हा मात्र आमचे थोडे बिे

होते . पिंतु अशा िखिखीच्या कामास दे खील आम्ही पेशव्यांपढ
ु े नालायक ठिलो. जासुदीचे काम जाऊन
वेशीचे िक्षण किण्याचे काम आमच्याकडे लागले . गांवाच्या बाहे ि िंोपडी बांधून िहाणे व सिकािी इत्यादी

बोजा रबगाि नेणे, ही कामे आम्हास रदली. आहाहा ? काय आमची दशा, आम्ही जसे कोणी अमानवच

ठिलो. आम्हास गावात िहाण्याची पिवानगी नसावी, येणेकरून आमच्या िाज्यकत्यांच्या मनात आम्ही नीच
व पशु वत ठिलो हे रसद्ध होत नाही काय ? काम करून पशूस
ं पोटभि रमळत नाही काय ? आमची तुलना

पशु प
ं ेक्षा काय अरधक होती ? काम किकि किावे, शेवटी त्याबद्दल आम्हास कोिड्या सोिड्या भाकिीवि
पोट भिण्यापुिते पैसे झकवा धान्य रमळावे व रचिगुटे नेसून आमची गुजिाण व्हावी, काय दशा ? पशु

आमच्यापेक्षा बिे , आमची सावली दे खील िाह्मणावि पडू नये येवढे आम्ही नीच म्हणून त्यांनी आम्हास

काळ्या जानव्याचे िाह्मण केले होते . िाह्मणावि सावली पडू नये म्हणून आम्हांस िस्त्यांवरून चालताना

त्यांस पाहू न तो जाईपयंत खाली बसावे लागत असे, ह्यावरूनच पशूस आमच्यापेक्षा जास्त मोकळीक होती

हे रसद्ध होण्यास अवघड नाही. एवढे च नाही, आम्हा मानव पशूस नदीवि वस्त्रे धुवावयाची असतील ति ज्या
रठकाणी धुतल्याने िाह्मणांस आमचा वािादे खील लागणाि नाही अशा रठकाणी जाऊन धुवावी लागत असे.

नदीच्या विच्या अंगाला एखादा महाि झकवा मांग त्यांच्या गिीब बायका धूत असल्या आरण (त्यांच्या)
दु दैवाने िाह्मणाची स्वािी ही नदीवि स्नानाथव झकवा धुण्याकरिता आली ति मात्र आमच्या पाठीस तेल
लावून ठे वावे लागत असे व आमच्या रजवाची काळजी बाळगून आम्हांस नदीवि धुणे वगैिे टाकून पळ
काढावा लागत असे. जि का असे किण्यात चूक िंाली ति िाह्मणमहािाज हाती जे सांपडे ते रभिकावून

आम्हावि फेकीत. ते चुकले ति स्वतः येऊन ताडन किीत व आमच्या स्पशेकरून जे पातक घडले असावे
(असे त्यास वाटे ) ते लगेच गंगेत क्षालन किीत.

आमची स्स्थती फाि दु ःसह िंाली तिी ज्यावेळेस आम्हास पोटापुिते काम रमळत नव्हते त्यावेळेस व

ते व्हा पुिते अन्न रमळरवण्यास सवव साधािण मागव.... ‘रभक्षा मागणे’ हा होता व आणखी आमची स्स्थती

खिोखि अन्नवस्त्रांकरिता रभक्षा मागून आमच्या श्रेष्ठ वणातल्या दे शबांधवांच्या उस्च्छष्ट अन्नावि अवलं बून
िाहण्यासािखी आहे . सवात श्रेष्ठ वणातल्या लोकांप्रमाणे काही उद्योग न करिता उगीचच मोठ्या डौलाने

संभावीतपणाच्या तोऱ्याने रभक्षा मागणाऱ्या लोकांसािखे आम्ही नव्हतो. पिंतु पिमे श्विा ? काय दीनता व
दरिद्रावस्था, आमच्या रभक्षा मागावयाच्या वेळी आम्ही आपल्या मुखांतून बाहे ि काढतो. उस्च्छष्ट पात्रांतले

अन्न भक्षण किणे व जेव्हा आम्ही रभक्षेस जातो, ते व्हातिी उस्च्छष्ट रशळे व नासले ले च अन्न रमळणे हे आमचे

दु दैवच समजले पारहजे. ते रभक्षा मागण्याकरिता एखाद्याच्या घिी गेले म्हणजे त्यास बसावयास आयता

पाट रमळावा व सुपांत रशधा-सामुग्री यावी व आम्ही उघड्या व रशळ्या अन्नाकरिता ओिडत िस्तोिस्ती
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रफिावे. आमच्या रभक्षा मागण्याच्या िीतीत व इति लोकांच्या रभक्षा मागण्याच्या स्स्थतीत केवढे अंति आहे .
हे रवषयांतिाच्या भयाने व कृपाळू चिवतीनी साहे ब आपला अमोल्य वेळ फूकट खर्षचला जाईल म्हणून
रवस्तािाने झकवा संक्षेपाने येथे ते अंति सांगवत नाही.

तात्पयव एवढे च की—आयांच्या वेळेस काही अंशी आमच्या हु शािीने , मे हनतीने व आचिणाने

आम्हास नीच वणातून श्रेष्ठ वणात जाता येत होते . व जे कोणी आचिणाने व आळसाने नीच वणात िाहण्यास

पात्र होते त्यांतच सांप्रतची व जी काही अंशी पूवीच्या आमच्या कतवव्याशी साम्य आहे त अशी कतवव्ये नेमून
रदली होती.

पुढे मुसलमानी िाज्यांत जे ज्या वणात पूवीपासून होते , त्यास तसेच िाहू रदले . मग आयातल्या श्रेष्ठ

लोकांस अशा िाज्य व्यवस्थेपासून आनंद िंाला असावा व नीच वणाच्या लोकांस आपली स्स्थती वाईट व
भयंकि आहे झकवा चांगली व सुिरक्षत आहे , एवढे समजण्यापुिते देखील ्ञतान नव्हते . व त्यास आपली
खिोखि भयंकि स्स्थती सुधारून घेण्याची इच्छा नव्हती.

मिाठी िाज्यात जिी शु द्र ह्या वणातल्या लोकांस आपल्या हक्ांचे व स्स्थतीचे पूणव ्ञतान नव्हते तिी

रकत्येक मिाठे आपल्या शौयाने व झकबहु ना आपल्या कले ने जहागीिदाि, मांडलीक आरण स्वतंत्र िाजे
िंाले . शु द्रांस िाज्य प्रकिणात हात घालण्याची जी मनाई होती ती मिाठे स्वतः िाज्यकते असल्याकािणाने

काही चांगली कामे आमच्या हाती आली. व आम्ही आमची स्स्थती थोडीबहु त सुधारून घेतली असती पिंतु
आमच्या दु दैवाने पेशव्यांचे वचवस्व िंाले .

पेशव्यांच्या कािकीदीत त्यांच्याने आपला धमारभमान सोडवेना. आम्ही त्यांच्या पूववजास ह्या

दे शाच्या हक्ाकरिता छरळला होता. म्हणून त्याचा सूड उगरवण्याच्या हे तूने अगि आपल्या दीन व रनिाधाि
बांधवांच्या दु ःखाने आपल्यास िमरवण्याच्या हे तूने झकवा आपल्या अरधकािाच्या मदाने अथवा आपल्या

रवद्येचा (?), शहाणपणाचा व अकले चा उलटा उपयोग किण्याच्या नादाने त्यांनी आमचा छळ मांरडला.

मिाठे लोकांशी त्यांच्याने वाकडे िहावेना कािण मिाठे सिदाि पुष्ट्कळ रठकाणी बलाढ्य होते . त्यांच्या
वणास त्रास रदला असता ति ते आपला मोड कितील, ह्या भीतीने िाह्मणांनी धमाच्या आडपडद्यांत दे खील
त्यास पुष्ट्कळ त्रास व दु ःख रदले . दीनोद्धाि थोि व कृपाळू अशा आपल्यापुढे एकदा मागे ठे वल्याप्रमाणे
आमची रदवसेंरदवस दु दवशा होत चालली व त्या वेळच्या दु ःखाचे वणवन काही आत्ताच मी केले आहे .

ब िशह ज िी—तुमच्या भाषणाच्या धोिणावरून रदसते की—तुम्ही आतापयंत पूवीच्या स्स्थतीचे

वणवन केले व पुढे तुमच्या मनातून इंग्रज लोकांच्या िाज्यापासून तुमच्या लोकांस व्यवहारिक, व्यापारिक व
िाजकीय, तोटे झकवा नफे िंाले हे सांगण्याचे आहे असे वाटतें . ते सांगण्यास आिंभ किण्यापूवी तुम्ही
कोणते धमानुयायी आहा हे सांगा.

मणह र काव मण ग
ं —ज्या गोष्टी आम्ही सांगावयास रवसिलो त्याची आठवण आपण थोि अंतःकिणाने

करिता व ते वढ्यापुिती आपली रज्ञतासा यथाशक्ती तृप्त किणे आमचे कतवव्य आहे . आम्ही आमक्या एका
धमाचे आहो असे रनियात्मक सांगवत नाही. झहदु स्थानात जन्मले ले आहो म्हणून आम्हास झहदु ही सं्ञता

आहे च. व आम्ही झहदु धमाप्रमाणे चालतो असे सवांस वाटले च पारहजे; व त्याप्रमाणे आम्ही चालतो दे खील.

पिंतु आम्हांस इति झहदु लोकांशी व्यवहाि ठे वता येत नाही. व धमाच्या गोष्टीच्या संबंधाने एका रठकाणी
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जमता येत नाही. तात्पयव आम्हास झहदु लोकांचे हक् मुळींच रमळत नाहीत. ति मग आम्ही झहदु धमाचे
कोठू न; बिे , झहदु धमवखेिीज करून इति धमाचे व पंथाचे अनु यायी म्हटल्यास आम्ही झहदु धमाप्रमाणे

आचिण ठे वतो व इति धमाप्रमाणे काडीमात्र दे खील चालत नसून त्या धमांचे असे म्हणरवण्यास आम्हास
लाज वाटू नये काय ?

ब िशह ज िी—तुमची स्स्थती ऐकूण पूवीच्या िाज्यकत्याबद्दल आमच्या मनांत चमत्कारिक भाव

उत्पन्न होतो. ते आपमतलबी होते हे सववथैव खिे रदसते. ते रविान असून नीती्ञत होते . हे त्यांनी तुम्हास

कुिकुि करूं न दे ता दास्यत्वांत ठे रवले होते , ह्यावरून रदसते . पिंतु त्यांच्यायोगे -करून बोलावयास दे खीह
लाज वाटते की, त्यांनी आपल्या रवित्तेचा व नीती्ञतानाचा अगदी गैि व उलटा उपयोग केला. ज्या वणाचे

िाजे होते त्या वणाचे लोकांरशवाय करून इति वणाचे लोक दु ःखी व आपमतलबी आरण िंोझटग

बादशाहीच्या योगे रपरडले होते . व अशा स्स्थतीच्या योगे करूनच ह्या झहदु स्थानात रनिरनिाळे व स्वतंत्र
एतद्देशीय रनजाम व िाजे िंाले . व तुमची मने अशा िाज्यव्यवस्थेच्या योगे प्रजाधमापासून व्यग्र

िंाल्याकािणाने आम्हास ह्या दे शी एवढ्या सुखाने व अल्प श्रमाने िाज्य संपारदता आले व िाज्यकािभाि
चालवता येत आहे .

मणह र काव मण ग
ं —एवढ्या महत्त्वाचे अरधकािी असून रकती मोकळे पणाने आपल्या मुखातून सत्य

व मोकळ्या अंतःकिणाचे उद्गाि बाहे ि पडत आहे त. आपल्या रज्ञतासानु रूप काही आपण प्रश्न केले व
त्यांची उत्तिे म्या पामिाने यथाशक्ती रदली आहे त. आता प्रस्तुत मी आपल्या चिणापाशी आपले न्यायाचे

िाज्य आमच्यावि चालू िंाल्यापासून आम्हास धमवसंबध
ं ाने तसेच व्यवहािात झहदु धमात िारहल्यापासून काय
काय अडचणी आल्या व तसेच जि िाहू ं ति पुढे येण्याचा संभव आहे हे सांगण्याचा रवचाि आहे . व आम्हा
पामिावि कृपादृष्टी ठे वन
ू आपल्या अमूल्य वेळातून जो वेळ आपण खर्षचला तो आणखी थोडा खचवण्यास द्या
अशी दासाची आपल्या जाचबांधवांच्या कल्याणाकरिता प्राथवना आहे .

ब िशह ज िी—फाि उत्तम आहे , थोडक्यात आटपावे कािण आम्हास फाि वेळ खोटी िहाता

कामा नये. लवकिच आम्हास आमची पुष्ट्कळ रनत्य कमे किावयाची वेळ येणाि आहे . व दु सिे सवात
ज्यांच्या त्यांच्या योग्यते प्रमाणे मान दे ऊन त्यांची दु ःखे व सुखे रवचारून घेतली पारहजेत.
मोठ्या नम्रतेने मान डोलावून महाि झकवा मांग आपले बोलणे सुरू कितो.

मणह र काव मण ग
ं —आपल्या रिटीश लोकांचे िाज्य सुरू होऊन आज शंभि वषांचा सुमाि आहे .

आिंभी रिटीश िाज्यकािभािी पुरुषांस मद्रासेकडच्या व उत्ति झहदु स्थानकडच्या महािमांगांच्या दु ःखाचे व
आडचणीचे स्वरूप थोडे बहु त कळले . पिंतु त्याचे त्यांस फािसे काही वाटले नाही. तिी रकत्येक रठकाणीएकांत संभाषणामध्ये व दहाजणांपढ
ु े त्यांनी आमच्या उत्ति झहदु स्थानातील व मद्रासेकडील बांधवांच्या

दु ःखाबद्दल आपली रदलरगिी दशवरवली. जसे उत्तिोत्ति आपल्या शूि दयाळू व िाज्यनीती्ञत अशा रिटीश

अंमलदािांनी मध्य झहदु स्थानामध्ये आपला पाय ठे वण्याची सुरूवात केली तसे त्यास पूवीच्या आमच्या
धमाचे ढोंगी स्वरूप चांगले रदसू लागले . व आमची स्स्थतीही त्यास कळू लागली. अशा समयी रकत्येक
अम्मलदािांनी आपापली कामे बजारवताना त्यास झहदु स्थानातील लोकांच्या धमाच्या योगाने जी स्स्थती

होती त्यासंबध
ं ी ज्या ज्या गोष्टी त्यास कळू न आल्या त्या त्या गोष्टी सिकािी दप्तिामध्ये घालू न ठे वल्या.
काही जणांनी आपले उद्गाि आपापल्या रमत्रांस कळरवले व काही इरतहासकत्यांनी आपण केले ल्या
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इरतहासामध्ये घालू न ठे रवल्या. प्रथम झहदु स्थानात जातीभेद असल्यामुळे आमची फािच नु कसानी िंाली

असे त्यांनी रलरहले आहे . तसेच जातीभेदाच्या योगाने शूद्र वणाचे लोक श्रेष्ठ वणाच्या लोकांचा कधी मोड
होईल, व त्याचा मोड किण्याच्या संधीकरिता टपतात. व श्रेष्ठ वणाचे लोक मोठ्यापणाच्या तोऱ्याने
दु िाचािी व बेपवा होतात. अशा प्रकािचा िै तभाव एका दे शबांधवामध्ये असल्याने पििाष्ट्रांस स्वािी
किण्यास फाि सुलभ पडते . इत्यादी आपली मते इरतहासकत्यांनी रलहू न ठे रवली आहे त.

सवव दे शांत शांतता िाखण्यास्तव आपल्या दयाळू रिटीश सिकािने अनेक उपाय केले . आपल्या

सिकािास वाटले की - धमवसंबंधाने व्यवहािात, नीतीत, िाजकीय प्रकिणांत व व्यापाऱ्यांत जो घोटाळा
आहे तो तसाच िाहू रदल्यास आपले िाज्य फाि रदवस सुिरक्षत िाहणाि नाही. श्रेष्ठ वगातले लोक आपल्या

मोठे पणाच्या तोऱ्याने व अरभमानाने फुगून स्वस्थ बसतील व शूद्र लोक श्रेष्ठ वणाच्या लोकांचा मोड करून
आपले वचवस्व स्थापण्याकरिता आमची मदत मागतील. एकदा त्यांचे िाह्मणारद करून लोकांवि वचवस्व

िंाले म्हणजे ते संख्येच्या व आमच्या मदतीच्या बळाने मुसलमान आरद करून म्लें च्छ लोकांचा मोड करून
शेवटी आम्हास दे खील हाकून लावतील. झकवा ज्यांच्यारवरुद्ध आम्ही शूद्र लोकांस मदत दे तो ते च दु सऱ्या

पिकीय िाष्ट्रांच्या मदतीच्या योगे आमचा व आम्हांबिोबि शूद्र लोकांचा मोड करून आपले िाज्य स्थारपत

कितील. सववत्र शांतता िाखण्याकरिता सिकािने प्रजेचे रहत होणािे व आपला फायदा किणािे काम हाती
घेतले व सववसाक्षी आरण न्यायदृष्टी पिमे श्विाच्या कृपेने आपल्या कामामध्ये यश येऊन आजपयंत आपले
िाज्य सुिरक्षत आहे व पुढेही सुिरक्षत िाहील असे मानण्यास प्रत्येक कािण आहे .

प्रथम सिकािने ह्या दे शांतील शेतकी सुधािण्याचे मनात आरणले व इंग्लं ड दे शातील नांगि वगैिे

इकडे चालूं करून पहावे म्हणून रवचाि केला. पिंतु सिकािचा हा शेवटचा बेत रसद्धीस गेला नाही.
शेतकिी लोक सवव शूद्र वणाचे पडले व त्यांना आपले नांगि सोडू न रनिाळ्या प्रकािच्या नांगिाने शेत

नांगिले म्हणजे मोठे पातक घडले व आपल्या वरडलांची अव्ञता केल्याप्रमाणे आरण त्यांची जु नी चाल
मोडली असे वाटे व वाटते . काही पदाथव रव्ञतान शास्त्राच्या आधािाने शेतांस सुधािणा किावी ति ते दे खील

आमच्या शेतकऱ्यांस पतकिेना. त्यांच्या स्वतःची सुधािणा काही नव्हती. एक वषव दु र्षभक्ष पडले असता

दु सऱ्या वषांपयंत आपले सांभाळ किण्याएवढे सामथ्यव त्यांच्याजवळ नव्हते व नाही. आपल्या दयाळु व
न्यायी सिकािने ही त्यांची स्स्थती पूणवपणे लक्षात आणली व तत्परिहािाथव पुष्ट्कळ उपाय योरजले . तिी ह्या

सुधािणेचा आमच्या स्स्थतीशी फािसा संबध
ं नाही. कािण आमच्या महाि मांगांपैकी फािच थोडे शेतकिी
आहे त. म्हणून हा रवषय असाच सोडू न दे तो. व आमच्या स्स्थतीशी लागू पडणाऱ्या सुधािण्याच्या मागाचा
रवचाि रिटीश सिकािने जे उपाय आमची स्स्थती सुधािण्याकरिता योरजले त्यापैकी आमच्या स्स्थतीस लागू
असणािे म्हटले म्हणजे—

(१) लोकोपयोगी कामे .
(२) रवद्यावृद्धीचे उपाय.
लोकोपयोगी कामापासून आम्हास व्हावा तसा फायदा होत नाही. एखाद्या सडकेवरून िाह्मण,

क्षरत्रय, वैश्य, कुणबी जसे चालतात तसेच आम्हाला चालण्याची मोकळीक आहे . हाच फायदा आम्हास

व्हावा तसा होत नाही असा मािंा बोलण्याचा हे तू नाही. लोकोपयोगी कामे सिकािमाफवत अगि
सिकािपासून मक्ता घेतले ल्या मक्ते दािामाफवत चालत असताना आमच्या जातीचे रशवायकरून जे दु सिे
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लोक आहे त त्यांना रजतका फायदा होतो रततका फायदा आमच्या लोकांस होत नाही. ह्याचे कािण एवढे च
की, सिकािची काही अमक्या एका प्रकािच्या लोकासच काम द्यावे व दु सऱ्यास दे ऊ नये अशी तिफदािी

नसते . फक्त आमचा धमवच अशा कामामध्ये अडथळा कितो. िाह्मण जातीच्या कािकुनाचा कुणबी, माळी
इत्यादी जातीच्या मजूिदाि लोकांपासून जेवढा मतलब साधतो ते वढाच मतलब महाि मांग लोक मजु िीस

असल्याने साधत नाही म्हणून बहु तकरून कािकुनीच्या कामावि जे िाह्मण लोक असतात, ते महाि मांग
रशवायकरून इति लोकांस मजु िीस लावतात. जाती भेदेकरून महाि मांगाला कुणबी, माळी

इत्यादीकांच्या शेजािी काम करिता येत नाही. आम्हांस अशा प्रकािची अडचण सववत्र सािखी आहे असे

नाही, कमी जास्त आहे व त्या कमी जास्तीच्या मानाने सिकािी लोकोपयोगी कामापासून कमी जास्त
फायदा घेतो. ज्या प्रांती पूवी िाह्मणांचे वचवस्व फाि होते. त्या प्रांती अडचणी फाि आहे त व फायदा कमी
आहे व ज्या प्रांती अडचणी कमी त्या प्रांती फायदा जास्ती व ते थल्या महाि मांगांपेक्षा चांगली असते .

पूवी ह्या दे शात असावा तसा मुरनरसपारलटीचा बंदोबस्त नव्हता. तिी आमच्या लोकांस

मुरनरसपारलटीच्या संबंधाने जी कामे आता किावी लागतात तीच पूवी किावी लागत होती. पिंतु आता

पूवीपेक्षा सूख रवशेष आहे व वेतन रनयरमत वेळेवि रमळते . पूवी मात्र असे नव्हते . सिकािांतून फािशी

आम्हाला वेतनाकरिता मदत रमळत नसे. आमच्या मे हनतीच्या मोबदल्याकरिता लोकांच्या दयेवि अवलं बून

िहावे लागत असे. आम्ही कबूल कितो की-पूवीचे आमचे अ्ञतान फाि कमी िंाले आहे व रदवसें रदवस
आम्हास आमच्या स्स्थतीची मारहती फाि चांगली होत चालली आहे व आतले ममव समजत आहे . तीन श्रेष्ठ

वगातले व तसेच आमच्याच वगातले शेतकिी आरदकरून लोक आम्ही मुरनरसपारलटीकडू न जी कामे
कितो त्याचा जसा रतटकािा करितात तसाच जि आम्ही रतटकािा केला ति मग ह्यांची दशा काय होईल हे

सांगत नाही. त्यांच्याच घाणींत त्यास मिावे लागेल. झकवा त्यांस आमच्यासािखे महाि मांग बनावे लागेल.

असे केल्यारशवाय गत्यंति नाही. िस्ते त्यांनाच िंाडावे लागतील. गटािे साफ किणे दे खील त्यांच्याच
नशीबी येईल, जोडे त्यांस रशवले पारहजे, केिसुण्या त्यांसच बांधाव्या लागतील. आपल्या ह्या न्यायी

िाज्यामध्ये आम्ही आता मी सांरगतल्याप्रमाणे करूं ह्याची भीती श्रेष्ठ वगातल्या लोकांस बाळरगली पारहजे व

एवढे खास आहे की- त्यांस अशा प्रकािचा संशय येऊन म्हणा झकवा त्यांचे काही चालत नाही म्हणून ते नम्र
होत चालले आहे त, तिी त्यांच्या अरभमानाचे मडके एकदा फुटले म्हणजे तेणेकरून आमचे व त्यांचेही बिे
होईल.

पुष्ट्कळ गोष्टीचे ्ञतान व्हावे, रनदान ज्याची स्स्थती त्यास कळावी, प्रत्येक मनु ष्ट्याचे संबंध ज्याचे

त्यास समजावे—आपली इहलोकीची कतवव्ये कळावी—इत्यादी गोष्टींच्या ्ञतानाकरिता सिकािने शाळा
कारढल्या. शाळा काढतांना सिकािला वाटले असेल की, सवव जातीचे रवद्याथी रवद्या संपादण्यास येतील व

ज्यांस त्यांत आपला खिा धमव कळू न आपली सुधािणा करून घेऊन मुख्य जातीभेदाचे दु ःख व अडचणी दू ि
कितील. पिंतु तो सिकािचा तकव खिा असा रदसला नाही. सिकािास जिी येथल्या धमात घोटाळा आहे

असे रदसले तिी त्यांच्याने ते तो नाहीसा किण्याकरिता उघड व जबिीचा उपाय किवेना कािण सिकािांस

कळू न होते की, तसे केल्याने आपल्या िाज्यास धक्ा पोहोचेल व लोकांची स्वस्थता मोडे ल. रमशनिी
लोकांनी आपला उपदे श सुरू केला व त्यांचा हे तु जातीभेद तुटून जावा असा असला तिी आपला उपदे श
ऐकणािांस आपले धमानुयायी होण्यास ते सांगत असल्यामुळे त्यांचा इलाज चाले ना. सिकािच्या व त्यांच्या

संयुक्त यत्नाने रवद्यावृद्धी होत चालली. अलीकडे सिकािास त्याच्या अरधकाऱ्यांच्या रिपोटावरून कळू न
आले की–िाह्मण मुले झहदु स्थानातील सवव भागांत इति लोकांपेक्षा शाळे स फािच अरधक जातात. व
शूद्रांची इति लोकांपेक्षा फािच कमी जातात. तशाच आम्हां अरतशूद्र महािमांगाची मुले रबलकुल जात
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नाहीत व त्यांस शाळे त जाऊन रवद्या्यास किावयाची शक्ती व साधने नाहीत. सिकािने शूद्र व

अरतशूद्रांच्या मुलांस शाळे स जाणे सुलभ पडावे म्हणून काही रनयम केले . महािमांगाच्या मुलांस सिकािी

शाळे त फुकट घ्यावे, शूद्रांच्या मुलास मुख्यत्वेकरून ते जि अजव कितील ति शेकडा ५ नादाि किावे
इत्यादी प्रकािचे रनयम ठिरवले . असे असूनही शूद्रांच्या व आम्हां अरतशूद्रांच्या मुलांची संख्या फाि वाढत
नाही हे शाळा खात्याविील अरधकाऱ्यांच्या रिपोटावरून कळू न येते.

शाळे तल्या फीचा बोजा रबलकूल पडत नसून जि रवद्या्यास किण्याची सिकािातून पिवानगी

आहे ति आम्हां महािमांगांची मुले व मुली सिकािी शाळे त का आढळत नाहीत हे पारहले पारहजे. आम्हा

महािमांगांची मुले ५-६ वषांची िंाली म्हणजे त्यांच्या पाठीमागे काहीतिी काम लावले जाते . त्यांचे आईबाप

त्यांस सुखाने बसवून झकवा शाळे त पाठवून त्यांचे पोट भिण्यास अगदी असमथव असतात, ह्याचे कािण
सांगावयास नको. ते सवव रवदीतच आहे . आमच्या लोकांची अडाणी समजूत आहे की–आमच्या मुलांकडू न
रवद्या्यास किरवल्याने ती नाजूक होऊन आमची कुळकमे किण्यास ती असमथव होतात. रवद्या्यास

किरवल्याने त्यांस त्याचे फळ इति लोकांप्रमाणे प्राप्त होणाि नाही. असे असूनही आमची शक्ती आमच्या
मुलांकडू न फाि रवद्या्यास किरवण्याएवढी नाही. शाळे च्या रवद्या्यासापासून आमच्या मुलांस त्यांचे ्ञतान

वाढण्यापेक्षा दु सिा काही फायदा होत नाही, ते नाजूक प्रकृतीचे व शिीिाचे होऊन आमचे काबाडकष्ट
किावयास अशक्त होतात अशा प्रकािची आमची खात्री िंाल्यावि आमच्या मुलांना शाळे स पाठरवण्यास
आम्ही कसे धजणाि बिे ?

सिकािी नौकिीस लायक होण्यापुिते ्ञतान संपादण्यास आमच्यामध्ये शक्ती नाहीच. आम्हीच जि

सिकािी कामास नालायक असलो ति आम्हास तिी सिकाि काम कोठू न दाखरवणाि व सिकािी नौकऱ्या
तिी कोठू न रमळणाि व सिकाि आम्हास नौकऱ्या दे त नाही—अशा प्रकािची दू षणे दे ण्यास आम्हांस आधाि

तिी कोणता आहे ? आम्हास कृत्ञतते ने कबूल केले पारहजे की—आपल्या रिटीश सिकािच्याकडू नच
आम्ही आज पेशव्यांच्या जालातून सुटलो व मिाठ्यांच्या िाज्यातल्या स्स्थतीपेक्षा आमची स्स्थती आता
चांगली आहे . व आज आम्हास थोडे बहु त ्ञतान आहे . म्हणूनच ह्या आपल्या पायांपाशी रनदान आमचे दु ःख

रनवेदन किण्यास भीत भीत आलो आहो. तात्पयव एवढे च की–सिकािातून आम्हास मदत आहे . पिंतु

ते वढ्यानेच आमची स्स्थती सुधािे ल असे कधी होणाि नाही. ज्या दे शबांधवांनी आपल्या कृरत्रमाने आम्हांस
ह्या स्स्थतीचे वाटे किी करून ठे रवले ते व जे बांधव आमच्याप्रमाणे पिंतु कमी दु ः ख भोगून आता आम्हास
मदत किण्यास समथव आहे त ते असे जि आपला हात दे ऊन आम्हास रवरहिीत पडले ल्यास उचलतील ति

बिे होईल, आम्ही लवकिच रवरहिीच्या बाहे ि येणाि व मोकळ्या हवेत रफरू लागणाि. धमववड
े े पणाने ति
आमची सववस्वी हानी केली. आम्हास आमच्या बांधवांपासून मदत रमळत नाही; ह्याचे कािण बहु तकरून

धमववड
े े पणाच दे शबंधूंनी एकमे कांस मदत किावी हा त्यांचा धमव आहे . पिंतु आम्हास त्यांची मदत रमळत
नाही एवढे च नाही. ति उलट ते आमच्या तोयाचे व दु ःखाचे कािण होतात.

सावकािाचा आरण आमचा व्यवहाि कसा चालतो हे पहावे. बािा आणे घेतले म्हणजे एक रुपया

दिमहा दि रुपयासच चाि आणे अगि चाि आणे व्याजाने घेतला असे रलहू न द्यावे लागते . जि एखादा

फायद्याचा धंदा असला आरण अशा बुडरवणाऱ्या व्याजाने रुपये अंगावि कारढले ति आमचे काय बिे
न्याहाला होणाि आहे ?
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आमच्या मुलांस एखाद्या शाळे स पाठवावयास तयाि असलो ति त्याचा रवद्या्यास कोठू न होणाि.

मुलांपासून तो पंतोजीपावेतो त्यांचा छळ मांडणाि, पंतोजी त्याला सिकािकडू न हु कूम आहे म्हणून इति
मुलांपासून रनिाळे बसवून आपण लांब िाहू न त्यास बेपवाईने धडे दे तो, ह्याला स्वदे श बंधुप्रीती म्हणता
येईल काय ? अशाने आमच्या मुलांचा रवद्या्यास न होता उलटा त्याचा व आमचा तोटा होईल हे उघड
रदसते .

काही अधवकच्ची रवद्या [संपा] दली म्हणजे नौकिी रमळते असे िंाले तिी त्या नौक [िी] वि कायम

िहाण्याची आशा फाि दू िची मारनली पारहजे– कािण सववच आम्हा महािमांगांचा रतटकािा व त्रास
करितात.

सांप्रत काळी आम्हास व्यापािात रशिता येत नाही. कािण एकति द्रव्याची हीनता आहे व दु सिे

व्यापािाचा अनु भव रबलकुल नाही व व्यापािी लोकांमध्ये धमाच्या अडचणीमुळे उठणे बसणे
नसल्याकािणाने स्वरूप व ्ञतान ठाऊक नाही.

आमचे नीच धंदे रशवायकरून दु सिे धंदे किता येत नाहीत. प्रत्येक इति गोष्टीमध्ये जसा धमव

आडवा येतो तसाच आमच्या धंद्यात आडवा येतो. आम्ही एखाद्याकडे काही कािारगिी रशकीव म्हणून गेलो

म्हणजे ‘तुला महािाला झकवा मांगाला कोण रशकवतो ?’ तुम्ही आपला कुळाचा धंदा करून पोट भरून घ्या

असे म्हणतात. धंदा िोजगािाची ही व्यवस्था िंाली. –आता अशा ह्या आपल्या िाज्यात दे खील
[कोणती]....आहे ह्याचे ्ञतान आम्हांस नाही. वतवमान (पत्रातून) सिकािची झनदा केली आहे झकवा स्तुती
केली आहे [हे ] आम्हांस समजत नाही. इंग्रेज िाज्यकािभाि कसा चा(लतो) हे तिी आम्हांस पूणवपणे

ठाऊक आहे काय ? फक्त [ऐक] त आहो कीं. -िाज्यकािभाि पाहाणािी एक सभा आहे . ती सभा कोणत्या

मनु ष्ट्यांनी भिली आहे , त्या मनु ष्ट्यांची कमे काय आहे त. इत्यादी गोष्टी आम्हास (रब) लकुल ठाऊक नाहीत.
िाज्यकािभाि पहाणाऱ्या सभे [तले ] लोक आमच्याप्रमाणे रवचाि करून काही गोष्टींचा [रन] वाडा व रनणवय
करितात झकवा कसे हे दे खील ठा [ऊक] नाही.

आम्हांस िाजकीय गोष्टीचे ्ञतान नाही व आमचा हात िाज्यकािभािामध्ये नाही. एवढे च नाही ति

िाजकीय गोष्टीच्या संबध
ं ाने मोठमोठ्या [गोष्टी] दे खील ठाऊक नाहीत. आज ज्याच्या त्याच्या तोंडी
.....अशा प्रकािचे शब्द आहे त व फक्त ऐकून....

[येथे हे हस्तरलरखत संपले आहे -संपादक]
⧠⧠⧠

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ५
हंटर–िशक्षक आयोग पुढे स िर
ाेले ले िनवेिन

अनु क्रमणिका

हंटर-िशक्षक आयोग पुढे स िर ाेले ले िनवेिन[मागे रदले ल्या इंग्रजी रनवेदनाचे हे मिाठी भाषांति केवळ मिाठी वाचकांसाठी
मुद्दाम दे ण्यात येत आहे.]

मािंा शैक्षरणक क्षेत्रातील अनु भव पुणे आरण पुण्याच्या परिसिातील खेडी यांपुिताच प्रामुख्याने

आहे . सुमािे पंचवीस वषापूवी रिस्ती धमवप्रसािकांनी या पुण्यात रस्त्रयांसाठी एक शाळा स्थापन केली होती,
पण रजला स्वकीय म्हणता येईल अशी एकही मुलींची शाळा त्या काळी येथे नव्हती. म्हणून तशी शाळा
स्थापन किण्याची प्रेिणा मला सन १८५४

[हा मुद्रणदोष असावा. येथे १८५१ हवे.]

च्या सुमािास िंाली व मी आरण

मािंी पत्नी अशा उभयतांनी रकत्येक वषेंपयंत त्या शाळे त काम केले . कालांतिाने त्या शाळे ची व्यवस्था मी

एतद्देरशय सुरशरक्षतांच्या एका सरमतीकडे सोंपरवली. या सरमतीच्या रवद्यमाने शहािाच्या इति भागांत अशाच
आणखी दोन शाळा उघडण्यात आल्या. या मुलींच्या शाळांच्या स्थापनेनंति एका वषात करनष्ठ वगातील
आरण रवशेषतः महािमांगांच्या मुलामुलींना एकत्र रशक्षण दे णािी एक स्वकीय शाळा मी स्थापन केली.

थोड्याच काळात याच वगांतील मुलांसाठी आणखी दोन शाळा उघडण्यात आल्या. माजी रशक्षामंडळीचे

अध्यक्ष सि अस्स्कवन पेिी आरण सिकािचे तत्कालीन सरचव श्री. लु म्सडे न यांनी मुलींच्या शाळांना भेटी
दे ऊन, रशक्षणक्षेत्रात सुरू िंाले ल्या या नव्या चळवळींबद्दल समाधान व्यक्त केले आरण शालजोडी दे ऊन

मािंा गौिव केला. या संस्थांमध्ये मी सुमािे नऊदहा वषे कायव किीत होतो; पण काही रवरशष्ट
परिस्स्थतीमुळे—रजच्या तपशीलवाि उल्लेखाची येथे जरूिी नाही– ते कायव मी सोडले . सध्या सरमतीने
मुलींच्या शाळांची व्यवस्था रशक्षणखात्याकडे सुपूदव केली असून रमसेस् रमचेलच्या दे खिे खीखाली त्या शाळा

अद्यापही चालू आहे त. महािमांगारद करनष्ठ वगीयांची शाळासुद्धां आजपयंत चालू असली, तिी रतची स्स्थती
फािशी समाधानकािक नाही. रिस्ती धमोपदे शकांनी चालरवले ल्या वसरतगृही शाळे त मी काही वषे

रशक्षकाचे काम केले ले आहे . आता उल्लेरखले ल्या शाळांमध्ये मी जे कायव केले , तोच शैक्षरणक क्षेत्रामधला
मािंा महत्त्वाचा अनु भव म्हणता येईल. यारशवाय या इलाख्यातील प्राथरमक रशक्षणाच्या क्षेत्रातही मी लक्ष
घातले आहे व प्राथरमक शाळांतील एकंदि रशक्षणपद्धती आरण रशक्षणखात्यामाफवत नेमली जाणािी माणसे
यांरवषयी मतप्रदशवन किण्याइतपत त्या क्षेत्रांचे रनिीक्षण किण्याची संधी मला लाभले ली आहे . काही

वषापूवी िाह्मणांच्या धार्षमक कृत्यांचा दं भस्फोट किणािी एक पुस्स्तका मी रलरहली होती व तींत अन्य
रवषयांबिोबिच प्रचरलत रशक्षणपद्धतीसंबध
ं ीही रवचाि मांडले होते . प्रचरलत रशक्षणपद्धतीत उच्च रशक्षणावि

वािे माप खचव केला जात असून ती फक्त िाह्मणांना आरण उच्चवणीयांनाच सुरशरक्षत बनरवते व सववसामान्य

लोकांना अ्ञतानाच्या आरण दारिद्र्याच्या खातेऱ्यात लोळत ठे वते . सदिील पुस्स्तकेत मांडले ल्या एतरिषयक

मतांचा सािांश मी इंग्रजी प्रस्तावनेत रदला होता. त्या प्रस्तावनेचा, प्रस्तुत चौकशीशी संबरं धत असले ला
भाग येथे उदधृत किीत आहे :

“....या बाबतीत जो अनावस्था प्रसंग ओढावले ला आहे , त्याचा काही तिी दोष सिकािच्या पदिी

बांधता येईल, अशी वस्तुस्स्थती आहे . उच्च रशक्षणाथव पैशाची आरण सवलतींची खैिात किण्यात आरण

सामान्य जनते च्या रशक्षणाची आबाळ किण्यात सिकािचे जे काय हे तू असतील, ते असोत; पण सामान्य
जनतेचे न्याय्य रहत साध्य किण्याच्या दृष्टीने तसे किणे अरनष्ट आहे , असेच कोणीही म्हणेल. झहदी

साम्राज्याच्या महसुलापैकी फाि मोठा रहस्सा, घाम गाळणाऱ्या श्ररमक ियतेच्या कष्टामधून उभा िाहत
असतो, ही गोष्ट सववमान्य आहे . एक मारहतगाि इंग्रज ले खक म्हणतो, “आमचे उत्पन्न रशलकी नफ्यातून

येत नाही, ते येते मूळ भांडवलातून. ते चैनीच्या वस्तूविील किांतून उभे िाहत नाही; ते उभे िाहते अत्यंत
रनकृष्ट अशा गरिबांच्या गिजेच्या वस्तूविील किांतून. हे उत्पन्न पापाचे आरण अश्रूंचे फळ आहे .”

अनु क्रमणिका

अशा िीतीने रमळरवले ल्या उत्पन्नापैकी फािच मोठा रहस्सा सिकाि, वरिष्ठ वगीयांच्या–कािण

आज तिी हे च वगव त्याचा लाभ उठरवत आहे त–रशक्षणावि मुक्तहस्ताने उधळीत आहे , ही गोष्ट न्यायाला
आरण समदृष्टीला धरून नाही. केवळ वरिष्ठ वगीयांच्या रशक्षणास उत्तेजन दे ण्यात सिकािचा हे तू पाहू

लागल्यास असा रदसतो की, त्यांच्यांतून जे रविान रशकून तयाि होतील, ते धनाची अपेक्षा न किता
अल्पावधीतच रशक्षणप्रसािास वाहू न घेतील, अशी सिकािची कल्पना आहे . आपण जि वरिष्ठ वगीयांत

्ञतानाजवनाची प्रेिणा उत्पन्न केली ति त्यांची व्यस्क्तगत नैरतक पातळी उं चावेल, त्यांच्यांत रिटीश
सिकािरवषयी प्रेमादिाची भावना फाि मोठ्या प्रमाणावि वाढीस लागेल आरण स्वतःला लाभले ले

बुरद्धमत्तेचे विदान आपल्या दे शबांधवांमध्ये फैलावावे, अशी अदम्य प्रेिणा त्यांच्या ठायी उत्पन्न होईल, असा
याबाबतीत त्यांचा दावा आहे .” सिकािने बाळगले ल्या या हे तूरवषयीं उपिोरल्लरखत ले खकाने पुढे म्हटले

आहे , “याहू न उदात्त, याहू न लोककल्याणकािी आरण याहू न आदशववादी पण स्वप्नाळू वृत्तीचे तत्त्व्ञतान
आपल्या तिी ऐरकवात नाही. फक्त उच्चवगीयांच्या पदिी रशक्षणाचे सािे च्या सािे फायदे टाकून वीस कोटी

झहदी प्रजेचे न्यून पूणव करू पाहणािी ही मंडळी दु सिीरतसिी कोणी नाही; केवळ साववरत्रक रशक्षणाच्या
बळावि परिमी जगतात केवढी अदभूत िांती घडवून आणता आले ली आहे , हे ज्यांनीं चक्षुवेसत्यं पारहले ले

आहे , अशी ही मंडळी आहे . झहदी रवद्यापीठांच्या पाठीिाख्यांना आमचा सवाल आहे की, आजविच्या
आपल्या अनु भवाच्या रशदोिीतून आपल्या रसद्धांताची सत्यता पटरवणािे एक तिी उदाहिण त्यांनी

पुिाव्यादाखल पुढे मांडावे. श्रीमंतांच्या रकत्येक मुलांना त्यांनी सुरशरक्षत केलें आहे आरण काही रवद्याथ्यांना
ति उदं ड ऐरहक कल्याण करून घेण्याची साधने उपलब्ध करून रदली आहे त. पण त्यांनी आपल्या

दे शबांधवांच्या उद्धािाच्या महान कायासाठी रकतीसा हातभाि लारवला आहे ? सववसाधािण जनते च्या
स्स्थतीत फेि पाडतील, असे कोणते उपिम त्यांनी हाती घेतले आहे त? आपल्या अभागी आरण अ्ञतानी

बांधवांच्या रशक्षणासाठी त्यांनीं स्वतःच्या घिी झकवा अन्यत्र रशक्षणवगव सुरू केले आहे त काय? की त्यांनी
स्वतःला रमळाले ले ्ञतान, अडाणी गांवढळांच्या संसगाने मरलन होऊ नये, म्हणून त्याला स्वतःची खाजगी
दे णगी समजून, आपले आपल्याजवळ िाखून ठे रवले आहे ? सववसामान्य जनतेची उन्नती साधावी आरण

विील औदायाची दे शभक्तीने पितफेड किावी, अशा प्रकािची आस्था आपल्या ठायी आहे , याची थोडीतिी
लक्षणे, कोणत्या तिी प्रकािे , त्यांनी दाखरवली आहे त काय? मग जनतेच्या नैरतक आरण बौरद्धक

कल्याणाची प्रगती साधण्यासाठी वरिष्ठ वगीयांची शैक्षरणक पातळी वाढली पारहजे, असा दावा कशाच्या

जोिावि केला जातो? वरिष्ठ वगीयांच्या बाजूने केला जाणािा हा दावा वस्तुस्स्थतीवि रटकता, ति
सोन्याहू न रपवळे होते . मग ‘िाष्ट्रीय कल्याणाची’ वृरद्ध िंाले ली आहे वा नाही, हे दशवरवण्यासाठी नुसती

महारवद्यालयांतील रवद्याथ्यांची संख्या आरण रवद्यापीठीय पदव्यांच्या याद्या पुढे केल्या असत्या, तिी काम
भागले असते . मग प्रत्येक िँगलिची गणना िाष्ट्ररहतैषी पुरुषात िंाली असती, जंगलांतील रशकािीसंबध
ं ीचे

कायदे आरण दहा पौंड कि भिणािास मतदानाचा रमळाले ला हक्, यांचा संबंध िाज्यघटनेच्या
कल्याणकािकते शी जसा जोडण्यात येतो, तित् डीन आरण प्रॉक्टि या पदांच्या नेमणुकीचा संबध
ं
दे शरहताशी जोडता आला असता.”

या उच्च रशक्षणपद्धतीची ढळढळीत रदसून येणािी प्रवृत्ती म्हणजे रतच्यामुळे वरिष्ठ अरधकािपदे ही

िाह्मणवगाची सववस्वी रमिासदािी होऊन बसले ली आहे . सिकािला ियते च्या कल्याणाची खिीखु िी

कळकळ असेल, ति या पद्धतीचे नानाप्रकािचे हे दु रुपयोग थांबवून सिकािी नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात अन्य
जातीच्या लोकांचा हळू हळू रशिकाव होण्यास वाव करून दे णे आरण त्या प्रमाणात िाह्मणवगाच्या

रमिासदािीला उत्तिोत्ति आळा घालणे हे सिकािचे आद्य कतवव्य ठिते . रशक्षणाची सद्यःस्स्थती ध्यानात घेता
तीत असे किणे अशक्यप्राय आहे , असे म्हणण्याकडे काही मंडळींचा कल होईल. यावि आमचे उत्ति असे
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आहे की, उच्चवगीय लोक आपल्या उच्च रशक्षणाची काळजी घेण्यास समथव असल्याने त्याकडील लक्ष जिा
कमी करून, सिकाि जि जनते च्या रशक्षणावि अरधक भि दे ईल, ति नीतीच्या आरण सितवनाच्या दृष्टीने

रकतीतिी चांगले लोक रशकून तयाि होण्यास मुळीच अडचण पडणाि नाही. माझ्या या प्रस्तुत

ग्रंथले खनाचा हे तू शूद्रबांधवांना िाह्मण कसे ठकरवतात, हे सांगणे इतकाच नाही; ति बंगाल प्रांताचे

उदािमनस्क आरण दयाळू ले फ्टनंट गव्हनवि सि जॉजव कॅम्बेल यांच्यासािख्या रवश्वव्यापक सहानु भत
ू ीच्या
िाजकािणी गृहस्थांना, जी ही उच्चवणीय रशक्षणपद्धती सिकािच्याच रहताच्या दृष्टीने उपद्रवी आरण

अपायकािक वाटत आहे , ती ही रशक्षणपद्धती कशी घातकी आहे , याबाबतही सिकािचे डोळे उघडणे , हाही
या ग्रंथले खनाचा हे तू आहे . आपण चोखाळीत असले ल्या मागातील चूक सिकािला लवकिच उमगून येईल

आरण ते उच्चवगीय चष्ट्म्यातून पाहणाऱ्या ले खकांच्या झकवा गृहस्थांच्या मतावि रवश्वास ठे वणाि नाही, अशी
मला मनोमन आशा आहे . अशा िीतीने सपाच्या वेटोळ्याप्रमाणे गुलामरगिीचे जे पाश िाह्मणांनी

शूद्रबांधवांच्या गळ्याभोवती घट्ट आवळले आहे त, त्यातून त्यांची मुक्तता किण्याचे श्रेय सिकािने आपण
होऊन संपादावे. त्याचबिोबि रशक्षणाचा लाभ िंाले ल्या प्रत्येक शूद्रबांधवाचे हे कतवव्य आहे की, त्याने
आपल्या बांधवांच्या सत्यस्स्थतीचे रचत्र सिकािपुढे मांडण्याची कोशीस करून िाह्मणी दास्यातून आपली

सुटका व्हावी, म्हणून यथाशक्ती िंटले पारहजे. प्रत्येक खेड्यापाड्यात शूद्रांसाठी खास शाळा उघडली
पारहजे. मात्र रतच्याशी िाह्मण रशक्षकांचा नु सता संपकवही असता कामा नये. शूद्र हाच िाष्ट्राचा खिाखु िा

पोझशदा आरण आधािस्तंभ आहे . सिकािने आपल्या आर्षथक वा िाजकीय अडचणीवि मात किण्याच्या

दृष्टीने िाह्मणांवि नव्हे , ति शूद्रांविच रवसंबून िारहले पारहजे. शूद्रवगव मनोमन सुखी आरण समाधानी
िंाल्यास भावी काळात त्या वगाच्या िाजरनष्ठेरवषयी कोणत्याही प्रकािचे भय बाळगण्याचे सिकािला कािण
पडणाि नाही.”

प्र थिमणा िशक्षक
या इलाख्यात सववसाधािण जनते च्या प्राथरमक रशक्षणाची खूपच हे ळसांड िंाले ली आहे , यात

रतळमात्र शंका नाही. काही वषांपूवीच्या मानाने या इलाख्यातील प्राथरमक शाळांची संख्या सध्या वाढले ली

असली, तिी समाजाची गिज भागरवण्याच्या दृष्टीने ती मुळीच पुिेशी नाही. सिकाि रशक्षणासाठी म्हणून

एक खास कि घेते. पण ह्या किांतून गोळा होणािा रनधी ज्या कामासाठी उभा केले ला आहे , त्यावि खचव
होत नाही, ही शोचनीय गोष्ट आहे . या प्रांतातील नऊ दशांश गावांना म्हणजे जवळजवळ दहा लाख मुलांना

प्राथरमक रशक्षणाची कसलीही सोय उपलब्ध केले ली नाही, असे सांरगतले जाते . शेतकऱ्यांचे कमालीचे

दारिद्र्य; त्यांच्यातील स्वावलं बनाचा अभाव, सुरशरक्षत आरण बुरद्धमान वगावि अवलं बून िाहण्याची त्यांना
जडले ली सवय या गोष्टींना, त्यांची ही शैक्षरणक क्षेत्रातील शोचनीय अवस्थाच कािणीभूत आहे .

वंशपिंपिा ले खनावि उपजीरवका किणािे िाह्मण, प्रभू इत्यादी वगव आरण व्यापािीवगव हे च बहु धा

शहिातूनसुद्धा रशक्षणाचा लाभ घेताना आढळतात. शेतकिी आरण इति तत्सम वगांना प्राथरमक रशक्षणाचा
लाभ प्रायः घेता येत नाही. या वगांपैकी काही थोडी मुले प्राथरमक आरण माध्यरमक शाळांत घातली जातात.
पण दारिद्र्यादी कािणामुळे ती या शाळांत रटकून िाहात नाहीत. घिकाम झकवा दु सिा एखादा कामधंदा
रमळाला की ती स्वाभारवकच शाळा सोडू न दे तात. शाळे त रटकून िाहण्याच्या दृष्टीने रवशेष प्रलोभने

नसल्यामुळे खेड्यामधल्या शेतकिीवगाची बहु तेक मुले शाळे पासून दू िदू िच िाहातात. एकति हा
शेतकिीवगव पिाकोटीच्या दारिद्र्याने गांजले ला असतो. रशवाय त्याला आपली मुले गुिेढोिे िाखण्यासाठी
आरण शेतकीच्या कामासाठी हवी असतात. शाळांच्या संख्येत वाढ किण्याबिोबिच या वगाला आपली मुले
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शाळे त पाठरवण्यास उत्तेजन रमळावे आरण त्यामध्ये रवद्येची गोडी उत्पन्न व्हावी म्हणून रशष्ट्यवृत्त्यांची व

सहामाही वा वार्षषक बरक्षसांची रवशेष प्रलोभने ठे वणे अगत्याचे आहे . काहीं ठिारवक वयोमयादे पयंत ,
रनदान वयाच्या बािाव्या वषापयंत प्राथरमक रशक्षण सक्तीचे किण्यात यावे, असे मािंे मत आहे . कािण
काहीही असो, मिाठी आरण इंग्रजी भाषा रशकण्याची गोडी नसल्यामुळे मुसलमानवगवसुद्धा या शाळांपासून
दू िच िारहले ला आहे . ज्यामधून मुसलमानांची स्वतःची भाषा रशकरवली जाते, अशा प्राथरमक शाळा फािच
थोड्या आहे त. जातीपातीच्या पूववग्रहदूरषत दृष्टीकोनामुळे इति वगाच्या बिोबिीने वगात बसण्याची

पिवानगी रमळत नाही, म्हणून महािमांग आरण इति करनष्ठ वगव यांना या शाळांतून जवळजवळ मज्जावच
िंाले ला आहे . परिणामी सिकािला त्यांच्यासाठी खास शाळा उघडाव्या लागले ल्या आहे त. पण अशा शाळा

फक्त मोठ्या शहिांतूनच आहे त. (अस्पृश्यांची) पाच हजािांवि वस्ती असूनही उ्या पुणे शहिात अशी

एकमे व शाळा आहे आरण तीत तीसाहू न कमी मुलगे उपस्स्थत असतात. ही परिस्स्थती रवद्याखात्यातील

अरधकाऱ्यांस खरचतच भूषणावह नाही. जातीपातीच्या पूववग्रहामुळे इति शाळांत मज्जाव असल्याने , ज्या

रठकाणी या जातींची वस्ती पुिेशी मोठी असेल, त्या रठकाणी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा उघडाव्या, अशी
कळकळीची रवनंती, मी िाणीच्या जाहीिनाम्यास अनुसरून सिकािला किीत आहे .

गिीब आरण अ्ञतानी जनतेत रवद्येची गोडीच उत्पन्न िंाले ली नसताना, सांप्रतच्या रशक्षणाच्या

परिस्स्थतीत, पिीक्षेच्या रनकालावि रशक्षकांचे वेतनमान ठिरवणे , ही गोष्ट, सामान्य जनतेत रशक्षणप्रसाि
होण्याचा रवचाि केल्यास मुळीच योग्य ठिणाि नाही. पोटापुिती रमळकत होण्याची शाश्वती नसल्यामुळे
कोणीही रशक्षक स्वतः पुढाकाि घेऊन या लोकांसाठी शाळा काढील, असे मला वाटत नाही. ते व्हा या
लोकात रवद्येची गोडी उत्पन्न होण्यासाठी वि सांरगतले प्रमाणे सिकािी शाळा उघडणे व त्यांच्या मुलांसाठी
खास प्रलोभने ठे वणे, या गोष्टी अत्यावश्यक आहे त.

या इलाख्यात सध्या थोड्या सिकािी शाळा चालू आहे त, त्यांमधून दे ण्यात येणािे प्राथरमक रशक्षण

समाधानकािक व भक्म पायावि उभािले ले नाही, हे मी नम्रपणे रनदशवनास आणू इस्च्छतो. हे रशक्षण

रवद्याथ्यांच्या भावी जीवनिमाच्या दृष्टीने कुचकामी आहे , ही सध्याच्या रशक्षणपद्धतीमधील मोठीच उणीव
आहे . मात्र भावी उपयुक्ततेवि दृष्टी ठे वन
ू समाजाच्या गिजा भागरवण्याच्या उरद्दष्टाने रतच्यात सुधािणा
घडवून आणल्यास सांप्रतच्या पद्धतीचाही योग्य रदशेने रवकास किणे शक्य आहे . पण त्यासाठी चालू
रशक्षणयंत्रणा आरण सध्या अनु सिला जाणािा अ्यासिम यांची आमूलाग्र पुनिवचना होणे , अगत्याचे आहे .

(अ) सध्या प्राथरमक शाळांमधून जे रशक्षक नेमले जातात, ते प्रायः िाह्मणच असतात. त्यांच्यापैकी

फािच थोडे नॉमवल रशक्षक रवद्यालयात रशकून प्ररशरक्षत िंाले ले असतात. बाकीचे बहु संख्य रशक्षक
अप्ररशरक्षतच असतात. त्यांचे वेतन ति अगदीच रनकृष्ट असते . ते दहा रुपयांपेक्षा अरधक क्वरचतच असते.
त्यांची पात्रताही एकंदिीत बेतास बातच असते. सववसाधािणपणे व्यावहारिकदृष्ट्या ते सािे अगदी

कुचकामाचे असतात. बहु दा त्यांच्याच नाकतेपणाच्या सवयी, त्यांच्या हाताखाली रशकून तयाि होणािी मुले
उचलतात. वंशपिंपिे ने चालत आले ला आपला धंदा, दु सिे एखादे अंगमे हनतीचे काम झकवा एखादा स्वतंत्र
उद्योग किण्याचे टाळू न ते बहु दा कुठे तिी चाकिी रमळरवण्यासाठी िंटत असतात. माझ्या मते प्राथरमक

शाळांतील रशक्षक हे प्ररशरक्षत असले च पारहजेत; तसेच ते शक्यतो शेतकिीवगापैकीच असले पारहजेत.
िाह्मणवगातले रशक्षक धार्षमक पूववग्रहामुळे करनष्ठ वगीयांशी फटकून वागतात. शेतकिी वगातले रशक्षक
त्या वगात अरधक सहजपणे रमसळतील, त्यांच्या गिजांशी, आशाआकांक्षांशी अरधक चांगल्या िीतीने
समिस होतील. प्रसंगी नांगिाची लु मणी झकवा सुतािाची तासणी हाती घेण्यात त्यांना कमीपणा वाटणाि
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नाही. समाजातील करनष्ठ थिांशी ते तत्पिते ने एकरूप होतील. त्यामुळे अन्य वगांतून आले ल्या रशक्षकांपेक्षा

हे रशक्षक बहु जन समाजावि रहतकािी असा प्रभाव पाडू शकतील. त्यांच्या अ्यासिमात इति सववसाधािण
रवषयांबिोबिच शेतकी आरण आिोग्य यांच्या मूलभूत ्ञतानाचा अंतभाव केला पारहजे. अप्ररशरक्षत असूनही

पूणवपणे लायक ठिले ल्या रशक्षकांना ठे वन
ू बाकीच्या अप्ररशरक्षत रशक्षकांच्या जागी लायक प्ररशरक्षत रशक्षक

नेमण्यात आले पारहजेत. या व्यवसायासाठी अरधक लायक माणसे रमळावीत, म्हणून रशक्षकांचे वेतनमान
वाढवून त्यांच्या परिस्स्थतीत सुधािणा घडवून आणण्यात यावी. रशक्षकाचे रकमान वेतन बािा रुपयांहून

कमी असू नये. मोठ्या वस्तीच्या गावांमधून ते वेतन पंधिा ते वीसपयंत असावे. रहशेबनीस, दस्तैवजारद
कागदपत्रांची नोंदणी किणािा कािकून, पोस्टमास्ति, रतकीटरविेता यांसािखी खेड्यांमधील कामे

रशक्षकांकडे सोपवून त्यांना गांवकािभािात सहभागी करून घ्यावे. असे केल्याने त्यांचा दजा उं चावेल आरण
ज्या लोकात त्यांना वाविावयाचे आहे , त्यांच्यावि त्यांचे रहतकािक असे वजन पडे ल. खेड्यांतील ज्या
शाळांतून अरधक मुले उत्तीणव होतील, त्या शाळांतील रशक्षकांना पगािाखेिीज उत्तेजनाथव खास भत्ता दे ण्यात
यावा.

(ब) अ्यासिमात मोडी-बालबोध ले खनवाचन, रहशेबाची मारहती, सववसाधािण इरतहास,

भूगोल, व्याकिण यांचे प्राथरमक ्ञतान, शेतकीचे प्राथरमक ्ञतान, तसेच नीती आरण आिोग्य यांसंबध
ं ीचे सोपे
धडे अंतभूत
व किावे. शहिातील व मोठ्या गावांतील शाळांच्या अ्यासिमापेक्षा खेड्यांतील शाळांमधील

अ्यासिम कमी असावा. मात्र व्यवहािोपयोगी होण्याच्या दृष्टीने त्यात कसलीही उणीव नसावी.

रवद्याथ्यांना शेतकीच्या पाठांच्या जोडीने प्रत्यक्ष व्यावहारिक रशक्षण दे ता यावे म्हणून एक ‘आदशव’ शेतीची
छोटीशी योजना आखल्यास ती रनरितच फायदे शीि होईल. ही योजना खऱ्याखु ऱ्या कायवक्षमतेने अमलात
आणल्यास रतच्यामुळे सवव दे शाचेच कोटकल्याण साधेल. अँग्लोव्हनाक्यूलि प्राथरमक शाळांतील रवद्यमान
पाठ्यपुस्तकात व्यावहारिक उपयुक्तता आरण प्रगरतशीलता या दृष्टीने फािसा वाव नसल्याने त्यांची

सुधािणा आरण पुनविचना होणे अत्यंत आवश्यक आहे . यांरत्रकी, नीरतबोध, आिोग्य, शेतकी आरण उपयुक्त
कला या रवषयांविील पाठ या पुस्तकांमधून श्रेणीनु साि वाढत्या प्रमाणात दे ण्यात यावे. कि भिणािे आरण
कि न भिणािे यांच्या मुलांना प्राथरमक शाळे ची फी, एकास दोन या प्रमाणात असावी.

(क) प्राथरमक शाळांविील रनिीक्षणयंत्रणा सदोष आरण अपुिी आहे . दु य्यम शाळातपासनीस

वषातून एकदा शाळे ला भेट दे तात. अशा या भेटीपासून म्हणण्यासािखा फायदा होत नाही. अरधक वेळा
नाही तिी, कमीत कमी दि रतमाहीस या सवव शाळांची तपासणी होणे अगत्याचे आहे . पूववसूचना न दे ता इति

वेळीही या शाळांना भेटी रदल्यास ते ही फाि उपयुक्त ठिण्याजोगे आहे , हे ही येथे सुचवावेसे वाटते .

याबाबतीत रजल्ह्यातील झकवा गावातील सिकािी अरधकाऱ्यांवि रवसंबून िाहण्यात अथव नाही. एक ति
त्यांच्यामागे कामे फाि असतात, त्यामुळे या शाळांना भेटी दे ण्यास त्यांना फावत नाही. तसेच त्यांनी

रदले ल्या धूळभेटी अपुऱ्या आरण उडत्या असतात. सामान्यतः रशक्षकवगावि योग्य ते रनयंत्रण िाहण्याच्या
दृष्टीने अधूनमधून युिोपीयन तपासरनसांची दे खिे खही अत्यावश्यक आहे .
(ड) प्राथरमक शाळांच्या संख्येत वाढ किण्यात यावी, यासाठी–
(१) ज्या दे शी शाळांतून प्रमाणपरत्रत रशक्षक नेमले जातील वा आधीच नेमले गेलेले

असतील, अशा शाळांना सढळ हाताने अनु दान रदले जावे.
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(२) स्थारनक किाच्या रनधीपैकी रनम्मा रनधी केवळ प्राथरमक रशक्षणाविच खचव किावा.
(३) आपापल्या हद्दीतील सवव प्राथरमक शाळा स्वखचाने चालरवण्यास नगिपारलकांना

भाग पाडण्यासाठी सिकािने िीतसि कायदा पास किावा.

(४) प्रांरतक झकवा मध्यवती रनधीमधून पुिेसे अनु दान रमळण्याची तितूद किण्यात यावी.
रवद्याथ्यांसाठी बरक्षसे व रशष्ट्यवृत्त्या, तसेच रवरशष्ट अटी पूणव किणाऱ्या रशक्षकांसाठी जादा अनु दान

आरण अन्य भत्ते ठे वण्यात यावे. शाळा चांगल्या कायवक्षम बनण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी रहतकािक ठितील.

मोठ्या शहिांतील नगिपारलकांनी आपल्या हद्दीतील प्राथरमक शाळांचा सववच्या सवव खचव स्वतः

चालरवला पारहजे, असा आदे श नगिपारलकांना दे ण्यात यावा मात्र शाळांचा कािभाि सववस्वी
नगिपारलकांवि सोपवू नये. त्या रशक्षणखात्याच्या दे खिेखीखालीच असाव्यात.

ज्या माध्यरमक झकवा खाजगी इंग्रजी शाळा रशक्षणखात्याच्या रनयमानु साि चालरवल्या जात

असतील, त्यांनाही शक्यता असल्यास आर्षथक सहाय्य किावे, पण हे सहाय्य दिवषी उत्तीणव होणाऱ्या
रवद्याथ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात दे ण्यात यावे. आपल्या रनधीमधून अशी अनु दाने दे ण्याची तितूद किण्याची
नगिपारलकांवि सक्ती असावी, यासाठी सिकािने िीतसि कायदा पास किावा.

प्राथरमक रशक्षणावि खचव किावयाच्या रनधीच्या रवरनयोगयंत्रणेवि सामान्यतः रशक्षणखात्याच्या

संचालकांचे रनयंत्रण असावे.

रजल्हा झकवा स्थारनक पातळीवि सुरशरक्षत आरण बुरद्धमान नागरिकांच्या सरमत्या, रजल्हारधकािी

झकवा रशक्षणखात्याचे संचालक यांच्या रनयंत्रणाखाली नेमता आल्यास, त्यांच्याकडे या अनु दानरनधींची

व्यवस्था सोपरवण्यास हिकत नाही. मात्र सांप्रत पाटील, इनामदाि, सिदाि यांसािख्या अडाणी आरण
अरशरक्षत मंडळींचाच भिणा लोकलबोडातून आहे . ही मंडळी अशा रनधीवि अवश्य ते रनयंत्रण सुजाणपणे
ठे वू शकणाि नाहीत.

िे शी श ळ
मोठी गावे, शहिे झकवा महानगिे यांमध्ये व रवशेषतः ज्या मोठ्या शहिांत िाह्मण वस्ती रवशेष आहे ,

अशा शहिांमध्ये एतद्देशीय शाळा सध्या अस्स्तत्वात आहे त. रवद्याखात्याच्या अलीकडच्या प्ररतवृत्तावरून

अशा एतद्देशीय शाळांची संख्या १,०४९ आहे आरण त्यांत पटावि एकूण २७,६९४ रवद्याथी आहे त. या शाळा

जु न्या गावगाड्याच्या धतीवि चालरवल्या जात असतात. गुणोत्तिाचे पाठांति, थोडे मोडी ले खनवाचन

आरण धार्षमक उताऱ्यांचे पाठांति एवढ्याच गोष्टी या शाळांमधून रशकरवल्या जातात. या शाळांतील
रशक्षकांची रशक्षणशास्त्राशी तोंडओळखही नसते , त्यामुळे ते रशक्षणपद्धतीत सुधािणा घडवून आणण्यास

सामान्यतः अगदी अपात्र असतात. या शाळांची फी २ ते ८ आणेपयंत असते. हे रशक्षक प्रायः िाह्मणवगातील

कुचकामी रन टाकाऊ ठिले ले लोक असतात. जुजबी मिाठी ले खनवाचन व जेमते म त्रैिारशकापयंत
रहशेबरठशेब, एवढीच त्यांची तयािी असते . उदिरनवाहाचा अखेिचा उपाय म्हणून त्यांनी रशक्षकाचा पेशा
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पत्किले ला असतो. इति कोणताही उद्योग किण्यात अपेशी ठिल्यामुळे झकवा ते वढी मुळातच पात्रता

नसल्यामुळे नाइलाजास्तव त्यांनी शाळा उघडले ल्या असतात. खेड्यापाड्यांतील रशक्षकांना प्ररशरक्षत

किण्याची कसलीही सोय सध्या खेड्यांमधून उपलब्ध नाही. रवद्यमान रशक्षकांऐवजी त्यांच्या जागी,
प्ररशक्षण-महारवद्यालयातून तयाि िंाले ला झकवा रनदान दे शी भाषेतील सहावी इयत्ता उत्तीणव िंाले ला
रशक्षकवगव नेमल्यारशवाय या शाळांकडू न भिीव कायव होणाि नाही. सध्याचे रशक्षक सिकािी मदत खु षीने

स्स्वकाितील; पण त्यांना मदत किणे म्हणजे पैशाची व्यथव उधळपट्टी ठिणाि आहे . अशा प्रकािच्या सिकािी
अनु दान घेणाऱ्या शाळे चे एकही उदाहिण माझ्या मारहतीचे नाही. यदाकदारचत् असे अनु दान कोठे रदले

जात असले , ति ते अपवादभूत म्हटले पारहजे. माझ्या मते , अशा शाळांपैकी ज्यांमधून प्रमाणपरत्रत
रशक्षकांची नेमणूक िंाले ली नसेल, त्यांना मुळीच अनु दान दे ण्यात येऊ नये ; पिंतु प्रमाणपत्रे रमळरवले ले

आरण लायक असे रशक्षक नेमले ले असतील, त्यांनाच अनु दान दे ण्यात यावे. तिच खिे खुिे कल्याण
साधे ल.

उच्च िशक्षक
सिकाि उच्च रशक्षणासाठी सढळपणे तितूद किीत असले , तिी त्याने बहु जनसमाजाच्या रशक्षणाची

हे ळसांड चालरवली आहे , अशी हाकाटी गेले काही रदवस सवव दे शभि चालू आहे . उच्च रशक्षण पदिात

पडल्याने ज्या वगाचा प्रत्यक्ष फायदा िंाले ला आहे , अशा वगातील लोकांनी ही हाकाटी मान्य केली नाही,
तिी ती काही अंशी न्याय्यच म्हणावी लागेल. असे असले तिी सध्याच्या परिस्स्थतीत उच्च रशक्षणासाठी

किीत असले ली मदत सिकािने तोडावी, असे कोणीही दे शरहते च्छू म्हणणाि नाही. त्याची एवढीच इच्छा

असणाि की, प्रजाशासनाखाली एक वगवच्या वगव संपूणवपणे दु लवरक्षला जात असल्याने, अन्य प्रगत
वगाबिोबिच, या उपेरक्षत वगाच्याही प्रगतीची रततकीच आस्था सिकािने दशवरवली पारहजे.
झहदु स्थानातील रशक्षण अद्यारप बाल्यावस्थेत आहे . उच्च रशक्षणाथव रदले जाणािे अनु दान थांबरवल्यास ते ही
एकंदि रशक्षणप्रसािाच्या दृष्टीने रवघातकच ठिे ल.

उच्च आरण श्रीमंत वगात, िाह्मण, प्रभु इत्यादी जातींत व रवशेषतः जे लोक ले खणीवि उपजीरवका

चालरवतात, अशा वगात सध्या रशक्षणाची गोडी उत्पन्न िंाले ली आहे . या वगाच्या बाबतीत होणािी सिकािी

मदत िमािमाने कमी किीत नेणे, शक्य आहे . पिंतु ज्या मध्यम आरण करनष्ठ वगांमध्ये रशक्षणाची
म्हणण्यासािखी प्रगती अद्यारप िंाले ली नाही, अशा वगाचे अनु दान थांबरवल्यास ती एक आपत्तीच ठिेल.
अशांचे अनु दान थांबरवल्यास नाइलाजास्तव त्या लोकांना नालायक आरण संकुरचत दृष्टीच्या शाळांमध्ये

प्रवेश रमळरवण्यावाचून दु सिे गत्यंति नाही आरण त्यामुळे एकंदि शैक्षरणक कायाचीच हानी िंाल्यावाचून

िाहाणाि नाही. तसेच कोणत्याही पातळीविची रशक्षणव्यवस्था खाजगी यंत्रणेकडे सोपरवणे इष्ट ठिणाि

नाही. यापुढे बहु त काळपयंत, धंदेरशक्षण असो, वा कािभािरवषयक रशक्षण असो, सवव पातळीविच्या रशक्षण

यंत्रणा सिकािी रनयंत्रणाखालीच िाहाणे योग्य ठिेल. प्राथरमक आरण उच्च या दोन्ही पातळ्यांविील
रशक्षणाचे संवधवन होण्यासाठी आवश्यक असणािी आस्था आरण कृपादृष्टी केवळ सिकािच दाखवू शकेल.

शाळा-कॉले जांविील सिकािी रनयंत्रण काढू न घेतल्यामुळे त्याचे पयववसान रशक्षणाची वाढ

खुंटण्यात होईल; एवढे च नव्हे , ति झहदु स्थानात रभन्न रभन्न िाष्ट्रीयत्वाचे आरण रभन्न रभन्न धमाचे लोक नांदत

असल्यामुळे, जे एकप्रकािचे तटस्थतेचे धोिण ठे वण्याचे सिकािचे आजविचे उरद्दष्ट आहे , ते च जबिदस्त
धोक्यात येईल. ही मदत थांबरवल्यामुळे उच्च आरण श्रीमंत वगामध्ये स्थारनक गिज भागरवण्यापुिती
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स्वावलं बी वृत्ती काही अंशी उत्पन्न होणाचा संभव आहे . पण त्यामुळे एकंदिीत होणािे रशक्षणाचे नु कसान
एवढे मोठे असेल की, अशा स्वावलं बी वृत्तीतून ते भरून काढायचे म्हटल्यास त्याला दीघव कालावधी

लोटावा लागेल. सिकािी नोकऱ्या रमळरवण्यात अयशस्वी िंाले ल्या सुरशरक्षतांना, सढळ अनु दानाची
शाश्वती दे ऊन, उच्च रशक्षणाथव शाळा उघडण्यास उद्युक्त किता येईल. पिंतु उपजीरवकेचे साधन म्हणून
कोणीही माणूस स्वतःच्या बळावि शाळा उघडण्यास धजणाि नाही. असे खाजगी प्रयत्न रटकाऊ आरण

रचिस्थायी होतील झकवा काय आरण त्या प्रयत्नांतून अधेमुधे तिी फळ पदिात पडे ल झकवा नाही, यारवषयी
शंकाच वाटते . श्री. रवष्ट्णूशास्त्री रचपळू णकि आरण श्री. भावे यांनी अशा प्रकािच्या खाजगी शाळा पुण्यात

चालरवले ल्या आहे त. त्यांच्या शाळांना पुिेसे अनु दान रमळाल्यास त्यांच्याकडू न भिीव कामरगिी होईलही.
पिंतु सिकािी माध्यरमक शाळांची गिज त्यांनी भरून रनघणे , कधीही शक्य होणाि नाही.

रमशनिी शाळांपैकी काही शाळा अरतशय कायवक्षमपणे चालरवले ल्या असल्या, तिी त्या शाळांकडू न

रनम्मे रशम्मे सुद्धा कायव साधत नाही. रशवाय सिकािी शाळांकडे रवद्याथीवगव ज्या प्रमाणात आकर्षषला जातो,
त्याच्या रनम्म्यानेही या शाळांकडे आकर्षषला जात नाही. सिकािी शाळांचे हे श्रेष्ठत्व, भिपूि वेतन दे ऊन

ठे वले ल्या रशक्षकांवि आरण प्राध्यापकांविच प्रामुख्याने अवलं बून आहे . असे वेतन दे णें खाजगी शाळांना
पिवडणािे नाही.

सिकािी महारवद्यालयांतून रदल्या जाणाऱ्या रशक्षणाचे स्वरूप सववसाधािण जीवनांतील गिजा

भागरवण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठिावे, असे व्यावहारिक नाही. कािकून आरण रशक्षक मोठ्या प्रमाणावि पैदा

होण्यास मात्र ते उपयुक्त ठिणािे आहे . रशक्षक आरण रवद्याथी या दोघांचेही सािे लक्ष वाजवीहू न फाजील
प्रमाणात मॅररकच्या पिीक्षेवि केंरद्रत िंाले ले असते . रवद्याथ्याला त्याच्या भावी आयुष्ट्यिमात स्वतंत्र जीवन

आिरमण्यास लायक बनरवण्यास उपयोगी पडावे, असे व्यावहारिक अंगच या अ्यासिमाला नसते.
एकंदि दे शातील ्ञतानप्रसािाचा रवचाि केल्यास प्रवेशपिीक्षेस बसणाऱ्या रवद्याथ्यांची संख्या फािशी मोठी
नसली, तिी सिकािी नोकऱ्यांच्या गिजेचा रवचाि केल्यास, ही संख्या मोठीच म्हणावी लागेल. रशक्षण

साववरत्रक आरण सवांच्या सहज आवाक्यातले असते , ति ही संख्या याहू नही मोठी होऊ शकली असती.
यापुढील काळात ती तशी वाढावी आरण ती तशी वाढे ल, अशी मला आशा आहे . उच्च रशक्षणाची व्यवस्था

अशी असावी की, ते घेणे सवांना सुलभपणे पिवडावे. मॅररक पिीक्षेला नेमले ल्या रवरवध रवषयांविील

पुस्तकांच्या याद्या मद्रास आरण बंगाल या प्रांतातील सिकािी गॅिंेटात जशा प्ररसद्ध केल्या जातात, तशाच
येथेही प्ररसद्ध किण्यात याव्या. त्यामुळे खाजगी िीतीने अ्यास करून पिीक्षेला बसणािांस उत्तेजन

रमळवून दे शातील रशक्षणप्रसािास अरधक मोठ्या प्रमाणावि हातभाि लागेल. खाजगीिीत्या अ्यास करून
प्रवेशपिीक्षेला बसण्यास मान्यता दे ऊन मुब
ं ई रवद्यापीठाने जनते ला एकप्रकािचे विदानच रदले आहे . असेच

विदान अरधक उच्चति पिीक्षांच्या बाबतीतही रवद्यापीठाचे अरधकािी उपलब्ध करून दे तील, अशी मी आशा
बाळगतों. बी. ए. आरण एम्. ए. वगैिें पदवीपिीक्षांच्या बाबतीत खाजगी िीतीने अ्यासाला मान्यता
रमळाल्यास अनेक तरुण खाजगी िीतीने अ्यास किण्यात आपला वेळ साथवकी लावतील आरण त्यामुळे
्ञतानप्रसािास आणखी मोठ्या प्रमाणावि हातभाि लागेल. अनेक प्रकािच्या कािणांस्तव ज्यांना कॉले जमध्ये

जाऊन पुढील रशक्षण सुरू ठे वणे पिवडत नाही, अशी रकत्येक उदाहिणे सध्या रदसून येतात. रवद्यापीठाने

खाजगी अ्यासाला मान्यता रदल्यास एकंदि दे शाचे कोटकल्याण होईल व उच्च रशक्षणाप्रीत्यथव सिकािी
खरजन्यावि पडणािा बोजाही पुष्ट्कळ प्रमाणात हलका होईल.
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सिकािी शाळांमधून सिकािी रशष्ट्यवृत्त्या दे ण्याची जी पद्धती सध्या अवलं रबण्यात येते, ती सदोष

आहे . कािण तीमुळे इति वगांची अबाळ होऊन, ज्या वगांमध्ये रशक्षणाची गोडी आधीच रनमाण िंाले ली

आहे , त्याच वगांना व्यथव उत्तेजन रदल्यासािखे होते . ही पद्धती अशा िीतीने व्यवहािात आणावी की,
त्यायोगे ज्या वगांत रशक्षणाची प्रगती मुळीच िंाले ली नाही, अशा वगांतील मुलांच्या वायाला त्यांतल्या
काही तिी रशष्ट्यवृत्त्या येतील.

चढाओढीच्या तत्त्वावि रशष्ट्यवृत्त्या दे ण्याची पद्धत तारत्त्वकदृष्ट्या रकतीही न्याय्य वाटली, तिी

तीमुळे इति वगांतील ्ञतानप्रसािाला हातभाि लागत नाही.

सुरशरक्षतांना पगािी नोकऱ्या रमळण्याच्या प्रश्नासंबध
ं ी रवचाि किता असे रदसून येते की, दे शी

सुरशरक्षत लोक हे प्रायः िाह्मण वा इति उच्चवणीयच असतात आरण त्यांचा कल सववस्वी नोकऱ्या
रमळरवण्याकडे असतो, हे ध्यानात घेतले पारहजे. शाळाकॉले जांतून जेवढे दे शी लोक रशकून बाहे ि

पडतात, ते वढ्या सवांना सिकािी नोकऱ्या रमळणे, शक्यच नसते. रशवाय त्यांच्या अ्यासिमात तांरत्रक
आरण व्यवहािोपयोगी रशक्षणाचा अंतभाव नसतो. परिणामी हाताने कष्टाची कामे किणे झकवा अन्य
िोजगािधंदे स्वीकािणे त्यांना अरतशय अवघड जाते . नोकिीच्या बाजािात भाऊगदी आहे आरण सुरशरक्षत
झहदी लोकांस पगािी नोकऱ्या रमळणे मुस्ष्ट्कल िंाले आहे , अशी जी हाकाटी सध्या ऐकू येते ती याचपायी

होय. आता काहीअंशी एक गोष्ट खिी आहे की, काही रवरशष्ट उद्योगधंद्यांत खिोखिच फाजील गदी िंाले ली

आहे . पण त्यावरून या लोकांना किता येण्याजोगे अन्य िोजगाि धंदेच उपलब्ध नाहीत, असे रसद्ध होत
नाही. सवव दे शाचा रवचाि केल्यास, रशकून तयाि िंाले ल्या लोकांची सांप्रतची संख्या अत्यल्पच म्हणावी
लागेल. ही सुरशरक्षतांची संख्या शेकडो पटीने वाढे ल व केवळ नोकिीच्या पाठीमागे लागण्याची गिज न

पडता, त्या सवांना उपयुक्त व्यवसाय आरण िोजगािधंदे पुिेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील, असा काळ
फािसा दू ि नाही.

सिते शेवटी मला रशक्षण आयोगाला एक रवनंती किावयाची आहे , ती ही आहे की, त्याने रस्त्रयांमध्ये

प्राथरमक रशक्षणाचा प्रसाि आणखी मोठ्या प्रमाणावि होईल, अशा प्रकािच्या उपाययोजनांना संमती द्यावी.
जोतीर व गोकविर व फुले ,
पुणे,

व्यापािी, शेतकिी आरण नगिरपते,

१९ आक्टोबि १८८२.

पेठ जुनागंज, पुणे.
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—समण प्त—

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ६
मणह त्मण जोतीर व गोकविर व फुले य च्ं य
चिरत्र च ा लपट

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ६
मणह त्मण जोतीर व गोकविर व फुले य च्ं य चिरत्र च ा लपट
(१८२७–१८९०)
घटन

वषम

जन्म

१८२७

पंतोजीच्या शाळे त मिाठी रशक्षण

१८३४–३८

कावडी येथील िंगडे पाटील यांच्या कन्येशी रववाह
रमशनिी शाळें तील माध्यरमक (इंग्रजी) रशक्षण

१८४०
१८४१–४७

लहु जीबुवाकडे तालीम आरण िांरतकािक रवचाि

१८४७

टॉमस पेनकृत ‘िाइट्ट्स् ऑफ् मॅन्’ या ग्रंथाचे मनन

१८४७

उच्चवणीय लग्नाच्या रमिवणुकीत िंाले ला अपमान

१८४८

शूद्रारतशूद्रांसाठी मुलींची शाळा

१८४८

शूद्रारदकांना रशक्षणदान किण्याचे व्रत घेतल्याने सौभाग्यवतीसह किावा

१८४९

मिाठी प्रकाशनांना अनु दान दे ण्याची मागणी किणाऱ्या सुधािकांच्या सभेला

१८४९

रचपळू णकिांच्या वाड्यांतील व िास्तापेठेतील मुलींच्या शाळांची स्थापना

१८५१

लागले ला गृहत्याग.
रदले ले संिक्षण.

मे . कँडी यांच्या अध्यक्षतेखाली रशक्षणकायाबद्दल सिकािी रवद्याखात्याकडू न
सत्काि.

१६ नोव्हें बि १८५२

स्कॉरटश रमशनऱ्यांच्या शाळे त अधववळ
े रशक्षकाची नोकिी

१८५४

‘तृतीय ित्न’ नाटकाचे ले खन

१८५५

िात्रीच्या शाळे ची स्थापना

१८५५

मािे कऱ्यांकडू न हत्येचा प्रयत्न

१८५६

शाळांच्या व्यवस्थापक मंडळातून रनवृत्ती

१८५८

रवधवा-पुनर्षववाहास साहाय्य

१८६०

बालहत्या-प्ररतबंधकगृहाची स्थापना

१८६३

तुकािाम तात्या पडवळकृत ‘जारतभेदरववेकसाि’ या ग्रंथाच्या रितीयावृत्तीचे
प्रकाशन.

१८६५

वडील गोझवदिाव यांचा मृत्यू

१८६८

घिचा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला किणे

१८६८

‘छत्रपंरत रशवाजी िाजे भोसले यांचा पवाडा’

जून १८६९

‘िाह्मणांचे कसब’

१८६९

अनु क्रमणिका

‘पवाडा–रवद्याखात्यातील िाह्मण पंतोजी’

१८६९

‘गुलामरगिी’

१ जून १८७३

‘सत्यशोधक समाजाची स्थापना’

२४ सप्टें बि १८७३

दयानंद सिस्वतींची रमिवणूक

१८७५

सत्यशोधक समाजाच्या रतसऱ्या वार्षषक समािंभाची हकीगत
पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोटव

२४ सप्टें बि १८७६
२० माचव १८७७

पुणे सत्यशोधक समाजाचा रनबंध व वक्तृत्व समािंभ
दु ष्ट्काळरवषयक रवनंती पत्र

१२ एरप्रल १८७७
१७ मे १८७७

पुणे नगिपारलकेचे सदस्यत्व

१८७६-८२

दारूची दु काने उघडण्यास नवे पिवाने दे ऊ नयेत, म्हणून पत्र
‘हं टि रशक्षण आयोगापुढे सादि केले ले रनवेदन’

१८ जु लै १८८०
१९ ऑक्टोबि १८८२

शेतकऱ्याचा असूड

१८ जु लै १८८३

मिाठी ग्रंथकाि सभेस पत्र

११ जून १८८५

‘सत्साि ि. १’

१३ जून १८८५

‘सत्साि ि. २’

ऑक्टोबि १८८५

‘इशािा’

१ ऑक्टोबि १८८५

ग्रामजोश्यांच्या हक्ासंबंधी जुन्नि कोटाचा रनणवय
मामा पिमानंद यांस पत्र

२९ माचव १८८६
२ जून १८८६

‘सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सवव पूजा-रवधी’

जून १८८७
१० जु लै १८८७

मृत्युपत्र तयाि केले
ड्यूक ऑफ कनॉटचा सत्काि आरण फुले कृत दं भस्फोट
जनतेकडू न सत्काि आरण ‘महात्मा’ ही पदवी अपवण
‘साववजरनक सत्य धमव पुस्तक’ या मिणोत्ति (स. १८९१) प्ररसद्ध िंाले ल्या
पुस्तकाचे ले खन.
मृत्यू

२ माचव १८८८
११ मे १८८८
१ एरप्रल १८८९
२८ नोव्हें बि १८९०

—समण प्त—

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ७
संिभम-िटप

अनु क्रमणिका

संिभम-िटप
मणह त्मण फुल्य च्ं य समणग्र व ङ्मणय त ज्य पराीय व्यक्तींच स्पष्ट
न मणिनिे श ाेले ल आढळतो अश व्यक्ती
र कीब ई : मणह र की स्व्हक्टोिरय :— पृ. ८१, ८८, ११२, ११६, १८६, २३३, ५२३, ५४३, ६१८.
स्व्हक्टोरिया अले क्िंांरड्रना रहचा जन्म १८१९ साली िंाला. ती १८३७ साली ग्रेट रिटन व

आयलं डची िाणी म्हणून गादीवि आली. १८५७ च्या उठावानंति ईस्ट इंरडया कंपनी नष्ट होऊन रतच्या

नावाने झहदु स्थानचा िाज्यकािभाि सुरू िंाला, त्यावेळी रतने काढले ला जाहीिनामा प्ररसद्ध आहे .

“झहदु स्थानची सम्रा्ञती” (एम्प्रेस ऑफ इंरडया) असा पुढे रतने रकताबही धािण केला. रतच्या कािकीदीत
रिरटश साम्राज्याची सत्ता व वैभव कळसाला पोहचले ले होते . १९०१ च्या जानेवािीत रतचे रनधन िंाले .
मणॅिाआव्हे ली िनाोलो.—पृ. १२९.
(इ. स. १४६९–१५२७) इटलीचा मुत्सद्दी व िाजकीय रवचािवंत. “द रप्रन्स” हा त्याचा ग्रंथ

रवख्यात आहे .

नीरो.—पृ. १२९.
(इ. स. ३७–६८) क्लॉरडयस सीिंि–ड्रसस जिमॅरनकस हे नाव धािण किणािा िोमचा सम्राट.

इ. स. ५४ ते ६८ ही त्याची कािकीदव
अल िरा.–पृ. १२९.

(इ. स. ३७०–४१०) रवसीगॉथ लोकांचा िाजा. याने िोम झजकले होते .
येशू ििस्त.–पृ. १७४, ४७८, ५३०.
पिंतु पुढे जेव्हा तो एके दीनांचा कैवािी, महापरवत्र सत्य्ञतानी, सत्यवक्ता, बळीिाजा या जगात

उत्पन्न िंाला “येथपासून अखेिीस जेव्हा त्या बळीिाजास चाि दु ष्ट लोकांनी सुळावि दे वरवले ” येथपयंतच्या
मजकुिात फुल्यांनी अप्रत्यक्षिीत्या उल्लेख केला आहे . तो येशू रिस्तांचा आहे हे सहज लक्षात येण्यासािखे
आहे . येशू ििस्त (जीझस ख ईष्ट) हा मे िीचा पुत्र. रिस्ती धमाचा संस्थापक. रििन त्याला दे वाचा पुत्र
झकवा मसीहा (प्रेरषत) मानतात. त्याला सुळावि चढवून रखळे ठोकून ठाि मािण्यात आले .
िमणस्टर टॉमणस पे न्स (थॉमणस पे न).–पृ. १७४; १८७.
(जन्म २९ जानेवािी १७३७, मृत्यू-८ जून १८०९) टॉम पेनला बालपणी फाि दु ःख व कष्ट भोगावे

लागले . ते िाव्या वषी रशक्षण थांबवून वरडलांना व्यापािात मदत किणे त्याला भाग पडले . वयाच्या सोळाव्या
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वषी पेनने गृहत्याग केला. काही वषे रिटनमधील अबकािी खात्यात त्याने नोकिी केली. त्यानंति तो

अमे रिकेत गेला आरण त्याने ते थील लोकांची कड घेऊन रिटनच्या िाजावि व सिकािवि कडक टीका

किणाऱ्या अनेक पुस्स्तका प्रकारशत केल्या. “कॉमन सेन्स”, “पब्लीक गुड”, “द िाईट्ट्स ऑफ मॅन” ही
त्यांची पुस्तके वादरवषय बनली होती. फ्रेंच िाज्यिांतीच्या काळात पेन फ्रान्सला गेला आरण त्याने फ्रेंच
िाज्यिांतीचे समथवन केले . “द िाईट्ट्स ऑफ मॅन” या १६ माचव १७९१ िोजी प्रकारशत िंाले ल्या पुस्तकात
त्याने एडमंड बकवच्या “रिफ्ले क्शन्स ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रान्स” या पुस्तकातील मतांचे खंडन केले होते.

पेनच्या या पुस्कताचा जोतीिाव फुल्यांवि रवलक्षण प्रवाभ पडले ला होता. ‘साववजरनक सत्य धमव पुस्तका’त
सत्यवतवन किणाऱ्यांरवषयी फुल्यांनी जे ३३ रनयम सांरगतले आहे त, ते पेनच्या मानवी हक्ांसंबध
ं ीच्या
रवचािांवि आधािले ले आहे त. रवष्ट्णुशास्त्री रचपळू णकि यांनी ज्याप्रमाणे फुल्यांच्या ले खनातील ग्राम्य भाषा.

व्याकिणाच्या चुका व हास्यास्पद व्युपत्ती यावि टीका केली होती तशीच टीका पेनच्या पुस्तकावि त्याच्या
टीकाकािांनीही केली होती. जॉजव चामसव या टोपण नावाने रलरहणाऱ्या ले खकाने पेनचे चरित्र रलरहताना

त्याचा जवळजवळ रनम्मा भाग पेनने इंग्रजी भाषेत रलरहताना इंग्रजी व्याकिणाचे रनयम धाब्यावि बसवून
कसे ले खन केले हे रसद्ध किण्यासाठी खची घातला होता.

अमणे िराेतील िवद्व न प
ं ैाी प रार : िथओडोर प रार :–पृ. २८९.
(१८१०–१८६०) युरनटे रियन या रिस्ती संप्रदायाचा अमे रिकेतील धमोपदे शक व समाजसुधािक.

१९ मे १८४१ िोजी त्याने “अ रडस्कोसव ऑफ द रास्न्िंयंट अॅन्ड पमवनंट इन रििीऑरनटी” या रवषयावि
रदले ल्या व्याख्यानाने खळबळ उडाली. त्याचा चमत्कािांवि रवश्वास नव्हता. रविोधकांनी त्याला

“पाखंडी”, “नास्स्तक” ठिरवले असले तिी, तो एकेश्विवादी होता. गुलामरगिी नष्ट किावी, फाशीची रशक्षा
िद्द किावी यासाठी त्याने सतत प्रयत्न केले .“ले टि टू द पीपल ऑफ युनायटे ड स्टे ट्ट्स” हे त्याचे
गुलामरगिीबद्दलचे पुस्तक आरण १८५६ साली पुस्तकरूपाने प्ररसद्ध िंाले ली त्याची गुलामरगिीरवरुद्धची

भाषणे जोतीिावांनी वाचली असावीत. त्याने रमतपानाच्या मोरहमे त रहिीिीने भाग घेतला. रस्त्रयांच्या हक्ांचा

जसा त्याने नेहमीच जोिदाि पुिस्काि केला तसा त्याने रशक्षण प्रसािाविही भि रदला. त्याचे रिस्ती
धमारवषयीचे ग्रंथ वाचताना जोतीिावांना “समानधमा” भेटल्याचा प्रत्यय आला असण्याची शक्यता आहे .
जौरस्व्हसस हे ब स िरख (जॉजम िरन्सो जस्व्हमस) :– पृ. १८१.
(६ ऑक्टोबि १७९४–१४ ऑक्टोबि १८५१) जस्व्हवस हे लष्ट्किातील इंरजरनयि होते . दे शी

भाषेतील ग्रंथांचे मुद्रण व प्रकाशन किण्याचे त्यांनी कायव केले . १८२२ ते १८३० या काळात ते नेरटव
एज्युकेशन सोसायटीचे सरचव होते . भाषांतिे झकवा नवीन ग्रंथ किणाऱ्यांस पारितोरषके दे ण्याची योजना
अंमलात आणण्यास त्यांनी हातभाि लावला. गरणत रवषयाविच्या पुस्तकांचे त्यांनी भाषांति केले . महािाष्ट्र
भाषेचा कोश व अन्य शालोपयोगी पुस्तके छापण्याचे श्रेयही त्यांना रदले जाते .
जॉजम वॉकशग्टन :–पृ. १८७, २८८.
(१७३२–९९).–अमे रिकेतील व्हर्षजरनया या वसाहतीत एका शेतकऱ्याच्या कुटु ं बात जन्मले ल्या

जॉजव वाझशग्टनचे रशक्षण फािसे िंाले नव्हते. १७५२ मध्ये त्याने सैन्यात प्रवेश घेतला. १७६३ सालापासून
त्याचे रिरटशांशी मतभेद होऊ लागले . १७७४ साली भिले ल्या परहल्या काँरटनेंटल काँग्रेसमध्ये त्याने
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व्हर्षजरनयाचा एक प्ररतरनधी म्हणून भाग घेतला. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी िंाले ल्या युद्धाचा तो एक नेता

होता. अमे रिका स्वतंत्र िंाल्यानंति तो अमे रिकेच्या संघिाज्याचा परहला अध्यक्ष बनला. १७९७ साली त्याने
रतसऱ्यांदा अध्यक्षपद भूषरवण्यास नकाि दे ऊन रनवृत्ती पत्किली आरण १७९९ मध्ये त्याचे रनधन िंाले .
लफेटे : लफ येत :–पृ. १८७.
(१७५७–१८३४).–फ्रान्समधील एक सिदाि, सेनानी आरण िाजकीय नेता. त्याने अमे रिकेच्या

स्वातंत्र युद्धात सेनापती म्हणून महत्त्वाची कामरगिी बजावली.
र म्युलस आिक रीमणस (रोम्युलस आिक रीमणस) :–

हे दोघे जु ळे भाऊ होते . दोघांनाही लहानपणीच त्यांच्या आईने टाकून रदल्याने एका लांडग्याच्या

मादीने त्यांना वाढरवले अशी कथा िोमन लोकांमध्ये प्रचरलत होती. िोम्युलसने मोठा िंाल्यानंति िीमसला
ठाि मािले आरण इ. स. पूवी ७५३ साली िोम शहि वसरवले आरण तो िोमचा परहला िाजा िंाला.
झरक्सीस :–पृ. २९९.
(इ. स. पूवी ५१९ ते ४६५ हा काळ).–पर्षशया झकवा इिाणचा िाजा (इ. स. पूवी ४८६ ते ४६५ हा

काळ) याने इ. स. पूवी ४८० साली ग्रीसवि आिमण केले होते .
हनीबॉल :–पृ. २९९.

(इ. स. पूवी २४७ ते १८३ हा काळ).–हॅनीबल हा काथेजचा सेनापती होता. याने आल्पस पववत

ओलांडून िोमवि हल्ला केला. अखेि रक्वटस फेरबयस मॅस्क्िंमस या िोमच्या सेनापतीने त्याच्याबिोबि सिळ
संघषव टाळू न त्याची िसद तोडू न त्याला पिाभूत केले .
ज्युिलयस सीझर :–पृ. २९९, ३००, ५४९.

गाइअस ज्युरलयस सीिंि (इ. स. पूवी १०० ते ४४ हा काळ) िोमचा सेनापती, मुत्सद्दी व

इरतहासकाि इ. स. पूवी ४९ ते ४४ या वषात िोमवि हु कुमत गाजवणाऱ्या या हु कुमशहाचा खून किण्यात
आला.

ब्रूटस :– पृ. ३००.
(िूटस माकवस ज्युरनअस) (इ. स. पूवी ८५ ते ४२ हा काळ).–िोमचा िाजकीय नेता व

लष्ट्किातील अरधकािी. ज्युरलयस सीिंिचा हा रमत्र असूनही त्याने त्याच्या खु नाचा कट िचून सीिंिचा
खून घडवून आणला.
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सीिपयो :–पृ. २९९.
(सीरपयो आरफ्रकॅनस पस्ब्लअस कॉनेरलअस) (इ. स. पूवी २३७ ते १८३ हा काळ).–िोमचा

सेनापती. दु सऱ्या प्युरनक युद्धाचा रवजेता.
रीव्हज् हे न्री िवल्सन :–पृ. १९२.

ईस्ट इंरडया कंपनीच्या सेवत
े दाखल होण्यापूवी त्याने हे लीबिीच्या महारवद्यालयात १८२३–२५ या

काळात रशक्षण घेतले . १८५२ ते १८६२ या काळात तो मुंबई इलाख्यात दरक्षण रवभागाचा आयुक्त म्हणून

काम किीत होता. त्याचा जोतीिावांशी परिचय याच काळात िंाला असावा. िीव्हज् गव्हनविच्या
कौस्न्सलचाही सभासद होता. १८६२ साली सेवारनवृत्त िंाला आरण ७ माचव १८६४ िोजी त्याचे रनधन िंाले .
हंटर सर िवल्यमण िवल्सन :–पृ. २४१, २४२, २८८, ५२२, ५२३.
(जन्म १५ जु लै १८४०, मृत्यू ७ फेिुवािी १९००).–ग्लासगो अकादमी तसेच पॅरिस व बॉन येथे

रशक्षण घेतल्यानंति तो १८६२ साली बंगाल प्रांतात नोकिी करू लागला. त्याने झहदु स्थानासंबध
ं ी रवशेषतः

बंगाल प्रांतासंबध
ं ी रवपुल ग्रंथले खन केले . बंगाल प्रांतासंबंधी आकडे वािी दे णािे २० खंड आरण १२८
स्थारनक गॅिंेरटयसव प्ररसद्ध केल्यानंति त्याने इंरपरियल गॅिंेरटयि ऑफ इंरडयाचे ९ खंड १८८१ साली
आरण १४ खंड १८८५–८७ या काळात प्ररसद्ध केले . याखेिीज झहदु स्थानच्या इरतहासासंबध
ं ी त्याने
रलरहले ले दोन खंड प्रकारशत िंाले असून लॉडव डलहौसी व लॉडव मे यो यांची त्याने रलरहले ली चरित्र्येही

प्ररसद्ध िंाली आहे त. सि रवल्यम हं टि १८७१ साली झहदु स्थान सिकािच्या सांस्ख्यकी रवभागाचे
महासंचालक होते . तसेच १८८१ ते १८८७ या काळात कायदे मंडळाचे सभासदही होते . १८८२–८३ मध्ये

त्याने रशक्षण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले . १८८६ साली तो रवत्त आयोगाचा सदस्य होता. तसेच तो

कलकत्ता रवद्यापीठाचा कुलगुरूही होता. १८८७ साली रनवृत्त िंाल्यानंति तो ऑक्सफडव ला स्थारयक
िंाला. त्याला इंग्लं डमधील रवद्यापीठांनी सन्माननीय पदव्या रदल्या, ति महािाणी स्व्हक्टोरियाच्या
कािकीदीत त्याला पदव्या बहाल किण्यात आल्या.
पे री सर थॉमणस अस्स्ामन :–पृ. २४३, ६६५.
(जन्म २० जुलै १८०६, मृत्यू २२ एरप्रल १८८२).–१८२९ ते १८३१ या वषात केंरिज व म्युरनच

येथील रवद्यापीठांत रशक्षण घेतल्यानंति तो १८३४ साली बॅरिस्टि िंाला. १८४१ साली त्याची मुंबई उच्च
न्यायालयाचा न्यायमूती म्हणून नेमणूक िंाली, आरण १८४७ मध्ये तो सिन्यायाधीश म्हणून काम करू

लागला. बोडव ऑफ एज्युकेशनचे अध्यक्षपद त्याने दहा वषे भुषरवले . १८५२ साली रनवृत्त िंाल्यानंति तो

रवलायतेस पितला. १८५४–५९ या काळात संसद सदस्य म्हणून आरण १८५९ ते १८८२ या काळात भाित
मंत्र्यांच्या सल्लागाि मंडळाचा सभासद म्हणून त्याने कायव केले .
ाँपबेल सर जॉजम :–पृ. १३७, २४६.
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(१८२४–९२).–आय.सी.एस., १८४२ साली ईस्ट इंरडया कंपनीची नोकिी पत्किल्यानंति

पंजाबात व वायव्य सिहद्द प्रांतात, तसेच १८५७ च्या उठावाच्या वेळी रदल्ली-आग्रा वगैिे भागातही त्याने

काम केले . १८६२ साली कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा न्यायमूती म्हणून, नोव्हें बि १८६७ मध्ये मध्य प्रांताचा
मुख्य आयुक्त म्हणून आरण माचव १८७१ ते एरप्रल १८७४ पयंत बंगाल प्रांताचा ले फ्टनंट गव्हव नि म्हणून त्याने
केले ले कायव लक्षात िाहण्यासािखे होते . बंगालमध्ये त्याने रवशेषतः प्राथरमक रशक्षणाच्या प्रसािास चालना

रदल्यामुळे जोतीिाव फुल्यांना त्याच्यारवषयी फाि आदि वाटत असे. १८७५ ते १८९२ या वषात सि जॉजव

कँपबेल हा रिटनमधील संसदे चाही सदस्य होता. त्याने झहदु स्थानासंबंधी रलरहले ल्या अने क ग्रंथांपैकी
जमीनधािा पद्धतीसंबंधी रलरहले ले पुस्तक त्या काळात गाजले होते .

लॉडम िरपन : जॉजम फ्रेडिरा सॅम्युएल रॉिबन्सन :–पृ. ५२२, ५२३, ५४७.
अलव ऑफ रिपन (जन्म २४ ऑक्टोबि १८२७, मृत्यू ९ जु लै १९०९).–त्याचे वडील व्हायकाऊंट

गोडे रिच १८२७ साली काही मरहने इंग्लं डचे पंतप्रधान होते . १८५२ ते १८७१ या काळात इंग्लं डमधील
उदािमतवादी पक्षातफे संसदे चा सदस्य म्हणून आरण मंरत्रमंडळाचा सभासद म्हणून काम केल्यानंति
रिपनने सरिय िाजकािणातून अंग काढू न घेतले . १८८० साली पंतप्रधान ग्लॅ डस्टनने त्याची झहदु स्थानचा
व्हाइसिॉय म्हणून नेमणूक केली. सॉडव रलटनने कायदा करून रहिावून घेतले ले मुद्रण स्वातंत्र्य त्याने झहदी

लोकांना पुन्हा बहाल केले . स्थारनक स्विाज्य संस्थांना अरधकाि दे ण्यास तो अनु कूल होता. येथील गोऱ्या
अरधकाऱ्यांना तसेच व्यापाऱ्यांना त्याचे हे उदाि धोिण आवडले नाही. रडसेंबि १८८४ मध्ये रवलायतेस
पितल्यावि १९०८ सालापयंत कधी सत्ताधािी पक्षाच्या मंरत्रमंडळाचा सदस्य म्हणून ति कधी संसदे तील
रविोधी पक्षाचा सभासद म्हणून तो िाजकािणात भाग घेत िारहला. ९ जुलै १९०९ िोजी त्याचे रनधन िंाले .
अलम ऑफ डफरीन :–पृ. २६०.
फ्रेडिीक–हॅरमल्टन टें पल ब्लॅ कवूड ऊफव अलव ऑफ डफिीन (जन्म २१ जून १८२६, मृत्यू १२

फेिुवािी १९०२).–ऑक्सफडव रवद्यापीठात रशक्षण घेतल्यानंति रिटनमधील उमिाव सभेचा सदस्य म्हणून

त्याने काम केले . १८७२ ते १८७८ पयंत कॅनडाचा गव्हवनि जनिल म्हणून चोख कामरगिी बजावल्यानंति
त्याने िरशयात व तुकवस्तानात काही वषे िाजदू त म्हणूनही काम केले . रडसेंबि १८८४ मध्ये लॉडव रिपन
झहदु स्थानचा व्हाईसिॉय म्हणून रनवृत्त िंाल्यानंति त्याच्या जागी डफिीनची नेमणूक किण्यात आली.
१८८८ साली त्याची व्हाईसिॉय पदाची मुदत संपल्यानंति त्याने प्रथम िोम व नंति पॅरिसमध्ये िाजदूत

म्हणून काम केले . १८९७ साली साववजरनक जीवनातून तो रनवृत्त िंाला आरण १२ फेिुवािी १९०२ िोजी तो
कालवश िंाला.

जोन्स सर िवल्यमण :–पृ. २९३, ५१९.
(जन्म २८ सप्टें बि १७४६, मृत्यू २७ एरप्रल १७९४).–हॅिो व ऑक्सफडव रवद्यापीठात रशक्षण

घेतल्यानंति १७७४ साली तो बॅरिस्टि िंाला. त्याला अिबी, फासी, संस्कृत वगैिे अनेक भाषा येत असत.

१७८३ मध्ये कलकत्ता येथील सवोच्च न्यायालयाचा न्यायमूती म्हणून त्याची रनयुक्ती िंाल्यानंति १७८४
साली त्याने कलकत्त्यास एरशयारटक सोसायटी ऑफ बेंगॉलची स्थापना केली आरण १७९४ साली त्याचे

रनधन होईपयंत तोच या संस्थेचा अध्यक्ष होता. त्याने कालीदासाचे शाकुंतल, जयदे वाचे गीत गोझवद तसेच
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रहतोपदे श वगैिे संस्कृत ग्रंथांचे इंग्रजीत भाषांति केले . झहदू व मुसलमान यांच्या कायद्यारवषयीही त्याने
ले खन केले आहे .

िवल्सन रे व्हरं ड जॉन :–पृ. २९०, २९३, २९५.
(जन्म ११ रडसेंबि १८०४, मृत्यू १ रडसेंबि १८७५).–एझडबिा रवद्यापीठात वैद्यकशास्त्राचे रशक्षण

घेतल्यानंति तो १८२९ साली मुब
ं ईत स्कॉटीश रमशनिी सोसायटीचे काम करू लागला. त्याने दे शी
भाषांतून रशक्षण दे ण्यावि भि रदला. १८६८ साली त्याने मुंबई रवद्यापीठाचे कुलगुरुपदही भूषरवले . झहदू

धमव, झहदूं ची जाती व्यवस्था, सम्राट अशोकाचे रशलाले ख वगैिे रवषयांविचे त्याचे ले खन त्या काळात वादाचे
रवषय बनले होते. १८५८ साली प्ररसद्ध िंाले ल्या त्याच्या “इंरडया थ्िी थाऊजंड इयसव ॲगो” या ग्रंथाने
जोतीिाव फुले प्रभारवत िंाले होते .

जेाब सर जॉजम ले ग्रँड :–पृ. ५१३, ५१९.
(जन्म २४ एरप्रल १८०५, मृत्यू २७ जानेवािी १८८१).–१८२१ साली तो ईस्ट इंरडया कंपनीच्या

लष्ट्किात नोकिी करू लागला. १८३१ ते १८५१ पयंत त्याने काठे वाड, सावंतवाडी, कच्छ येथील
संस्थानांत पोरलरटकल एजंट म्हणून काम केले . १८५७ च्या उठावाच्या वेळी त्याने कोल्हापुिातील बंड

मोडू न काढले . १८६१ साली तो मे जि जनिल म्हणून सेवारनवृत्त िंाला. १८७१ साली त्याचे “वेस्टनव इंरडया
रबफोि अँड ड्यूझिग द म्युरनटी” हे पुस्तक प्ररसद्ध िंाले ते जोतीिाव फुल्यांना आवडले होते .
ली वॉनम र सर िवल्यमण :–पृ. ६१५.
(जन्म १८ एरप्रल १८४६, मृत्यू १९११).–केंरिज रवद्यापीठात रशक्षण घेतल्यानंति तो आय. सी.

एस. होऊन १८६९ साली मुब
ं ई इलाख्यात िाजकीय खात्याचा सरचव म्हणून काम करू लागला. १८९५
साली रनवृत्त िंाल्यानंति तो रवलायतेत पितला आरण त्याने ते थे भाित मंत्र्याचा सल्लागाि म्हणून अनेक वषे
काम पारहले . त्याने झहदु स्थानातील संस्थारनकांसंबध
ं ी पुस्तक रलरहले ले आहे . कोल्हापूिचे िाजषी शाहू
छत्रपती त्याचा महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत नेहमी सल्ला घेत असत.
फॉसेट हे न्री िवल्यमण :–पृ. ३२२.
(जन्म २६ ऑगस्ट १८३३, मृत्यू ६ नोव्हें बि १८८४).–केंरिज रवद्यापीठाचा िँग्लि व फेलो. एका

अपघातात दृष्टी गेल्याने त्याला अंधत्व आले . तो केंरिज रवद्यापीठात अथवशास्त्राचा प्राध्यापक होता. तसेच
काही वषे रिटनमधील संसदे चा सदस्य म्हणून त्याने काम केले . झहदु स्थानातील लोकांच्या दारिद्र्याबद्दल

त्याला काळजी वाटत असल्याने झहदी लोकांच्या आर्षथक दु ःस्स्थतीबद्दल तो इंग्रज िाज्यकत्यांवि कडाडू न
टीका कित असे. झहदी लोकांच्या आर्षथक प्रश्नाबद्दलच्या त्याच्या आस्थेमुळे व जागरूकते मुळे अनेक
सरमत्या नेमाव्या लागल्या. त्याला त्यामुळे “मेंबि फॉि इंरडया” म्हटले जात असे.

टें पल सर िरचडम :–पृ. ३२२.
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(जन्म ८ माचव १८२६, मृत्यू १५ माचव १९०२).–िग्बी व हे लीबिी येथे रशक्षण घेतल्यानंति जानेवािी

१८४७ मध्ये तो ईस्ट इंरडया कंपनीच्या सेवत
े दाखल िंाला. पंजाब व बंगाल प्रांतांत सरचव म्हणून काम

केल्यानंति १८६२ साली मध्य प्रांताचा मुख्य आयुक्त व १८६७ साली हैद्राबाद संस्थानात िे रसडें ट म्हणून
त्याने चांगली कामरगिी बजावली. १८७४ ते १८७७ पयंत त्याने मुख्यतः दु ष्ट्काळ रनवािणाचे काम केले . १ मे

१८७७ िोजी त्याची मुंबईचा गव्हव नि म्हणून रनयुक्ती किण्यात आली. माचव १८८० मध्ये रनवृत्त होऊन
इंग्लं डला पितल्यावि १८८५ ते १८९६ पयंत तो रिटनच्या संसदे चाही सदस्य होता. त्याने झहदु स्थानातील
आपल्या अनु भवांसब
ं ंधी रलरहले ले ग्रंथ तसेच त्याचे आत्मचरित्र वाचनीय आहे .
वेडरबनम सर िवल्यमण :–पृ. ३०४.
(जन्म २५ माचव १८३८, मृत्यू १९१८).–एझडबिा रवद्यापीठात रशक्षण पूणव केल्यानंति तो १८६०

साली मुंबई इलाख्यात रजल्हा न्यायाधीश म्हणून काम करू लागला. १८८७ मध्ये सेवारनवृत्त होण्यापूवी
त्याने िाजकीय खात्याचे सरचव, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती व मुंबई सिकािचे प्रभािी मुख्य सरचव

ही अरधकाि पदे भूषरवली. १८९३ ते १९०० या काळात तो रिटनमधील संसदे चा सदस्यही होता. इंरडयन

नॅशनल काँग्रेसच्या स्थापनेपासून त्यांचा या संघटनेशी रनकटचा संबध
ं असल्यामुळे १८८९ साली तसेच
१९१० साली त्यांची काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून रनवड किण्यात आली होती. त्याने झहदी लोकांच्या रवरवध
प्रश्नांरवषयी रवपुल ले खन केले आहे .
ग्लॅ डस्टन िवल्यमण एवटम :–पृ. ३२२.
(१८०९–१८९८).–इंग्रज मुत्सद्दी, रलबिल पक्षाचा ने ता. १८६८ ते १८९४ या काळात ग्लॅ डस्टनने

चाि वेळा रिटनचे पंतप्रधानपद भूषरवले .
डॉक्टर फ्रँािलन :–पृ. ३२७.

बेंजारमन फ्रँकरलन (१७०६–१७९०)–अमे रिकेतील रवख्यात मुत्सद्दी, ले खक व शास्त्र्ञत.
सॉक्रेिटस :–पृ. ५५१, ५८२.
(इ. स. पूवी ४७० ते ३९९ हा काळ).–ग्रीक तत्त्ववेत्ता व रशक्षक. सत्य समजावून घेण्यासाठी सतत

प्रश्न रवचािण्याची पद्धत त्याने रवकरसत केली. तरुणांची मने रबघडरवण्याचा आिोप ठे वन
ू त्याला
रवषप्राशन किण्याची रशक्षा सांगण्यात आली.
ड र्णवन च लम स रॉबटम :-पृ. २८९.

(जन्म १२ फेिुवािी १८०९, मृत्यू १९ एरप्रल १८८२).–आपल्या आजोबाप्रमाणे आरण वरडलांप्रमाणे

चालव सने डॉक्टि व्हावे असे त्याच्या घिच्यांना वाटत होते . म्हणून तो एझडबिा रवद्यापीठात वैद्यकीय

रशक्षणासाठी दाखल िंाला, पण त्याने वैद्यकीय रशक्षण अध्याविच सोडू न रदले . १८२८ साली त्याने केंरिज
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रवद्यापीठात प्रवेश घेतला. हे न्स्लो या रमत्राच्या आग्रहामुळे कॅप्टन रफट्ट्िंिॉयच्या नेतृत्वाखाली “बीगल”
जहाजातून त्याने पाच वषे सफि केली आरण दरक्षण अमे रिका, ऑस्रेरलया, न्यूिंीलं ड वगैिे प्रदे शातून त्याने
वनस्पतींचे अनेक नमुने गोळा केले . पक्षी व प्राणी यांच्यारवषयी मारहती गोळा केली व रटपणे तयाि केली.

त्यांच्या आधािे २४ नोव्हें बि १८५९ िोजी त्याने प्ररसद्ध केले ल्या “द ओरिरजन ऑफ स्पेसीज” या पुस्तकाने

खळबळ उडवली. त्या पुस्तकात त्याने मांडले ला उत्िांतीवादाचा रसद्धांत बायबलमधील मानवाच्या

उत्पत्तीबद्दलच्या प्ररतपादनांशी रविोधी असल्याने त्याच्यावि रिस्ती धमोपदे शकांनी िंोड उठवली. “द
रडसेंट ऑफ मॅन” हे १८७१ साली प्ररसद्ध िंाले ले त्याचे पुस्तकही महत्त्वाचे आहे .
मणॅक्समणुल्लर :–पृ. ३४१.
फ्रेडरिक मॅक्समुल्लि (जन्म ६ रडसेंबि १८२३, मृत्यू २८ ऑक्टोबि १९००) यांचा जन्म जमवनीत

िंाला. सप्टें बि, १८४३ मध्ये त्यांनी लाईस्प्िंग रवद्यापीठाची डॉक्टिे ट रमळवली. मे १८४८ मध्ये ते

ऑक्सफडव ला संशोधनारनरमत्त गेले आरण ते थेच स्थारयक िंाले . १८४९ ते १८७४ या काळात मॅक्समुल्लिनी
ऋग्वेदाचे त्याविील सायणाचायांच्या भाष्ट्यासह सहा खंडामध्ये भाषांति प्ररसद्ध केले तसेच प्राचीन संस्कृत
वाङ्मयाचा इरतहासही प्ररसद्ध केला. प्राच्यरवद्यारवशािद म्हणून ते जगरवख्यात िंाले तिी ऑक्सफडव

रवद्यापीठात ते आधुरनक युिोपीय भाषांचे प्राध्यापक म्हणून काम किीत असत. तौलरनक व्याकिण,

भाषाशास्त्र वगैिे रवषयांविचे त्यांचे ग्रंथही महत्त्वाचे मानले जातात. “द सेिेड बुक्स ऑफ द ईस्ट” या

नावाने पन्नास भाषांतरित ग्रंथांचे त्यांनी साक्षेपी संपादन केल्यामुळे आजही हे ग्रंथ संस्कृत न जाणणाऱ्या
अ्यासकांना उपयुक्त वाटतात. रिस्ती धमव स्वीकािले ल्या नीलकंठशास्त्री उफव नेहेम्या गोिे तसेच पंरडता
िमाबाई यांना त्यांच्या रवलायते तील वास्तव्यास मॅक्समुल्लिनी मदत केली होती.
व्ह या ऊंट फॉालं ड :–पृ. ६५३, ६५५.
(१८०३–१८८४) १८४८ ते १८५३ या काळातील मुंबई इलाख्याचे गव्हनवि.
िवल्सन होरे स हे मणन :–पृ. २९१, ५१९.
(जन्म २६ सप्टें बि १७८६, मृत्यू १८ माचव १८६०) इंग्लं डमध्ये वैद्यकीय रशक्षण घेतल्यानंति एच.

एच. रवल्सन ईस्ट इंरडया कंपनीची प्रथम अरसस्टं ट सजवन म्हणून सेवा करू लागला. त्यानंति कलकत्ता

येथील टाकसाळीचा अरधकािी म्हणून त्याची नेमणूक किण्यात आली. िॉयल एरशयारटक सोसायटीचा तो
अनेक वषे संचालक व अध्यक्ष होता. १८३३ ते १८३६ या काळात ऑक्सफडव रवद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून

काम केल्यानंति त्याची इंरडया हाऊसचा ग्रंथपाल म्हणून रनयुक्ती किण्यात आली. सायणाचायाच्या
भाष्ट्याच्या आधािे त्याने केले ले ऋग्वेदाचे भाषांति तसे च त्याने केले ली संस्कृत नाटकांची भाषांतिे यामुळे
त्याने संस्कृत तज््ञत म्हणून नावलौकीक रमळरवला.

ग्र ड
ं फ : जेम्स ाकनगहॅमण ग्र ट
ं डफ :–पृ. ३७, ३८, ४३.
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(जन्म ८ जुलै १७८९, मृत्यू १८ सप्टें बि १८५८) मिाठ्यांचा इरतहासकाि व प्रशासक. जेम्स ग्रँटचे

वडील १७९९ साली रनधन पावल्यानंति त्याची आई मागािे ट रहला रतच्या वडलांच्या मालकीची सवव
मालमत्ता रमळाली आरण जेम्स ग्रँटला आपल्या मातुल घिाण्याचे डफ हे उपनाम घ्यावे लागले . रवद्यालयीन

रशक्षण पूिे होण्यापूवीच जेम्स ग्रँट डफ १८०६ साली मुंबईत आला आरण त्याने लष्ट्किातील नोकिी

पत्किली. १८१७ साली तो पुण्यात माऊंट स्टु अटव एलरफन्स्टनच्या सेवत
े हजि िंाला. त्याच वषी िंाले ल्या
खडकीच्या लढाईत जेम्स ग्रँट डफने दाखवले ल्या प्रसंगावधानामुळे त्याची एलरफन्स्टनच्या रवश्वासू
सहकाऱ्यांमध्ये गणना होऊ लागली. १८१८ साली त्याला कॅप्टन हे पद रमळाले आरण १८२२ पयंत त्याने
पोरलरटकल एजंट म्हणून साताऱ्यास िाज्यकािभािाची धुिा वारहली. याच काळात त्याने मिाठ्यांच्या

इरतहासाची साधनसामुग्री रमळवली. १२ मे १८२३ िोजी तो इंग्लं डला पितला आरण पुन्हा तो झहदु स्थानात
तो कधीच पित आला नाही. नोव्हें बि, १८२७ मध्ये त्याने ईस्ट इंरडया कंपनीच्या नोकिीचा िाजीनामा

रदला. त्याआधी १८२६ साली त्याने रलरहले ल्या मिाठ्यांच्या इरतहासाची परहली आवृत्ती प्ररसद्ध केली.
१८२९ साली डे स्व्हड केपन यांनी बाबा साने यांच्या मदतीने या ग्रंथाचे ग्रँट डफकृत मिाठ्यांची बखि या

नावाने भाषांति केले . जोतीिाव फुल्यांच्या हयातीत ग्रँट डफच्या इंग्रजी ग्रंथाच्या चाि आवृत्त्या आरण
त्याच्या मिाठी भाषांतिाच्याही चाि आवृत्त्या रनघाल्या होत्या. १८६९ साली महात्मा फुल्यांनी प्ररसद्ध
केले ला “छत्रपरत रशवाजीिाजे भोसले ” यांचा पवाडा त्यांनी मुख्यतः ग्रँट डफच्या पुस्तकाच्या आधािे
रलरहला होता.

“आत शी ाृप ळू , क्य ड
ं ी स हे ब न
ं ी बरे च िू सरे नवे पंतोजी तय र ारून ग व
ं ोग व प ठिवण्य च
झप ट च लिवल आहे” :–पृ. २६, ६६३, ६६७, ६७१, ६७३,
हा उल्लेख टॉमस कैंडीबद्दलचा आहे . मे जि टॉमस कैंडी (जन्म १८०६, मृत्यू १८७७) १८२२ साली

झहदु स्थानात लष्ट्किात नोकिी किण्यासाठी आले . जे. टी. मोलस्वथव यांनी आिंरभले ल्या इंग्रजी-मिाठी

कोशाचे काम त्यांनी १८४७ साली पुिे केले . कैंडीसाहे बाने मोलस्वथवला मिाठी-इंग्रजी कोश तयाि
किण्यासही मदत केली होती. १८३७ साली त्याची पुणे पाठशाळे चे व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक किण्यात
आली. त्याकाळी सिकािी शाळांतून चालू असले ली बहु तेक सवव िरमक पुस्तके त्यांनीच तयाि केली होती.
१८५१ ते १८५५ या काळात ते पुण्याच्या पाठशाळे चे प्राचायव होते .
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मणह त्मण फुल्य न
ं ी इंग्रजी ग्रंथ च उल्लेख ाेल आहे , ते इंग्रजी ग्रंथ
िमणस्तरीज ऑफ ि ाोटम ऑफ लं डन :–पृ. २८७.
ही कादं बिी जॉजव रवल्यम मॅकाथवि िे नॉल्डस् (१८१४–१८७९) या एकोरणसाव्या शतकात

लोकरप्रय असले ल्या कादं बिीकािाने रलरहली होती. “लं दन येथील बड्या लोकांची गुप्तकृत्ये” या नावाने
जोतीिावांचे एक रमत्र कृष्ट्णिाव बापूजी मांडे यांनी केले ले या कादं बिीचे मिाठी भाषांति प्रकारशत िंाले

होते . “लं दन िहस्य” या नावाने याच कादं बिीचे मिाठी भाषांति नाटककाि गोझवद बल्लाळ दे वल आरण
शंकि बापूजी मुजुमदाि यांनीही प्ररसद्ध केले होते. जोतीिावांनी मूळ इंग्रजी कादं बिी वाचली असावी कािण
त्यांनी “शेतकऱ्याचा असूड” रलरहले तेंव्हा िे नॉल्डस्च्या या कादं बिीचे मिाठी भाषांति प्ररसद्ध िंाले ले

नव्हते . िे नॉल्डस्ने लष्ट्किात सेवा बजावल्यानंति वृत्तपत्रक्षेत्रात प्रवेश केला. प्रथम वाताहि व नंति
संपादक बनले ल्या िे नॉल्डस्ला कष्टकिी वगाबद्दल रजव्हाळा वाटत होता आरण िांतीकािी चळवळीबद्दल

तो उघड उघड सहानु भत
ू ी व्यक्त किीत असे. ५८ कादं बऱ्या व १० अन्य पुस्तके रलरहणाऱ्या या लोकरप्रय

कादं बिीकािारवषयीची नोंदही अनेक इंग्रजी वाङ्मयाच्या इरतहासात आढळत नाही. “मधली स्स्थती” ही
कांदबिी रलरहताना हिी नािायण आपयांनी िे नॉल्डस्च्या “ओल्ड लं डन” या कादं बिीचा आधाि घेतला
होता.

अंाल टॉम्स ाेिबन :–पृ. ३९३.
गुलामरगिीच्या प्रथेचा रधःकाि किणािी ही कादं बिी हॅरिएट एरलिंाबेथ बीचि स्टोवे (जन्म १४

जून १८११, मृत्यू १ जु लै १८९६) या अमेरिकन ले रखकेने रलरहली होती. ती एका धमोपदे शकाची कन्या

असून केंटकी िाज्यातील रसनरसनाटी येथील अठिा वषांच्या (१८३२–१८५०) वास्तव्यात रतने गुलामांचे
जीवन जवळू न पारहले होते . १८५१–१८५२ मध्ये “द नॅशनल इिा” नावाच्या रनयतकारलकात ही कादं बिी
िमशः प्रकारशत होत होती. माचव, १८५२ मध्ये ती प्रथम पुस्तकरूपाने प्रकारशत िंाली ते व्हा परहल्याच वषी

या कादं बिीच्या तीन लक्ष प्ररत रवकल्या गेल्या. त्यानंतिच्या काळात या कादं बिीच्या अनेक आवृत्त्या
रनघाल्या आरण अनेक भाषांमध्ये रतचे अनु वाद प्ररसद्ध िंाले . हॅरिएट स्टोवेने तीसाहू न जास्त पुस्तके

रलरहली असली तिी रतच्या या कादं बिीला जेवढी लोकरप्रयता लाभली ते वढी नंति रतच्या अन्य
कोणत्याही कृतीस लाभली नाही.

आथवि शेलबी नावाचा एक कजवबाजािी गृहस्थ कजवफेड किता यावी म्हणून आपल्याजवळचे काही

गुलाम रवकतो. त्यामध्ये टॉम हा मध्यमवयीन पुरुष आरण इरलिंा ही तरुणी यांचा समावेश असतो. आपले

मूल दु सऱ्या कोणासतिी रवकले गेल्यामुळे त्याची व आपली ताटातूट होणाि या रभतीने एरलिंा पळू न जाते .
ऑगस्टीन सेंट क्ले अि या नव्या मालकाच्या लहान मुलीस बुडताना टॉम वाचवतो. त्यामुळे नवा मालक
त्याला घिगडी म्हणून वागवतो. पण मालकाच्या मृत्यूनंति टॉमची पुन्हा रविी केली जाते आरण त्याला

खिे दी किणाऱ्या मळे वाल्याचा िूि मुकादम टॉमच्या शोकांरतकेस कािणीभूत होतो. िचनेच्या व
भाषाशैलीच्या दृष्टीने ही कादं बिी सदोष आहे असे अनेक समीक्षकांचे मत आहे . दरक्षणेकडील िाज्यामधल्या
कृष्ट्णवणीयांच्या आयुष्ट्याचे ले रखकेचे ्ञतान उथळ असून ती भावरववश होऊन भडक प्रसंग िे खाटते असाही

आक्षेप घेतला गेला. पण समीक्षकांनी नाके मुिडली तिी सामान्य वाचकांना ती अरतशय आवडली, ती त्यात

अनु क्रमणिका

गुलामांच्या रजण्याचे हृदयस्पशी रचत्रण केले ले असल्यामुळे. ही कादं बिी वाचून जोतीिाव फुल्यांचेही
अंतःकिण हे लावले असेल, ते याच कािणामुळे.
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मणह त्मण फुल्य न
ं ी ज्य च
ं न व िनशी काव न व न घेत िनिे श
ाेले ल आहे असे भ रतीय
कत्रबाजी डें गळे :–पृ. ३२८.
हा प्रथम दु सऱ्या बाजीिावाचा हु जऱ्या होता. तो बुरद्धमान, शूि, तसाच धाडसी असला तिी आपल्या

धन्याप्रमाणेच तोही रवलासी, नीती-अनीतीची, न्याय-अन्यायाची चाड नसले ला दगलबाज िाजकािणी
पुरुष होता. त्याच्यावि दु सऱ्या बाजीिावाची फाि मजी होती आरण तो इंग्रजांचा िे ष किीत असे. दु सिा

बाजीिाव व बडोद्याचे फत्तेझसग गायकवाड यांच्यामधील दे ण्याघेण्यासंबध
ं ीचा वाद रवकोपाला गेला ते व्हा

अहमदाबाद शहिातून वसुली किण्याचे अरधकाि झत्रबकजीस रमळाले होते . गायकवाडांचा वकील म्हणून

पुण्यास आले ल्या गंगाधिशास्त्री कृष्ट्णशास्त्री पटवधवनांचा २० जुलै १८१५ िोजी पंढिपुिात खून िंाला.
त्याबद्दल झत्रबकजीस जबाबदाि धरून इंग्रजांनी त्यास वसईच्या रकल्ल्यात कैदे त ठे वले , पण झत्रबकजी

ते थून रनसटला. त्यानंति ऑक्टोबि १८१५ मध्ये झत्रबकजी इंग्रजांच्या स्वाधीन िंाला होता पण १२ सप्टें बि
१८१६ िोजी तो पुन्हा ठाण्याच्या तुरुंगातून पळाला. दु सऱ्या बाजीिावाची त्याला फूस आहे असे कािण

दे ऊन इंग्रजांनी पेशव्यांस १३ जून १८१७ िोजी तह किण्यास भाग पाडले . ३ जून १८१८ िोजी शिणागती
पत्करून दु सिा बाजीिाव पेशवा इंग्रजांच्या स्वाधीन िंाल्यानंति झत्रबकजीने इंग्रजांस बिे च सतावले . अखेि

त्याला इंग्रजांनी नारशक रजल्ह्यातील झदडोिीजवळच्या अहीि गावी पकडले . बनािस जवळच्या चुनाि
रकल्ल्यात कैदे त असताना झत्रबकजी १० ऑक्टोबि १८२९ िोजी मिण पावला.
चतुरकसग भोसले : –पृ. ३२८.
१७७७ साली सातािचे छत्रपती िामिाजा यांचे रनधन िंाल्यानंति त्यांचे दत्तकपुत्र दु सिे शाहू ऊफव

आबासाहे ब महािाज गादीवि आले . पेशव्यांमुळे रवशेषतः नाना फडरणसांमुळे त्यांना कािावास, ते जोभंग व
अपमान सहन किावा लागला. ४ मे १८०८ िोजी ते कालवश िंाल्यानंति त्यांचा अल्पवयीन पुत्र प्रतापझसह
गादीवि आला. या छत्रपतींनाही दु सऱ्या बाजीिाव पेशव्याने तुरुंगात टाकले . छत्रपतींचा चुलता चतुिसुग
ं
याने प्रथम दौलतिाव झशदे आरण नंति यशवंतिाव होळकि यांच्याशी युती करून दु सिा बाजीिाव व त्याचे

पाठीिाखे इंग्रज यांना पिाभूत किण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले . १० फेिुवािी १८११ िोजी चतुिझसगास

भोजनास बोलावून झत्रबकजी डें गळ्याने रवश्वासघात करून पकडले . कैदे त असतानाच चतुिझसगाचे १५
एरप्रल १८१८ िोजी रनधन िंाले .

आप्प स हे ब भोसले : –पृ. ३३७.
रतसिे शहाजी (१८०५ ते १८४८), ४ सप्टें बि १८३९ िोजी सातािचे छत्रपती प्रतापझसह यांना

इंग्रजांनी पदच्युत केले आरण त्यांचा धाकटा भाऊ आप्पासाहे ब याच्याबिोबि तह करून १८ नोव्हें बि १८३९
िोजी त्याला सातािच्या गादीवि बसरवले . आप्पासाहे ब दारूड्या होता, तसेच बाहे िख्यालीही होता. झनब
गावाजवळची भागूबाई ही त्याच्या अनेक िखेल्यांपैकी एक होती. आप्पासाहे बास पुत्रसंतान नव्हते . ५ एरप्रल
१८४८ िोजी त्याचे रनधन िंाले . मृत्यूपूवी काही तास आधी त्याने घेतले ल्या दत्तकास लॉडव डलहौसीने
मान्यता रदली नाही आरण १६ मे १८४९ िोजी सातािचे िाज्य खालसा किण्यात आले .
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न न स हे ब : –पृ. १७७, २८६, २९६, ४८१, ४८२, ५९२, ५९४, ६१३.
दु सऱ्या बाजीिाव पेशव्याचा दत्तक पुत्र. धोंडोपंत हे त्यांचे मूळ नाव. रडसेंबि १८५२ मध्ये दु सिा

बाजीिाव मृत्यू पावल्यानंति त्याच्याप्रमाणे आपल्यालाही सारलना आठ लाख रुपये पेन्शन रमळावे असा

धोंडोपंतांनीही अजव केला होता पण तो इंग्रजांनी फेटाळला. १८५७ च्या उठावाचे ते एक प्रमुख नेते होते . २७
जून आरण १५ जु लै १८५७ िोजी कानपुिात बंडखोिांनी केले ल्या इंग्रज बायकामुलांच्या कत्तलीबद्दल इंग्रज
िाज्यकते व इरतहासकाि यांच्याप्रमाणे महात्मा फुल्यांनीही नानासाहे बास जबाबदाि धिले आहे . हॅवल
े ॉकने

१८५७ िोजी नानासाहे बांचा रबठू िला पिाभव केल्यानंति ते थून ते रनसटले . सि कोलीन कँपबेलनेही त्यांचा
पिाभव केल्यानंति, त्यांनी नेपाळमधील जंगलात आश्रय घेतला. ते थे ते १८५९ च्या सुमािास मृत्यू पावले

असा समज आहे . त्यांना पकडू न दे णाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीि िंाले होते , पण ते इंग्रजांच्या
कधीच हाती लागले नाहीत.

त त्य टोपे : –पृ. १७७, ३०३.
(१८१९–१८५९), १८५७ च्या अयशस्वी स्वातंत्र्ययुद्धातील श्रेष्ठ सेनानी. सि कोरलन कँपेबल, सि

ह्यू िोिं, िॉबटव नेरपअि या इंग्रज सेनापतींशी तात्यांनी कडवी िंुंज रदली. अखेि ७ एरप्रल १८५९ िोजी मे जि
मीडने त्यांना पकडले आरण १८ एरप्रलला त्यांना फाशी दे ण्यात आली.
ाेशव िशवर मण जोशी (भव ळार) : –पृ. ६५६, ६६८, ६७३.
(जन्म १७ मे १८३१, मृत्यू २८ नोव्हें बि १९०२)–प्रथम जु न्निचे िरहवासी. पूववजांकडे शेकडो वषे

जोसपणाची वृत्ती चालत आल्याने या घिाण्याचे मूळ उपनाव “मुळे” मागे पडू न ते “जोशी” म्हणून ओळखले

जाऊ लागले . भवाळकि या आडनावाने ते नंतिच्या काळात ओळखले जात असत. स्वतः केशविाव तरुण

वयात आपल्याला जोशीच म्हणवीत असत असे जोतीिाव फुल्यांनी गव्हनवि लॉडव फॉकलं डकडे पाठवले ल्या
पत्राखालच्या त्यांच्या सहीवरून रदसते . १८४५ साली ते मुंबईत बाळशास्त्री जांभेकिांच्या मागवदशवनाखाली
काढले ल्या अध्यापकशाळे त रवद्याथी म्हणून दाखल िंाले . सारवत्रीबाई फुल्यांना रशक्षण दे ण्याचे सखािाम
यशवंत पिांजपे व सदारशव बल्लाळ गोवंडे यांनी सुरू केले ले काम पूणव केले ते केशविाव जोशी भवाळकिांनी

असा स्पष्ट उल्लेख बॉम्बे गार्षडयन पत्राच्या २२ नोव्हें बि १८५१ च्या अंकात आढळतो. १८४८ मध्ये
केशविावांची पुणे येथील बुधवाि वाड्यातील मिाठी शाळे त दिमहा बािा रुपये पगािावि उप रशक्षक म्हणून

नेमणूक किण्यात आली. १८५४–५५ साली ते मुख्याध्यापक म्हणून काम किीत होते . १४ रडसेंबि १८६०
पासून त्यांची ठाणे व कुलाबा रजल्ह्यातील मिाठी शाळांचे उप रनिीक्षक म्हणून रनयुक्ती िंाली. ऑक्टोबि

१८६२ पासून ते मध्य प्रांतात तहरसलदाि म्हणून काम करू लागले आरण १८८६ साली अरतरिक्त सहाय्यक
आयुक्त (एक्स्रॉ अरसस्टं ट करमशनि) म्हणून काम किीत असताना रनवृत्त िंाले १८८९ ते १८९४ पयंत ते

झहगणघाट येथील रगिणीचे व्यवस्थापक होते . नागपुिात पटवधवन हायस्कूलची स्थापना किण्यात, तसेच
काँग्रेसचे आरण गो-िक्षणाचे काम किण्यात त्यांनी पुढाकाि घेतला होता. २८ नोव्हें बि १९०२ िोजी
अधांगवायूच्या रवकािाने त्यांचे रनधन िंाले . पुढे अनेक वषांनी त्यांच्या अपुऱ्या आत्मचरित्राचे हस्तरलरखत
प्ररसद्ध िंाले . त्यात त्यांनी १८३१ ते १८४६ या पंधिा वषातील आपले जीवनवृत्त रदले ले आहे .

अनु क्रमणिका

ाृष्ट्कश स्त्री िचपळू कार : –पृ. १५७, १८९, १९१, ६६८, ६७३.
यांचा जन्म पुणे येथे इ. स. १८२४ मध्ये िंाला. त्यांचे वडील हरिपंत दु सऱ्या बाजीिाव पेशव्यांचा

धाकटा भाऊ रचमणाजी अप्पा याची चाकिी किीत असत. पेशव्यांचा पिाभव िंाल्यानंति हरिपंतांना अफू

रवकून उदिरनवाह किावा लागला कृष्ट्णशास्त्र्यांनी पुण्याच्या संस्कृत पाठशाळे त अलं काि, धमव व न्याय या

शाखांचे व संस्कृत व्याकिणाचे अफाट स्मिणशक्ती व कुशाग्र बुरद्धमत्ता या गुणांमुळे सांगोपांग अध्ययन
केले . कृष्ट्णशास्त्र्यांचे गुरू मोिशास्त्री साठे त्यांना कौतुकाने “बृहस्पती” म्हणत असत त्याची त्या काळात

पुण्यात अनेकांना मारहती होती. त्यामुळे जोतीिाव फुल्यांनीही “गुलामरगिी” या पुस्स्तकेत त्यांचा स्पष्ट

नामरनदे श न किता त्यांच्यावि टीका किताना “या बृहस्पतीपासून शूद्रांस काहीतिी उपयोग होतो काय ?”
असा प्रश्न रवचािला आहे . मोिशास्त्री साठ्यांच्या सांगण्यावरून कृष्ट्णशास्त्रींनी प्रौढ वयात इंग्रजीचा अ्यास
सुरू केला आरण त्या पिक्या भाषेतही त्यांनी चांगले प्रारवण्य रमळरवले . १८५२ मध्ये त्यांनी रशक्षण खात्यात
“भाषांतिकाि” म्हणून नोकिी पत्किली. पुणे पाठशाळे त सहाय्यक प्राध्यापक, दरक्षणा प्राईस करमटीचे

सेिेटिी, पूना रेझनग कॉले जचे रप्रन्सीपॉल वगैिे पदांवि कामे केल्यानंति १८६८ मध्ये त्यांची “रिपोटव ि ऑन
नेरटव प्रेस” म्हणून नेमणूक किण्यात आली. “गुलामरगिी” या पुस्स्तकेत सवव मिाठी वतवमानपत्रांतील

रवषयांचे इंग्रजीत गोषवािे काढू न ते सिकािांस दाखवण्याचे काम किणािे “भट सभासद” असा त्यांचा
फुल्यांनी उल्लेख केले ला आहे . हे पद भूषरवत असतानाच २० मे १८७८ िोजी त्यांचे हृदयरवकािाने रनधन

िंाले . रनबंधमालाकाि रवष्ट्णश
ु ास्त्री रचपळू णकि व रवष्ट्णुशास्त्र्यांचे चरित्रकाि लक्ष्मणशास्त्री हे कृष्ट्णशास्त्र्यांचे
दोन पुत्र होत.

कृष्ट्णशास्त्र्यांनी १८५२ मध्ये रिस्ती धमोपदे शकांच्या मतांचे खंडन किण्यासाठी “रवचािलहिी”

नावाचे पारक्षक सुरू केले होते . रशक्षण खात्यात नोकिी किीत असताना त्यांनी “शालापत्रक” मारसकाचे

संपादक म्हणूनही काम केले होते . “अिबी भाषेतील सुिस व चमत्कारिक गोष्टी”, “अनेक रवद्यामूलतत्व
संग्रह”, “सािेरटसाचे चरित्र”, “िासेलस” वगैिे त्यांचे ग्रंथ मुख्यतः भाषांतरित स्वरूपाचे असून ते त्या
काळात अरतशय गाजले होते . सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष डॉ. रवश्राम िामजी घोले हे कृष्ट्णशास्त्र्यांचे
पिमरमत्र होते .

व सुिेव ब ब जी नवरं गे : –पृ. ३९.
(जन्म १८२८, मृत्यू १४ जून १९०७) प्रथम शाळे त रशक्षक, नंति कापडाचे व्यापािी. पिमहं स

मंडळीचे सभासद (१८५० ते १८६०). १८६१ ते १८६६ या काळात रवलायते त वास्तव्य. नंति प्राथवना
समाजाचे सदस्य. १८७० साली त्यांनी रवधवेशी रववाह केला. त्यांनी केशवचंद्र सेन, रभकोबादादा चव्हाण,
दादोबा पांडुिंग वगैिे सुधािकांनी रलरहले ली पुस्तके छापून ती वाटली.
गंग धरश स्त्री आप्प श स्त्री फडाे : –पृ. ४४.
अव्वल इंग्रजी अमदानातील रशक्षण खात्यातील अरधकािी. अवाचीन मिाठी भाषेचे आद्य

व्याकिणकाि. त्यांच्या व्याकिणाच्या इ. स. १८५० पयंत चाि आवृत्त्या प्ररसद्ध िंाल्या होत्या. १८२९ ते

१८३१ या काळात प्ररसद्ध िंाले ल्या “महािाष्ट्र भाषेचा कोश” या ग्रंथाच्या िचनेत त्यांनी सहाय्य केले होते.

अनु क्रमणिका

१८५२ मध्ये “झहदु धमवतत्व” नावाचा ग्रंथ त्यांनी रलहू न प्ररसद्ध केला आरण रिस्त धमोपदे शकांनी झहदू
धमारवरुद्ध चालवले ल्या प्रचािाला उत्ति रदले .
ब ब पिमणनजी : –पृ. ४४, ९३, ७२७, ७३२.

(जन्म मे १८३१ मध्ये बेळगाव येथे िंाला, मृत्यू २९ ऑगस्ट १९०६) जातीने कासाि. वडील

पदमनजी मारणकजी, जर्षवस साहे बांच्या इंरजरनयझिग शाळे त रशकले होते . बाबांनी शाले य रशक्षण
बेळगावात व नंति १८४७–४९ मध्ये मुंबईत पूणव केले . पिमहं स मंडळीचे ते सभासद होते . १८५२ मध्ये

त्यांनी ग्रॅन्ट मेरडकल कॉले जमध्ये प्रवेश केला पण त्यांनी वैद्यकीय रशक्षण पूणव केले नाही. १३ ऑगस्ट

१८५४ िोजी त्यांनी रिस्ती धमव स्वीकािला. रिस्ती िंाल्यानंति त्यांचे पुण्यात १६ वषे वास्तव्य होते . १८७७
मध्ये त्यांनी बायबल सोसायटीच्या व रॅक्ट सोसायटीच्या संपादकाचे काम हाती घेतले . ते २५ वषे केले .
“सत्यदीरपका” हे रनयतकारलक त्यांनी चालरवले . त्यात जोतीिाव फुल्यांचे आिंभीचे काही ले खन त्यांनी

प्ररसद्ध केले . “िाह्मणांचे कसब”‘ या जोतीिावांच्या पुस्तकाला त्यांचीच प्रस्तावना आहे . फुल्यांनी
रलरहले ला “रशवाजीचा पवाडा” शु द्ध किण्यात त्यांनी हातभाि लावला होता. “रवद्याखात्यातील
िाह्मणपंतोजी” हा फुल्यांनी रलरहले ला पवाडा त्यांनी सत्यदीरपकेच्या जून १८६९ च्या अंकात छापला
होता. बाबा पदमनजींनी रलरहले ल्या पुस्तकांपैकी “यमुनापयवटन” रवशेष गाजले .
र मण ब ळाृष्ट्कजी जयार (र के ) : –पृ. ४०, ४१.
(जन्म ७ जानेवािी १८२६, मृत्यू २ ऑगस्ट १८६६) ित्नारगिी व ठाणे येथील उच्च माध्यरमक शाळे त

रशक्षक म्हणून काम केल्यानंति १८४९ मध्ये ते कस्टम खात्यात नोकिी करू लागले . १८६३ मध्ये ते

इंग्लं डला गेले होते . पिमहं स मंडळीचे ते संस्थापक व अध्यक्ष होते (१८५०–१८६९). ते एकेश्विी मताचे
पुिस्कते असून जारतभेदाचे ते कडवे रविोधक होते . त्यांचा मूर्षत पूजेस रविोध होता. ते रवधवा रववाहाचे कट्टे
कैवािी व स्त्री रशक्षणाचे पुिस्कते होते.

सय जीर व ग याव ड : –पृ. २५७, २६५, ४०१, ५६०, ७१५.
(जन्म ११ माचव १८६३, मृत्यू ६ फेिुवािी १९३९) मूळ नाव गोपाळिाव. खानदे शातील कवळाणे गावी

बालपण गेले. बडोद्याच्या महािाणी जमनाबाई यांनी त्यांना दत्तक घेतल्यामुळे २७ मे १८७५ िोजी त्यांना
िाज्यारभषेक किण्यात आला. १८ रडसेंबि १८८१ िोजी त्यांनी बडोद्याचे महािाज म्हणून अरधकािसूत्रे हाती

घेतली. बडोदे संस्थानात त्यांनी रशक्षणप्रसािास नेहमीच उत्तेजन रदले आरण अनेक सामारजक सुधािणा

घडवून आणण्यासाठी कायदे अंमलात आणले . काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चालले ल्या स्वातंत्र्य चळवळीला
ते गुप्तिीतीने सहाय्य किीत असल्याने इंग्रज िाज्यकत्यांना त्यांच्यारवषयी नेहमीच संशय वाटत असे. ते

स्वतः रवद्याप्रेमी असल्यामुळे रविानांचा आदिसत्काि किीत आरण लरलतकलांच्या क्षेत्रात प्रारवण्य
रमळवले ल्यांना आश्रय व उते जन दे त असत. साठ वषांहू न अरधक काळ िाजवैभव भोगण्याची त्यांना संधी
रमळाली आरण या दीघव कालखंडात त्यांनी बडोदा संस्थानाची सवांगीण प्रगती घडवून आणली.
पंिडत रमण ब ई : –पृ. ३४१, ३५९, ३६१, ३६५, ३६८, ३७०, ३७९, ३८५, ३८७.

अनु क्रमणिका

(जन्म २३ एरप्रल १८५८, मृत्यू ५ एरप्रल १९२२) वडील अनंतशास्त्री डोंगिे हे संस्कृत पंरडत होते .

त्यांनी िमाबाईंना संस्कृत रशकरवले . १८७४ ते १८८० या काळात प्रथम िमाबाईचे वडील, नंति त्यांची आई,
मोठी बहीण व अखेि भाऊ मृत्यू पावल्याने िमाबाई एकया पडल्या. त्यांच्या संस्कृत भाषेविील प्रभुत्वामुळे

१८७८ मध्ये कलकत्त्यात त्यांना “सिस्वती” व “पंरडता” अशा पदव्या दे ण्यात आल्या. िमाबाईंचा जन्म
िाह्मण जातीत िंाले ला असला तिी त्यांनी शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातीत जन्मले ल्या रबरपन रबहािीदास
मे धावी या सुरशरक्षत गृहस्थाशी रववाह केला. ४ फेिुवािी १८८२ िोजी रबरपन रबहािीचे रनधन िंाल्यामुळे

िमाबाई आपली कन्या मनोिमा रहला बिोबि घेऊन ३० एरप्रलला पुण्यास आल्या. १ मे १८८२ िोजी त्यांनी

पुण्यात आयव मरहला समाजाची स्थापना केली. त्यानंति त्या इंग्लं डला गेल्या आरण २९ सप्टें बि १८८३ िोजी
त्यांनी रिस्ती धमव स्वीकािला. दोन वषांहू न अरधक काळ अमे रिकेत िारहल्यानंति त्या स्वदे शी पितल्या

आरण त्यांनी ११ माचव १८८९ िोजी मुंबईत “शािदा सदना”ची स्थापना केली. नोव्हें बि १८९० मध्ये त्यांनी ते

पुण्यात नेले. िमाबाई शािदा सदनातील मुलींना रिस्ती धमाची दीक्षा दे त आहे त अशी १८९०–१८९१
साली लोकमान्य रटळकांनी त्यांच्यावि टीका केली. त्यांच्यारवरुद्धचा प्रचाि रशगेला पोहचला. भांडािकि,

न्यायमूती िानडे वगैिे सुधािकांनी शािदा सदनाच्या रनयामक मंडळातून अंग काढू न घेतले . १८९८ च्या
सप्टें बिमध्ये त्यांनी पुण्याजवळच्या केडगाव येथे “मुस्क्त सदन” स्थापन केले आरण १९०२ साली त्यांनी

शािदा सदन ते थे हलरवले . िमाबाईंनी रलरहले ल्या पुस्तकांपैकी रवशेषतः “स्त्री धमवनीरत”, “द हाय कास्ट
झहदू वूमन” या पुस्तकांवि उलटसुलट बिीच टीका किण्यात आली. त्यांनी अनेक वषे परिश्रम करून
बायबलचे सोप्या मिाठीत भाषांतिही केले ले आहे .
त र ब ई कशिे : –पृ. ३७९, ३८५, ३८७, ३८८.
(जन्म १८५०, मृत्यू १९१०) १८८२ साली प्ररसद्ध िंाले ल्या “स्त्री-पुरुष तुलना” या पुस्तकाच्या

ले रखका. त्यांचे वडील बापूजी हिी झशदे हे श्रीमंत मिाठा जमीनदाि होते . ते सत्यशोधक समाजाचे सभासद

होते . तािाबाईंनी आपल्या पुस्तकात रवधवा-रववाहास उच्चवर्षणयांनी केले ली मनाई, केशवपनासािख्या दु ष्ट
रुढी, तसेच पुरुषांना अनेक लग्ने किण्याची असले ली मुभा, या सवव प्रथांवि कठोि टीका केले ली रदसते .
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मणह त्मण फुल्य न
ं ी ज्य च
ं सरळसरळ काव आडवळक ने उल्लेख
ाेल आहे अशी वृत्तपत्रे
(१) ज्ञ नोिय : पृ. ३२, २३३, ३५५, ५६४, ६५७-६५८, ७३०.
परहला अंक जून १८४२ मध्ये अहमदनगि येथे प्रकारशत िंाला. हे न्री बॅलेंटाईन हे ्ञतानोदयाचे

परहले संपादक. प्रथम पारक्षक आरण नंति साप्तारहक स्वरूपात प्ररसद्ध होणािे ्ञतानोदय पुढे मारसक म्हणून

प्ररसद्ध होऊ लागले . महात्मा फुल्यांची काही पत्रे व अखंड ्ञतानोदयाने प्ररसद्ध केले तसेच त्यांच्या
कायाबद्दलही वेळोवेळी वाचकांना मारहती करून रदले ली रदसते .
(२) शु भवतममण निशमा व चचमसंबंधी न न िवध संग्रह :--पृ. १९८.
कोल्हापूिचे कॅनन टे लि यांच्या संपादकत्वाखाली एरप्रल १८७२ पासून हे मारसक प्ररसद्ध होऊ

लागले . ते इंग्रजी व मिाठी भाषेत प्ररसद्ध होत असे. १८७६ च्या सुिवातीस ते बंद पडले . महात्मा फुल्यांच्या
“गुलामरगिी” पुस्तकाच्या अखेिीस िह्मिाक्षसाच्या पीडे चा रधक्ाि किणािे एक पत्र त्यांनी छापले आहे .

त्या पत्रातील आशयाबद्दल अनु कूल अरभप्राय व्यक्त करून या मारसकाने म्हटले होते , “असे छातीचे पुरुष
या दे शात पुष्ट्कळ लवकि होवोत.”
(३) सत्यिीिपा :--पृ. ३७, ९३.
बाबा पदमनजींनी जानेवािी १८६१ पासून (धाकटी) सत्यदीरपका हे लहान मुलांचे मारसक

काढण्यास सुरुवात केली. हे मारसक फेिुवािी १८७३ अखेि बंद पडले . त्यानंति माचव १८७३ मध्ये बाबा
पदमनजींनी (थोिली) सत्यदीरपका मारसक प्रौढ वाचकांसाठी सुरू केले . त्याचा अखेिचा अंक रडसेंबि

१८७७ मध्ये रनघाला आरण वगवणीदािांच्या आश्रयाअभावी ते बंद पडले . या मारसकात महात्मा फुल्यांचा
“रवद्याखात्यातील िाह्मण पंतोजी” हा पवाडा प्रथम प्ररसद्ध िंाला होता. “छत्रपती रशवाजी िाजे भोसले

यांचा पवाडा” तसेच “िाह्मणांचे कसब” या जोतीिाव फुल्यांच्या आिंभीच्या काव्यासंबंधीचे अरभप्रायही या
मारसकात छापले ले आढळतात.

(४) ज्ञ नप्रा श :--पृ. २१, २३७, ३५९.
हे वृत्तपत्र कृष्ट्णाजी झत्रबक िानडे (मृत्यू १८८०) यांनी सुरू केले . त्याचा परहला अंक १२ फेिुवािी,

१८४९ िोजी प्ररसद्ध िंाला. प्रथम साप्तारहक, नंति रिसाप्तारहक आरण १४ ऑगस्ट, १९०४ पासून दै रनक

अशा स्वरूपात प्ररसद्ध होणािे हे वृत्तपत्र १९५० च्या रडसेंबिच्या अखेिीस बंद पडले . “लोकरहतवादी”
गोपाळ हिी दे शमुख, कृष्ट्णशास्त्री रचपळू णकि, न्यायमूती िानडे वगैिेंचे मागवदशवन व ले खन या वृत्तपत्राला
लाभले होते .
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(५) पुके वैभव :--पृ. ३५९, ३६१, ३७९, ३८५.
हे वृत्तपत्र शंकि रवनायक केळकि यांनी १८८० साली सुरू केले . शंकििाव केळकि कमवठ

सनातनी असल्यामुळे सववच सुधािकांची टि उडरवणािे आरण झनदा किणािे ले खन आपल्या पत्रात प्ररसद्ध
किीत असत. त्यामुळे अिुनुकसानीचे खटले भिण्यात आले की ते माफी मागून मोकळे होत असत.

युिोरपयन रस्त्रयांची तसेच पंरडता िमाबाईंची बदनामी होईल असा मजकूि छापल्याबद्दल त्यांना माफी

मागावी लागली होती. सत्साि अंक १ व २ यामध्ये फुल्यांनी पुणे वैभव पत्र आरण त्याचा “हू ड पत्रकता”
यांचा रनदे श केला आहे .

(६) ज्ञ नचक्षू :--पृ. ३५९, ३६१.
्ञतानचक्षू या पत्राचे वामनिाव िानडे संपादक होते . सत्सािच्या परहल्या अंकाच्या सुरुवातीस

छापले ल्या कटावात फुल्यांनी “्ञतान गेले, चक्षु रथजले आता कैचे वैभव मे ले” या ओळीमध्ये ्ञतानचक्षू व पुणे
वैभव या वृत्तपत्रांचा आडवळणाने रनदे श केले ला आहे .


सत्यशोधा समण ज चे ा ही प्रमणुख सिस्य व िहतकचता िमणत्र
(१) व्यंाू ब ळोजी ा ले व र :--पृ. २०६, २०९, २२४-२२५, २२७. (जन्म १८२०-- मृत्यू ७ सप्टें बि,

१८९८) यांचा जन्म पुणे रजल्ह्यातील रशरूि तालु क्यातील घोडनदी येथे िंाला. वडील बाळोजी हे ईस्ट
इंरडया कंपनीच्या लष्ट्किातील सेवारनवृत्त रशपाई होते . हे जातीने वंजािी होते . वडील वािल्यानंति व्यंकू

लहानपणीच मुंबईस आला आरण ते थे त्याने प्रथम रबगाऱ्याचे काम केले . त्यानंति गवंडी तसेच मे स्त्री म्हणून
काम केल्यानंति ते इमाितींच्या बांधकामाची कंत्राटे घेऊ लागले . बोिीबंदि स्थानकासमोिील मुंबई
महापारलकेची मुख्य इमाित त्यांनी १८८९ साली बांधावयास सुरू केली आरण १८९३ साली ते काम त्यांनी

पुिे केले . यारशवाय मुंबई, पुणे, बडोदे येथे त्यांनी अनेक टोले जंग इमािती बांधल्या. त्यांनी तेलगू
भारषकांसाठी शाळा व वाचनालय स्थापन केले .

(२) स्व मणी र मणय्य व्यंाय्य अय्य व रू :--पृ. १२१, २०६, २०९, २२४-२२६, ५६४, ६२२, ६२३.

(जन्म १८२६-मृत्यू १९१२) यांचा जन्म हैद्राबाद संस्थानात एका वैष्ट्णव कुळात िंाला. त्यांचे रशक्षण

बेताबाताचे होऊन घिच्या गरिबीमुळे लहानपणीच त्यांना नोकिी किावी लागली. पुणे, सातािा वगैिे
रठकाणी काही वषे साववजरनक बांधकाम खात्यात काम केल्यानंति मुंबईत त्यांनी व्यंकू बाळोजी काले वाि

यांच्या भागीदािीत इमाितींच्या बांधकामाची कंत्राटे घेण्यास सुरुवात केली. भंडािदऱ्याचा जलाशय,
बडोद्याचा सयाजीिाव गायकवाडांसाठी बांधले ला लक्ष्मीरवलास िाजवाडा वगैिेंच्या बांधकामास त्यांनी

हातभाि लावला होता. सत्यशोधक समाजाशी त्यांचा आिंभापासून संबंध होता. १८८७ साली त्यांनी
“रिस्ती बंधुजनांस रवनंती” नावाची पुस्स्तका प्ररसद्ध केली ते व्हा जोतीिाव फुल्यांनी त्यांच्यावि एक

“अखंड” रलहू न कडक टीका केली होती. मात्र जोतीिाव फुल्यांनी त्यांची जाहीि माफी मारगतल्यामुळे या

दोन्ही स्नेह्यांमधले रवतुष्ट फाि काळ रटकले नाही. िामय्या अय्यावारूंनी ते लगु भारषकांसाठी पुस्तकालये,
बालसभा, मुलींची शाळा, ्ञतानवधवक सभा, नीतीप्रसािक मंडळी, मद्यपान रनषेधक मंडळी वगैिे स्थापन
करून मुंबईतील साववजरनक जीवनात बहु मोल कामरगिी बजावली होती. सत्यशोधक व िाह्मणेति
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चळवळीचे एक प्रमुख नेते भास्कििाव जाधव रवद्याथी असताना अय्यावारूंनी त्यांना सहाय्य व मागवदशवन

केले होते. “गुलामरगिी” या फुल्यांच्या गाजले ल्या पुस्तकांची त्यांनी दु सिी आवृत्ती काढली आरण १९११
साली पुण्यात भिले ल्या सत्यशोधक समाजाच्या परिषदे चे ते अध्यक्ष होते .

(३) ज य यल्ल प्प कलगू :--पृ. २०९, २२३, २३४. इ. स. १८६४ मध्ये त्यांनी मुंबईतील ते लगू

भारषकांसाठी एक शाळा स्थापन करून ते लगू भारषकांच्या रशक्षणाचा पाया प्रथम घातला. त्यांनी

कामाठीपुऱ्यात तेलगु-मिाठी शाळे चीही स्थापना केली. त्यांच्या जीवनकायासंबध
ं ी फािशी मारहती उपलब्ध
नाही.

(४) ज य ा र डी कलगू :--पृ. २०९, २२२, २२३. (जन्म १८३५-मृत्यू १८९८)-यांचे वडील मुंबईत

धान्याचा व्यापाि किीत असत. प्रवेश पिीक्षेपयंतचे इंग्रजी रशक्षण घेतल्यानंति जाया कािाडी झलगूंनी काही
रदवस हैद्राबाद संस्थानात दं डारधकािी म्हणून काम केले . नंति मुंबईत येऊन ते इमाितीच्या बांधकामाची

कंत्राटे घेऊ लागले . ते लगू भारषक मुला-मुलींसाठी शाळा, पुस्तकालय, ते लगू ्ञतानोत्तेजक सभा वगैिेंच्या
स्थापनेस त्यांनी हातभाि लावला. १८९३ साली मुंबईत झहदु -मुसलमान दं गल पेटली ते व्हा त्यांनी दोन्ही
जमातींमध्ये सलोखा घडलू न आणण्यात मदत केली. प्ले गच्या साथीच्या वेळी लोकांचे हाल पाहू न त्यांनी
ते लगू प्ले ग इस्स्पतळ सुरू केले . ते मुंबई महापारलकेचे बािा वषे सदस्य होते .

(५) नरकसगर व स यबु वडन ल :--पृ. २०६, २०९, २२८. (जन्म १८४७-मृत्यू १९१२)-वडील

लहाणपणीच रनधन पावल्याने यांनी मॅरीकपयंतचे रशक्षण डॉ. आत्मािाम पांडुगंग तखवडकि यांच्या

दे खिे खीखाली घेतले . हे ही कंत्राटदाि होते . मुंबईतील भायखळा पुलासािखे पूल, पिळचे िे ल्वे वकवशॉप

तसेच मुंबईतील काही रगिण्यांचे बांधकाम यांनीच केले . ते लगू भारषकांसाठी शाळा, वाचनालय, सभागृह,
इस्स्पतळ वगैिे सुरवधा उपलब्ध करून दे ण्याच्या कामात त्यांनीही बिीच मदत केली होती.

(६) र जू ब ब जी वंज री :--पृ. २२८. हे व्यंकू बाळोजी काले विांचे मावसभाऊ होते . त्यांचा जन्म

पुणे रजल्ह्यातील घोडनदी येथे िंाला होता. घिच्या गरिबीमुळे त्यांना मुब
ं ईची वाट धिावी लागली. काही

रदवस छापखान्यात काम केल्यानंति ते ही बांधकामाच्या व्यवसायात रशिले . रबगािी, गवंडी, मे स्त्री, वगैिेंची
प्रथम कामे करून नंति ते कंत्राटदाि बनले . मुंबईतील एक रगिणीमालक लक्ष्मीदास रखमजी यांच्या

मालकीच्या कापड रगिण्या जशा त्यांनी बांधल्या तसेच सोलापूिच्या लक्ष्मी रमलची इमाितही त्यांनीच
बांधली. मुंबईतील टाईम्स ऑफ इंरडयाची इमाितही त्यांनीच बांधली आहे . शाळा, वाचनालय, इस्स्पतळ
वगैिे लोकोपयोगी कामास ते सढळ हाताने आर्षथक सहाय्य किीत असत. ते जवळजवळ शंभि वषे जगले .

(७) पोल स र जन्न कलगू :--पृ. २०७, २११, २१७, २२३. (जन्म १८३९-मृत्यू १९१७)-यांचा जन्म

पुणे शहिात घोिपडी येथे िंाला. त्यांचे वडील झलगू व्यंकय्या हे गणेशझखडीत मुकदम होते . मॅरीकपयंत
रशक्षण िंाल्यावि त्यांनी रहशोबतपासनीस म्हणून काही काळ काम केले . सिकािी नोकिी किीत असताना

त्यांनी वरकलीची पिीक्षा रदली आरण नोकिी सोडू न वरकलीचा व्यवसाय सु रू केला. त्यात त्यांनी बिाच

पैसा व नावलौकीक रमळरवला. डे क्न असोरसएशन, आलबटव एडवडव इस्न्स्टयूटचे ग्रंथालय, पुण्याची कँप
एज्युकेशन सोसायटी वगैिे संस्थांच्या स्थापनेस व उत्कषास त्यांनी हातभाि लावला होता.

अनु क्रमणिका

(८) डॉ. िवश्र मण र मणजी घोले :--पृ. २०९, २१०, २१७, २२०, २२१, २२६ (जन्म १८३३-मृत्यू १०

सप्टें बि १९००)-जातीने गवळी असले ल्या रवश्राम िामजी घोल्यांचे वडील इंग्रज सिकािच्या चौदाव्या

काळ्या पलटणीत सुभेदाि होते . ही पलटण वेंगुले येथे असताना १८३३ साली रवश्रामचा जन्म िंाला.
वडलांना पलटणीबिोबि गावोगांव रफिावे लागत असल्यामुळे रवश्राम िामजींना ठाणे रजल्ह्यातल्या एका
खेडेगावांत मामाच्या घिी बालपण घालवावे लागले . दापोली व मुंबई येथे त्यांनी माध्यरमक शाळे चे रशक्षण
घेतले . १८५७ साली हॉस्स्पटल अरसस्टं टच्या पिीक्षेत उत्तीणव िंाल्यानंति त्यांनी लष्ट्किी इस्स्पतळात

सहायक म्हणून दहा वषे काम केले . १८५७ च्या उठावाच्या वेळी ते पलटणीबिोबि होते . १८६८ साली
अरसस्टं ट सजवनच्या पिीक्षेत ते उत्तीणव िंाले . १८७४ पासून ते पुण्यातील धमाथव इस्स्पतळात काम करू

लागले . शस्त्ररिया किण्यात त्यांचा हातखंडा होता. कृष्ट्णाशास्त्री रचपळू णकिांचे ते रनकटचे रमत्र होते .

सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेनंति आिंभीच्या वषरत रवश्राम िामजी घोले समाजाचे अध्यक्ष होते . १८७७
साली त्यांनी जोतीिावांबिोबिच्या मतभेदामुळे सत्यशोधक समाजाच्या अध्यक्षपदाचा िाजीनामा रदल्यानंति
रवष्ट्णुशास्त्री रचपळू नकिांनी सत्यशोधक समाजाच्या वार्षषक अहवालाचे पिीक्षण किण्याच्या रनरमत्ताने
“गुलामरगिी” या जोरतिावांच्या पुस्तकावि उपहासपि टीका केली. फी न घेता घोल्यांनी आपल्यावि
उपचाि केले तसेच त्यांच्या मदतीमुळे साववजरनक सत्य धमव पुस्तकाचे ले खन आपणास पुिे किता आले

असा घोल्यांचा कृत्ञततापूवक
व नामरनदे श जोतीिावांनी एका अखंडातही केले ले आहे . डॉ. घोल्यांना १८८७
साली सिकािने िावबहादू ि ही पदवी रदली. १८९१ साली त्यांची व्हाइसिॉयचे मानद सहायक सजवन
म्हणून नेमणूक किण्यात आली. महात्मा फुल्यांच्या मृत्यूनंति सत्यशोधक समाजाचे नाव बदलू न ते सत्य
धमव समाज असे ठे वण्यात आले . १० सप्टें बि १९०० िोजी डॉ. घोले मधुमेह व उदिाच्या रवकािामुळे कालवश
िंाले .

(९) र मणचंद्र ब पुशेट उरवके :--पृ. २२०, २२१, २२७, २३०. (जन्म १८३०-मृत्यू २८ सप्टें बि

१८८२)-िामशेट उिवणे हे सत्यशोधक समाजाचे खरजनदाि होते . पुण्यातील एका झलगायत अडत्याच्या
कुटु ं बात त्यांचा जन्म िंाला. वरडलांच्या मृत्यूनंति सवव दे णी फेडू न उिवणे शेटजींनी व्यापािात बिाच पैसा
रमळरवला. ३ ऑक्टोबि, १८८२ च्या केसिीत त्यांच्याबद्दलचा मृत्यूलेख प्ररसद्ध िंाला आहे . त्यात म्हटले

आहे , “आपले तारुण्यात िामशेट हे इतके सिळ व चांगले रनघतील असे वाटत नव्हते व एक गोष्ट िंाली
नसती ति तसे िंाले ही नसते , ती गोष्ट हीच की यांची व जोतीबा फुले यांची संगती. जोरतबांनी िोज िोज

उिसफोड करून िामशेट यांस इतके तिबेज केले होते की, अमे रिका, इंग्लं ड इत्यादी दे शातील
दे शारभमानी लोकांची इत्यंभत
ू चरित्रे यांस माहीत होती. जोतीबांनी रदले ल्या रशक्षणाचा अंमल िामशेट यांचे
वतवनावि फािच होत असे. कोल्हापूि प्रकणव रफयादीवि आले ते वेळी आम्ही पैशाबद्दल लोकांस रवनंती
केली. िामशेट (नी) हे रवनंतीपत्र वाचून पहाताच आमचेपैकी एक दोघांस यांनी बोलावून नेऊन सांरगतले

की, “लोक पैसे दे तीलच पिंतु तुम्हास अडचण पडे ल ति पैशाची रफकीिच करू नका” हे शब्द आम्हास
रवशेषसे खिे वाटले नव्हते . पिंतु मुंबईस गेल्यावि आम्हास फािच मोठ्या िकमेची जरूि पडे ल असे
वाटल्यावरून िात्री अकिा वाजता िामशेट यांचे नावे आम्ही ताि पाठरवली. ती त्यांस पोचताच ते आजािी

होते तिी तब्बेतीस न जु मानता चाि-पाच कलाकात दहा हजाि सुती तयाि करून मुंबईस िवाना केले व
आम्हास ताि केली. आम्हास पुढे त्या रुपयांचे कािण पडले नाही व िामशेट यांस आम्ही तसदीही रदली
नाही. मिणाचे आधी दोनच रदवस आमच्या एका रमत्राजवळ त्या ओढले ल्या शब्दांनी उिवणे यांनी

कोल्हापूिचे महािाज, िावबहादू ि बवे, आगिकि व रटळक या सवांचे कुशल वृत्ताबद्दल चौकशी केली.
डोळ्यांनी पाणी काढले . हा सवव प्रकाि जोतीबांनी रदले ले रशक्षण व रविान मंडळींची संगत याचा आहे .”

अनु क्रमणिका

(१०) र मणचंद्र िवठोब ध मणकसार :--पृ. २२७, ७१५, ७१९, ७२२, ७२३. (मृत्यू जून १९०६)

सत्यशोधक समाजाच्या सभासदांच्या १८७६ सालच्या यादीत त्यांच्या नावापुढे “हे डक्लाकव सातािा” असा

उल्लेख केले ला रदसतो. मुब
ं ई इलाख्यातील महसूल खात्यात काही वषे नोकिी केल्यानंति १८८३
सालापासून िामचंद्र रवठोबा धामणसकि बडोदा संस्थानात “नायब सुभे” म्हणून काम करू लागले .

महािाज सयाजीिाव गायकवाडांचा धामणसकिांवि फाि लोभ होता. सयाजीिावांच्या सूचनेनुसाि
धामणसकिांनी मुंबईस जाऊन िामजी संतूजी आवटे या सत्यशोधकाशी वाटाघाटी केल्या आरण नंति

“बडोदावत्सल” हे वृत्तपत्र बडोद्यात सुरू किण्यात आले . १९०१ साली धामणसकिांची बडोद्याचे रदवाण
म्हणून नेमणूक िंाली. महात्मा फुले यांना बडोद्यास बोलावून त्यांचा आदिसत्काि सयाजीिाव
गायकवाडांच्या हातून किण्यात धामणसकिांचा मोठा वाटा होता. पक्षघातामुळे जोतीिाव आजािी पडले

ते व्हा त्यांना सयाजीिाव गायकवाडांकडू न आर्षथक साहाय्य रमळावे अशी खटपट नािायण महादे व ऊफव
मामा पिमानंद यांनी धामणसकिांमाफवतच चालवली होती. १९०६ च्या जूनमध्ये नवसािी येथे
धामणसकिांचे रनधन िंाले .

(११) तुा र मण त त्य पडवळ :--पृ. २१२, २२३, २२९. (मृत्यू ३ जून, १८९८) सत्यशोधक

समाजाच्या आिंभीच्या वषाच्या अहवालात यांचा उल्लेख तुकािाम तात्या “मुंबईकि” झकवा तुकािाम तात्या
“व्यापािी” असा केले ला आढळतो. भंडािी जातीत जन्मले ले तुकािाम तात्या पडवळ मोठे पिोपकािी व

दानशूि म्हणून प्ररसद्ध होते . ते व्यापाि दक्षते ने किीत असले तिी त्यांचा अध्यात्माकडे ओढा होता. १८६१
साली “एक झहदू” या टोपन नावाने तुकािाम तात्यांनी “वज्रसूची” या संस्कृत ग्रंथांच्या आधािे “जातीभेद
रववेकसाि” हे पुस्तक प्ररसद्ध केले . तें जोतीिाव फुल्यांना इतके आवडले व महत्त्वाचे वाटले की, त्यांनी
स्वखचाने तुकािाम तात्यांच्या पुस्तकाची दु सिी आवृत्ती प्रकारशत केली. त्या काळातील अनेक तरुणांप्रमाणे

रिस्ताच्या रशकवणीने तुकािाम तात्यांना काही काळ िंपाटले होते ७ जून, १८९८ च्या केसिीतील
मृत्यूलेखात त्यांच्याबद्दल म्हटले होते , “एकदा ति ते रिस्ती बनत होते . पिंतु सस्न्मत्राच्या उपदे शाने त्यांचे

मत रतकडू न वळले , ते आपल्या धमाचा रवचाि करू लागले .” सत्यशोधक समाजाच्या रवचािसणीरवषयी
तसेच प्राथवनासमाजारवषयीही त्यांना काही काळ सहानु भत
ू ी वाटत होती. पण अखेि ते रथऑसरफकल

सोसायटीचे सभासद बनले . रथऑसरफस्टांना मुब
ं ईत स्वतःच्या मालकीची वास्तू रमळवून दे ण्यात तुकािाम
तात्यांनी पुढाकाि घेतला होता. तत्त्वरववेचक नावाच्या छापखान्याचे ते मालक होते .

(१२) गंग र मणभ ऊ म्हस्ाे :--पृ. २०७, २२२, २२९, ६१२, ६१३. (मृत्यू मे १९०१). सत्यशोधक

समाजाच्या आिंभीच्या वषाच्या अहवालात यांचा “रमत्र” म्हणून उल्लेख केले ला आढळतो. जोतीिावांच्या
अखेिच्या वषात त्यांचे आरण जोतीिावांचे रवतुष्ट आले होते असे त्यांच्यासंबध
ं ी फुल्यांनी रलरहले ल्या दोन
अखंडावरून स्पष्ट रदसते . गंगािामभाऊ म्हस्के हे जातीने मिाठा असून ते पुण्यातील नामवंत वकील होते.

त्या काळात मिाठ्यांमध्ये इतके इंग्रजी रशकले ले ते एकटे च असल्याने सिकािदिबािी त्यांचे बिे च वजन

होते . साववजरनक सभा तसेच इंरडयन नॅशनल काँग्रेस यांसािख्या संस्थांच्या न्यायमूती िानडे वगैिे धुरिणांची

गंगािामभाऊ तिफदािी किीत असत ते जोतीिावांना रुचत नसे. म्हणूनच “भटपाशा सोडू न तुम्ही यावे
मैदाना” असे आव्हान जोतीिावांनी गंगािामभाऊंना रदले होते . रवद्येत मागासले ल्या जातीतील लोकांना
मदत किण्यासाठी गंगािामभाऊ म्हस्के वरकलांनी डे क्न मिाठा एज्युकेशन असोरसएशन ही संस्था िाजन्ना
झलगू यांच्या सहकायाने स्थापन केली. पण पुढे केवळ मिाठ्यांनाच आर्षथक सहाय्य दे ण्याचे धोिण

गंगािामभाऊंनी अवलं रबले रवठ्ठल िामजी रशद्यांना महारवद्यालयीन रशक्षणासाठी त्यांनी दिमहा दहा
रुपयांची रशष्ट्यवृत्ती रदली होती.
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(१३) न र यक मणे घ जी लोखंडे :--पृ. २५७-२५८, ३७९, ४३१. (जन्म १८४८-मृत्यू ९ फेिुवािी,

१८९७)-जातीने फुलमाळी असले ल्या नािायणिावांचा रवद्या्यास ठाणे येथे िंाला. नंति ते भायखळ्यात

स्थारयक िंाले . काही रदवस िे ल्वेत व पोस्टात नोकिी केल्यानंति त्यांनी मांडवी रमलमध्ये स्टोअिकीपिची
जागा पत्किली. १८८१ साली त्यांनी नोकिीचा िाजीनामा रदला. भाले किांनी पुण्यात सुरू केले ले

“दीनबंधु” वृत्तपत्र नािायणिाव लोखंड्यांनी मुब
ं ईतून प्ररसद्ध किण्यास प्रािंभ केला. १८८४ साली त्यांनी
रमलहँड्ड्स असोरसएशन ही कामगाि संघटना स्थापन केली. लोखंडे भाितातील कामगाि चळवळीचे

प्रवतवक होते . १८९० साली त्यांनी फॅक्टिी करमशनचे सदस्य म्हणून काम केले , १८९३ साली मुब
ं ईत

उसळले ली झहदु -मुसलमानामधील जातीय दं गल रमटरवण्यासाठी त्यांनी फाि परिश्रम घेत ले . १८९५ साली
सिकािने िावबहादू ि पदवी दे ऊन लोखंड्यांचा गौिव केला. ९ फेिुवािी, १८९७ िोजी ठाणे येथे प्ले गच्या
साथीला ते बळी पडले .

(१४) ाृष्ट्क जी प ड
ं ु रंग भ ले ार :--पृ. २०५, २१०, २१३, २१९, २५७, ३७९, ३९५. (जन्म १८५०-

मृत्यू ७ मे, १९१०).-भाले किांचा जन्म माळी जातीतील कुटु ं बात पुण्याजवळील भांबुडे (आता
रशवाजीनगि) येथे िंाला. १८६४ मध्ये ते पुण्यातल्या िरववाि पेठेतील रमशनच्या शाळे मध्ये रशकत होते .

रवद्याथी दशेतच त्यांना जंगलीमहािाज या प्ररसद्ध साधुपुरुषाचा सहवास लाभला. १८७१ मध्ये त्यांनी
भांबुड्यास एक वाचनालय सुरू केले . जोतीिाव फुल्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना किताच भाले कि

त्यात सामील िंाले . १८७४ पयंत रजल्हा न्यायालयात कािकून म्हणून काम किणाऱ्या भाले किांनी नोकिी

सोडू न कंत्राटे घेण्यास सुरुवात केली. १८७७ साली त्यांनी “दीनबंधु” पत्र सुरू केले . हे पत्र वगवणीदािांच्या
आश्रयाच्या अभावी तोटा सोसून चालवावे लागत असे. १८७९ पयंत भाले किांनी पुण्यात हे पत्र चालवले

आरण नंति ते मुंबईत लोखंड्यांनी चालवले . भाले कि चांगले वक्ते होते तसेच ते फडे ले खकही होते . १
जून, १८८३ साली त्यांनी गुढीपाडव्याच्या रदवशी सत्यशोधक समाजाच्या िंें ड्याची रमिवणूक काढली.
१८८४-८५ मध्ये भाले कि आरण फुले यांच्यामधील मतभेद रवकोपाला गेले होते . १८८८ साली त्यांनी मोफत
रशक्षण दे णािी शाळा काढली. १८८८ मध्ये त्यांच्या मदतीने त्यांचे भाचे गणपत सखािाम पाटील यांनी

“दीनरमत्र” मारसक सुरू केले . १८९३ साली भाले किांच्या संपादकत्वाखाली “शेतकऱ्यांचा कैवािी” पत्र
पुन्हा सुरू िंाले . त्यावषी लोखंडे व भाले कि यांच्यामधील रवतुष्ट वाढले आरण दोघांनीही पिस्पिांवि कडक

टीका किणािे ले ख रलरहले . १८९५ साली काँग्रेसचे वार्षषक अरधवेशन पुण्यात भिले असताना मंडपासमोि

२२ फूट उं चीचा शेतकऱ्याचा पुतळा उभा करून भाले किांनी १९ कोटी शेतकऱ्यांपैकी १९ शेतकिी तिी

काँग्रेसमध्ये आहे त काय असा प्रश्न रवचािला. भाले किांनी आयुष्ट्यभि शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी मांडली व
त्यांच्या दु ःखाला वाचा फोडली. १९०८ च्या सुमािास त्यांनी रवठ्ठल िामजी झशद्यांचे सहकािी म्हणून काम
केले .

तृतीय रत्न :
ा रं ज्य वर उडी मण रून मणे लेल्य पे शव्य िवषयी :--पृ. ६.
हा उल्लेख सवाई माधविाव पेशव्यांरवषयीचा आहे . सवाई माधविावांचा जन्म १८ एरप्रल, १७७४

िोजी िंाला. त्यांचे वडील नािायणिाव पेशवे यांचा ३० ऑगस्ट, १७७३ िोजी गािद्यांनी खून केल्यानंति
सखािाम बापू, नाना फडणीस, हरिपंत फडके वगैिे मुत्सद्यांनी नािायणिावांची गिोदि पत्नी गंगाबाई रहला
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पुिंदिास पोचरवले . ते थे ती प्रसूत होऊन रतला मुलगा िंाल्यावि त्याला सवाई माधविाव या नावाने पेशवा

म्हणून गादीवि बसवण्यात आले . २७ ऑक्टोबि, १७९५ िोजी उडी मािल्यामुळे कािंजावि पडू न त्याला
मृत्यू आला. सवाई माधविावाने आत्महत्या केली असे म्हटले जाते .
छत्रपती िशव जी र जे भोसले य च
ं पव ड : िटप
मणूळ ब ब जी :
रशव रशवछत्रपतींचे पणजोबा बाबाजी.
पंधर शे एाूकपन्न स स ल :--पृ. ४५.
(इ. स. १६२७) इरतहासकािांमध्ये रशवजन्मरतथीबद्दल अद्याप एकमत िंाले ले नाही. मल्हाि

िामिाव रचटणीस या बखिकािाप्रमाणे रशवरदस्ग्वजय, मिाठी साम्राज्यांची छोटी बखि, रशवप्रताप,
पंतप्ररतरनधी बखि, न्यायशास्त्री पंरडतिाव यांची बखि वगैिे बखिींचे कते रशवाजी िाजांचा जन्म शके १५४९
मध्ये िंाला असे सांगतात. बखिीतील रवसंगत रतथी ज्योरतगवरणतशास्त्राधािे तपासून लोकमान्य रटळकांनी

२४ एरप्रल १९०० च्या केसिीच्या अंकात रशवछत्रपतींचा जन्म शके १५४९ मध्ये वैशाख शुद्ध प्ररतपदे स

(म्हणजे ६ एरप्रल १६२७ िोजी) िंाला असे म्हटले होते . महात्मा फुल्यांनीही रशवछत्रपतींचे जन्मवषव १६२७
मानले ले रदसते . १९१४ साली जेधे शकावली उपलब्ध िंाली. रतचा कता, तसेच रशवछत्रपतींची कुंडली

तयाि किणािा ज्योरतषी रशविाम आरण रशवभाितकता कवींद्र पिमानंद हे रतघे मात्र रशवछत्रपतींचा जन्म
शके १५५१ मध्ये फाल्गुन वद्य तृतीयेस (म्हणजे १९ फेिुवािी १६३०) िंाला असे म्हणतात. अथात
रियासतकाि गो. स. सिदे साई यांनी म्हटल्याप्रमाणे या दोहोंपैकी कोणतीही रतथी स्वीकािली तिी
रशवछत्रपतींच्या मोठे पणाला त्यामुळे बाधा पोचत नाही.
थोर िवठोजी स न मण लोजी :--पृ. ४७.
बाबाजी भोसल्यांचा मोठा मुलगा रवठोजी आरण धाकटा मुलगा मालोजी.
िीप ब ई :--पृ. ४७.
मालोजी िाजांची पत्नी.
शेश प्प न ईा :--पृ. ४७.
शेष नाईक पुंडे या चांभािगोंदा येथील सावकािाकडे मालोजी िाजांनी आपणास रमळाले ले द्रव्य

ठे व म्हणून ठे वले होते असे ग्रँट डफने रलरहले आहे .
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वडील बंधु संभ जी :--पृ. ४८.
रशवछत्रपतींचे वडील बंधू संभाजी यांचा जन्म इ. स. १६१९ साली िंाला असे रियासतकाि

सिदे साई सांगतात. (पृ. ६० न्यू िहस्टरी ऑफ ि मणर ठ ज, रतसिे पुनमुवद्रण, १९७१) १६५४ मध्ये

कनकरगिी येथील पाळे गािाशी लढताना संभाजीस मृत्यू आला असे सिदे साई म्हणतात. वेढ्यात
सापडले ल्या संभाजीस अफिंलखानाने सहाय्य किण्यात कुचिाई केल्यामुळे संभाजी मािला गेला असे
रजजाबाईस वाटत असे.

त न्ह जी मण लु सरे :--पृ. ५१, ५६, ७१.
रशवाजी िाजांचा हा बालरमत्रं अफिंलखानाच्या वधाच्या वेळीही त्यांच्याबिोबि होता असे ग्रँट

डफने म्हटले आहे . ४ फेिुवािी १६७० िोजी तानाजीने कोंढाणा काबीज केला पण तो स्वतः मात्र त्या
लढाईत मिण पावला.

ब जी प सलार :--पृ. ५१. ५८.
मुसे खोऱ्याचा दे शमुख. रशवाजीच्या बालपणीच्या रमत्रांपैकी एक. १६६० मध्ये सावंताबिोबि

लढताना त्याला मृत्यू आला असे बखिकाि सांगतात.
ि िोजी ाोंडिे व :--पृ. ५२.

मलठणचा कुलकणी. शहाजींच्या जहारगिीतील झहगणी बुिडी व दे ऊळगाव पिगण्यांची दे खभाल

किीत असे. प्रशासन कसे किावे याचे रशक्षण रशवाजी िाजांनी दादोजी कोंडदे वाकडू न घेतले आरण

बालपणी रजजाबाईप्रमाणेच दादोजीचाही रशवाजीवि फाि प्रभाव होता असे सववसामान्यतः मानले जाते.
मात्र जोतीिाव फुल्यांना दादोजीचे रनष्ट्कािण स्तोम माजवले जात आहे असे वाटत असे.
च ाकच िफरं गोजी :--पृ. ५२.
रफिंगोजी निसाळा हा चाकणचा रकल्लेदाि असून शहाजीच्या रवश्वासू सेवकांपक
ै ी एक होता.

ऑगस्ट १६६० मध्ये शारहस्ते खानाने चाकणचा रकल्ला काबीज केला. रशवछत्रपतींनी रफिंगोजीस

भुपाळगडाचा रकल्लेदाि नेमले . १३ रडसेंबि १६७८ िोजी संभाजी िाजे वरडलांवि रुसून मोगलांना जाऊन

रमळाले . त्यांनी रदले िखानाच्या साथीने भुपाळगडाला वेढा रदला ते व्हा युविाजांरवरुद्ध तोफा डागावयाच्या
नाहीत असे रफिंगोजीने ठिवले . २ एरप्रल १६७९ िोजी भुपाळगड रदले िखानाच्या हाती पडल्यावि
रशवछत्रपतींनी रफिंगोजीस संभाजीस दया दाखरवल्याबद्दल दोष रदला.
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मणुल न्य सुभेि र :--पृ. ५३.
कल्याणचा सुभेदाि मुलाना अहमद. त्याने रवजापूिला पाठवले ला खरजना रशवाजी िाजांच्या

फौजेने वाटे त लु टला. आबाजी सोनदे वाने मुलाना अहमदला कैद केले असता रशवाजी िाजांनी त्याची व
त्याच्या बायकामुलांची रवजापूिला सन्मानाने िवानगी केली.
ब जी घोरपडे :--पृ. ५३, ६१.

मुधोळचा बाजी घोिपडे हा रवजापूिकिांचा मांडरलक असून शहाजीशी त्याचे शत्रुत्व होते . २५ जुलै

१६४८ िोजी पहाटे त्याने झजजी येथे शहाजीिाजे गाढ िंोपले असताना छापा घालू न त्यांना पकडले आरण

रवजापूिला दिबािात हजि केले . १६६४ च्या नोव्हें बिमध्ये रशवछत्रपतींनी मुधोळवि अचानक धाड
घातल्यामुळे उडाले ल्या चकमकीत बाजी घोिपडे मािला गेला.
चंद्रर व मणोरे :--पृ. ५४.
चंद्रिाव हा रकताब असले ले आरण जावळीची दे शमुखी उपभोगणािे मोिे घिाणे रशवाजी िाजांना

जु मानीत नसे. आपण सम्राट चंद्रगुप्त मौयाचे वंशज असून भोसले हे दजाने आपल्याबिोबिीचे नाहीत असे

मोऱ्यांना वाटत असे. त्यांची आरदलशाहीवि रनष्ठा होती. सामोपचािाला यशवंतिाव व हणमंतिाव मोिे दाद
दे त नाहीत हे पाहू न रशवाजीिाजांनी त्यांचा बंदोबस्त किण्यासाठी संभाजी कावजी व िघुनाथ बल्लाळ कोिडे

यांना पाठवले . त्यानंति जावळीजवळ िंाले ल्या लढाईत हणमंतिाव मोिे मािले गेल ति यशवंतिाव मोिे

िायिीच्या रकल्यात लपून बसले . मोऱ्यांचा संपूणव पाडाव किण्यासाठी खु द्द रशवछत्रपतींनी जावळीत दोन

मरहने तळ रदला. िायिी रकल्याच्या पायथ्याशी रशवाजी िाजांना भेटावयास आले ल्या यशवंतिाव मोऱ्यांना
ठाि मािण्यात आले आरण त्यांचे दोन मुलगे कृष्ट्णिाव व बाजीिाव हे दोघे कैदे त असताना रवजापूिकिांशी
संधान बांधीत असले ले पाहू न त्यांनाही ठाि मािण्यात आले .
गोपीन थ :--पृ. ५५, ५६.
(पंताजी गोपीनाथ बोकील) हा सासवडजवळच्या रहविे गावचा कुलकणी. ग्रँट डफच्या

म्हणण्यानु साि हा अफिंलखानाचा वकील होता. त्याला रशवाजी िाजांनी वश केले आरण त्याच्यामाफवत
अफिंलखानाबिोबि प्रतापगडाच्या पायथ्याशी भेट ठिरवली. याउलट बहु तेक इरतहासकािांच्या मते
अफिंलखानाने आपला वकील म्हणून वाईच्या कृष्ट्णाजी भास्कि कुलकण्यास रशवाजी िाजांकडे पाठरवले

होते . पंताजी गोपीनाथ बोकील हा रशवाजी िाजांचा रचटणीस होता. कृष्ट्णाजी भास्किबिोबि
अफिंलखानाकडे जाऊन पंताजी गोपीनाथने भेटीची जागा व अन्य तपशील ठिरवला होता. जोतीिावांची
ग्रँट डफच्या इरतहासावि रभस्त असल्यामुळे त्यांनी पोवाड्यात कृष्ट्णाजी भास्किचा नामोल्लेखही केले ला
नाही.
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“सरनौबती डं ा हु ाूमण प ले ार च ” :--पृ. ६०, ६३.
या चिणात नेताजी पालकिांचा उल्लेख केले ला आहे . सिनौबत माणकोजी दहातोंडे हे लढाईत

मािले गेल्यानंति रशवाजी िाजांनी १६५९ मध्ये नेताजी पालकिांची सिनोबतपदी नेमणूक केली. १६६६
मध्ये रशवछत्रपती व नेताजी यांच्यात रवतुष्ट आल्याने नेताजी मोगलांना जाऊन रमळाला. औिंगजेबाने त्यास

मुसलमान व्हावयास लावले असा उल्लेख आलमगीिनाम्यात आहे . रशवाजी िाजांचा पिाभव किण्यासाठी

औिंगजेबाने रदले िखानाबिोबि नेताजीस पाठवले तेव्हा नेताजी पुन्हा रशवाजी िाजांना जाऊन रमळाला.
१९ जून १६६७ िोजी नेताजीने प्रायरित घेऊन पुन्हा झहदु धमात प्रवेश केला.
“गुजर उडी घ ली स मणन शत्रूच ाेल ” :--पृ. ७३, ७५.
या चिणात जोतीिावांनी प्रतापिाव गुजि यांचा उल्लेख केला आहे . त्यांचे मूळ नाव कडतोजी. मे

१६६० मध्ये अरदलशाही फौजांनी पन्हाळ्यास वेढा घातला ते व्हा कडतोजीने रशवाजी िाजांच्या

मागवदशवनाखाली रकल्ल्याचा बचाव केला. १६७२ च्या फेिुवािीत त्याने साल्हे ि येथे मोगलांच्या फौजांचा
पिाभव केला. १५ एरप्रल १६७३ िोजी ऊंबिाणीच्या लढाईत प्रतापिावाने आरदलशाही सिदाि

बहलोलखानास पिाभूत केले पण त्यास दया दाखवून सोडू न रदल्यावि खान उलटला. रशवाजी िाजांनी
प्रतापिावांच्या अकािण औदायाबद्दल त्याची खिमिीत शब्दात पत्र पाठवून हजेिी घेतली. त्यामुळे प्रक्षुब्ध
िंाले ल्या मनःस्स्थतीत २४ फेिुवािी १६७४ िोजी प्रतापिावाने अवघ्या सात सैरनकांसह गडझहग्लजजवळच्या

नेसिीच्या झखडीत बहलोलखानावि तुटून पडू न प्राणापवण केले . जोतीिावांनी पोवाड्यात प्रतापिावांच्या या
पिािमाचे वणवन केले आहे .

“ा शीार गंग भट घ ली डौल धमणाच ” :--पृ. ७६.
या चिणात जोतीिावांनी रशवछत्रपतींना िाज्यारभषेक किणाऱ्या गागाभट्ट या कारशच्या पंरडताचा

उल्लेख केला आहे . त्याचे मूळ नाव रवश्वेश्वि. गागाभट्टाला रशवछत्रपतींनी िायगडाला येण्याचे आमंत्रण
रदले की तो आपण होऊन आला याबद्दल वाद आहे . त्याने रशवाजी िाजे िाजपूतवंशातील क्षरत्रय असून
त्यांना िाज्यारभषेक किवून घेण्याचा पूणव हक् आहे हे मान्य केले .
ि सीपुत्र संत जी बंधु होत िशव जील :--पृ. ७७.
संभाजी, रशवाजी व एकोजी या औिस पुत्रांखेिीज शहाजी िाजांना उपरस्त्रयांपासून िंाले ले चाि पुत्र

होते . त्यापैकी संताजी हा एक होता. कनाटकाच्या मोरहमे त तो रशवाजी िाजांना येऊन रमळाला.
गुल मणिगरी :

१९५.

अरे ज्य भट िशरोमणकीने ाेले ली गीतें एांिर सवम समण ज मणध्ये ग ण्य च िात्त घेतल आहे : पृ.
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येथे जोतीिावांचा िोख “नवनीत” काि पिशु िाम तात्या गोडबोले यांच्यावि असावा. पिशु िाम

बल्लाळ गोडबोले (१७९९-१८७४) यांचा जन्म वाई येथे िंाला. मिाठी कोश व मिाठी पुस्तके तयाि

किण्याच्या कामात त्यांनी मेजि कँडीस मदत केली. त्या काळातील मिाठी िरमक पुस्तकांतल्या सगळ्या

नव्या करवता पिशु िाम तात्या गोडबोल्यांनी िचले ल्या होत्या. त्यांनी संस्कृत नाटकांचे मिाठीत भाषांति
केले . प्राचीन मिाठी कवींच्या करवतांचे संग्रह प्ररसद्ध केले . तसेच वृत्तदपवणसािखी नवी पुस्तके रलरहली.
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शेताऱ्य च असूड : िटप
पुर तन मणुर्णतपू जोत्तेजा ब्रह्मवृंि तील ा ा व स वमजिना सभेचे पुज री जोशीबुव .- पृ. २७७.
गके श व सुिेव जोशी.– [१८२९-१८८०] हे “साववजरनक काका” म्हणून ओळखले जात असत.

मिाठी शाळे तील रशक्षण पूणव िंाल्यानंति रवसाव्या वषी त्यांनी पुण्याच्या नािंि कचेिीत नोकिी धिली. ती

सात-आठ वषे केल्यावि कुभांड आल्याने नोकिी सोडली, त्यानंति कायद्याचा अ्यास करून त्यांनी
वरकलीचा व्यवसाय सुरू केला. जोतीिाव फुल्यांचे बालरमत्र सदारशविाव गोवंडे हे साववजरनक काकांचे

एक रनकटचे सहकािी होते. रडसेंबि १८७२ मध्ये न्यायमूती िानड्यांचे स्वदे शी व्यापािासंबंधीचे व्याख्यान

ऐकून साववजरनक काका इतके प्रभारवत िंाले की, त्यांनी १८७३ सालच्या जानेवािीपासून स्वदे शी वस्त्रे व
वस्तू वापिण्याचे व्रत घेतले १८७४ च्या अखेिीस बडोद्याचे महािाज मल्हाििाव गायकवाड यांनी रवषप्रयोग

केल्याचा आिोप किण्यात आला आरण त्यांना पदच्युत करून २३ एरप्रल १८७५ िोजी मद्रासला अटकेत
ठे वण्यात आले . साववजरनक सभेच्या वतीने जोशीबुवांनी मल्हाििाव गायकवाडांना न्याय रमळावा अशी
मागणी केली. “दरक्षणचे दं गे” म्हणून प्ररसद्ध असले ल्या कजवबाजािी शेतकऱ्यांनी केले ल्या दं ग्याबद्दल

सरवस्ति अजव पाठवण्यात तसेच १८७७ च्या भयंकि दु ष्ट्काळाच्या वेळी लोकांची गाऱ्हाणी सिकािसमोि
मांडण्यात साववजरनक काकांनी पुढाकाि घेतला. कलकत्त्यात व मुंबईत वृत्तपत्रकािांचे संमेलन त्यांनीच

भिवले . १८७९ च्या जु लैमध्ये वासुदेव बळवंत फडक्यांना कैद किण्यात आले ते व्हा कोणीही त्यांचे

वकीलपत्र घ्यावयास तयाि नाही हे पाहू न साववजरनक काकांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले . २५ जुलै १८८०
िोजी साववजरनक काकांचे रनधन िंाले .

आमणचे िय ळू गव्हनम र जनरलस हे ब.–पृ. २७७. हा उल्लेख लॉडव रिपनबद्दलचा आहे .
घ शीर मण ाोतव ल.–पृ. २७७. माधविाव पेशव्यांच्या कािरकदीत १८ फेिुवािी १७६४ िोजी पुणे

शहिाच्या बंदोबस्तासाठी स्वतंत्र कोतवाल नेमण्यात आला. ८ फेिुवािी १८७७ िोजी नाना फडणरवसांनी
घाशीिामाची त्या पदावि नेमणूक केली. तो दे खणा, बुरद्धमान, रनदव य व गोड बोलणािा असून त्याच्या गुप्त

हे िांकडू न रमळणाऱ्या बातम्यांवरून नानांनी फंद-रफतुिी किणाऱ्यांवि रनयंत्रण ठे वले , त्याने चोिीच्या

आिोपावरून २५ ते लंगी िाह्मणांना एका भुयािात कोंडू न ठे वले त्यांच्यापैकी २१ िाह्मण गुदमरून मे ल्यामुळे
पुण्यातील िह्मवृद
ं खवळला. त्यांनी घाशीिामास हत्तीच्या पायी द्यावे अशी मागणी केली. ३१ ऑगस्ट १८७८
िोजी िाह्मणांनी त्याला धोंडे मारून ठाि केले .

“हत्य रबंि पोिलस च्ं य उर वर िरवडे घ लक ऱ्य भट फडक्य र मणोश स” (पृ. २८६) तळटीप :

भूिेव व सुिेव फडक्य च्य न िी ल गून बहु तेा अज्ञ नी शू द्र र मणोसी ा ळ्य प ण्य स व िात्येा तर फ शी
गे ले. पृ. ३१६.
व सुिेव बळवंत फडाे :– पृ. ४६०-४६१. [१८४५-१८८३] पनवेल तालु क्यातील रशिढोण हे

त्यांचे मूळ गाव. मुंबईच्या ग्रॅन्ट मे रडकल कॉले जात रशक्षण घेत असताना ते सोडू न त्यांना सिकािी नोकिी
पत्किावी लागली. सिकािी नोकिीत कटू अनु भव आल्यामुळे त्यांनी नोकिी सोडली. वासुदेव बळवंत
फडके दे शभक्त होते . त्यांनी रठकरठकाणी व्याख्याने दे ऊन लोकजागृती किण्याचा प्रयत्न केला. लहु जी

मांग यांच्याकडे तलवाि, भाला चालरवण्याचे रशक्षण घेताना वासुदेव बळवंतांचा व जोतीिावांचा प्रथम
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परिचय िंाला असावा. २० फेिुवािी १८७९ ते मे १८७९ पयंत आपल्या ३०० िाह्मण, िामोशी, कोळी, मांग,
महाि व मुसलमान साथीदािांच्या मदतीने वासुदेव बळवंत फडक्यांनी रठकरठकाणी दिोडे घातले .

“युिोरपयनांची, आपण ते सापडतील ते थे कत्तल करू आरण १८५७ च्या बंडासािखे दु सिे बंड उभारू” असे

त्यांनी १८७९ च्या मे मरहन्यात जाहीि केले . आपले रवश्वासू सहकािी दौलतिाव नाईक, मे जि डॅ रनयल
बिोबिच्या चकमकीत मािले गेल्यानंति वासुदेव बळवंत गाणगापुिला गेले. त्यांचा शोध घेत आले ल्या मे जि

डॅ रनयलने २० जुलै १८७९ च्या िात्री दे विनावडगी येथे छापा घालू न त्यांना पकडले . त्यांना ७ नोव्हें बि
१८७९ िोजी जन्मठे प काळ्यापाण्याची रशक्षा ठोठावण्यात आली आरण एडनला कािावास भोगीत असताना
१७ फेिुवािी १८८३ िोजी त्यांचे रनधन िंाले .

एख द्य अक्षरशू न्य शू द्र ांर क्टर च्ं य टोले जंग ििव कख न्य त मणोठमणोठ्य सभ ारून त्य मण
ं ध्ये
त्य स
ं ही मण नपत्र िे त त.– (पृ. २८७.) जोतीिावांनी येथे िामचंद्र मनसािाम ढवािे नाईक या “अक्षिशून्य
शूद्र” कंत्राटदािाच्या वेताळ पेठेतील घिात असले ल्या टोले जंग रदवाणखान्याचा रनदे श केले ला रदसतो.
सत्यशोधक समाजाच्या सभाही या रदवाणखान्यात होत असत.

ग्व ल्हे रार प टीलबुव म्हकजे मणह िजी कशिे .– (पृ. २९९) हे िाणोजी झशद्यांचे रचिंजीव होते.

१७६८ मध्ये त्यांना माधविाव पेशव्यांनी ग्वाल्हे िच्या गादीचे वािस म्हणून मान्यता रदली आरण उत्ति

झहदु स्थानच्या स्वािीवि जाण्यास सांरगतले . त्यानंति १७८९ पयंतच्या काळात महादजींनी रदल्लीच्या

िाजकािणात आपले आसन स्स्थि केले आरण बादशाही तख्तावि व िाज्यावि हु कमत चालवली. उत्ति
झहदु स्थानातील कािभािाची व्यवस्था लावून महादजी झशदे १७९२ च्या जूनमध्ये पुण्यास आले आरण २१ जून
१७९२ िोजी भिले ल्या दिबािात अनवाणी उभे िाहू न महादजींनी सवाई माधविाव पेशव्यांचे जोडे आपल्या

छातीशी धिले . एरप्रल १७९३ मध्ये नाना फडणीस व महादजी झशदे याचा समेट िंाला. १ जून १७९३ िोजी
लाखेिीच्या झखडीत महादजी झशद्यांच्या सैन्याने होळकिांच्या फौजेचा पिाभव केला. त्यानंति जवळजवळ
आठ मरहने तापाने आजािी असले ले महादजी झशदे १२ फेिुवािी १७९४ िोजी वानवडी येथे रनवतवले.

(पृ. २९९) “इंिूरार ल ख्य ब रगीर यशवंतर व व िवठोजीर व होळार स
ं रख्य बडे बडे रकशू र

र जेरजव ड्य िं वषयी वगैिे या वाक्यात ज्यांचा जोतीिाव फुल्यांनी नामोल्लेख केले ला आहे ते यशवंतिाव व

रवठोजीिाव होळकि हे दोघे १५ ऑगस्ट १७९७ िोजी मृत्यू पावले ल्या तुकोजी होळकिांच्या चाि पुत्रांपैकी
दोन पुत्र होते . या दोघांचे सवात मोठे बंधु कारशिाव होळकि इंदूिच्या गादीवि आल्यानंति त्यांना महादजी

झशद्यांच्या मृत्यूनंति ग्वाल्हे िच्या गादीवि आले ल्या महादजींच्या दतक पुत्राने, दौलतिाव झशद्यांनी हाताशी

धिले . झशद्यांनी होळकिांवि हल्ला करून काशीिावांचे धाटके भाऊ मल्हाििाव यास ठाि मािले . ते व्हा
त्यांच्या पिात रवठोजीिाव व यशवंतिाव होळकि यांनी पेशव्यांच्या मुलुखात जाऊन लु टालु ट व जाळपोळ
केली. पेशव्यांचे सेनापती असले ल्या बापू गोखल्यांनी रवठोजीिाव होळकिास कैद करून पुण्यास

पाठरवल्यानंति दु सऱ्या बाजीिावाने १६ एरप्रल १८०१ िोजी रवठोजीिावास हत्तीच्या पायी दे ऊन ठाि मािले .

ते व्हा रनसटले ल्या यशवंतिाव होळकिांनी सैन्य जमवून २५ ऑक्टोबि १८०२ िोजी हडपसि येथे दौलतिाव
झशद्यांच्या फौजेचा पिाभव केला. ते व्हा पुणे सोडू न पळाले ल्या दु सऱ्या बाजीिावाने इंग्रजांच्या स्वाधीन
होऊन ३१ रडसेंबि १८०२ िोजी वसईचा तह केला. यावेळी िाघोबादादांचे दत्तकपुत्र अमृतिाव हे

यशवंतिाव होळकिांच्या तंत्राने पुण्याचा कािभाि पहात होते . त्यांच्याकडे यशवंतिावानी एक कोट रुपये

मारगतल्यामुळे पुण्यातील लोकांना मािहाण करून चाि मरहन्यांत त्यांच्याकडू न जबिदस्तीने पन्नास लाख
रुपये गोळा किण्यात आले . दौलतिाव झशदे व नागपूिकि िघुजी भोसले यांना पिाभूत केल्यानंति इंग्रजांनी
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यशवंतिाव होळकिांशी १६ एरप्रल १८०४ िोजी युद्ध पुकािले . २४ रडसेंबि १८०५ िोजी यशवंतिावास
इंग्रजांनी तह किण्यास भाग पाडले . इंग्रजांशी पुन्हा युद्ध किण्याच्या इिाद्याने यशवंतिाव होळकिांनी

१८०७ मध्ये भावपुऱ्यास तोफा ओतरवण्याचा कािखाना सुरू केला. १८०८ मध्ये ते भ्रमष्ट िंाले आरण त्यांचे
वेड वाढत गेले. २७ ऑक्टोबि १८११ िोजी भावपुिा येथे त्यांना मृत्यू आला.

(पृ. ३१२) तुमणच्य तील र घू भर रीने प्रथमण इंग्रज स
ं उलटे िोन आके िलहू न िे ऊन त्य स

तळे ग व स आिकले येथे जोतीिावांनी पंजाबात अटकेपलीकडे जाऊन आले ल्या आरण त्यामुळे “िाघो
भिािी” नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या िघुनाथिाव ऊफव िाघोबादादाचा रनदे श केला आहे . १७ फेिुवािी
१७७५ िोजी गुजिातमध्ये हिीपंत फडक्यांनी िाघोबादादांचा पिाभव केल्यानंति िाघोबादादा इंग्रजांच्या

आश्रयास गेले आरण ६ माचव १७७५ िोजी त्यांनीं इंग्रजांशी तह केला. पुढे १ माचव १७७६ िोजी सवाई

माधविाव पेशवे व इंग्रज यांच्यामध्ये पुिंदिला तह िंाला, तिी त्याबाबत मतभेद िंाल्यामुळे १७७६ च्या
अखेिीस मुंबईकि इंग्रजांनी िाघोबादादास पुन्हा आश्रय रदला. २४ नोव्हें बि १७७८ िोजी िाघोबादादाने

इंग्रजांशी नवीन किाि केला. त्यानंति पुण्याकडे रनघाले ल्या चाि हजाि इंग्रज सैरनकांचा ८ जानेवािी
१७७९ िोजी महादजी झशद्यांनी तळे गावात पिाभव केला.

(पृ. ३१७) “ग वोग व वेि व
ं र प िं डत्य ारक ऱ्य गृहस्थ प
ं ैाी एख द्य स्व मणीने ” हे रलरहताना

जोतीिावांचा िोख आयव समाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंद सिस्वती यांच्यावि आहे हे उघड रदसते .

स्व मणी िय नंि सरस्वती.–(१८२४-८३) यांचे पाळण्यातले नाव “मूळशंकि” सौिाष्ट्रातील मोिवी

येथे एका औदीच्या िाह्मण कुटु ं बात त्यांचा जन्म िंाला. वरडलांनी त्यांचे लग्न ठिवले पण रववाहाची तयािी

सुरू असतानाच ते घिातून पळू न गेले. त्यांनी संन्यास घेऊन “दयानंद” हे नाव धािण केले . स्वामी
रविजानंद या संन्याशाच्या मागवदशवनाखाली योग, वेद, धमवशास्त्र वगैिेंचे अध्ययन केल्यानंति दयानंदांनी

मूतीपूजेच्या प्रघातारवरूद्ध प्रचाि सुरू केला. त्यांनी उत्ति भाितात रठकरठकाणी शास्त्री-पंरडतांशी वाद
केले . १८७५ च्या सुरुवातीस ते मुंबईला आले आरण त्यांनी एरप्रल १८७५ मध्ये मुंबईत आयव समाजाची
स्थापना केली. दयानंद वेद प्रमाण मानीत असत आरण वेदांचे अध्ययन किण्याचा सवांना अरधकाि आहे

असे त्यांचे मत होते . वेदकाळात गुणकमारधरष्ठत चातुववण्यव व्यवस्था होती पण जन्मारधरष्ठत जारतभेद
नव्हता, अस्पृश्यता नव्हती असे त्यांचे म्हणणे होते . स्त्री रशक्षणाला, रवधवा-रववाहाला त्यांचा पाझठबा होता
ति बालरववाहाला त्यांचा रविोध होता. न्यायमूती िानडे , महादे व मोिे श्वि कुंटे वगैिेंच्या आमंत्रणावरून ते
२० जून १८७५ िोजी पुण्याला गेले. ते थे ४ जु लै ते ४ ऑगस्ट १८७५ पयंत त्यांनी बुधवाि पेठेतील रभडे

वाड्यात झहदी भाषेत पंधिा व्याख्याने रदली. पुण्याच्या पूवव भागातही गंगािामभाऊ म्हस्के यांनी स्वामीजींची

३५ व्याख्याने आयोरजत केली होती. श्रोत्यांमध्ये िानडे , “लोकरहतवादी” गोपाळ हिी दे शमुख

यांच्याबिोबि जोतीिाव फुले ही असत. दयानंदांनी चालवले ला वैरदक धमाचा पुिस्काि, होमहवनाला
रदले ले महत्त्व जोतीिावांना पसंत नव्हते . मात्र पुण्यातील दोन-अडीच मरहन्यांचा मुक्ाम आटोपून दयानंद
रनघाले त्याआधी त्यांची ५ सप्टें बि १८७५ िोजी हत्तीवरून रमिवणूक काढण्यात आली ते व्हा जोतीिाव त्या

रमिवणुकीत सामील िंाले होते . या रमिवणुकीच्या वेळी सनातन्यांनी दयानंदांची टि उडरवण्यासाठी

“गदव भानंदाची” रमिवणूक काढली आरण रचखलफेक करून धुमाकूळ घातला. त्यांचे िसभिीत व
उपहासपूणव वणवन रवष्ट्णुशास्त्री रचपळू णकिांनी रनबंधमाले त केले ले आहे . (पहा रनबंधमाले ची रचत्रशाळे ने

काढले ली आवृत्ती : १९१७ : पृ. ३३९-३४८). “सत्याथवप्रकाश” या स्वामी दयानंदांच्या मूळ झहदी ग्रंथांचा
दु गाप्रसादांनी इंग्रजीत अनु वाद केले ला आहे . महािाष्ट्रात आयव समाजाचा प्रभाव फािसा पडले ला रदसला
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नाही. “लोकरहतवादी” गोपाळिाव दे शमुखांप्रमाणे कोल्हापूिचे िाजषी शाहू छत्रपती हे आयव समाजाचे
सदस्य होते . स्वामी दयानंदांचे १८८३ मध्ये रनधन िंाले .

⧠⧠⧠
बडोद्य चे ििव क लक्ष्मणक जगन्न थ य न
ं पत्र.– पृ. ६६१.
जोतीिावांनी या करवतेत ज्यांचा रनदे श केले ला आहे ते लक्ष्मण जगन्नाथ वैद्य १८८६ ते १८९० पयंत

बडोदा संस्थानचे रदवाण होते . १८८६ साली काजी शहाबुद्दीन हे रदवाण म्हणून रनवृत्त िंाल्यांनति
लक्ष्मणिाव वैद्यांची त्यांच्या जागी नेमणूक किण्यात आली. एरप्रल १८८९ मध्ये प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी
रनवृत्त होण्याची इच्छा दशवरवली ते व्हा सयाजीिाव महािाजांनी त्यांना कळरवले की, िाज्यकािभािाच्या

प्रमुख जागेवि जोिदाि मनु ष्ट्याची जरुिी असल्यामुळे आरण असा मनु ष्ट्य रमळणे कठीण असल्यामुळे वैद्यांनी

रनवृत्त व्हावे अशी पिवानगी दे ण्यास महािाज तयाि नव्हते (पहा पृ. ७०६, दा. ना. आपटे , श्री मणह र ज
सय जीर व ग याव ड ितसरे य च
ं े चिरत्र : १९३६).

⧠⧠⧠
संाीकम
लोाल फंड.– पृ. २८०, ३२५, ३३५, ५५४, ५९१, ६०३. “गुलामरगिी”, “शेतकऱ्याचा असूड”,

“साववजरनक सत्य धमव” वगैिे पुस्तकांत तसेच काही अखंडांत महात्मा फुल्यांनी लोकल फंडाचा रनदे श
केले ला आढळतो.

सि बाटव ल रफ्रअि हे मुंबई इलाख्याचे गव्हनवि असताना १८६३ साली कॅप्टन डे स्व्हडसन, जे. डी.

इन्व्हे िॅरिटी आरण सि जॉजव झवगेट यांच्या सूचनेवरून लोकल फंड सेस

[स्थारनक रनधी उपकि]

प्रथमच

लादण्यात आला. ग्रामीण भागात रशक्षण प्रसाि किण्यासाठी तसेच अंतगवत दळणवळणाची साधने उपलब्ध

करून दे ण्याच्या उद्देशाने प्रथम तो उपकि वसूल किण्यास सुरुवात िंाली. त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या
स्थारनक रनधीचा रवरनयोग कसा किावा हे ठिवण्यात किदात्यांचा वाटा मोठा असेल असे १६ सप्टेंबि,
१८६३ च्या शासकीय प्रस्तावात म्हटले होते. पण १८६९ साली त्याबाबतचा कायदा मंजूि होईपयंत

कायद्याची मान्यता न घेताच रजल्ह्यातील प्रशासक या रनधीची वसुली व रवरनयोग किीत असत. १८६९ च्या
कायद्यान्वये प्रथमच रजल्हावाि लोकल फंड करमया (स्थारनक रनधी सरमत्या) स्थापन किण्यात आल्या.

प्रत्येक रजल्ह्यासाठी असले ल्या सरमतीत ७ सभासद असत आरण रजल्हारधकािी सरमतीचा अध्यक्ष असे.

१८७८ साली मध्यरवभागाचा आयुक्त इ. पी. िॉबटव सन याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडू न वसूल
केले ल्या किामुळे उपलब्ध होणािा रनधी प्रत्यक्षात प्राथरमक रशक्षणासाठी, िस्ते झकवा धमवशाळा
बांधण्यासाठी, रवरहिी खोदण्यासाठी खचव केला जात नसून जातीवंत घोड्यांच्या पैदाशीसािख्या अन्य

कायावि खचव होत असल्याची कबुली रदली. त्यामुळेच फुल्यांनीही हा रनधी मुळात ज्या कािणामुळे गोळा

किण्यात आला त्या कािणासाठीच तो खचव केला जावा असा आग्रह धिले ला रदसतो. ज्या लोकांकडू न कि
वसूल केला जातो त्यांच्या रहतासाठीच त्याचा रवरनयोगही केला जावा यावि जोतीिावांनी भि रदले ला
आहे . लोकल फंड सरमत्यांचे रूपांति पुढे रजल्हा लोकल बोडात किण्यात आले .

अनु क्रमणिका

स वमजिना पोाळ न व च्य समण ज त, एातरी मण ग
ं मणह र शेताऱ्य स त्य समण ज च सभ सि
ारून त्य स आपल्य शेज री ाधीतरी घेऊन बसले होते ा य? पृ. ३१४, ३७२, ५२०, ६९४.
येथे जोतीिाव फुल्यांनी साववजरनक सभा या संस्थेवि टीका केले ली आहे . “सत्साि” च्या परहल्या

अंकातही “भटिाह्मणांनी उपस्स्थत केले ल्या टोले जंग समाजात” असे रलरहताना फुल्यांच्या डोळ्यापुढे

साववजरनक सभा तसेच प्राथवना समाजासािख्या संस्था आहे त. “साववजरनक सत्य धमव पुस्तकात” फुल्यांनी
साववजरनक सभेचा स्पष्ट नामरनदे श करून रतच्यावि टीका केले ली आहे . साववजरनक सभा बोधी सिकािास
सवव । वम् । फुस ॥ िह्मकुट ॥ असे एका अखंडातही म्हटले ले आढळते .

स वमजिना सभ .–पववती दे वस्थानच्या पंचांच्या गैिकािभािाला आळा घालण्यासाठी गणेश

वासुदेव जोशी ऊफव “साववजरनक काका” यांनी काही संस्थारनक, सिदाि-इनामदाि, सावकाि, व्यापािी

यांच्या वतीने साववजरनक सभेची स्थापना केली तिी सभेची सूत्रे मुख्यतः न्या. िानड्यांच्या हाती होती.
१८७५ सालापयंत महािाष्ट्रातील अनेक गावांत साववजरनक सभेच्या शाखा स्थापन िंाल्या होत्या. सभेचे

िाजकािण अजव-रवनंत्यांचेच होते . इंग्रज िाज्यकत्यांना लोकांच्या गाऱ्हाण्यांची व मागण्यांची कल्पना दे ऊन

त्यांच्या धोिणात बदल व्हावेत यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न साववजरनक सभा किीत असे. सभेचे
प्ररतरनधी ग्रामीण भागात रठकरठकाणी जाऊन मारहती गोळा किीत. रतला आकडे वािीची जोड दे ऊन

अहवाल तयाि केला जात असे आरण तो सिकािला सादि केला जात असे. १८७५ चे शेतकऱ्यांचे दं गे,
१८७७ चा दु ष्ट्काळ, मल्हाििाव गायकवाडांची पदच्युती वगैिे प्रकिणांत साववजरनक सभेने बिे च लक्ष घातले

होते . साववजरनक सभेतफे प्रकारशत केल्या जाणाऱ्या त्रैमारसकात रवरवध रवषयांविचे अ्यासपूणव ले ख
प्ररसद्ध केले जात असत. सीतािाम हिी रचपळू णकि, रशविाम हिी साठे , गोपाळ कृष्ट्ण गोखले वगैिेंनी

साववजरनक काकांच्या रनधनानंति िानड्यांच्या मागवदशवनाखाली सभेचे कायव रनष्ठेने चालवले होते . १८९६
नंति लोकमान्य रटळकांच्या जहाल गटाने ही संस्था काबीज केली.
—समण प्त—

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ८
िनवडा शब्ि च
ं ाोश

अनु क्रमणिका

िनवडा शब्ि च
ं ाोश
सूचन : संक्षेपाक्षिांचे स्पष्टीकिण : अि. = अिबी, इं. = इंग्रजी, का. = कानडी, गु. = गुजिाती, दे प्रा. =
दे शी प्राकृत, ध्व. = ध्वरनशब्द, महािाष्ट्र प्रा. = प्राकृत, फा. = फािशी, मशको. = शब्दकोश-दाते-कवेचांदोिकि-दाताि, मोको. = A Dictionary, Marathi and English, 2nd ed., Bombay, 1957– J. T.
Molesworth, ल. = लक्षणेने, झह. = झहदी.

अखर [अि. आरखि] गुिे एकत्र किण्याची गाव-सीमे विची जागा.
अगळ [सं. अगवल] अडसि, बंधन.
अिग्राल्चरल

[इं.] शेतकी.

अगोचरपक

[अगोचिं = ्ञतानेरद्रयांनी ग्रहण किण्यास अशक्य] अरवचािीपणा, मूखवपणा.

अजी

[फा. अिं] अरजबात, समूळ.

अडत

[सं. अट्ट+परत, ते लगूअरडरत] दलाल, एजंट.

अडबंा
अि

[का. अड+बंकी = आंकडा] आडमुठT.
[अि. अदा] आवक; येणे- “लोकलफंडाचे हप्ते अदा किण्याकरितां” (येथे ‘रबदा’ शी साम्याभास

False Analogy होऊन ‘दे णे’ हा अथव अरभप्रेत रदसतो.)
अि वतीने

[अि. अदावत) आकसाने दु ष्टाव्याने.

अपस्व थी

[सं. आत्मन् +स्वाथव] आपमतलबी.

अभीयंा

[सं. अ्यंग] तैलमदव न.

अयोिनसंभव

[सं.अ+योरन+संभव] शु िशोरणतसंयोगाने उत्पन्न न िंाले ला.

अल य बल य घेके

[अि. बला = दु दैव. रिरुक्त शब्द. तु. सं. अलायअलाय= कोलीत] दृष्ट काढणे.

अबि गीर [फा. आफताब = सूयव+ रगिफ्तन = पकडणे] रमिवणुकीमधून सूयाचे ऊन रनवािण्यासाठी
धिावयाचे मोठ्या पंख्यासािखे छत्र.

अब ि [फा. आबाद] संपन्न. (‘आबाद’ आरण ‘अबाध’ या शब्दांतील साम्याभास.)

अनु क्रमणिका

अभंड

अमयाद, फाि.

अवम

[सं. अबुवद, झह. अवव] दहा कोटी.

अशौच, अशौच्य [सं. अ+शूरच] अपरवत्र, पापी.
अस्मण नीसुलत नी

[फा.] दै वी अवकृपा आरण िाजाची अवकृपा.

आगोली [सं. अग्र+ल] नांगिाच्या धुिी पुढच्या बैलजोडीची जागा.
आज नु भ हु

[सं. आ +जानु +बाहु ] उभा िारहला असता ज्याचे हात गुडघ्यापयंत पोहोचतात असा :—

(भाग्याचे लक्षण.)
आजेचीर
आड

लग्नात आजीला द्यावयाचे मानाचे लु गडे , आजची रचिडी.

[सं. अवट = खळगा; कू>अअड >आड] पायऱ्या नसले ली लहान तोंडाची रवहीि, रवहीि.

आडफ टे घ लके

अडचणी आणणे.

आनरे बल

[इं.] माननीय, आदिणीय

आब ि नी

[फा. आबादान्] समृद्धी, भिभिाट.

आभंड [अ+भंड] सलग, अमयाद.
आमण न्न [सं. आम=कच्चे, न रशजले ले +अन्न] कोिान्न, रशधा.
आमणे न [इं. आमेन=सत्य] तथास्तु.
आयब [अि. अयब, आइब] व्यंग; फट.
आर िधकी

[सं. आ.+िाध्°] संरतणी; भगतकी किणाऱ्या रस्त्रया.

आललटप्पू

[फा. हलाल्° = योग्य, प्रामारणक ?] स्वैि, बेजबाबदाि.

आवडिनवड

पंस्क्तप्रपंच.

आजमबी हांजीखोि, खु षमस्कऱ्या.

अनु क्रमणिका

आवल [सं. रवलग्न > वईल > आवल] वैल. आळपले ला आवळले ला, बांधले ला,
आळ शी[एक पेंढी-जु डी बांधता येईल इतके शेतात कापून वाळत ठे वले ले पीक. – मशको. २०६-२०७. A few handfulls (of reaped corn) lying along to dry, the quantity of sheaf or bundle, a reap
मोको. ५८] पेंढी, लहान भािा.
इंगळ

[सं.अस्ग्न] रनखािा, रवस्तव.

इिर थ पडी ितिर थ पडी ारके इथे रतथे रगलावा करून गाबडी मािणे, [ल.] तात्पुिती उपाययोजना
किणे.

इनस फ [अि.इन्साफ्] न्याय.
इस्न्स्टट्ूशन

[इं.] संस्था.

इिरगे शनख ते

[ई.इरिगेशन+अि खत्त, रखत्त] पाटबंधािे खाते .

इस्तर ; इस्तर

[सं. रव.+स्तृ. °?] पत्रावळ.

उजवके [सं.उद्यापन>उज्जावण] पाि पडणे, नव्या स्वरूपात लकाकी दे णे.
उिमणळू न

[सं.उद+रमल्°] फुगून.

उघडके [सं.उद+धृ.>प्रा.उद्धडण]-To open the seam, to tear off roughly मोको. ९६.--उसवणे,
फाडणे.

उपकक [उत्+पू = पवन>प्रा. उपणण] वािवणे; वरून वािा घालू न दाणा आरण भूस वेगळे किणे.
उर ड [सं. उिस्+ड- कुत्साथे] पुढें काढले ली छाती.
उसव स [सं. उच्छ्वास] उं चावरून आणले ल्या पाण्याची उं ची कायम िाहावी, पाणी दू ि अंतिावि नेता यावे
व आतील दू रषत हवा बाहे ि जावी, म्हणून बांधले ला पाण्याचा हौद.
उस्तव री

[फा.उस्तुवािी] व्यवस्था, दु रुस्ती.

ओंमणक [सं.उदबंधन > प्रा.उब्बंधण, सं. उल्ब> ओब°] घिाच्या छपिावि आडव्या िचले ल्या रिफा,
कासुया इ.

ओस ग
ं ळी घ लकें

[सं.उत्संग > प्रा. ओच्छाङग > ओसंग°] आश्रयाखाली दे णे, हवाली किणे.

अनु क्रमणिका

ााुचल

[फा. कचकोल] फुटक्या मडक्याचा खालचा अधा भाग, एक प्रकािचे मातीचे रभक्षापात्र.

ाटवून [का कट्टू< म.कट°] अप्रामारणकपणें पुढे करून; थापा दे ऊन.
ाडाली
ाढई

कठोि िंाली.

[गु. करडया] गवंडी

ाकाकीच्य

[कणक्या] धष्टपुष्ट, बळकट?

ाकुर , ाकूर

[कण] कणी.

ा कोसरीस

कडोसिीस.

ांिु री [फा.] सागुती, प्रसाद.
ाथ ड [कथा+डा –कुत्साथे] कीतवनकाि.
ान ल, क्यॉन ल
ामणठे

[इं. कॅनाल] कालवा.

[सं. कमठ = बांबू) धनु ष्ट्य.

ाबमल [कबवल = हु सेनचे मृत्युस्थान] मोहिमांत झहदूं नीं काढले ले मे ळे, ले रजमचे खेळ.
ालखंड

[क्लह + भंड>खंड] भांडखोि.- (कदारचत् ‘कलभंड’ वा ‘कलभांड’ ऐवजी मुळातच हा

हस्तदोष वा मुद्रणदोष असावा.)

ालगी प्रश्नोत्तिरूप लावणीचा एक प्रकाि; तुिासंप्रदायाचा प्ररतस्पधी.
ालमण [अि. कलम] मुद्दा.
ालमणास ई
लावतात.)

ले खणीने गळा कापणािा.-(कुळकणी-कािकून इत्यारदकांना हा शब्द झनदाव्यंजक िीतीने

ालमण इस्लामी धमवसूत्र.
ालवड ढीग, िास.
ासमणीक

[अि. कस्ब] वेश्या, नतवकी.

अनु क्रमणिका

ाहीव ले

[फा. कही = दाणावैिण गोळा करून आणणािी पेंढाऱ्यांसािखी लष्ट्किी तुकडी]

दाणावैिण आणणािे लोक वा जमात.
ाळचे ट

[कळ+चेट] कळलाव्या, कलागती.

ाळ शी

दोन लाकडे जोडू न तयाि केले ला सांधा, झकवा असे सांधे जोडू न केले ली रशडी.

ाळी

[सं. करलका] चुनातंबाकूची लहान गोळी.

ा डव सुड्य

[सं. काष्ठ्+वर्षतका] काडवाती, काकडे .

ा डीमणह ल

[सं. काष्ठ+अि. महल्ल] बावनखणी? - (हवा यावी म्हणून पेशवाईत काड्यांसािख्या

बािीक गजांच्या इमािती असत त्यांना ‘काडीमहाल’ म्हणत असत.)
ात
ं ीक

कोळ्यांच्या वगातील एक रकडा.

ा थवट

भाकिीचे पीठ मळण्याचे कान असले ले पिातीसािखे लांकडी भांडे, काथोट.

ानत
ं सुंठी फुंाके

चुगल्या किणे.

ाभ र
ं े [कमठ > कंरब > कांरबि] आढे झकवा पाखे यांना तुळईपासून रदले ला लाकडी रघिा.
ा रट [सं. किट°] मृताचे कमव चालवणािा िाह्मण.
ाल

रमश्रण.

ा ल िात्त

रनिरनिाळ्या वस्तूंचा संग्रह; रभन्नरभन्न प्रकािची सामग्री.

ा शीफळ भोपळ
ाळ उन्ह ळ

तांबडा भोपळा.

अत्यंत कडकडीत उन्हाळा, सवव पदाथव िखिखीत करून टाकणािा उन्हाळा.

ाहरच पषक

[का.काि=काळा° एक प्रकािचा काळा आरण टणक दगड.

िारडी

[रकि्=रकिण+डी-कुत्साथे] ज्योत.

िारिमणट

किपट.

अनु क्रमणिका

ाुाूचाू ारके

[लपंडावाच्या खेळातील ध्व.] िंाकपाक किणे, चोिटा व्यरभचाि किणे.

ाुिचत्

[कुरचत्त] दु ष्ट, कुरित.

ाुकब य

कुणबी काम, शेतकी.

ाुंिी िनघके

मािपीट होणे; दु दवशा होणे.

ाुंभ रीगौरी

कुंभािाने घडरवले ल्या झकवा मातीच्या गौिी.

ाुमणा [फा.] मदत.
ाुराुल

रकिकोळ वस्तूंसाठी केले ले बुिडी, टोपला, किंडी यासािखे कळकाच्या कांबींचे (येथे

तुिाठ्यांचे) पात्र.
ाुलपत

कुचमत; लं गडत; िंे पालत.

ाुल्ाी घोडा झकवा घोडी यांच्यामधील प्रबळ कामे च्छा, (ल). माजोिीपणा.
ाुळव नांगिले ली भुई सािखी किण्याचे शेतीचे हत्याि.
ाृित्रमण, ाृत्रीमण खोटे पणा; मतलबीपणा.
ाेळ

[का. केळा = मातीची घागि कऱ्हा, मडके.

ाैा डी झ प
ं

कैकाड्यांनी रवणले ले िंांप; कामचलाऊ िंाप.

ाोडत [इं. कोर्टव] न्यायालय.
ाोडबळे
ाोठे

कडबोळे .
[सं. कोटि) पक्षाचे घिटे .

ाोरड्य स
पदाथव.
ाोट मण शमल

[कोिड्यासह?] तोंडी लावण्याचा पातळ पदाथव; कालवणाइतका ओलावा नसले ला खाद्य

[इं.] सैरनकी न्यायालयातील खटला.

अनु क्रमणिका

ाोतृमशी बंड
सत्तावनचे बंड.

[इटारलयनकातोरसआो.°>इं. कार्षत्रज्°] काडतुसांचे रनरमत्त होऊन िंाले ले बंड,

ाोल्हे भुाीि खल
ाोळपी

कोल्ह्याच्या भुक
ं ण्याप्रमाणे.

[कोळ°=फाळ, दात] वीतभि पीक उभे असता रपकातील जमीन भुसभुशीत

किण्याकरिता झकवा तण काढण्याकरिता उपयोगात आणले जाणािे हत्याि.
क्रमणीन [फा. कमीन् ] कृतघ्न, नीच.
खंग र [फा.कंगाल, सं.क्षरयक>प्र. खंग°] कंगाल, खंगले ले .
खत

[अि.] हातचा ले ख. खपले गव्हाची एक जात.

खंब ठोाके

[स्तंभ°] दं ड थोपटणे, नामोहिम किणे.

खबुत्र कबुति.
खमणठोाी

[सं. स्तंभ°?] दांडगी, जोिदाि.

खरड्य च्य ब ळ्य
दारगना.

[खिडा = खाणीत असंस्कारित स्स्थतीत सापडणािे ित्न] कानातला हलका

खरपड [सं.] खडखडाट, टं चाई.
खची

[=वेश्येला संभोगास्तव द्यावे लागणािे धन] अनौिस.

खल्लड क्षीण, कृश, खप्पड.
खळगुट [सं. खल्=एकत्र किणे+कूट?] पीठ, भाजीपाला, झचच इ. एकल करून तयाि केले ले कालवण.
ख ने खर बी

[फा. खाना=घि, खाते +इ + खिाबू] घिादािाची वाताहात.

ख परी [सं. खपवि > खप्पि] (ल.) लावी, फिशी.
ख रव [फा. खािा°] एक प्रकािचे गडद लाल कापड.
खश

[अि, खस्स् ] औिस.

अनु क्रमणिका

िखर डके

[ध्व.] हु ं दडणे, लु टणे.

िखव डे घ लके [ध्व.] बोकाळणे, हु ं दडणे.
िखसा

[दे प्रा. रखच्च>रखस?] एक प्रकािचा कोंबडे बकऱ्याचा नैवद्य
े . ‘शेतकिी सुगीच्या हं गामात

बाजिी अगि ज्वािीची थाटे एकत्र बांधून पिडी कितो, तीन कणकेचे भांडे ठे वतो, त्यांत खोबिे , खािका
तुपाचे रदवे ठे वतो आरण म्हसोबाला नैवद्य
े दाखरवतो, व नंति ती पिडी सवव सारहत्यासह पुण्यात नेऊन
सोडतो, हा ‘रखस्क्याचा नैवद्य
े ’ होय. असे समजते’.
खु ि ई गहजब

[फा. खु दा+अि. घिंब] ईश्विी संकट.

खु ि प स्त

[फा. खु दा.+सं. पास्त? – ‘दु िापास्त’ च्या धतीवि साम्याभास] धमववड
े ा, दु िािाध्य

धमवभोळा.
खु पस िशम्य

जळते लाकूड कणकेत झकवा भाकिीच्या रपठात खु पसून केले ल्या दशम्यां.
खेट्

फेऱ्या, खेटे.

खैचत की

खेचाखेच, ओढाताण, त्रास.

खोंगळ्य

[का. कोंके = वांकडा] लहान खड्डे , चि.

खोरीस आकके नु कसान किणे, बडवणे.
गंज, गंजी

[फा.] ढीग, िास.

गडगने र

[गड+नीि] लग्नामुज
ं ीपूवी होणािा केळवणाचा समािंभ.

गडगळ ओबडधोबड, आकािहीन.
गडी

जोडीदाि, रमत्र.

गफलती
गरती
गलोल्य

[अि. घप्लत्] लबाड, अरवश्वासू.

[सं. गृहित, गृहवती गृहस्थी] कुलीन, घिंदाज.
[सं. गल्ल°] अजागल शेळीच्या गळ्यातील स्तन.

अनु क्रमणिका

गव ळे पोथ्या वगैिे सामानसुमानाचे, बासन झकवा बोचके.
गव्ह र [फा. गवाि] खेडवळ, अडाणी.
ग रोळे [घिा-डोळे ] घािे .
िगध

[गृध > गीध] रगधाड.

िगवाक [सं. गीवाण] संस्कृत भाषा.
गुढघेमणेटी येके

गुढगे टे कणे.

गुढ्य िे के

रवनंती मान्य किणे, रवनंती मान्य केल्याची खूण किणे.

गोंडच ळे ारके [का. गोडे , प्रा. गोडी=मंरजिी] गोंडा घोळणे, (ल.) खुशामत किणे.
गोंधकी भोकिासािखी बािीक लाल फळे येणािे एक िानटी िंाड.
गोधी

गुंता.

गोमण, गोमण

[सं. गुल्म] दोष, वैगुण्य, (ल.) लबाडी.

गोमणुखी गाईच्या तोंडासािखी जपमाळे ची काटकोनी रपशवी.
गोल्ह्य कोळप्याच्या दांताविील आडवी लोखंडी पट्टी.
गोळाभ

[गोळक=िाह्मण रवधवेची संतती] अनौिस िाह्मण.

ग्य िझट

[इं. गॅिंेट] सिकािी बातमीपत्र, िाजपत्र.

घमणंडी

[झह. घमंड] गवव, घमेंड.

घ गरी

एक प्रकािचे मोठ्या जातीचे गोचीड.

घुल

[दे प्रा. घुल्ला] सुिवंट, कुसरूड.

चघळ िगड, भिपूि.
चिबन [सं. चववण°] हिभिे , फुटाणे यांसािखे चावून खाण्याचे पदाथव.

अनु क्रमणिका

चव ळे एकसंघ रवणले ले चाि पंचे, जाडे भिडे वस्त्र.
च डें

बी पेिण्यासाठी पाभिीवि बसरवले ली वाटी.

च द्र
ं यक प्र यिश्चत

अन्नग्रहणासंबध
ं ीचे एक व्रत- (पौर्षणमे स पंधिा घास खाणे व नंति वद्यपक्षात

प्ररतरदनी एकेक घास कमी कमी किीत पुन्हा शु क्लपक्षात दि रतथीगरणक एकेक घास वाढरवत नेणे.)
च पसके

[सं. चंप.] चांचपडणे, अंदाज घेणे.

च रट छकडा, सािवट.-[बेळगांवकडे दोन बैलांच्या धामणीस ‘चािट’ म्हणतात.]
च वडी भरके

(ल.) पट्टी वा कि भिणे.

च ळा चे ष्ट

चावटपणा, खयाळ चाळे .

िचास एक प्रकािचे उटणे, जोंधळा इ. धान्ये वाटू न अंगास लावण्यासाठी केले ले सुगध
ं ी द्रव्य.
िचतराथ

[रचत्र+कथा] रचत्रांच्या िािे दाखरवले ल्या पौिारणक कथा.

िचरीिमणरी

लहानशी लांच, बेकायदे शीि बरक्षसी.

चुंच

[सं. छु रिकाबंध-शूद्र लग्नामुज
ं ीच्या स्थानी केला जाणािा एक संस्काि?] हजामच, ‘लगीनचेहेिा.’

चुमणक

चुंबन.

चुरमण

कणकेचे गाकि करून त्यात तूपसाखि घालू न केले ले लाडू .

चे ा

(इं.) दाब, अटकाव.

चें ध

गदळ, पसािा.

चोखक [सं. चोक्ष>प्रा. चोक्ख°] शु द्ध.
चोटी

[प्रा. चोट्टी, झह. चोटी] शेंडी.

चौगवा [झह. चहु ं +फा. रगदव ] चोहो बाजूंनी.
छ ाट [सं. शठ°] छचोि, उनाड.

अनु क्रमणिका

छ ट ििव ली

छपि नसले ल्या भुड्य
ं ा झकवा उघड्या झभती.

छत

[छत्र?] पंजा?- ‘हाताच्या कांबी रुंद असून छाता पसिट होता.’

जंती

[सं. यरत] जैन साधू.

जन्नत (फा. जन्नत्] स्वगव.
जह मणिम [जवान+मदव ] पिािमी.
ज मण

[फा.] अंगिखा, उत्तिीय (?).

िजतर ब

रपकले ले उभे शेत.

िजर इती पीा [अि. रिंिाअत्] पावसाच्या पाण्याविचे पीक.
िजल्ह ई [अि. रजला] लकाकी. पॉरलश.
जीन घ लके

[फा. िंीन] खोगीि घालणे, (ल.) तयाि किणे, चढवणे.

जु गल [सं. युगुलं] िै त, जोडी.
जु ट स [सं. यूथ<जूट] ऐक्यास, जु टीस.
जु रत

[फा. जु अवत] धाडस, छाती.

जु व्वेब ज

[सं. द्यूत°] जु गािी.

जु लई [फा. जौलाह] रवणकि.
जेन

[फा. िंीन] जीन, घोड्याच्या पाठांविचा उशीसािखा खोगीि.

जेरिस्त

[फा. िंे िदस्त] हैिाण, उध्वस्त.

जोगितकी

[सं. योग°] जोगवा मागणाऱ्या योगेश्विी, यल्लमा अथवा िे णुका यांच्या भस्क्तणी.

जोगल्य

[जोगली (स्त्री.)- कनाटकात प्रचरलत] मातीचा लहानसा पिळ.

जोट

[सं. जटा, झह. जूट] खादीचे जाडे भिडे पांघरूण, पासोडा.

अनु क्रमणिका

झटें घेके

िंगडणे.

झडा िंटका.
झील धरके
झु त्र्य

[सं. रिंल्ली, झह. िंील, फा. िंील] तमाशातील पालु पदाला ‘जी जी’ सह साथ किणे.

[िंुणति°-झनदाव्यंजक शब्द?] खु िटी िोपटी, पणवहीन िंुडपे.

झोळक [सं. िंौरलक=लहान रपशवी] औषधारद रकिकोळ वस्तू ठे वण्याचा चाि तोंडांचा आरण चाि
दोऱ्यांचा बटवा, लोंबती रपशवी.

टंाोचें [कुंच°?] डोके, कान िंाकणािे टोपिे , कुंची.
टह ळे [सं. दल] टाळे , डहाळ्या.
ट ऊन ह ल
टा
ं

[इं.] नगि-सभागृह.

धातूच्या पत्र्याविील दे वदे वतांचा ठसा.

िटाोरी जाड व आखूड काठी.
कटगरें

[सं. टं गा] टांगिे , तंगड्या.

ठे प

रशक्षेचा ठिरवले ला काळ, मुदतीची रशक्षा.

डं ग

[ध्व. झह. डं खी] पोहे इ. कुटण्याची लाट, कुटण्या-कांडण्याचे लाकडी यंत्र.

डहु र

पाण्याचा खड्डा.

ड मणीस [इं.

कॅिाबीन>कडामीन>डमी>डमीस?

दे खाव्याच्या (बंदुका), रनकामी (बंदुका).
िडटे स्क्टव्ह

[इं.] गुप्तचि, गुप्तपोलीस.

िडरे क्टर

[इं.] खाते प्रमुख.

डीपो

ड्युमेरनको-डामीस?,

[इं. डे पो] (ल.) अंत्यरवधीच्या सामानाचे दु कान.

अनु क्रमणिका

डमी<डामीज्<डामीस?]

डोमणल्य वर
डोय

[कुत्साथे] डोक्यावि, डोंबलावि.

डोकी, [ल.] रपढ्या.

डोल िमणरिवके [सं. दोला°] पालखी रमिरवणे, सोपस्काि करून भजनी लागणे.
डोली

[सं. दोला] डोळी.

डोले

गोळे .

धवरे

[सं. धवल+अगाि>धवळाि?] िंोपडी, दु कानाची िाहु टली? ‘ढोिे’ याचा अपभ्ंश (?),

‘ढावळी= जमाव, गदी‘ या शब्दावरून उत्सव, जत्रा असा अथव (?).
तखल िी [अि. तकरलरद] हलकी, बनावट.
तट ाी [सं. तटाक] काठी.
तड ड तातडीने, तडकाफडकी.
तबेत ज के

[अि. तबीअत्] संतापणे, भडकणे.

तरफडे तडफडे .
तलखी [फा. तल््] आग, गिमा.
तल ख [अि. तलक्= काडीमोड] शपथ, शाप, बंदी.
तवली [का. टवळी] पणतीच्या आकािाचे भांडे.
तह त [फा. ता+हायात्] मिे पयंत, आजन्म.
त ग ईत [फा. ता+घायत्] पयंत, पावेतों.
त जीमणतव ज

[अि्. तअिंीम+तवाजू] आदिसत्काि.

त र ज [फा. तािाज्] उध्वस्त, बेरचिाख.
त ली

[सं. तल] बंधािे .

अनु क्रमणिका

िततंब

[फा. झह.] थोतांड, कुभांड.

ितरगुळ [त्रैकूटक?=बाण तयाि किण्याचा धंदा किणािी जात] रवड्याच्या पानांचा धंदा किणािा, (ल.)
पहािे किी.

ितर चे फळ ने

[सं. रत्र+फल = वृक्षरवशेष,] रचिफळाने.

ितवड [रत्र+वतव°] वेटोळे , तीन पायांविील फळी झकवा माच.
तीन ध री

[तीन+धािा=कांठ] रतफडी.

तुाडे मणोडू

पिोपजीवी, रिकामटे कडे .

तुटी पडके

ताटातूट होणे.

तुरंगी वतनि र रशले दाि, पदिी घोडा बाळगणािा सैरनक.
तुर

तमाशांतील एक संप्रदाय : कलगी संप्रदायाचा प्ररतस्पधी. [प्रकृतीवि (स्त्रीवि) पुरुषाचे (दे वाचे)

वचवस्व वणवन किणािा लावणीचा प्रकाि या संप्रदायात अरधक रूढ आहे . या लावणीवाल्यांच्या डफावि
‘तुिा’ लावले ला असतो.]

तुर ठ्य [तूि+काठ्या] तुिीच्या िंाडाच्या काठ्या.
ते जी

[फा. तािंी] अिबी घोडा.

ते लच्य ते लात वा तुपात तळले ल्या गोड पुऱ्या.
तोत

[झह.] पोपट.

तोस्त न [फा. तोशा+दान्] काडतुसे, बंदुकीची दारू इ. सामग्री ठे वण्याची कमिे ला बांधण्याजोगी
चामड्याची रपशवी.

ित्रप ि शोधू न ा ढके

[सं.रत्र+पाद=पाव भाग : एका िाशीत, ज्याच्या तीन चतुथांश अंशाचा समावेश

िंाले ला आहे , असा कृरत्तका, पुनववसु इ. नक्षत्रांचा योग : अशु भ योग.] मृत्युयोग असल्याचे ग्रहमान शोधून
काढणे.
िं ड

कापडाला एका िे षेत रशवणीने घातले ला गोट.

िरज

[फा.दर्झव] फट, सांधा.

अनु क्रमणिका

िरड

[फा. ददव ] उपद्रव.

ि लीबंि
ििक्क

[दाली=कमिपट्टा+बंद] कमिपट्ट्याला तलवाि लटकावून सज्ज.

[अि. रदक्] झचताग्रस्त.

ििडीव ले

[सं. द्यधव.] रदढोत्रा म्ह. दिमहा दि शेकडा दीड रु. प्रमाणे व्याज घेणािे सावकाि,

अवाच्या सवा व्याज आकािणािे सावकाि.
ििवस [ल.] रियाकमांतिाचे रदवस.
िु मण ल पुस्त

(फा.) पूवीच्या मालकाची मालमत्ता वंशपिंपिा रफिवून घेण्याचे किािपत्र.

िु लन ािे न

[फा. दु ल्हन = नविी + कदव न = किणे] रववाह किणे.

िू रसें होके

बाजूस बसणे, रवटाळसे होणे.

िे ख िे खीने

अनु किणाने.

िे वऋिष

भुते, वािी इ. उतिरवणािा मांरत्रक भगत.

िे वळी [सं. दे व+आलय] कोनाडा.
िोनग्य

[गोमंतकी-कुडाळी शब्द] लहान दोणींनी युक्त, लाकडाचा कोझठबा असले ल्या.

िोमण िोमण ारके

भीक मागत रफिणे, बोंब मािीत रफिणे.-(दावलमलकाच्या पीिाचे भक्त अथवा

मुसलमान, यांच्या रभक्षेच्या सवालाचा शब्द ‘दोम, दोम’ असा असता).
िोहर

झहदी वा फािशी करवते चा एक छं द.

धगडी जारिणी, व्यरभचािी स्त्री.
धडप

[सं. धरट; फा. दपा] फडके, वस्त्र.

धड त
ं ट ाके

रगळं कृत किणे.

धनते रस

[धन+त्रयोदशी] आरश्वन वद्य त्रयोदशी.

अनु क्रमणिका

धसाट

कुसळ, अग्र.

ध के

[सं. धात> प्रा.धाय] तृप्त होणे.

धन

[सं. धान] दाणा, धान्य.

धु डाे घुटके.
धु मण ळी गडबड, लढाई.
धु व स खर

धुऊन स्वच्छ केले ली साखि.

धोट व ड
ं

साळवटी, जाडे भिडे .

नाट

न वाळले ला, सपाट म्हणून नाक नसले ला.

नफ हल

[अि. नफि्?] हलकी चाकिी?

नवलोब

[नवल°] नवलाई, आियव.

नव टाें

[नऊ+टांक] नवटाकें, शेिाच्या अष्टमांशाचे माप.

नव री [फा. नवाि] सुती जाड पट्टी.
नळ ि टवके

आतड्याच्या नळ्या भिपूि भिणे, यथेच्छ जेवणे.

न ा ल चुन ल वके

रविोधाची पवा न किता पुढे जाणे, नक्षा उतिणे, कमीपणा आणणे.

न ा स नळ येके नाकी नऊ (प्राण) येणे, मे टाकुटीस येणे.
न डबंि [नाडी+बंध] (ल.) चारित्र्यवान, कामोपभागरवन्मुख.
न िपा [सं. नारपत] न्हावी.
न ळपडी

[अि. नअल्+पडी] नाळ पडले ली, रनकामी.

िनाोपी

[सं.रनः+कफ?] अव्यंग, रनदोष.

नमणरॉड

[इं.] रनष्ट्णात पािधी, मोठा रशकािी.

अनु क्रमणिका

िनकमश होके
नायनाट होणे.

[‘रनवंश’ आरण ‘रवनाश’ यातील साम्याभास. कदारचत् मूळ प्रतीत मुद्रणदोष असू शकेल.]

िनिमणा, िनमणीा रनमाणकता.
नीा

[सं. रनष्ट्कल] शु द्ध, परवत्र.

नीयत [अि. नीयत् ] नीती, दानत.
नीर ा ढके

रनकाल लावणे, नायनाट किणे.

ने िटव्ह [इं.] दे शी, एतद्देशीय.
नोाि र

[फा. नौक+दाि] टोकदाि.

पंचख द्ये

(सं. पंच+खाद्य) पाच प्रकािचे खाद्य. ‘ख’ या अक्षिाने प्रािंभ होणािे पाच खाद्य पदाथव;

खािीक, खोबिे , खसखस झकवा खवा, रखसरमस आरण खडीसाखि.
पटई

[सं. पट्ट°] कडीपाट, छपिी, तख्तपोशी.

पट्ट धू ळ फजीती, िे वडी.
पडझड टाकाऊ, क्षुल्लक.
पडिी एक रवटे ची झभत.
पडोस [सं. प्ररत+वास, का. पाडु = समता] नमुना तुलनेसाठी उदाहिण, पडताळा.
पद्मणस ळी
परळ

कोष्ट्यांची एक जमात.

[प्रा. परिअल] मातीचे उथळ भांडे.

पल्ह टी [प्रा. पलरह=कापूस+काठी] कापशी.
पस्त ारके

[फा. पस्त्°] उद्ध्वस्त किणे, नायनाट किणे.

प ख डी [सं. पक्ष>पक्ख>पाख°] छपिाची उतिती बाजू, पाखे.

अनु क्रमणिका

पच
ं प टी ििक्ष (झधड काढण्यापूवी वस्ताऱ्याने डोकीवि पांच पाटी काढीत असत.) पांच पाट काढण्याची
रशक्षा.

पज
ं रपुर

[सं. पंजि°] पांजिपोळ.

प कई

[पाणपोई ?] पाण्याचा िांजण पुरून ठे वण्यासाठी तयाि केले ला वेदीसािखा झकवा

कट्ट्यासािखा भाग.
प कड , प क ड
प त्र

पाणीपिीक्षक, भूगभात पाणी कोठे लागेल हे जाणणािा तज््ञत.

[सं. पात्र°] नतवकी, वेश्या.

प भर, प भ र
असतात.
प यप ठ्य

शेतात बी पेिण्याचे औत, –याचे दु फणी, रतफणी, चौफणी, सहा फणी असे प्रकाि

[पाय+पाटी] लग्नाच्या वेळी वधुविांनी पाय ठे वन
ू उभे िाहावयाच्या पाया, रशफ्तिे इ.

प रडी म्हशीचे वासरू (स्त्री.) िे डी.
प रके

[सं. पािण-णा] उपवासारद व्रतानंतिचे भोजन.

पल

दु कानासाठी बांधले ली िाहु टी, तंबू इ.

प ष्ट्ट् [प्रा. पाष्टा=सुताची गुंडी] जाड सुताची जानवी.
पे टवके भिीस घालणे, चेतवणे.
पैमण ष

[फा. पैमाइश् ] जमीन मोजणी व नोंदणी.

पोटब बू पोटभरू, स्वाथी माणूस.
पोत्य त
ं ून

[फा. पोता=रपशवी] (ल.) खरजना.

प्य जी [फा. रपयाज्=कांदा] कांद्याच्या िंगासािखे झकरचत गुलाबी.
प्य िे मण त

[बुरद्धबळात प्याद्यासािख्याच्या शहाने िाजाची कोंडी केली की, त्या डावाला ‘प्यादी’

झकवा ‘प्यादे मात’ म्हणतात, त्यावरून] (ल.) कोंडमािा, पिाभव.
प्र ाृत [ल.] मिाठी.

अनु क्रमणिका

प्रेिसडे न्सी

[इं.] इलाखा.

फटा वके

[सं. फट+कृ°] फडकवणे.

फट्ट उडवके

[‘थट्ट’ शब्दाशी साम्याभास] फजीती किणे.

फरें

[सं. फल > प्रा. फि] खांद्याचे झकवा मांडीचे हाड.

फमणे

[इं. फॉमव°] फॉमवस्, नमुनापत्रे.

फसक्य

श्रावण मरहन्यात सोमवािी रस्त्रया शंकिाला धान्याच्या मुठी वाहतात त्या रशवामुठी.

फस्ाे

[ध्व.] चूणारदकांच्या लहानशा रचमया.

फ ाे

[फा. फाका] उपवास.

फ रे स्ट ख ते
फस

[इं. फॉिे स्ट+अि. खत्त, खरत्त] जंगलखाते, वनरवषयक खाते .

कुळवाला बसरवले ली लोखंडी पट्टी.

िफल्टर [इं.] जलशुरद्ध, पाणी गाळण्याची कृरत.
फुंिके [सं. स्फुदन°] िडणे.
फुरा [ध्व. फुि्] भुिका.
फुरफुरीं
फूल

हिभऱ्याच्या रपठाचे तळू न तयाि केले ले तोंडी लावणे.
[ल.] कस, सुपीकपणा.

फेरप ळ्य

एकावरून दु सऱ्यावि अशी रफित येणािी पाळी.

फैल स [इं. फाइल ] फायलीस.
फैल ज मणीन

[फा. रफइल-इ-िंारमनी] दु ववतवनाबद्दल घेतले ला जामीन.

प्लीडर [इं.] वकील.

अनु क्रमणिका

बगल्य

हस्तक, अंरकत, होयबा.

बंिछोड [झह. बनछोड] आंब्याची एक जात. (पुणे रजल्ह्यात कडू स, धायिी.)
बन ऊ बनावट, खोटे .
बन त एक लोकिीचे वस्त्र.
बयती [अि. वैत] सयमक करवते च्या दोन ओळी, फािशी भाषेतील एक छं द.
बरबट आंब,े झचचा इ. कोळू न तयाि केले ले दाट पाणी, एक पळीवाढा पदाथव.
बर ाी [इं. बिॅक] खोल्यांची िांग असले ल्या इमािती, छावण्या.
ब जींिी [फा. बािंन्दा] हट्टी.
बंिधपेंडव ल
ब रव

[बन्ध+रपण्ड+आवरल] बांधेपेंडोळा, वंशाची पिंपिा.

पायरवहीि, पायऱ्यांची रवहीि.

ब रीब रीने

आळीपाळीने.

ब वनखकी

[पुण्याच्या शु िवाि पेठेत बावनखणांच्या चाळीत पूवी वेश्या िाहात त्यावरून] वेश्यांची

गल्ली.
ब लोब ल
ब सें

[सं. वाल°] बालं बाल.

[सं. वास] रशळे .

ब ळगें छोटे आवाि? पिसू?
िबवड्य [सं. बीज+वरट] बीरबयाणी.
िबसिमणल्ल िहर रिहमण न् िनरम िहमण (फा.] दयाळू पिमे श्विाच्या नावाने प्रािंभ करून.
बुचाे

[सं. पुंज°] पुंजके, िंुपके.

बुचबूच बुजबुजाट, घाणीची गदी.

अनु क्रमणिका

बुच डके

लु बाडणे, रहिावणे.

बुधली कातडी बाटली.
बुरिं ड [सं. भूरि+दं ड] जादा दं ड.
बेकें

[सं. बीज>बीय] पशूच
ं ी रबयाणी, वेते.

बेि व

[फा.] सोडरचठ्ठी, हक् सोडू न.

बें िूर

बैलांची पूजा किण्याचा पोळ्याचा सण.

बोजव र

झहग, रजिे, रमिी, हळद इ. घालू न केले ला लोणच्याचा मसाला.

बोजव र ारके बोजवािा उडवणे, दु दवशा किणे.
बोथऱ्य , बोथले ल्य

[का. बोच्चु= दं तरवहीन] बोथटले ल्या, धािहीन, दात पडले ल्या.

ब्य ा
ं ी [इं. बँक्] पेढ्या.
भंड

[सं.] कपट, कुंभाड.

भंड री [सं. भांडागाि] पेटी.
भरं स

भिवसा, रवश्वास.

भर वर असके

[सं. भू°] पूणव होण्याच्या बेतात असणे, सीमे वि असणे.

भवय

[सं. भवर्षतका > भुवया] भुवया.

भवूा

[सं. बहु क] बहु त, पुष्ट्कळ.

भ ग्ं य

[सं. भंगा] भंगड, भांगेचे व्यसन जडले ला.

भ कुशी, भ नवशी

[सं. महानस] चुलीच्या मागील ओटा.

भ लिोरी

रपशाच्चारदकांचा उपद्रव न व्हावा म्हणून बांधावयाची मंत्ररवले ली दोिी.

भ ले र ई

बंड, बेबंदशाही.

अनु क्रमणिका

भेाड ब हु ले
भेंड

रभत्रे, दु बळे .

वृक्षरवशेष, [ल.] त्याची पाने.

भोइफुगडी

[सं. भूरम+फुगडी] भुईफुगडी, लोळण फुगडीं.

भोंिके कपटाने वश करून फसवणे.
भौत चे [सं. प्रभूत>बहु त°] पुष्ट्कळांचे.
मणजलस

[अि. मस्न्िंल्] शेवटचे टोक, शेवटचा पल्ला, रवकोपाची अवस्था- (‘मणजल’ आरण

‘मजला’ यांत साम्या्यास िंाले ला रदसतो.)
मणि स्ग्न [सं. मद+अस्ग्न] कामास्ग्न.

मणनु ती [फा. मुनोत] व्याजाव्यरतरिक्त रदले ला मोबदला, िक्म कजाऊ घेताना आगाऊ कापून रदले ले
व्याज.
मणलमण

[फा. मल्हम् ] मळले ला चुना-रचखल इ.

मणह मणूर खूप, भिपूि.
मण िहझीत

[अि. मस्स्जद] मशीद.

मण खक [सं. म्रक्षण] चोपडणें.
मण ठल सुस्त िंाला.
मण र ाुट्टे होके

मािामािी होणे.

मण रु

[फा. मा=चंद्र+रू=मुख] आकषवक (ल.) महत्त्वाचे, मुख्य.

मण टम र

[इं. मार्षटि] हु तात्मा.

मण िवत चं

[अि. मौत?°] मयताचे, मृत गुिाढोिांचे (?), मायेचे (?)

मण ली मण गके

[फा. माली°=जकात] हक्दािासािखी रभक्षा मागणे, रशक्षेची िक्म भिण्यासाठी रभक्षा

मागणे, (ल.) दरक्षणा वसूल किणे

अनु क्रमणिका

मण वंिे

यात्रेनंतिचा गंगापूजन, नैवद्य
े समपवण, िाह्मणभोजन इ. रवधी.

मण ळवे [मळा°] बागायती माल.
िमणज ज [फा. रमिंाज] रमजास.
मणुारर [अि. मुकिवि] रनयोरजत, रनरित.
मणुरि

[सं. मृत°, फा. मुदा] प्रेत, मढे .

मणुरळी [सं. मैिाल>मल्लारि>मैिारल. का. मिळी] खंडोबाला वारहले ली स्त्री, खंडोबाची दे वदासी.
मणुल ज

[अि. मुलाहिंा] पवा, मान.

मणुल्ल न [अि. मौलाना=मुसलमान धमवगुरू] मुसलमान खारट.
मणुस्ताीमण

[अि. मुस्तकीम्] कायम, मजबूत, प्रस्थारपत.

मणृतप

प्रेताविचे कपडे घेणािा

मणेंढाे

मेंढपाळ.

मणैंि

घातकी, दांरभक.

मणोालके
मणोख

[मुक्त>मोकल°] सोडरचठी दे णे, टाकणे.

[मोघा] मातीचा लोटा.

मणोघके शेतीच्या आउताने भूमीस तास पाडू न बी पेिणे.
मणोघीले [मुक्त>मोकळ°] मोकळे ?
मणोडशी हगवण, पोटदु खी.
मणोमणीन [अि. मुमीन] मुसलमान कोष्टी.
मणोहर

[सु. मुख°] तोंड, चेहिा.

अनु क्रमणिका

मणोह

[सं. मधु] रपवळी फुले येणािे एक िंाड.

मणोळ

[सं. मूदुल>मोआळ>मोळ] एक प्रकािचे गवत (याचे चले , कुंरशपतिे, केिसुण्या, झशकी इ.

बनरवतात.)

यवनी ग यत्री

[ल.] लांच.

रगडू न (अि. िघद>िगड°) यथेच्छ, भिपूि.
रती

[सं. िरत] दै व, सद्दी.

रमणक

[सं. िम्°>िमणा=िीडास्थान, बाग] पेशवाईत पववतीजवळील बागेत होणािा िाह्मणांस दरक्षणा

वाटण्याचा समािभ.

रमणूजी [अि.िमूज=गंमत] मौज.
रड
ं मणुंड

अनाथ रवधवा

र यटरी

[इं. िायटि=कािकून] कािकुनीचा धं दा.

रळ

[सं. िाल] फरजती.

रळ

लालसि िंगाची विी.

िरपोटम [इं.] अहवाल, प्ररतवृत्त.
रे िवन्यू [इं.] महसूल.
लं गडखुंट घ लके

एक पाय लं गडत चालणे.

लटक्य मणुटक्य च
ं खेळ [ल.] छपून केले ले वतवन, चोिटा व्यरभचाि.
लं प स ज के

[सं. लं ब.=लांबवणे] लयास जाणे.

लवंगी ा ठी

[सं. लोहािकामाच्या जागी लोखंडाची वेटोळी लावून मजबूत बनरवले ली प्राणघातक

काठी.]

लवेंडर [इं.] सुवारसक पाणी.

अनु क्रमणिका

लॉा इस्स्पतळे [इं.] बाहे ि जाण्यास बंदी असले ली रुग्णालये .
ल लपडू न

गबि होऊन.

लु टुमणुटु

लटका, खोटा

लोटन कबुतिाची एक जात.
वाल िखेली, वेश्या.
वा क [सं. उत्+कृ.°] कड्यांमधील लाकडी वशवी.
वजवके [सं. उद्यापन>उज्जावण] मशागत किणे, कमावणे.
वमण फुस

[ध्व.] ओम्फस, रनष्ट्फळ.

वरा त
ं ी

विपांगी, रदखाऊ.

वर ती [सं. बिात्] पैसे रमळण्याबद्दलचे हमी-पत्र, हु ं डी.
वरु

[सं. उववरित>ऊि] कणी.

वलक [सं. वल्°] पालखीच्या दांड्यासािखे बाक असले ली रचिगुटे ठे वण्याची दांडी.
वसू

दोऱ्या, वाद्या.-’चवथ्या, रठकाणी नळ्यासुद्धा चाडे व पाभिीची वसू टांगली असून….’

वळती गुिे वळवून आणण्याचा धंदा.
वळी

[सं. वलय] वळकटी.

व पी

पायऱ्यांची रवहीि.

व रके

भिणे, रनवािणे.

व रं गुळ

अदलाबदल, आळीपाळी.

व वड्य वर

[वावडा°?] धान्य वािवताना उभे िाहण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या रतपाईवि.

अनु क्रमणिका

िवसजमन

[येथे ‘रवस्मिण’ शब्द पारहजे. मुळातला ‘रवसजवन’ शब्द चुकून पडले ला रदसतो.]-’पुढे

काही काळानंति लोकांस या गोष्टीचे रवसजवन िंाले से पाहू न….’
िवळपळे

धुंडाळे , लपले .

वेसव र

सुगंधी वाटण, उटणे.

वेसव

[सं. वेश्या] व्यरभचािी स्त्री.

वैच

[सं. रवच्°=वेगळे किणे.] कोंडा वगैिे गदळ.

व्यंिगत [सं. व्यंग°] व्यंग, उणीव, दोष.
श ि वल

[शाह+दावल] शाह दावलनामक पीि.

श लिबसनी

[शाल+व्यसन°? शाल+बासन?] शाल पांघिणािा, सोवळा.

कशगट [सं. शृग
ं >झसग°] एक प्रकािचा मासा.
कशिी

जंगली खजु िीचा मादक िस, झशदीची दारू.

िशपतर कळकाच्या रचपाटांची रवणले ली पसिट पिडी, उथळ टोपली, सुपली.
िशवर ई [रशवाजी महािाजांचे ‘रशविाई’ म्हणून नाणे होते .] पैसा.
शेाल [सं. रशल्=वेचणेः वणवरवपयवय] शेलका, उत्कृष्ट.
शेा र छपिाचे आच्छादन.
शेजेनीं ओळींनी, िांगांनी.
शेकखई [सं. छगन+खरन] शेण्याचा खड्डा.
शेर

[फा. शीि] वृक्षरवशेष.

शेर चे ा ळ त
ं
मंदीच्या काळात, ‘शेिा’ची धािण असताना.
श्ल घ्य [सं.] श्रेष्ठ.

अनु क्रमणिका

सचा र[सं. सत्य>सच्च°] बयाणा, रवसाि, सौद्यात आगाऊ द्यावयाची िक्म.
सट्टल साटे लोटे , कािस्थान.
सडाून यथेच्छ, खूप.
सकी

ढब्बू पैसा, दोन पैशाचे नाणे.

सिर

[अि. सद्र] मुख्य.

संिपम

[सं. संदभव) अनु सध
ं ान, संगती.

सपत ळ [फा. शफ्ताल्] एक प्रकािचे फळ.
समण ने , स मण ने , [इं. समन्स] न्यायालयीन बोलावणे.
सरभड [फा. सिबिाह] िाखीव, बेगमीचे.
सर ट गोखरू, काटे िी वनस्पती, [ल.] अडचण.
सव न [सं. संवाहन] िंिोका.
सल्ल

[अि. सलाह] तह, ऐक्य.

संवस्ा र
सई

[सं. संस्काि] संस्काि, रवधी.

[सं. साि>साय?] मुद्याची गोष्ट, साि.

स ठप साठवण.
सड

रववाहोत्ति चौथ्या रदवशी ऐिणी पूजनाच्या वेळी वधुविांस वस्त्रे अपवण किण्याचा रवधी.

स डे भ व थी

वरून भोळा, पण आतून पकका लबाड.

स वकी भूत झकवा वािे उतिरवण्यासाठी ओवाळू न टाकण्याचे उं ड्यासािखे पदाथव, रसद्धीसाठी
भगतमांरत्रकांनी सांरगतले ले उतािे .

स पटी [सं. संरध+पट] फट, भेग.

अनु क्रमणिका

स बड [साव°] साधा, रनष्ट्कपट.
स रून [सं. सृ-सि°] पूणव करून.
स ल्वेशन आमणी [इं.] मुस्क्तफौज.
सुत डी [सं. सूत्र>सूत°] सुती, साळवटी, (ल.) जाडे भिडे .
सुरत

[अि. सुित] चेहिा.

सोाट [सािी+काष्ठ] सोंगटा, ठोकळा.
सोंवळे च व

सोवळ्याचे अवडं बि.

सोहोमण ाोहोमण [सोहं कोहं] तो मी आहे ; मी कोण आहे .
स्टे ट सेक्रेटरी

[इं.] भाितमंत्री.

स्ले व्ह होल्डर

[इं.] गुलामाचा मालक.

स्वलं ब स्वतंत्र.
हाल्य हाका.
हरभ स [हि+भाषा] अष्टपैलू, बहु गुणी, चतुस्र.
हल ल [अि. हलाल] शास्त्रानु साि, परवत्र.
हल लखोर

[फा. हलालखु ि्] भंगी.

हल्ला [अि. हलाक्] क्षीण, थकले ला.
ह रिनसे

[इं. हानेस] खोगीि ‘तऱ्हे तऱ्हे च्या गाड्या, हािरनसे, खोगिें , लगाम व शेवटी पायपोस.

यंत्रािािे तयाि करून..’ -प्लीडि वकील, तलावकनाल असे समानाथी अधवसमानाथी शब्द उपयोजण्याच्या

लकबीनुसाि येथे ‘हािरनसे, खोगिे’ शब्द योजले ले आहे त. मध्ये स्वल्परविाम रदले ला आहे , तो अनावश्यक
असून या शब्दांचा रवषम समास मानणे योग्य ठिे ल.
ह ळ्य प ळ्य
पाळ्या.

[आळीपाळी] एका मागून एक अशा केले ल्या कामाच्या खेपा, अदलाबदलीने केले ल्या

अनु क्रमणिका

िहमण यती

[अि. रहमायत् ] आरश्रत, (ल.) वरशल्याचा.

िहर त काबूलमधील एक शहि.
हु ंि ड अथव नीट लागत नाही.- ‘तो (शेवटचा) भात ज्या आमटीबिोबि खातात, त्याला ‘हु ं दाडा’ झकवा

‘घुटं’ म्हणतात. ‘ज्या भागात जे धान्य रवशेषत्वाने रपकते , त्याच्या डाळीची ही आमटी असते ’ असे एक
मारहतगाि कळवतात.
हु न्नर

[फा. हु नि] उद्योग, धंदा.

हु बू

[अि. हू बहू ] हु बेहूब.

हु लग

कुळीथ.

हु लथ प

[‘हू ल’, ‘भूल’ यांतील साम्याभासाने घडण] भुलथापा.

हु ळ

भाजले ल्या हिभाऱ्याचे घाटे .

हे ले

[सं. हल्य] िे डे.

हे ल्थ ऑफीसर [इं.] आिोग्यारधकािी.
—समण प्त—

अनु क्रमणिका

पिरिशष्ट ९
िनवडा संिभमसूची

अनु क्रमणिका

(अ) रवषय सूची
अमे रिकेतील गुलामरगिी
अमे रिकेचे लोकसत्ताक
आयवसमाज

आयांचे मांसाशन
आयांचे आिमण

इंग्रजी िाज्यातील न्यायव्यवस्था आरण शेतकिी

इंग्रजांच्या व्यापािरवषयक धोिणाची अरनष्ट फलश्रुती
इंग्रजांच्या शैक्षरणक धोिणाची अरनष्ट फलश्रुती
इंग्रजी िाज्याच्या अस्तारवषयी सूचक भरवष्ट्य
इंग्रजी िाज्यारवषयी कृत्ञतता
इंरजरनयि खाते
इनाम करमशन
इिाणी (आयव)

इरिगेशन खाते

उपाध्ये (शब्दोत्पत्ती)

एक िाष्ट्रीयत्वाची कल्पना

एतद्देशीय िाजे आरण ियते च्या सुखसोयी
कबीिपंथी

कलगी-तुिा

काँग्रेस (इंरडयन नॅशनल, नॅशनल सभा, िाष्ट्रसभा
काळे रिस्ती धमवप्रचािक
कुळकणी
केशवपन

कोकणस्थ
खते

खोती

रिस्ती धमव-धमव प्रचािक
रिस्ती वृत्तपत्रकाि
गायत्री मंत्र

गोिे अरधकािी
ग्राम जोशी

चांद्रायण प्रायरित
जारतभेद
जैन धमव

रडटे क्टीव डॉक्टसव
तुळशी आख्यान
तुळशीची पूजा

अनु क्रमणिका

दसनामी

दस्यु-दु ष्ट्मन

दस्यु संस्कृती आरण अमेरिका
दे शस्थ

दै त्य (शब्दोत्पत्ती)
धिणे पाटबंधािे

धमवभेदातीत उदाि कुटु ं ब कल्पना
नाच तमाशे

नीळ मालकांचा जुलूम
परिवाि (शब्दोत्पत्ती)
पाटील

पुनर्षववाहास बंदी

पुणे म्युरनरसपारलटी
पेशवे-पेशवाई
पोतुवगीज

प्ररतबृहस्पती पुणेकि रविान
प्राथवना समाज
फॉिे स्ट खाते

बहु पत्नीकत्व
बािा बलु ते

बालरववाह
बालहत्या

बेणी (पशूच
ं ी)
बौद्ध

बौद्धधमव आरण मुसलमान
िाह्मण (शब्दोत्पत्ती)

िाह्मणांचे नैरतक अधःपतन
मिाठी ग्रंथकािसभा
मिाठे आरण तुकव
मािवाडी

रमठाविील कि

मुसलमान आरण त्यांचा धमव
मुसलमान बादशहा
मूर्षतपूजा

यंत्रािािे शेती

युिोपाची यांरत्रक प्रगती
िमणा

िे ड इंरडयन्स

लाकूडतोडी रवरुद्ध कायदा किण्याची आवश्यकता

अनु क्रमणिका

लोकल फंड

लोकसत्ताक िाज्य

रवद्यापीठातील उच्चवणीय सुरशरक्षत पदवीधि
रवधवांची दु ःस्स्थती

रवलायतेतील रस्त्रयांचे स्थान
व्यापाऱ्यांवि कडक दे खिे ख
व्रतवैकल्य, सणोत्सव
शहाण्णव कुळीं
रशक्षण खाते

शूद्र (क्षुद्र) (शब्दोत्पत्ती)
शूद्रांचे नैरतक अधःपतन

शूद्रांपैकी रशक्षकांची आवश्यकता
शेतकऱ्याचा कजवबाजािीपणा
शेतकऱ्याची गृहस्स्थती

शेतकिी व गोिे रशपाई : तुलना

शेतकऱ्यांच्या मुलांना रवलायते तील शेतीशाळांची पाहणी किण्यासाठी पाठरवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांतील उपजाती

शेतकऱ्यांतील लग्न आरण मडमा

शेतकिी रस्त्रया आरण िाह्मण रस्त्रया
शेतकी प्रदशवन

सक्तीचे रशक्षण

संख्याप्रमाणात सिकािी नोकऱ्या
संतवाङ्मय
सती

सत्तावनचे बंड
सत्यनािायण

सत्यशोधक समाज

संस्थारनक आरण दे शी िाजेिजवाडे
सात आश्रय

साववजरनक सभा

सुरशरक्षत शूद्रांचे वतवन
सूयवपूजा
सोमिस

(या सूचीमध्ये दै वतांच्या, व्यक्तींच्या, वृत्तपत्रांच्या व ग्रंथांच्या नावांचा समावेश केले ला आहे .

वृत्तपत्रांची व ग्रंथांची नावे अधोिेरखत केली आहे त.)

(ब) नाम सूची

अनु क्रमणिका

अ िसपॉय िरवोल्ट
अंाल टॉम्स ाेिबन
अफिंलखान
अमिकोश

अय्यावारू स्वामी िामय्या व्यंकय्या
अलारिक

आढाव बाळाजी खंडेिाव

इंिडय थ्री थ ऊजंड इयसम अॅगो
इलायजा शाले मेन
इस पनीती
उदे भान

उमाजी (नाईक) (िामोशी)
उिवणे िामचंद्र बापूशट
े
औिंगजेब

कडलक नािायण गोझवद
कबीि

कबीलि (ऋषी)

किाडे रनकोबा िामजी

काले वाि व्यंकू बाळोजी
काशीबाई

काळे गोझवद गणपत
कीि धनंजय

कुंभाि धोंरडिाम नामदे व
ाुर क

कुऱ्हाडे गणपत तुकािाम
कृष्ट्ण

कोटकि गणपत भास्कि
कोतवाल घाशीिाम
कंक येसाजी

कँडी टॉमस (मे जि)
कँपबेल जॉजव

खंडोबा (खंडेिाव)
खानजहान

रिस्त येशू (यशवंत महासत्पुरुष, बळीिाजा)
गरुडपुर क
गागाभट

गायकवाड सयाजीिाव

गीत (श्रीमणद्भगवद्गीत )
गुजि प्रतापिाव

अनु क्रमणिका

गुरूचिरत्र
ग्रँट डफ

ग्लॅ डस्टन

गोडबोले पिशु िाम तात्या
गोवंडे, सदारशव बल्लाळ
घोिपडे बाजी

घोले गोपाळ रवश्राम

घोले डॉ. रवश्राम िामजी
चटफील्ड

चव्हाण तुकािाम रवठू जी

रचपळू णकि अण्णासाहे ब

रचपळू णकि कृष्ट्णशास्त्री (बृहस्पतीतुल्य रविान)
रचपळू णकि रवष्ट्णुशास्त्री

रचपळू णकि हिी-िावजी
चोखामे ळा

जनक िाजा

जयकि (िाणे) िाम बाळकृष्ट्ण
जयझसग रमिंा िाजे
जस्व्हवस जॉजव
रजजाबाई

जेकब कनवल रलग्रँड
जोतीबा (दै वत)

जोन्स सि रवल्यम

जोशी (भवाळकि) केशव रशविाम

जोशी गणेश वासुदेव (साववजरनक काका)
ज्युरलयस सीिंि
िंिक्सीस

िंाशीची िाणी (लक्ष्मीबाई)
टक्ि (साल्वेशन आमीचे)
टिक्वांडसाहे ब
टें पल रिचडव
टोपे तात्या
डफिीन

डार्षवन चालव स

डें गळे झत्रबकजी
ढमढे िे सिदाि

ढवािे नाईक िामचंद्र मनसािाम
ढें गळे रवनायक बाबाजी
तानसेन

अनु क्रमणिका

तानाजी (मालु सिे )
तुकािाम

थोिात गणपतिाव दयाजी

दयानंद (स्वामी) सिस्वती
दाताि सीतािाम सखािाम
दादोजी कोंडदे व
ि सबोध

रदले िखान
िीनबंधु

दीनानाथ नािायणिांव
दुं दुभी (िाक्षस)

दे व (महालकिी)

दे शमुख गोपाळ हिी (लोकरहतवादी)
धामणसकि िामचंद्र रवठोबा
धायिकि धमाजी बाबूिाव

नगिकि नािायण तुकािाम
निकासुि

नविंगे वासुदेव बाबाजी
नाईक शेषाप्पा
नािद

नािझसह
रनजाम
नीिो

पटवधवन हिी गणेश (आप्पासाहे ब सांगलीकि)
पडवळ तुकािाम तात्या
पदमनजी िे . बाबा

पिमानंद नािायण महादे व (मामा)
पिशु िाम
पिाशि

पिांजपे सखािाम यशवंत

पाटील कोंडाजी िावजी (माळ्याचे कुरुळ)
पाटील िामप्पा (पांचगणीचे)

पाटील (मगि) मनाजी बोलू जी
पाटील (मगि) लक्ष्मण मनाजी
पड
ं वप्रत प

पािकि रथओडोि
पालकि नेताजी

पासलकि बाजी

झपजन तुकािाम हनमंत

अनु क्रमणिका

पेन थॉमस (टॉम पेन)
पेिी सि अस्स्कवन

पेशवे नानासाहे ब (बंडवाले )

पेशवे िाघोबादादा (िाघु भिािी)

पेशवे िावबाजी (दु सिा बाजीिाव)
पेशवे सवाई माधविाव
प्रमणोि कसधु

रप्रचाडव डॉ. (मानवशास्त्र्ञत)
रप्रन्स ऑफ वेल्स
पुके वैभव

फडके गंगाधिशास्त्री

फडके वासुदेव बळवंत
फॉसेट हे न्री रवल्यम
रफिंगोजी निसाळा

फुले गणपत िाजािाम

फुले गोझवदिाव शेटीबा

फुले जोतीिाव गोझवदिाव–अरतशुद्रांसाठी शाळा (महाि, मांग इत्यादींसाठी शाळा)
िांरतप्रवण रवचािांत परिवतवन
गुल मणिगरी
तृतीय रत्न
दै वारवषयीचे मत

धमवग्रंथांरवषयीचे मत

पिमे श्विारवषयीचे मत

बालहत्या प्ररतबंधक गृह

िाह्मण सहकाऱ्यांशी मतभेद
ब्र ह्मक च
ं े ासब
मद्यपान रनषेध

मुलींसाठी शाळा
युद्ध रनषेध

युिोरपयन रहतझचतकांची इतिाजी
िशव जीच पव ड

शेताऱ्य च असूड
शैक्षरणक कायारवषयी मारहती
स वमजिना सत्य धमणम पुस्ता
साध्यसाधनरववेक

फुले बाबाजी िाणोजी

फुले यशवंत जोतीिाव

फुले िाजािाम गोझवदिाव

फुले सारवत्रीबाई जोतीिाव

अनु क्रमणिका

फ्रँकरलन बेंजारमन
बडोि वत्सल
बळी

बाजीप्रभु दे शपांडे
बाजी शामिाज
बाणासुि

बानाबाई
ब यबल

बुवा नागेश्विगीि कल्याणगीि
बृहस्पती

बोकील पंताजी गोपीनाथ
बोस प्रमथनाथ

िह्मदे व (िह्मा)

िॅडलॉ (िॉडला)
िूटस

भंडािकि (भांडािकि) रवनायक बापूजी
भ गवत

भागवतमास्ति

भाले कि कृष्ट्णिाव पांडुिंग
भावे (शाळाचालक)
भृगुऋषी

भोंगळे सखािाम सटवाजी
भोसले आप्पासाहे ब
भोसले चतुिझसग
भोसले दीपाबाई
भोसले बाबाजी

भोसले मालोजी
भोसले रवठोजी
भोसले संताजी
भोसले संभाजी

मचाले सखािाम
मनु

मणनु स्मणृित, मणनु संिहत
मिी (इरतहासकाि)

मिे रमचेल (रमसेस)

मलबािी बैिामजी मे िवानजी
मल्हािी

मस्तानी

महं मद (पैगंबि)

अनु क्रमणिका

महादे व श्रीधि (न्यायाधीश)
मणह भ रत (भ रथ)

महासुभा (म्हसोबा)

मॅक्समुल्लि फ्रेडरिक

मॅरकआव्हे ली रनकोलो
मारुती

मालशे स. गं.
रमचेल जेम्स

िमणस्तरीज ऑफ ि ाोटम ऑफ लं डन
मीड हे न्री

मुकुंदिाज

मुलाना अहमद (मुल्यान्या सुभेदाि)
मे रियन

मोिे चंद्रिाव
मोिोपंत

मोिोबा (मोिोपंत झपगळे )
मोहबतखान

मोरहते हं बीििाव
म्यूि डॉ. जॉन

म्हस्के गंगािामभाऊ
म्हाळसाई

येशवंतझसग

िमाबाई (पंरडता)

िाघवेंद्रिाव िामचंद्रिाव

िाजन्नाबाळू (काँरॅक्टि)
िाधा

िानडे म. गो. (न्यायमूती माधविाव िानडे )
िानडे िमाबाई

िाम (िामचंद्र)
िामदास

िामझशग पुिणझसग
र मण यक

िाम्युलस आरण िीमस
िावण

रिपन (गव्हनवि जनिल)
िीव्हज्

रुस्तुम जमाना
िे णुका

लफेटे (लफायेत)
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झलगू जाया कािाडी

झलगू जाया यल्लाप्पा

झलगू पोंलास िाजन्ना
ली वॉनवि
लु म्सडे न

लोााल्य के च्छु
लोखंडे नािायण मे घाजी
वडनाला निझसग सायबू
वंजािी िाजू बाबाजी
वरसष्ट
वामन

वामन पंरडत
वास्ल्मकी

वॉझशग्टन जॉजव

वाळवेकि मोिो रवठ्ठल
रवठ्ठल

रविोचन

रवल्सन जॉन

रवल्सन होिे स हे मन

िविवधज्ञ निवस्त र (रवरवध्ञतानी)
िववेाकसधु

रवश्वनाथ दाजी

वेडिबनव सि रवल्यम

वैद्य लक्ष्मण जगन्नाथ
वेि

व्यंाटे शस्तोत्र
व्यंकोजी
व्यास

व्हॉयेिजस र ऊंड ि वल्डम (कॅप्टन जेम्स कुक)
स्व्हक्टोरिया (महािाणी िाणीबाई)
शंकिाचायव
शंख सुर
शंबि

शहाजी

शाइस्ते खान

शाळीग्राम शंकि तुकािाम
शाहदावल (शादावल)
झशदे तािाबाई

झशदे महादजी (ग्वाल्हे िकि पाटीलबुवा)
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रशदे िामचंद्र हिी
झशदे लक्ष्मण हिी

झशपी दामोदि पापूजी
िशवलील मणृत
रशवाजी

िशव जीच पव ड
रशशु पाल

शु भवतममण निशमा व चचमसंबंधी न न िवध संग्रह
शूपवणखा

शेषशायी

शेषाद्री िे . नािायणिाव
सईबाई

सतीि ऋषी

सत्यिीिपा
सत्यनािायण
सय्यदबंधू
सिस्वती

ससाणे ग्यानोबा कृष्ट्णाजी
सह्य िद्रखंड
सॉिेरटस

साकवळकि बळवंत हिी
सांख्यमुनी

सालािजंग

सावंत (वाडीकि)
सारवत्री

साहाणे हणमंत बापूजी
रसद्दी जोहाि
रसरपयो

सीिंि ज्युरलयस
सीता (जानकी)
सुदामन

सुबोधपित्रा
सुलोचना
सूिदास

सूयाजी (मालु सिे )
सेमीिे मी

सोनाि िािकानाथ झत्रबक
सोमनाथ सोिटी
स्त्रीपुरुष तुलन
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हं टि सि रवल्यम रवल्सन
हनीबाल

हिरिवजय
हारतमताई

रहिण्यकश्यपु
रहिण्याक्ष

रहिवे रवठ्ठल तुळशीिाम

िहस्टरी ऑफ पे रु अँड ब्र झील, खंड १ व खंड ३
होमणर
्ञतानरगिी बुवा
्ञतानचक्षु

ज्ञ नप्रा श
्ञतानेश्वि

ज्ञ ने श्वरी
ज्ञ नोिय
—समण प्त—
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श साीय फोटोकझाो मणुद्रक लय, पुके - १
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आजवि अप्रकारशत असले ले महात्मा फुल्यांचे ले खन तसेच अन्यत्र प्ररसद्ध िंाले ले पण या ग्रंथाच्या

आधीच्या रतन्ही आवृत्त्यांमध्ये समारवष्ट न िंाले ले त्यांचे ले खन धुंडाळू न रजतके हाती लागले रततके या

चौथ्या आवृत्तीत समारवष्ट केले ले आहे . मलबािी शेटजींच्या दोन रटपणांरवषयी जोतीिावांनी इंग्रजीत व्यक्त
केले ले मत वाचकांना प्रथमच उपलब्ध करून रदले ले आहे . अन्यत्र प्ररसद्ध िंाले ली महात्मा फुल्यांची काही

पत्रे तसेच त्यांच्या संबंधी मामा पिमानंदांनी िामचंद्र रवठोबा धामणसकिांबिोबि केले ला पत्रव्यवहाि या
चौथ्या आवृत्तीत प्रथमच समारवष्ट किण्यात आला आहे . आधीच्या रतन्ही आवृत्त्यांमध्ये जोतीिावांनी स्थापन
केले ल्या शाळासंबध
ं ीचे अस्सल कागदपत्र छापले ले नव्हते . या सुधारित चौथ्या आवृत्तीच्या एका परिरशष्टात
या अस्सल कागदपत्रांचा अंतभाव केले ला आहे .

शंभि वषांनंति महात्मा फुल्यांचे समग्र वाङ्मय वाचणाऱ्या आजच्या वाचकाला तत्कालीन घटना,

फुल्यांचे समकालीन वगैिेंची ओळख व्हावी आरण त्यांच्या ले खनातून संदभव स्पष्ट व्हावेत, म्हणून रवस्तृत
टीपा रदल्या आहे त.

मुद्रणस्थळ : शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे

अनु क्रमणिका

अनु क्रमणिका

