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प्रस्तािना
माझे चमत्र डॉ. मा. गो. माळी यांनी अत्यंत पचरश्रमाने साचवत्रीबाई फुले यांर्े वाङमय शोधून काढले .

तेर् आज ‘साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङमय’ या नावाने प्रचसद्ध करण्यार्ा योग येत आहे .

भूतकाळ हा पडक्या चकल्ल्यासारखा असतो. त्यात केव्हा काय सापडे ल हे सांगता येत नाही. प्रवर्ू,

सपच आचि गोमा या तर त्यात सापडतातर्, पि चशवाजीसारख्या महापुरुर्षाला तोरण्यासारख्या एखाद्या
चकल्ल्यांर्ी डागडु जी करताना मोहोरांर्ा खचजना पि सापडतो. डॉ. माळी यांना साचवत्रीबाई फुले यांच्या
साचहत्यार्ा असार् एक खचजना सापडला आहे .

मोहोरा कोित्याही राज्याच्या असल्या तरी सोने म्हिून त्यांर्े मूल्य असतेर्. ते खरे की खोटे

म्हिून आपि चवर्ारीत नाही. ते सवचमान्य कसोटीवर पडताळू न पाहता येते. प्रवर्ू, सपच खरे की खोटे

याबद्दलसुद्धा आपि शंका घेत नाही. पि चशवाजीमहाराज केव्हा जन्मले , त्यांच्या नावाने प्रचसद्ध असले ली
तसबीर ही त्यांर्ी की आिखी कोिार्ी, भवानी तलवार खरी की खोटी आचि ती कोठे आहे प्रकवा आहे र्

का, काचलदास एक की दोन, परंपरे प्रमािे इसवी सन ७८ मध्ये सुरू झाले ला शाचलवाहन शक हा खरोखरर्

त्यार् वेळी झाला की पुढे केव्हा तरी झाला, युचधचष्ठर शक खरोखरर् युचधचष्ठराने सुरू केला काय, मक्केहू न
मचदनेला महं मद पैगंबराने केले ले प्रयाि हे खरोखरर् प्रयाि होते की पलायन, चिसमसमध्ये साजरी
करण्यात येिारी चिस्तजयंती ही चिस्तीर्ीर् की सेंट चनकोलसर्ी याबद्दल वाद घालता येतो. कालामध्ये

जे जे घडते त्यासंबध
ं ी संशय घेण्यास नेहमीर् जागा असू शकते. कालातीत घटना नेहमीर् अचनचितीने

भरले ल्या असतात आचि म्हिूनर् काचलक संशोधनात्मक महत्तवही असते. साचवत्रीबाई फुले यांच्या
वाङमयार्ा चवर्ार करताना आपल्या मनात त्या वाङमयार्ा केवळ वाङमयीन चवर्ार नसतो, तर त्यार्ा
ऐचतहाचसक चवर्ार पि असतो. ते वाङमय ज्या व्यक्तीर्े चवर्ार असावे अशी आपली अपेिा असते त्यार्
व्यक्तीर्े ते असेल तर आपल्या संशोधनार्े र्ीज झाले असे आपिासर् वाटते. डॉ. माळी यांना असे

समाधान चनचितर् चमळावे, पि काचलक घटनांच्या अचनचिर्तेमुळे त्याबद्दल नेहमीर् संशय व्यक्त केला
जाऊ शकतो. खरे म्हिजे अगदी आज हयात असले ल्या व्यक्तींर्ी स्वािरीसुद्धा खरोखर कोिार्ी याबद्दल
आिखी पन्नास वर्षांनी वाद घालता येईल आचि संशयर् प्रकट करावयार्ा म्हटले तर स्वािरीपासून

हस्तािरापयंत सगळे र् काही तुमच्यार् कोिार्ेही असू शकते. कारि अगदी नचजकच्या भूतकाळातील
सुद्धा कोितीही गोष्ट प्रमािाने चसद्ध करता येत नाही.

काही वर्षापूवी “क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई फुले ” हे साचवत्रीबाई फुले यांर्े र्चरत्र डॉ. माळी यांनी

प्रचसद्ध केल्यानंतर असार् संशय पंचडतानी व्यक्त केला. साचवत्रीबाई फुले यांर्े साचहत्य त्यांर्े नव्हे र् अशी
प्रचतचक्रया व्यक्त होऊ लागली. खरे म्हिजे कोित्याही महान ले खकार्े नसले ले साचहत्य त्याच्यार्

नावावर खपचवण्यार्ी परंपरा फार प्रार्ीन आहे . कोित्याही सांस्कृचतक इचतहासार्े अवलोकन केल्यास

प्रत्येक चठकािी मूळ ग्रंथात आपले र् काहीतरी घुसडू न दे ण्यार्ी एक प्रथा चनमाि होत असते असे म्हिता
यावे. महाभारत, रामायि, भगवद्गीता हे ग्रंथसुद्धा याला अपवाद नाहीत. पि असे का होते ? मला वाटते

यार्े खरे कारि हे आहे की, व्यक्तीर्ा चवर्ार हा जेव्हा व्यक्तीर्ा म्हिून राहात नाही, चतर्े कतृचत्व जेव्हा
व्यक्त होते तेव्हा ही सामाचजक संपत्ती होते आचि त्या संपत्तीवर प्रत्येकजि आपला हक्क सांगू लागतो. मग
प्रत्येकजि आपल्या सोईनु सार चतला वाकचवण्यार्ा प्रयत्न करतो आचि आपल्या चवर्ारात जन्मले ली गोष्ट

एखाद्या महापुरुर्षाच्या नावावर खपचवण्यार्ा प्रयत्न होतो. याला चर्त्रकारांतसुद्धा अपवाद नाही. प्रचथतयश
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चर्त्रकारांच्या चर्त्रार्ी नक्कलही यार् कारिाकचरता होते. साचवत्रीबाईंच्यार् वाङमयार्ा चवर्ार करू
गेल्यास साचवत्रीबाईनीर् हे वाङमय चलचहले आहे का? असा प्रश्न सहज चवर्ारता येईल आचि त्याबद्दल

चनचित असा चनिचय कधीही दे ता येिार नाही. कारि साचवत्रीबाईंबद्दलर्ा असा प्रश्न कोित्याही
ले खकाबद्दल चवर्ारता यावा. अशा वेळी खरा प्रश्न फक्त एवढार् चवर्ारता येतो की, साचवत्रीबाईंर्े म्हिून
जे वाङमय प्रकवा जो ग्रंथरर्ना आपल्यापुढे आहे तशा प्रकारर्ी ग्रंथरर्ना करिे साचवत्रीबाईंना शक्य होते

की ते त्यांच्या आवाक्याबाहे रर्े होते ? उदाहरिाथच साचवत्रीबाईंना जर चलचहता येत नसेल तर त्यांनी
ग्रंथरर्ना केले ली नसिार. तसेर् जर त्यांना अिरओळख नसेल तर त्यांच्या नावाने सांचगतले जािारे

अिर प्रकवा सही ही त्यांर्ी नसिार ही उघड आहे . पि साचवत्रीबाईना चलचहता येत असेल तर त्यांना
सहीसुद्धा करता येिार आचि जर त्यांना वार्ता येत असेल आचि त्यांनी काही पुस्तके चवकत घेतली
असतील तर त्यावर त्यांर्ी सहीही असू शकिार. त्यांच्या नावावर खपिारी सही ही जोपयंत त्यांर्ी
आिखी दु सरी वेगळी सही उपलब्ध होत नाही तोपयंत त्यांर्ी म्हिून समजायला काही हरकत असू नये.

कारि चियांनी सही करिे ही चवसाव्या शतकातील गोष्ट आहे असे समजावयार्े काही कारि चदसत नाही.

एकोचिसाव्या शतकातील र्ार महत्तवाच्या चियांपैकी पंचडता रमाबाई या सह्या करीत होत्या की नव्हत्या?
डॉ. आनंदीबाई जोशी यांनी अमे चरकेतून पाठचवले ली पत्रे ही सहीचशवायर् होती काय? की त्यांच्या नावावर
दु सऱ्यार् कोिीतरी ती चलचहली? रमाबाई रानडे यांनी खरी सही केली की नाही? प्रकवा त्यांनी जे चलचहले

ते त्यांर्ेर् हस्तािर होते काय? असाही प्रश्न सहज चवर्ारता येईल आचि एकार् वतचमानपत्रार्ी दु सरी प्रत

ज्याप्रमािे त्या वतचमानपत्रातील खऱ्याखोट्यार्ा पडताळा पाहण्याकचरता उपयोगात आिता येत नाही,
त्याप्रमािेर् एकार् वळण्याच्या अिरातील अनेक रर्ना या असाव्यात असेही चनचितपिे सांगता येत नाही.
फार तर त्या एकाच्यार् एवढे र् सांगता येईल. पि ज्या काळात साचवत्रीबाई झाल्या त्या काळातल्या कागद

आचि शाई याबद्दल जर चनचितपिे आपल्याला शािीय पद्धतीने ठरचवता येत असेल तर साचवत्रीबाईंच्या
नावाने खपली जािारी सही प्रकवा हस्तािर हे साचवत्रीबाईंर्ेर् असे मानावयाला हरकत असू नये. अथात

त्याही काळात साचवत्रीबाईंर्ी कोिी नक्कल केलीर् नसेल असे छातीठोकपिे सांगता येिार नाही. पि तशी

नक्कल करायर्े कारि तरी काय? तकचशािदृष्ट्ट्या जरी आपिाला काही चसद्ध करता आले नाही तरी

आपि असा पुरावा दु लचचित करीत नाही हे ही लिात ठे वले पाचहले . साचवत्रीबाईंनी चलचहले ले पुस्तक,
चशळाप्रेसवर छापले ले म्हिून दु सऱ्यार्े असे समजा म्हटले तर जोतीबा फुले यांर्ी ग्रंथरर्ना त्यांर्ीर् का
असा प्रश्न चवर्ारता येईल आचि प्रचतपच्चंद्रले खेव इत्यादी अिरे असे लली मुद्रा चशवाजीर्ीर् का असावी
असा प्रश्न चवर्ारता येईल. चशवाजीमहाराजांर्ी आिखीही एक वेगळी मुद्रा हल्ली काही संशोधकांना
सापडली आहे हे पि येथे लिात ठे वले पाचहजे.

साचवत्रीबाई फुले यांनी दचलतांच्याकचरता आचि चियांच्याकचरता शाळा र्ालचवल्या होत्या ही गोष्ट

खरी की खोटी? जर ती खरी असेल तर त्यांनी “साचवत्री जोतीबा” अशी सही करावयाला काय हरकत

आहे ? त्यांनी “साचवत्री नवजें जोतीबा” प्रकवा “साचवत्री भ्रतार जोतीबा” अशीर् सही केली पाचहजे काय?
न्यायमूती महादे व गोप्रवद रानडे यांच्या पत्नी “रमाबाई भ्रतार महादे व” अशी सही करीत असत का? आचि
डॉ. आनंदीबाई जोशी “आनंदीबाई नवजे गोपाळ” अशा प्रकारर्ी स्वािरी करीत होत्या का? जर करीत
नसतील तर साचवत्रीबाईनी “साचवत्री जोतीबा” अशी सही करायला काय हरकत आहे ? ब्राम्हि बाईला जे
करता येते ते माळी बाईला करता येऊ नये असा काही चवचधचलचखत चनयम चदसत नाही. प्रकबहु ना अव्वल

इंग्रजीत इंग्रजी चशिि प्रकवा इतर चशिि घेिाऱ्या बायांना पुरुर्षांप्रमािेर् आपल्यापेिा अचधक “सुसंस्कृत”
लोकांर्े अनु करि करण्यार्ी सवय असते आचि त्या प्रचसद्ध समाज शािात श्रीचनवास संस्कृतायझे शनर्ा
चनयम म्हिून संबोधतात. या चनयमास अनु सरून चशकल्या सवरले ल्या साचवत्रीबाईंना “साचवत्रीबाई नवजे
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जोतीबा” प्रकवा “साचवत्रीबाई भ्रतार जोतीबा” अशी स्वािरी करण्यात कसेकसेर् वाटावे हे साहचजक नाही
काय? साचवत्रीबाईंच्या नावाने खपिारे चलखाि याबद्दल आिखीही एक आिेप उत्पन्न केला जाऊ शकतो.
१९ व्या शतकातील भार्षा ही २० व्या शतकातील भार्षा नव्हे आचि म्हिून साचवत्रीबाईंच्या नावाने खपचवले

जािारे साचहत्य हे साचवत्रीबाईंर्े नव्हते र्. ते दु सरे र् कोिीतरी त्यांच्या नावावर आता चलचहले आहे असे

सांगिे, पि हा शु द्ध पंचडती थाटात चलहू शकतात तर केवळ माळी कुळात जन्मल्यामुळेर् साचवत्रीबाईंना
तसे चलचहता येऊ नये ही एक समजुतीला न पटिारी गोष्ट वाटते. “अहा कैसा झाला अवचर्त चवधी चनष्ठुर

असा चप्रया एकाएकी अमर सदना गेली सरसा” ही भार्षा १९ व्या शतकातील की २० व्या? पं. कृष्ट्िशािी
चर्पळू िकर ही ती चलचहतात आचि त्याच्याही मागे जर थोडे से डोकावून पाचहले तर १७ व्या शतकात
झाले ल्या पंचडत जगन्नाथार्ी ही भार्षा आहे . कृष्ट्िशािी चर्पळू िकरांनी जगन्नाथाच्या कचवतेर्े केवळ
भार्षांतर केले आहे हे पि ध्यानात घ्यावे. संस्कृतायझे शनच्या चनयमाप्रमािेर् माळ्याच्या कुळात जन्मले ल्या

िीने चशिि घेतल्याबरोबर पचहली गोष्ट जर कोिती करायला हवी असेल तर सुचशचित ब्राह्मिार्े प्रकवा
सुचशचित चियांर्े अनु करि करिे प्रकवा त्यांच्या सारखेर् वाक्प्रयोग करिे. साचवत्रीबाई फुले यांर्ी भार्षा

अथातर् बचहिाबाई प्रकवा जनाबाईंच्या भार्षेसारखी राहिार नाही, ती ब्राह्मिाऊ राहिार, कारि हा
काळार्ा आचि चशििार्ा मचहमा आहे .

श्री. माळी यांच्या संशोधनात त्यांना साचवत्रीबाईंनी रर्ले ला “काव्यफुले ” नावार्ा काव्यसंग्रह

सापडला. त्या संग्रहाकडे चवर्ाराच्या दृष्टीकोनातून पाचहले पाचहजे. काव्यार्ा दृष्टीकोनातून नव्हे .
रामदासांनी ज्याप्रमािे “गुिवंतां” च्या ऐवजी “गूिवंता” असे चलचहले , “रघुनायका” ज्या ऐवजी
“रघूनायका” चलचहले त्यार्प्रमािेर् साचवत्रीबाईंनीही आपल्या काव्यात अशा अनेक र्ुका केल्या आहे त.

पि त्याकडे पद्यमय चवर्ार म्हिून पाहावयाला पाचहजे. काव्य म्हिूनर् नव्हे . आचि अशा रीतीने पाचहले तर
या प्रकारर्ी रर्ना साचवत्रीबाईनी करावयाला काय हरकत आहे , असाही चवर्ार येथे करण्यासारखा आहे .
कले कचरता कला इत्यादी ज्या नवीन घोर्षिा आता आकारास येऊ लागल्या आहे त त्या साचवत्रीबाईंच्या

काळात नव्हत्या. कचवतांर्ा त्यांनी माध्यम म्हिून उपयोग केला हे पि लिात घ्यावयाला पाचहजे. त्यात
वृत्तभंग असतील पि कचवता करिे हे साचवत्रीबाईंर्े ध्येय असावे असे चदसत नाही आचि साचवत्रीबाईंर्े जे

चशिि झाले आचि त्यांर्ा जो दृष्टीकोि होता त्याकडे पाहता पाहता साचवत्रीबाईंनी जी रर्ना केली तशीर्
ती करिे योग्य चदसते आचि म्हिून ती साचवत्रीबाईंनीर् केली असे वाटावयाला लागते. उदाहरिाथच
खालील कचवता पाहा. ती अनु ष्टुंभ छं दात आहे . पि त्यातील दु सऱ्या ओळीत केवळ सहार् अिरे आहे त.

पि वृत्तबद्ध कचवता करिे हे त्यांर्े ध्येय नव्हते. तर चशििार्े महत्तव सांगिे, मािसाला मािूस म्हिून
जगावयाला सांगिे हे त्यांर्े ध्येय होते हे आपि लिात घेतले पाचहजे. म्हिूनर् ही कचवता त्यांर्ी असली
पाचहजे असे वाटावयाला लागत. साचवत्रीबाई म्हितात :“शूद्रांना सांगण्याजोगा चशििमागच हा

चशििाने मनु ष्ट्यत्व पशु त्व हाटते पहा”
यातील “चशििमागच हा” हा मोठा वृत्तदोर्ष आहे . पि त्यांना जो उपदे श करावयार्ा आहे त्याकडे

पाहता हा दोर्ष ठरत नाही. अथात वर सांचगतल्याप्रमािे साचवत्रीबाईंच्या चलखािात मागून कोिीतरी
मजकूर प्रचिप्तपिे घातलार् नसेल असे अथात म्हिता यावयार्े नाही. उदाहरिाथच खालील कचवतेत

“ले खचनक” हा शब्द आहे . १९ व्या शतकात जो खरे र् चनमाि झाला होता की नाही यांर्ी शंका. पि तो
चनमाि झालार् नसेल असेही म्हिता यावयार्े नाही.
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उदाहरिाथच या पंक्ती पाहा“आभार मानते साहाय्यकरी यांर्े

चमशनरी छापार्े ले खचनक मदतीर्े”
त्या काळर्ी िी “मानते” असे म्हित नसेल, “मानत्ये” च्या ऐवजी “मानते” हे प्रचिप्त असू शकते.

पि पुढे पन्नास वर्षांनी मानते हे रूप जर रूढ होते तर कोिीतरी त्यार्ी सुरु वात करावी लागेलर् ना. तसेर्
दु सऱ्या ओळीतील ले खचनकं हा शब्दही प्रचिप्त असू शकतो. महात्मा फुले यांनी ईश्वराऐवजी चनर्ममक हा

नवीन शब्द तयार केला हे ही येथे लिात ठे वले पाचहजे. ले खचनक या शब्दार्े कतृचत्व साचवत्रीबाईंकडे का
असू नये? पि कदाचर्त काही शब्द कोिी घातले म्हिून साचवत्रीबाईंनी काव्यरर्ना केलीर् नाही असे कसे

म्हिता येईल? साचवत्रीबाईंनी आिखी एक चशवप्राथचना म्हिून ओवीबद्ध कचवता केली आहे त्यार्ी पचहली
ओवी अशी :

“सत्य सुंदर चशव थाट चशरी शोभे जटाजळपट
वाहती गंगाधारा उत्कट र्तुदचश चवद्येच्या”

ही चशवार्ी प्राथचना असल्यामुळे या ओवीत सत्य आचि सुंदर असाही प्रयोग केले ला आढळतो. सत्यं

चशवं सुंदरम्” हा आपला वाक्प्रयोग नसून Truth, Beauty and Goodness यार्े भार्षांतर आहे . १९ व्या
शतकातील इंग्रजी चशकले ल्या मािसाने Truth, Beauty and Goodness या शब्दांना संस्कृत प्रकवा मराठी
वेर्ष द्यावा हे स्वाभाचवक चदसते. साचवत्रीबाईही त्याला अपवाद चदसत नाही. ही आिखी एक कचवता पाहा.
ही बावन्नकशी सुबोधरत्नाकर यातील कचवता होय.
जयार्ेमुळे मी कचवता रर्ीते
जयार्े कृपे ब्रह्मआनंद चर्त्ते

ही कचवता मला पुन्हा एकदा रामदासांर्ी आठवि आिून दे ते. या सवच कचवतेत रोखठोक व्यवहार

चदसतो. रामदासांर्ा साचवत्रीबाईंवर फार मोठा प्रभाव होता असे चदसते. तसेर् त्यांनी रामदासांना उत्तरही
दे ण्यार्ा प्रयत्न केला यात मला शंका चदसत नाही. वानगीदाखल खालील कचवता पाहाजगी सवच सूखी असा एक आहे
चवर्ारी मन तूर् शोधून पाहे

मना त्वाचर् रे ज्ञान संर्ीत केले
तया सारखे भोगिे प्राप्त झाले

ही कचवता रामदासांच्या मूळ कचवते त पचहल्या, दु सऱ्या व चतसऱ्या ओळीत एक एक शब्द बदलवून

केले ली आहे . रामदासांर्ी कचवता अशी

जगी सवच सूखी असा कोि आहे .
चवर्ारी मना तूर् शोधून पाहे
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मना त्वाचर् रे ज्ञान पूवच संर्ीत केले
तया सारखे भोगिे प्राप्त झाले
ही आिखी एक कचवता पाहा
ज्ञान नाही चवद्या नाही

ते घेण्यार्ी गोडी नाही

बुद्धी असुनी र्ालत नाही

तयास मानव म्हिावे का?
या सवच रर्नेवरून रामदासांप्रमािेर् साचवत्रीबाईंनासुद्धा आपल्या काव्यरर्नेर्ा उपयोग

लोकचशििाकचरता करावयार्ा होता हे चदसते. पि यार्ा अथच साचवत्रीबाईंना काव्यदृष्टी नव्हती असा मात्र

नाही. साचवत्रीबाईंनी “फुलपाखरू व फुलार्ी कळी”, “गुलाबार्े फूल”, “जाईर्े फूल”, “चपवळा र्ाफा”
अशासारख्या चनतांत सुंदर कचवतापि केल्या आहे त. या सवच कचवता साचवत्रीबाईंच्या नाहीत असे

समजावयार्े कारिर् काय? पि समजा उद्या त्यातील काही कचवता साचवत्रीबाईंच्या नाहीत असे जरी
चसद्ध झाले तरी त्यामुळे साचवत्रीबाईंनी काव्यरर्ना प्रकवा ग्रंथरर्ना केलीर् नाही असे मात्र चसद्ध होऊ नये.

जसे काव्याबद्दल तसेर् चवर्ारसंपदे बद्दल पि म्हिता येईल. काव्यातून चशिि थोडे आडमागाने

तरी चमळते. भार्षि प्रकवा ले खनार्े तसे नसते. त्यांच्या भार्षिार्े चवर्षय आहे त ‘उद्योग’, ‘चवद्यादान’,
‘सदार्रि’, ‘व्यसने’, ‘कजे’, अशा प्रकारर्े. या भार्षिांच्या चवर्षयावरून त्यांच्या मनात कोिती मूलगामी

आंदोलने होत होती हे स्पष्ट व्हावे. बुचद्धवाद व शािीय दृचष्टकोन हे जिू त्यांच्या जीचवतार्े सारर् होते.
त्यामुळेर् ग्रहलाघवासारख्या चवर्षयातही त्यांनी रस घेतला व र्ंद्रग्रहि अथवा सूयचग्रहिार्े कोडे पि
समजावून घेतले .

अशा या साचवत्रीबाई फुले महात्मा जोचतबांच्या खऱ्या अथाने सहधमचर्ाचरिी. म. फुल्यांर्ा त्यांच्या

हयातीत *** झाला. मग साचवत्रीबाईंर्ी उपेिा झाली प्रकवा अजून होत असावी यात काय आियच? पि
म्हातारीने कोंबडे झाकले तरी सूयच उगवायर्ा थोडार् राहतो! माझे चमत्र डॉ. माळी यांनी कोंबड्यावर
झाकले ली टोपली उर्लण्यार्ा प्रयत्न केला हा मात्र कौतुकार्ा चवर्षय. हे संशोधन चनचितर् लोकांना मान्य
होईल, हळू हळू तरी मान्य होईल यात मला तरी शंका नाही. ज्यांनी महाराष्ट्राला क्रांतीकारी चवर्ार चदला

आचि भारतीय भचगनीला ज्ञानामृत पाजले त्या साचवत्रीबाई फुल्यांना मी अचभवादन करतो आचि डॉ. माळी
यांनी साचवत्रीबाईंर्े चवर्ारधन सामान्य जनतेपयंत पोर्ण्यार्ा मागच मोकळा केला याबद्दल त्यांर्े अचभनंदन
करून हे र्ार शब्द पुरे करतो.

अनु क्रमणिका

४२ यशोधन, मुंबई
१ मे १९८३, महाराष्ट्र चदन
सुरेंद्र बारकलगे
अध्यि
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ
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संपादकाचे मनोगत
“क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई जोतीराव फुले ” हा माझा र्चरत्रग्रंथ १९८० मध्ये प्रचसद्ध झाला आचि

महाराष्ट्रातील वार्कवगाने माझ्या या छोट्याशा कृतीने आवजूचन स्वागत केले . अवघ्या दोन वर्षांच्या आत

या ग्रंथाच्या तीन आवृत्तया चनघाल्या. या ग्रंथाला जसा बुचद्धजीवी वार्कवगच चमळाला तसार् अल्पचशचित
शेतकरी आचि मजूर असा श्रमजीवी वार्कवगचही लाभला; यार्ा मला चवशेर्ष आनंद वाटतो. या ग्रंथार्े सारे

श्रेय मी माझ्याकडे न घेता ते साचवत्रीबाई फुले आचि त्यांर्े एकोचिसाव्या शतकातील क्रांतीकायच यालार्

दे तो. या ग्रंथासाठी केले ले संशोधन मी पुढेही र्ालू ठे वले आचि आता “साचवत्रीबाई फुले : समग्रवाङमय”
हा ग्रंथ मी प्रकाचशत करीत आहे .
साणित्रीबाई : व्यक्ततत्ि
भारतातील पचहल्या चशचिका-िीमुक्ती र्ळवळीच्या पचहल्या नेत्या, पददचलतांच्या कैवारी आचि

प्रौढ चशििाच्या पुरस्कत्या म्हिून क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई फुले यांर्े स्थान अढळ आहे . एका अचशचित

िीने चशिि घेऊन चशचिका बनावे आचि वर्षानु वर्षे अज्ञानाच्या अंधकारात र्ार्पडिाऱ्या िी-शु द्रांना
ज्ञानार्ा प्रकाश दाखवावा ही गोष्ट भारताच्या दोन हजार वर्षांच्या इचतहासात अपूवच अशी आहे .

चशििाच्या िेत्रातून सामाचजक िेत्रात पदापचि करावे, दु ष्ट्काळात अन्नान्न करून तडफडिाऱ्या

हजारो चजवांच्या मुखांत घास भरवावा, शेतकरी-सामाचजक सुधारिांसाठी वाङमयार्े साधन हाती घेऊन
कवचयत्री आचि ले चखका बनावे, सवच गाव, सवच समाज सुचशचित, सुसंस्कृत करण्यार्े, जनावरांप्रमािे चजिे

जगिाऱ्या िी-शूद्रांना मािसात आिण्यार्े वेड घ्यावे, पतीच्या चनधनानंतरही शोक करीत न बसता

सत्यशोधक समाजाच्या तत्तवप्रसारार्े कायच करण्यार्े सतीर्े वाि घेऊन अचवश्रांत काम करावे,
दीनदचलतांसाठी, दीनदचलतांच्या मुलांसाठी रोगांच्या साथीत चदवसा-रात्री घराबाहे र धावावे, त्यांर्ी सेवा

करावी, प्ले गच्या साथीत त्यांना कडे वर घेऊन आपल्या दत्तक मुलगा डॉ. यशवंतराव फुले यांच्या
दवाखान्यात घेऊन जावे, तेथे प्ले गच्या रोगाला आपि बळी पडत असल्यार्ी जािीव होऊनही रुग्िांर्ी
सेवा करीत राहावी आचि ही सेवा करता करता अनंतात चवलीन होऊन जावे. अशा या व्यक्क्तमत्तवास केवळ
अलौचकक हे एकर् चवशेर्षि योचजता येईल.

साचवत्रीबाईंच्या कायचकतृचत्वाच्या या पटावरून अशी सहज ओझरती नजर जरी टाकली तरी या

िीर्े व्यक्क्तत्व हे सामान्य नव्हते , हे सहज लिात येते. एका समाजसुधारकार्ी पत्नी म्हिून त्यांर्े एक
सवंग अक्स्तत्व होते , असे म्हिता येिार नाही. साचवत्रीबाईंनी जोतीरावांना त्यांच्या इहलोकातील

आयुष्ट्याच्या अखेरच्या प्रवासापयंत साथ केली. परंतु ही साथ केवळ एका पचतपरायि िीर्ी नव्हती, तर
त्यांर्ी प्रेरिा स्वतंत्र अशी होती.

साचवत्रीबाईंर्ा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटु ं बात झाले ला. चशरवळजवळच्या एका खेड्यात जेथे

सबंध गावात शंभर-दीडशे उं बरा सापडिे कठीि! गावाला वर्षानु वर्षे दु ष्ट्काळार्ी परंपरा लाभले ली,
चशििार्े संस्कार नाहीत, अशी ही चनरिर कुटु ं बात जन्मले ली-वाढले ली िी जोतीरावांच्या हाताखाली
चशििार्े धडे चगरचवते , चशिक-प्रचशिि घेते, आचि ज्ञानदानार्े व्रत घेऊन ज्ञानयोचगनी बनते.
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फुले दांपत्याने शाळा काढल्या. १८४८ ते १८५२ या र्ार वर्षांच्या कालावधीत पुिे आचि पुण्याच्या

ग्रामीि पचरसरात एकूि अठरा शाळा काढल्या आचि त्या यशस्वीपिे र्ालचवल्या. या शाळा
र्ालचवण्यासाठी त्यांनी अचवश्रान्त पचरश्रम केले . त्यांनी चदवस पाचहला नाही की रात्र पाचहली नाही,
तहानभूक, चवसरून या दांपत्याने ह्या परोपकारी कृत्यार्ा चपच्छा न सोडता
गं दे . खानोलकर) १९७१, पृ. ८७]

[ना. चव. जोशी : पुिे शहरार्े विचन (संपा.

हा ज्ञानदानार्ा यज्ञ अहोरात्र प्रज्वचलत ठे वला. फुले दांपत्याने हे कायच म्हिजे या

दांपत्याने घडवून आिले ला एक र्मत्कार होता. कारि त्या काळात अशा शाळा र्ालचविे या अशक्य
कोटीतील गोष्टी होत्या.
मनु ष्ट्यत्िासाठी णशक्षि
फुले दांपत्याने शाळा काढल्या, परंतु शाळांर्ी जाळी चविीत ते बसले नाहीत. चशिि हे

समाजपचरवतचनार्े साधन आहे . केवळ सािर करण्यासाठी त्यांना चशिि द्यावयार्े नव्हते , चशििातून

त्यांना समाजजागृती करावयार्ी होती. जुनाट रुढी-अंधश्रद्धा, जुन्या परंपरा, भोळ्या समजुती नाहीशा
करावयाच्या होत्या. सामान्य लोक पशु तुल्य जीवन जगत होते , त्यांच्यात मनु ष्ट्यत्व कसे आिता येईल यार्ा
साचवत्रीबाईंनी चवर्ार केला होता. आपल्या ‘काव्यफुले ’ या काव्यसंग्रहात त्या म्हितात“शु द्रांना सांगण्याजोगा चशिि मागच हा ।

चशििाने मनु ष्ट्यत्व, पशु त्व हाटते पहा” ॥
मनु ष्ट्यत्वासाठी चशिि हा मूलभूत चवर्ार सव्वाशे वर्षांपूवी मांडिाऱ्या साचवत्रीबाई फुले ह्या

भारतातील थोर चशिितज्ञ होत. लोकांना मािूस बनचविे , ताठ मानेने उभे राहायला लोकांना चशकचविे ,
स्वत्व जपण्यास चशकचविे आचि त्याहीपलीकडे मािसांबद्दल प्रेम करण्यास चशकचविे एवढा चशििचवर्षयक
व्यापक दृचष्टकोि ह्या लोकोत्तर िीच्या चठकािी होता.

म. फुल्यांनी १८५५ साली ‘तृतीय रत्न’ नावार्े नाटक चलचहले होते. परंपरा आचि अंधश्रद्धा यांनी

जखडले ल्या चनरिर कुटु ं बार्ी धमांच्या नावाखाली लु बाडिूक आचि नागविूक कशी होते यार्े प्रत्ययकारी

चर्त्र; यात जोतीरावांनी रे खाटले आहे . या नाटकात शेवटी साचवत्रीबाईंनी प्रौढ चियांसाठी जी रात्रीर्ी

शाळा सुरू केली आहे ; त्या शाळे त प्रौढ चियांनी जावे असा उपदे श केला आहे . रूढी, परंपरा आचि अज्ञान
यांर्े उच्चाटन करण्यासाठी या दांपत्याने आपले जीवनसवचस्व ऐन तारुण्यात कसे समर्मपत केले होते यार्ी
कल्पना यावरून येते.

साचवत्रीबाईंनी चशििार्े कायच केले . त्यानंतर सामाचजक कायचही केले . दु ष्ट्काळात फुले दांपत्याने

अन्नछत्रे उघडली, आचि हजारो जीवांर्े प्राि वार्चवले .
णििंतपिी मरिाचे भोग

ज्याप्रमािे मृत्युपथ
ं ाला लागले ल्या चजवांना त्यांनी जसे जीवदान चदले तसेर् चजवंतपिी मरिार्े

भोग भोगिाऱ्या चजवांनाही त्यांनी नवजीवन चदले . त्या काळी चवधवा चियांर्ी क्स्थती अत्यंत अनु कंपनीय

होती. अकाली वैधव्य आले ल्या तरुि चवधवा चिया घराच्या सांदी-कोपऱ्यात फुटक्या कपाळाला दोर्ष दे त,
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उभे जळते आयुष्ट्य अश्रू ढाळत. मनार्ी आचि शरीरार्ी भडकले ली आग चवझवू पाहात. त्या काळात

चवधवांर्ी क्स्थती भयानक होती, हे तत्कालीन आकडे वारीवरून लिात येईल. सन १८९१ च्या
खानेसुमारीनु सार महाराष्ट्रात केवळ शून्य ते र्ार वर्षे वयाच्या चवधवा झाले ल्या, आईने स्तनपानही न

सुटले ल्या-शैशवावस्थेतील चनरागस, कोमल बाचलकांर्ी संख्या १३,८७८ अशी होती. धमाच्या नावाखाली
रुढी-परंपरा यांनी चियांर्े भावचवश्वर् उद्ध्वस्त करून टाकले होते. िीजीवनावर वर्षानु वर्षे मनूर्ा अंमल

र्ालला होता. चिया; मग त्या उच्चकुलीन ब्राह्मि चिया असोत प्रकवा शूद्राचिशूद्र चिया असोत; या चठकािी

मनूने उच्चनीर् अशी चवर्षमता चनमाि केली नव्हती! समाजात बालचववाह, जरठचववाह ह्या र्ाली सरास रुढ

होत्या. हु ं डा दे ऊ न शकिार एखादा अगचतक बाप आपल्या सात-आठ वर्षांच्या कोवळ्या मुलीस साठसत्तर वर्षांच्या एखाद्या वृद्धाच्या गळ्यात बांधून मोकळा होई तेव्हाकाहो अण्िा मी तुमर्ी लाडकी ।
का कचरता मला बोडकी ॥

असा पोटच्या मुलीने फोडले ला टाहो त्या जन्मदात्या चपत्यास ऐकू जात नसे.
“ले कीर्ा जन्म । जन्म घालू न र्ुकला ॥
बैल घाण्याला जुंपला । जन्मवैरी ॥

ले कीर्ा जन्म । नको दे ऊ सख्याहरी ॥”
अशी िीजन्मार्ी कमचकहािी होती.
ब्राह्मि सुधारकांची अगणतकता
वास्तचवक केशवपनासारख्या दु ष्ट रुढी उच्चविीय चियांमध्ये होत्या. ह्या रुढी नष्ट व्हाव्या अशी आर्

ब्राह्मि समाजाला असिे स्वाभाचवक होते. यासाठी ब्राह्मि सुधारकांनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. परंतु

त्या सुधारकांना अंगभूत परंपराचनष्ठ मयादा पडल्या. रानड्यांनी पचहली पत्नी वारल्यानंतर चवधवेशी चववाह
केल्यास वचडलांना अपार दु ुःख होईल म्हिून अकरा वर्षे वयाच्या बाचलकेशी लग्न केले . सासुरवाशीि

मुलीला सासूर्ा जार् होईल म्हिून लोकचहतवादीनी चबनबोभाट प्रायचित्त घेतले . भारतीय राजकारिात
लोकमान्य चटळकांर्ी प्रचतमा चवलिि दीप्तीने झळकली. परंतु चवर्ारात ठामपिा असिाऱ्या या नेत्याने

र्हा-ग्रामण्य प्रकरिात कर् खाल्ली, पुनर्मववाहाबाबत रानड्यांनी दाखचवले ली अगचतकता, शु द्धीकरिाच्या
प्रश्नावरून लोकचहतवादीनी सनातन्यांपुढे घातले ले लोटांगि, पचहली पत्नी चजवंत असता गोखल्यांनी

केले ला दु सरा चववाह या पाश्वचभम
ू ीवर जोतीरावांर्ी आचि साचवत्रीबाईंर्ी तत्तवचनष्ठा उजळू न चनघते , यात
शंकार् नाही. जोतीराव आचि साचवत्रीबाई या दांपत्याने आपला र्ूलबोळक्यांर्ा संसार न मांडता

दीनदु बळ्यांर्े संसार थाटण्यासाठी िी-शूद्रांच्या सेवच्े या यज्ञकुंडात आपली आहु ती चदली. हे दांपत्य

काशीबाईसारख्या पचतत चवधवांसाठी अनाथाश्रम आचि बालहत्याप्रचतबंधक गृह स्थापन करून पचततोद्धार
करीत होते , पचतत िीच्या अनौरस अपत्यास आपले अपत्य मानून त्यास कायदे शीररीत्या दत्तक घेऊन

त्यार्े पालनपोर्षि करीत होते. त्याला वैद्यकीय चशिि दे ऊन स्वावलं बी करीत होते , आपल्या
मालचमळकतीर्ा सवच चहस्सा त्याला चमळावा म्हिून-
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“आमर्े उभयतांर्े पिात् आमर्ा मुलगा यशवंत हा आमर्े स्थावर व जंगम वगैरे हरप्रकारर्े

मालचमळकतीर्ा मालक असून, तो जािता व सज्ञान झाल्यावर त्याजला केवळ तशी वचहवाट मात्र करून

त्याने आपले वंशपरंपरे ने सुखरुप उपभोग घेऊन मालकी करावी. आमर्े मालचमळकतीवर आमर्े भाऊबंद
व पुतण्या गिपतराव राजाराम फुले वगैरे हरकोिार्ी मालकी अथवा वारसा अथवा दावा नाही व माझे
चमळकतीवर कोितेही प्रकारर्ा चबलकूल कोिार्ा हक्क नाही.”
समग्रवाङमय दु . आ. (१९८०), म. फुले यांर्े मृत्युपत्र.]

[धनंजय कीर- स. गं. मालशे (संपा) : महात्मा फुले

असे मृत्युपत्र तयार करीत होते ; त्यार् काळात आचि त्यार्

पाश्वचभम
ू ीवर उच्चविीय सुधारक “चियांनी जाचकटे घालावीत की न घालावीत” असे सोज्ज्वळ ले ख
चलचहण्यात प्रकवा चियांना आपल्या चशििसंस्थेत प्रवेश दे ताना स्वजातीर्ी लक्ष्मिरे र्षा आखून घेण्यात
धन्यता मानीत होते!

१८९० साली म. फुले यांर्े चनधन झाल्यानंतर साचवत्रीबाईंनी त्यांच्या पिात सत्यशोधक समाजार्ी

धुरा वाचहली. ही धुरा समथचपिे वाचहली. र्ूल आचि मूल ही पारंपचरक चवर्ारसरिी झटकून ही िी
सावचजचनक कायासाठी बाहे र पडली. असे कायच करिारी साचवत्रीबाई फुले ही महाराष्ट्रातर् नव्हे तर
भारतातील पचहली िी! त्या काळी उच्चविीय सुचशचित चिया नव्हत्या असे नाही. परंतु त्यांच्या
समाजजागृतीच्या कायालाही पारंपचरक मयादा होत्यार्. हळदीकुंकवार्े सामुदाचयक समारंभ साजरे

करण्यापलीकडे त्यांच्या सुधारिा उं बरठा ओलांडून पुढे गेल्या नाहीत. माजघर आचि चदवािखाना यातर्
त्या रें गाळत राचहल्या.

साचवत्रीबाईंनी पुिे आचि पुण्याच्या ग्रामीि पचरसरात-सासवड, ओतूर, जुन्नर या चठकािी

व्याख्याने चदली. सावचजचनक सत्यधमार्ा प्रसार केला. सामाचजक सुधारिांर्ा चहरीरीने पुरस्कार करिारे

आचि स्वतुः ब्राह्मि असून ब्राह्मिांना चशव्या दे ऊन त्यांना आत्मपरीिि करावयास उद्युक्त करिारे

लोकचहतवांदी, १८९२ साली चनधन पावले . सासवड येथे सत्यशोधक समाजाच्या सभेत त्यांना श्रद्धांजली
वाचहली गेली. या थोर समाजसुधारकाच्या कायार्े मूल्यमापन करताना साचवत्रीबाई या वेळी आपल्या

अध्यिीय भार्षिात परखडपिे म्हितात, “आपल्या जातीर्े दोर्ष काढू न टाकण्यार्ा त्यांनी (सरदार

गोपाळराव हरी दे शमुख) सदु पदे श केला. परंतु तत्कालीन ब्राह्मिांना जोतीबांर्ी र्ळवळ समजून घेण्यार्ी

जशी पात्रता नव्हती, तशी दे शमुखांर्े बोलिे ऐकून घेण्यार्ी अक्कल नव्हती”. चनभीडपिा, चनभचयता,
अंगीकृत कायावरील अचवर्ल चनष्ठा आचि त्यासाठी समाजाकडू न अपमान, छळ सोसण्यार्ी चजद्द हे

त्यांच्या व्यक्क्तमत्तवातील गुि असाधारि होते. त्यांर्ा आपल्या कायावरील आत्मचवश्वास असामान्य होता.
याबाबत त्या म. फुल्यांपेिा काकिभर सरसर् होत्या. साचवत्रीबाईंनी जोतीरावांपासून प्रेरिा घेतली हे

खरे र्. परंतु हे प्रेरिा घेण्यार्े सामर्थयच त्यांच्या चठकािी होते , हा त्यांर्ा चवशेर्ष. हे प्रेरिेर्े चशवधनु ष्ट्य त्यांनी

पेलले याला महत्तव आहे . नायगावहू न पुण्यास जोतीरावांना चलचहले ल्या चदनांक १०-१०-१८५६ च्या एका
पत्रात त्या म्हितात, “पुण्यात आपल्या चवर्षयी दु ष्टार्ा माजचविारे चवदू र्षक पुष्ट्कळ आहे त. तसेर् येथेही

(नायगाव) आहे त. त्यांना चभऊन आपि हाती घेतले ले कायच का सोडू न द्यावे? सदासवचकाळ कामात गुंतावे.
भचवष्ट्यातले यश आपले र् आहे .” साचवत्रीबाईंर्े हे चवर्ार पाहता साचवत्रीबाईंच्या प्रेरिेत कस कसा होता
आचि त्यात केवढे सामर्थयच होते यार्ा प्रत्यय येतो. म. फुल्यांनी समाजपचरवतचनार्ा प्रवाह उलट चदशेला

चफरवून जी क्रांती केली त्यार्े श्रेय या क्रांचतज्योतीला दे िे कसे अटळ ठरते हे या उद्गारावरून लिात
येते. जोतीबांना प्रेरिा, धैयच आचि आशावाद दे ण्यार्े सामर्थयच या िीच्या चठकािी होते. यार्े आियचकारक
दशचन घडते.

अनु क्रमणिका

म. फुल्यांच्या कायाबद्दल जसा त्यांर्ा सनातनी लोकांकडू न छळ, अपमान होत होता, तसा त्यांना

आपल्या आप्तांकडू न खुद्द मे हुण्यांकडू नही होत होता. या संदभात साचवत्रीबाई आपल्या भावार्ी चनभचत्सचना
करताना म्हितात, “तुला स्मरत असेल की, माझ्या नवऱ्यार्ा गुिग्राही इंग्रज सरकारने एक समारंभ

घडवून त्यात त्यांच्या कायार्ा गौरव करून आदरसत्कार घडवून दु मचती, दु जचनास लाजचवले . तुला मी
खात्रीपूवचक बोलते , माझा नवरा तुझ्यासारखा वारकऱ्याप्रमािे नु सते हचरनाम घेत वाऱ्या करीत नसून प्रत्यि

हरीर्े काम करीत आहे . त्याला मी मदत करते. हे काम इतके अल्हादकारक होते की, त्यायोगे मला
परमानंद होतोर् होतो.”
काळापुढे धाििारी स्त्री
जोतीरावांर्े चनधन १८९० साली झाले . चनधनसमयी अंत्यायात्रेच्या वेळी जोतीरावांर्े भाऊबंद

समस्त फुले मंडळी आडवी आली. दत्तकपुत्र यशवंत हे कडू बेिे! त्याला प्रेतयात्रेपुढे चटटवे (मर्मतकार्े

मडके) धरू दे ण्यास फुले मंडळींनी एकजात चवरोध केला. त्या प्रसंगी साचवत्रीबाईच्या धैयार्ा कस लागला.
उरावर धोंडा ठे ऊन बाईनी पुरुर्षाच्या चहमतीने प्रेतयात्रेपुढे हातात चटटवे धरले . बाईच्या एका बाजूस
यशवंत, दु सऱ्या बाजूस गजानन (जोतीरावार्ा आप्त) अशी अंत्ययात्रा स्मशानभूमीवर पोहोर्ली.

[पुरोगामी

सत्यशोधक, जुलै-चडसेंबर, १९८१, पृ. ६५]

चवर्ाराने आचि आर्ाराने ही िी काळाच्या चकती अनेक दशके, शतके पुढे गेली होती आचि या

क्रांचतज्योतीच्या व्यक्क्तत्वातील चवर्ारांच्या ज्वाळांर्ी स्फुप्रलगे कशी धगधगत होती यार्ी कल्पना येण्यास
उपरोक्त घटना पुरेशा आहे त.

१८५० ते १८९० या कालखंडात सुधारिांर्ा जो रथ अंधश्रद्धा, रुढी परंपरांच्या काट्याकुट्यांच्या,

खार्ाखळग्यांच्या, डोंगरकपाऱ्यांच्या मागावरून धावत होता, त्या कृचतचनष्ठ सुधारिा रथार्े एक र्क्र होते महात्मा जोतीराव फुले तर दु सरे र्क्र होते साचवत्रीबाई जोतीराव फुले .

जोतीरावांसारख्या उत्तुंग व्यक्क्तमत्तवाच्या वटवृिाखाली साचवत्रीबाईंर्ी प्रचतमा अस्पष्ट चदसिे हे

स्वाभाचवक असले प्रकवा त्यांर्े शैिचिक व सामाचजक िेत्रातील कायच अद्भुत व अशक्य कोटीतील वाटले .

तरी ते एक वास्तव आहे हे आता चसद्ध झाले आहे . मुलींसाठी व महारमांगांसाठी शाळा काढिे , वाट
र्ुकले ल्या चियांच्या पोटी जन्मले ल्या अभचकांसाठी बालहत्या प्रचतबंधक गृह काढिे , गोरगरीब मजुरांसाठी

रात्रशाळा काढिे , संकचरत बी-चबयािे पेरून आधुचनक पद्धतीने शेती करण्यार्े तंत्र शेतकऱ्यांना चशकचविे,
दु ष्ट्काळात अन्नान्न करिाऱ्या गचरबांच्या मुखात, अन्नछत्र उघडू न घास भरचविे , केशवपन, चवधवाचववाहबंदी,
दे वदासीपद्धती, दारुडे पिा इत्यादी दु ष्ट प्रथांर्े उच्चाटन करिे ही गोष्ट सोपी नव्हती. एकोचिसाव्या
शतकातील तो एक र्मत्कार होता. भयाि काळोख्या रात्री अंगावर कोसळू पाहिाऱ्या कडाडिाऱ्या

चवजांच्या लोळांनी चदपून जाऊन ििभर डोळ्यांसमोर अंधारी यावी; तद्वत फुले दांपत्याच्या या कायाने सवच
समाज चदङमूढ झाला. असा या दांपत्याच्या कायार्ा सारा इचतहास रोमांर्कारी आहे .
णिपयास आणि उपे क्षा
तत्कालीन समाजाने म. फुल्यांच्या कायार्ा जसा चवपयास आचि उपेिा केली, तीर् उपेिा या

िीच्या वाट्यास आली आहे . फुल्यांच्या कायांर्े मूल्यमापन आज गेले अधचपाव शतक होत आहे , होत
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राहील. परंतु साचवत्रीबाईंर्े कायच आजही समाजाला ज्ञात नाही. अचतशय दु र्ममळ साधनसामग्री

पचरश्रमपूवचक चमळवून या थोर व्यक्क्तत्वाच्या कायच-कतृचत्वार्े मूल्यमापन करिारा “क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई
जोतीराव फुले ” हा ग्रंथ मी चलचहला. या संदभात आिखीही संशोधन होिे आवश्यक आहे आचि होत
राहील. हे व्यक्क्तत्व आजही चवस्मृतीच्या खोल गतेत पडले आहे . परंतु जसजसा समाज सुचवद्य आचि प्रबुद्ध
होत जाईल, तसतसे साचवत्रीबाईंच्या कायार्े आकलन होत जाईल आचि समाज त्यांर्ा सदै व कृतज्ञ
राहील. कारि ऋिभाराने वाकावे एवढे डोंगराएवढे उपकार फुले दांपत्याने समाजावर केले आहे त.

साचवत्रीबाईंर्ा र्चरत्रग्रंथ प्रचसद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील चवर्ारवंत, ले खक, समीिक आचि

वृत्तपत्रे यांनी माझ्या या संशोधनकायार्ी प्रशंसा केली आचि अद्यापपयंत काळाआड झाकून राचहले ले

साचवत्रीबाई फुले यांर्े क्रांचतकारी जीवनकायच प्रकाशात आिल्याबद्दल धन्यवाद चदले . अशासकीय व
शासकीय पातळीवर या कायार्ा चवचवध प्रकारे गौरवही झाला. त्याहीपेिा महत्तवार्ी गोष्ट म्हिजे माझ्या

र्चरत्रग्रंथार्ा संदभच धरून साचवत्रीबाईंच्या लोकोत्तर कायाने प्रभाचवत झाले ल्या अनेक साचहक्त्यकांनी
र्चरत्र, नाट्य, काव्य, कादं बरी, लघु पट या माध्यमांच्या कुंर्ल्यांनी साचवत्रीबाईंर्ी प्रचतमा चजवंत केली.
साचवत्रीबाईंच्या जीवनावर अनेक लहानमोठी पुस्तके प्रकाचशत झाली व होत आहे त. काहींनी पुन्हा

र्चरत्रे चलचहली, तर काहींनी कादं बऱ्या, काहींनी नाचटका चलचहल्या, काहीजि लघुपट काढण्यात प्रवृत्त
झाले , अनेकांनी ले ख चलहू न साचवत्री–........

कोडोली (चज. कोल्हापूर) येथील एक वृद्ध स्वातंत्र सैचनक व कवी कै. चमरगुंडे यांच्या वार्नात

माझा र्चरत्रग्रंथ आला. साचवत्रीबाईंच्या लोकचवलिि कायाने भारावून जाऊन त्यांनी माझ्या ग्रंथावरून
पद्यात्मक र्चरत्र चलचहण्यार्ा संकल्प सोडला. मृत्युशय्येवर असताही त्यांच्या ध्यानीमनी साचवत्रीबाईंर्ार्
काव्यचवर्षय होता. त्यांच्या चनधनानंतर त्यांनी चलचहले ले साचवत्रीबाईंर्े ओवीबद्ध अपूिच र्चरत्र मी संपाचदत

केले आहे . (कचववयच शंकर अनंत चमरगुंडेकृत साचवत्रीबाई फुले यांर्े ओवीबद्ध र्चरत्र- संपादक डॉ. मा.
गो. माळी, आशा प्रकाशन, गारगोटी, १९८२).

बाईंच्या या क्रांचतकायार्ा पुनरुच्चार केला. यामुळे साचवत्रीबाईंच्या १९ व्या शतकातील लोकोत्तर

कायार्ी अचधकाचधक महती स्पष्ट होण्यास मदतर् झाली.

माझ्या या र्चरत्रग्रंथार्ी जशी प्रशंसा झाली, तशी जहरी टीकाही माझ्या वाट्यास आली.

र्चरत्रग्रंथार्ी टर उडचवण्यार्ा प्रयत्न झाला. र्चरत्रले खनार्ा सवचर् मामला तोतयेचगरीर्ा, धादांत
बनावटपिार्ा असल्यार्ा कांगावखोरपिा झाला, साचवत्रीबाईर्े चवर्ारवंतांना मान्य झाले ले कायचकतृचत्व
नाकारून पतीच्या आज्ञेत राहिारी केवळ एक सामान्य गृचहिी अशी साचवत्रीबाईंर्ी संभावना केली गेली.

या अस्थानी, अनु दार आचि चशवराळ टीकेबद्दल माझ्या अनेक टीकाकार, संशोधक चमत्रांनी याबद्दल
नापसंती व्यक्त केली. ही टीका कशी चनराधार आहे यार्े चववेर्न पुढे आले आहे र्. असो.
साधनांची उपलब्धी
महात्मा फुल्यांच्या शैिचिक कायावर पी.एर्.डी. साठी संशोधन करिाऱ्या माझ्या एका

चवद्यार्मथचमत्राबरोबर मी अभ्यास करीत असता साचवत्रीबाईंर्े पुसट उल्लेख अधूनमधून वार्नात येत. परंतु
साचवत्रीबाईंच्या संदभात येिाऱ्या या त्रोटक, चनसटत्या उल्लेखांर्े धारे दोरे जेव्हा मी जुळवून मनातल्या

अनु क्रमणिका

मनात एकत्र गुंफू लागलो; तेव्हा त्या उभ्या-आडव्या धाग्यांच्या पटावर साचवत्रीबींर्ी जी प्रचतमा उमटली
त्या प्रचतमे च्या दशचनाने मी क्स्तचमत झालो. ही िी सामान्य नाही, महात्मा फुल्यांना कोिी चशचिका चमळे ना

म्हिून चतने चशचिका बनून पतीस सहाय्य केले , इतके सवंग या िीर्े व्यक्क्तमत्तव नाही, ही खूिगाठ मनाशी
बांधली आचि अचधक पुरावे गोळा करावयास सुरुवात केली. आचि त्यातून या थोर िीच्या व्यक्क्तमत्तवाच्या
झाकले ल्या पैलं ू र्े दृष्टी चदपचविारे दशचन घडले .

साचवत्रीबाई र्चरत्रार्ी व वाङमयार्ी साधने गोळा करण्यासाठी मी महात्मा फुल्यांवर संशोधन

करीत असले ले माझे सहकारी प्रा. र्ंद्रकांत घुमटकर यांच्यासह अनेक चठकािी भ्रमंती केली.

साचवत्रीबाईंर्े घरािे आचि त्यांर्े माहे र याचवर्षयी म. फुले र्चरत्रात र्ुकीर्ी माचहती असल्यार्े आढळू न

आले होते. पुिे-कोल्हापूर मागावरील चशरवळनजीकच्या नायगाव या साचवत्रीबाईंच्या जन्मगावी आम्ही

गेलो. तेथे त्यांच्या माहे रच्या नेवसे-पाटलांच्या वंशजांना भेटलो. माचहती घेतली. साचवत्रीबाईंच्या माहे र
घरार्े छायाचर्त्र घेतले . वाई, सातारा, पुिे, मुंबई या चठकािी गेलो. ग्रंथालये, सरकारी दप्तरखाने
धुंडाळले , अन्यत्र अनेकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. र्र्ा चनरसन झाले . माचहती व साधने गोळा करीत असता

साधनांर्ा, माचहतीर्ा खरे खोटे पिा मी पारखून पाचहला. त्यासंबध
ं ी प्रा. गं. बा. सरदार, डॉ. रा. प्रर्. ढे रे,
डॉ. भालर्ंद्र फडके व डॉ. य. चद. फडके, प्रार्ायच मंगुडकर, डॉ. बाबा आढाव, रा. ना. र्व्हाि आदी
महाराष्ट्रातील चवर्ारवंतांना समि भेटून प्रकवा प्रश्नावली पाठवून माझे चनष्ट्कर्षच त्यांच्यापुढे ठे वले . मी
मांडले ल्या शोध-चनष्ट्कर्षार्ी त्यांनी मोठ्या आनंदाने भलावि केली.

साचवत्रीबाईंर्े साचहत्य चमळचवण्यात ज्या व्यक्तींनी मला साहाय्य केले त्यांत पुण्याच्या “गावगाडा”

माचसकार्े संपादक श्री. द. स. ऊफच दादासाहे ब झोडगे व त्यांच्या सुचवद्य पत्नी सौ. फुलवंताबाई झोडगे
यांर्ा मोठा वाटा आहे . सौ. झोडगे यांनी साचवत्रीबाईंर्े छोटे से र्चरत्र यापूवी चलचहले होते. त्यांनी यासंबध
ं ी

अचधक माचहती मला चदली. श्री. झोडगे यांनी पूवी “मजूर” पत्रात उपसंपादक म्हिून काम केले आहे .
दादासाहे ब म्हिजे सत्यशोधक समाजाच्या र्ळवळीर्ा र्ालताबोलता इचतहास! त्यांच्यामुळेर् मला मूळ

छायाचर्त्रे, त्यांच्या चनगेचटव्हज्, साचवत्रीबाईंर्ी पत्रे, त्यांच्या काव्यसंग्रहातील उतारे , त्यांर्े हस्तािर हा
मौल्यवान ऐवज चमळाला.

मला उपलब्ध झाले ल्या सामग्रीत खालील साचहत्यार्ा समावेश आहे .
(१) काव्यफुले
साचवत्रीबाई फुले यांर्ा सन १८५४ सालर्ा हा काव्यसंग्रह होय. चशलाप्रेसवर हा छापले ला असून

मुखपृष्ठावर शंकरपावचतीर्े चर्त्र आहे . चमशनरी छापखान्यात यार्ी छपाई झाल्यार्े नमूद आहे . चशळाप्रेसवर

छापले ल्या काव्यसंग्रहातील जेवढी पाने हाती लागली ते वढयांर्ी छायाचर्त्रे घेऊन या पुस्तकात ती

जशीच्या तशी दे ण्यांत आली आहे त. योगायोगाने या संग्रहातील १२ कचवतांर्े साचवत्रीबाईंनी मोडी चलपीत
केले ले कच्चे टार्ि उपलब्ध झाले ले आहे . यामुळे या काव्यसंग्रहातील कचवता म्हिजे साचवत्रीबाईंर्ी

स्वरर्ना आहे हे चनुःसंशय चसद्ध होते. मोडी हस्तािरात मूळ स्वरुपात उपलब्ध झाले ले हे कागद श्री.
कृष्ट्िाजी गोरे , मुंबई यांच्याकडू न उपलब्ध झाले ले आहे त.
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(२) बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर
साचवत्रीबाईंर्ा हा दु सरा काव्यसंग्रह असून तो १८९१ साली प्रचसद्ध झाले ला आहे . सन १८९०

साली महात्मा जोतीराव फुले यांर्ा मृत्यु झाला आचि बरोबर एक वर्षाने.....

✼ “अक्ग्नफुले ” र्े ले खक डॉ. कृ. पं. दे शपांडे साचवत्रीबाईर्े र्चरत्र प्रथमतुः १९५३ मध्ये

(ले चखका-प्रा. लीला पांडे) चलचहले गेले असे म्हितात. (अक्ग्नफुले ) परंतु त्यापूवी १९३९ मध्ये शांताताई
रघुनाथराव बनकर नावाच्या ले चखकेने साचवत्रीबाईर्े र्चरत्र चलचहल्यार्े आढळू न येते. (समाजभूर्षि कै.

सौ. साचवत्रीबाई जोतीराव फुले यांर्े अल्पर्चरत्र-ले चखका व प्रकाचशका कु. शांताबाई रघुनाथराव बनकर,
मुंबई, १९३९ राधा भुवन, होरयनी एडनवाला रोड, प्रकग्ज सकचल, माटु ं गा, मुंबई-१९) साचवत्रीबाईंनी
आपल्या पतीर्े र्चरत्र काव्यस्वरुपात या संग्रहात चदले आहे . “साचवत्री जोतीबा चवरचर्त अथ बावन्नकशी
सुंबोध रत्नाकर” असे या काव्यपुस्तकार्े नाव आहे . महात्मा फुल्यांर्े अचधकृत असे हे पचहले र् काव्यमय

र्चरत्र होय. यार्ी मराठी हस्तचलचखत मूळ प्रत उपलब्ध झाली असून त्यार् स्वरुपात या ग्रंथात समाचवष्ट
केली आहे . यामध्ये बावन्न कडवी असल्याने “बावन्नकशी” असे नाव चदले असावे. हे हस्तचलचखत
काव्यसंग्रहाच्या शेवटी साचवत्रीबाईंनी मोडीत स्वािरी केली आहे .
(३) साणित्रीबाईंनी िोतीबांना णलणहले ली पत्रे
या पत्रांर्ी संख्या तीन असून त्यांतील पचहले पत्र १०-१०-१८५६, दु सरे पत्र २९-८-१८६८ आचि

चतसरे पत्र २०-४-१८७७ सालर्े आहे . पचहली दोन पत्रे मोडीत असून ती मूळ स्वरुपात आहे त. ही दोन्ही
पत्रे नायगाव, ता. खंडाळा, चज. सातारा या साचवत्रीबाईंच्या माहे रगावी त्यांच्या घराण्यातील श्री.
रघुनाथराव नेवसे-पाटील यांच्याकडू न उपलब्ध झाले आहे . श्री. दादासाहे ब झोडगे यांनी या पत्रातील
मजकूर मूळ पत्रावरून यथामूल उतरवून घेतला आहे .
(४) मातुश्री साणित्रीबाईंची भाेिे ि गािी
हे छोटे से पुस्तक १८९२ साली प्रचसध्द झाले आहे . श्री. झोडगे यांनी ते उतरवून घेतले . कै. डु ं बरे

गुरुजी यांच्याकडे ते हयात असेपावेतो जोतीराव फुले व साचवत्रीबाई फुले यांच्या संबध
ं ाता पुष्ट्कळ मौचलक

साचहत्य होते. परंतु त्यांच्या चनधनानंतर त्या साचहत्यार्ी वाताहात झाल्याने समजते. या पुस्ताकातील गािी
चमळू शकली नाहीत.

(५) िोणतबांची भाेिे
हे पुस्तक चमसेस चमर्ेल व रे व्ह. चमर्ेल यांच्या प्रोत्साहनामुळे सौभाग्यवती साचवत्रीबाई फुले चहने

तयार करून पुिे येथे चशळाछापावर छापून प्रचसद्ध केले . ले खचनक र्ालच स् जोशी, ता. २५ चडसेंबर १८५६.
ही र्ार भार्षिे एका स्वतंत्र वहीत चलचहले ली होती. ती नायगाव येथे श्री. रघु नाथराव नेवसे यांच्याकडे
उपलब्ध झाली.

अनु क्रमणिका

(६) णशि मणहम्नस्तोत्र
शंकरार्े विचन समाचवष्ट असले ली ही संस्कृत पोथी अनेकांच्या माचहतीर्ी आहे . या मूळ पोथीर्ी

एक प्रत साचवत्रीबाईंच्या संग्रही होती. या संस्कृत पोथीवर साचवत्रीबाईंनी मोडीमध्ये स्वािरी केले ली आहे .
या पोथीर्ी रर्ना चशखचरिी वृत्तामध्ये आहे . साचवत्रीबाईंनी या संस्कृत पोथीर्े रुपांतर केल्यार्ा पुरावा
चमळाले ला आहे . अशा स्वरुपांतरार्ी दोन पाने मोडी चलपीत उपलब्ध झाली आहे त. हे अिर साचवत्रीबाईंर्े
आहे . ही रर्ना ओवीबद्ध आहे .

(७) साणित्रीबाईंच्या संग्रहातील उपलब्ध झाले ले इतर साणहत्य
(१) ग्रहलाघि
ले . श्री. भास्कर नारायि गोडबोले , आवृत्ती चतसरी (५-१२-१८८७) जोचतर्ष व खगोल शािावरील

एक महत्तवपूिच व दु र्ममळ ग्रंथ-मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्े नाव, तारीख, पान ६७ वर त्यांनी काढले ली

र्ंद्रग्रहि आकृती व मोडी स्वािरी, पान ७९ वर त्यांनी काढले ली सूयचग्रहि आकृती, इंग्रजी शब्दप्रयोग व
इंग्रजी सही. या आकृत्या पुस्तकातील गचितावरून साचवत्रीबाईंनी काढल्या आहे त. त्यामुळे साचवत्रीबाईंर्ा
या चवर्षयातील अभ्यास चदसून येतो. इंग्रजी हस्तािर उत्तम होते हे ही समजून र्ुकले .
(२) म्हिीणिेयी चार शब्द
ले . चवद्याधर वामन चभडे (१ जु लै, १८९१ रत्नाचगरी) या छोट्या पुस्तकात पान १० वर

साचवत्रीबाईंर्ी इंग्रजी सही (१-९-१८८२), पान २१ वर स्वतुः रर्ले ली म्हि व “साचवत्री” अशी संचिप्त
सही. पान ३८ वर रामदासांर्ा दु रुस्त केले ला खालील श्लोक आहे एक

जगी सवच सुखी असा कोि आहे ?
चवर्ारी मना! तूंर् शोधोचन पाहे

ज्ञान

मना त्वांचर् रे पूवच संर्ीत केले

सौख्य हे

तया साचरखे भोगिे प्राप्त झाले

तीन शब्द बदलू न श्लोकाच्या अथात व्यापकता आिून चशििार्े जीवनातील अनन्यसाधारि महत्तव

साचवत्रीबाईंनी स्पष्ट केले आहे .
(३) शु कबहात्तरी

चवठ्ठल सखाराम अक्ग्नहोत्री (१८४९) मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व १-३-१८५३ ही

इंग्रजीत तारीख, पान १०, ३१, ९४, ९६, ९८, १०७, १३१ वर खुिा, शेवटी कापडी कव्हरवर सही.
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(४) कहदु स्र्ानचा इणतहास (१८६१)
मूळ ले खक मरे साहे ब-अनु वाद चवष्ट्िू परशु राम शािी, मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्ी इंग्रजीत सही,

पान २३८, २३९, २४० वर खुिा व ३१० वर मोडीत सही.
(५) नीणतशतक (१८८२)

बा. मा. समथच, पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व वार्ताना केले ल्या काही खुिा

(पान ८) १-८-८८ अशी इंग्रजीत तारीख.

(६) अर् सांगरुद्र प्रारं भ (१८८०)
नारो बाप्पाजी गोडबोले . संस्कृत पोथी, पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी सही.
(७) भूगोल पत्रक (मुंबई इलाख्याचे ) (१८८९)
पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्े नाव, तारखा व काही खुिा.
(८) शालापत्रक- (ऑगस्ट १८६४)- अंक ४
मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्े नाव व आतील पानावर वार्ताना केले ल्या काही खुिा.
(९) कसहासनबणत्तशी (१८९२)
पचहल्या पानावर साचवत्राबाईंर्ी सही.
(१०) गद्य रत्नमाला (१८८८)
ले . गोप्रवद शंकर शािी बापट या पुस्तकात पान क्रमांक २३, २५, २८, ४७, ५७, ६०, १२३, १२५,

१३२, १३४ व १४१ वर वार्ताना केले ल्या खुिा.
(११) इसापनीणत (१८४८)

पान क्रमांक ६५, ७१, ८४, ८८, ९०, ११५, १५७, २१३ व २५४ वर वार्ताना केले ल्या खुिा, पान

क्रमांक १५७ वर कानडी शब्द व पान २५४ ऊदूच शब्द चलचहले आहे त. हे साचवत्रीबाईंनी चलचहले असावेत असे
मला वाटते. अचधक शोध घ्यावा लागेल.
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(१२) साक्रेणतसाचे चणरत्र (१८७३)
कृष्ट्िशािी चर्पळू िकर, अनु क्रमचिकेच्या पानावर इंग्रजी सही. पान क्रमांक २, ३, ४, ५, ६, ७,

१२, १४, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, ४२, ४३ आचि ५३ यावर इंग्रजीत व इतर खुिा.
मला उपचरचनर्मदष्ट साचहत्य उपलब्ध झाले ते प्रामुख्याने तीन प्रकारर्े आहे :(१) साचवत्रीबाईंच्या हस्तािरातील साचहत्य,
(२) साचवत्रीबाईंर्े प्रचसद्ध झाले ले साचहत्य,

(३) साचवत्रीबाईंच्या प्रचसध्द झाले ल्या साचहत्यातून उतरवून घेतले ले साचहत्य.
‘काव्यफुले ’ (१८५४) व बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर या काव्यसंग्रहांपैकी “बावन्नकशी सुबोध

रत्नाकर” हे पुस्तक “गावगाडा” माचसकात पूवी पुनमुचचद्रत झाले असून ‘काव्यफुले ’ संग्रहातील काही

कचवताही या माचसकात पूवी प्रचसद्ध झाल्या आहे त. तसेर् साचवत्रीबाईर्ी १०-१०-१८५६ व २९-८-१८६८
ही दोन पत्रे पूवी या माचसकातून प्रचसद्ध झाले ली आहे त. “जोतीरावांर्ी भार्षिे” व “मातुश्री साचवत्रीबाईंर्ी

भार्षिे” या दोन पुस्तकांतील मजकूर श्री. दादासाहे ब झोडगे यांनी उतरवून घेतला, तसेर् साचवत्रीबाईंर्े

१८७७ र्े पत्र आचि सासवड येथे सत्यशोधक पचरर्षदे च्या अध्यि म्हिून साचवत्रीबाईंनी केले ले भार्षि हे ही
श्री. झोडगे यांनी नोव्हें बर १९७१ च्या “गावगाडा” अंकात प्रचसद्ध केले आहे (पृ.१६) हे सवच साचहत्य अशा
प्रकारे मला श्री. झोडगे यांच्याकडू न उपलब्ध झाले . मचहम्नस्तोत्रार्े रुपांतर केले ली दोन पाने , १८६८ र्े
पत्र व “काव्यफुले ” संग्रहातील बारा कचवता साचवत्रीबाईंच्या हस्तािरात चलचहले ल्या उपलब्ध झाल्या
असून त्यार्े ब्लॉक्स पचरचशष्टात चदले आहे त.
णनराधार टीका
साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यसामग्रीच्या संदभात चवश्वासाहच तेबद्दल शंका व्यक्त केली गेली.

साचवत्रीबाईंर्ी पत्रे चवश्वासाहच नाहीत असे मत मांडले गेले. हे मत पत्रातील आशय, शु द्धले खन यांसारख्या

भाचर्षक प्रमािावर आधारले ले आहे . एका पत्रावर “साचवत्री” आचि दु सऱ्या एका पत्रावर “साचवत्री

जोतीबा” अशी सही आहे म्हिून ही पत्रे बनावट असल्यार्े मत मांडले गेले. एका पत्रावर “साचवत्री
जोतीबा” अशी सही असल्याने ही पत्रे बनावट कशी ठरतात? खाजगी पत्रे चलचहताना केव्हा पूिच तर केव्हा

अपूिच म्हिजे स्वतुःर्े नाव चलचहण्यार्ी प्रथा आजही आढळू न येत नाही काय? दु सरा आिेप पत्रातील
शु द्धले खनार्ा. साचवत्रीबाईनी चशििार्े धडे घरीर् चगरचवले होते. त्यामुळे त्यांर्े ले खन व्याकरिदृष्ट्ट्या

सदोर्ष राहिे अगदी स्वाभाचवक वाटते. दु सरी शक्यता संस्करिदोर्षार्ी. साचवत्रीबाईंर्े वाङमय
सत्यशोधकांनी उतरवून घेताना शु द्धले खनाच्या र्ुका होिे (प्रकवा तशार् राहू न जािे) स्वाभाचवक वाटते .

१८६८ च्या पत्रात साचवत्रीबाईंनी पुराचिक आचि एक हचरजन िी यांना वार्चवल्यार्ा उल्लेख आहे . या
दोघांना ठार मारण्यासाठी चमरविुकीने नेत असल्यार्ा प्रसंग अचतरंचजत असल्यार्ा युक्क्तवाद करून हे

पत्र बनावट ठरचवण्यार्ा चनष्ट्फळ प्रयत्न केला आहे . टीकेतील वरील सवच कारिमीमांसा तकचचवसंगत,
तकलादू असून साधार असा कोितार् पुरावा पुढे केला गेला नाही.
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साचवत्रीबाईंच्या छायाचर्त्राबद्दलर्ी स्पष्टीकरिे दे िे आवश्यक आहे . पूवी हे छायाचर्त्र “मजूर” या

पुण्यामध्ये प्रचसद्ध होत असले ल्या पत्रात प्रचसद्ध झाले आहे . हे पत्र पुण्यात १९२४ ते १९३० या काळात

चनघत होते. या पत्रार्े संपादक कै. रा. ना. लाड हे होते. हे छायाचर्त्र मला श्री. द. स. झोडगे यांच्याकडू न
चमळाले . स्वतुः झोडगे ‘मजूर’ पत्रार्े काही काळ उपसंर्ालक होते . त्यांनी या छायाचर्त्राबाबत अचधक

स्पष्टीकरि केले . लोखंडे नावाच्या एका चमशनरी गृहस्थाने प्रचसद्ध केले ल्या पुस्तकात साचवत्रीबींर्ा ग्रुप
फोटो होता. तो फोटो व प्रचसद्ध झाले ल्या “मजूर” पत्रातील फोटोत साम्य आहे . त्या ग्रुप फोटोवरून

साचवत्रीबाईंर्े छायाचर्त्र काढले आहे . १९६६ साली प्रचसद्ध झाले ल्या “महाराष्ट्राच्या कतृचत्वशाचलनी”
(ले चखका : प्रा. लीला पांडे) या पुस्तकातही जे रे खाचर्त्र पाहावयास चमळते त्या रे खाचर्त्रात व या

छायाचर्त्रात कोिताही फरक नाही. या छायाचर्त्रांचशवाय इतर छायाचर्त्रांबाबत मी शहाचनशा करून
घेतली आहे . पुण्यात श्री. एकनाथ पालकर यांच्याकडे काही चनगेचटव्हज होत्या. श्री. झोडगे यांना त्या
उपलब्ध झाल्या. त्यावरून साचवत्रीबाई आचि फाचतमा शेख यांर्े छायाचर्त्र उपलब्ध झाले .

साचवत्रीबाईंच्या “काव्यफुले ” या पुस्तकात प्रारंभी चशवपावचतीने चर्त्र आहे . साचवत्रीबाईंनी आपल्या

काव्यात एके चठकािी शंकरार्े विचन केले आहे .
नमस्कार तुज चशवप्रभो ।

आचद चनर्ममक स्वयंभू चवभो ।

अज्ञान नष्ट कारी वर सवास लाभो ॥
महात्मा जोतीराव फुल्यांना दे वदे वतांच्या कल्पना मान्य नसल्या तरी परमे श्वरार्े अक्स्तत्व त्यांना

अमान्य नव्हते. त्यांर्ा रोख, प्रहदू धमातील भोंदू चगरी, आंधळ्या रुढींवर होता. नाक्स्तकता आचि
पाखंडीपिा हा त्यांना चनचर्षद्धर् होता. साचवत्रीबाईंर्ी शंकराच्या चठकािी असले ली सजचनशील धमचश्रद्धा ही
महात्मा फुल्यांच्या चनर्ममक कल्पनेशी चवसंगत नसून सुसंगत वाटते.

शंकर हे प्रार्ीन भारतातील आद्यदै वत. हे आद्यदै वत अनायांर्े आहे . आचि या दै वतार्ा संबंध

आयांच्याही पूवी एक हजार वर्षे आधी होऊन गेलेल्या द्राचवड संस्कृतीशी आहे . अनायांर्े दै वत म्हिूनही
साचवत्रीबाईना या दै वताचवर्षयी आदर वाटिे शक्य आहे . दु सराही एक मुद्दा या चठकािी चवर्ारात घेिे

आवश्यक आहे की, हे पुस्तक १८५४ साली प्रचसद्ध झाले आहे . फुले दांपत्याच्या १८४८-९७ पयचन्तच्या
कायचकतृचत्वार्ा प्रदीघच कालखंड पाहता या दांपत्याच्या वैर्ाचरक प्रवासातील या प्राथचमक टप्प्यार्ाही त्या
दृष्टीने चवर्ार होिे आवश्यक आहे .

माझ्या र्चरत्रग्रंथाच्या चनचमत्ताने र्चरत्र आचि लचलत वाङमय यांर्ीही र्र्ा केली गेली. र्चरत्र

म्हिजे सुरस कादं बरी नव्हे हे जसे खरे , तसेर् र्चरत्र म्हिजे घटनांच्या आचि व्यक्तींच्या शाक्ब्दक

छायाचर्त्रांर्ा आल्बमही नव्हे हे ही खरे र्. त्या दृष्टीने र्चरत्र वार्ताना कादं बरीर्ा आभास चनमाि व्हावा ही

ले खकार्ी मयादा ठरावी की वैचशष्ट्ट्य? र्चरत्रात असा केवळ नोंदीर्ा कोरडे पिा येिे योग्य की अयोग्य?
घटनांर्ी केवळ छायाचर्त्रे चटपिे म्हिजे र्चरत्र नव्हे , असे मला वाटते. छायाचर्त्रांनाही स्वतुःर्े असे एक
वेगळे अक्स्तत्व असते. वेगवेगळ्या दृचष्टकोिातून चटपले ली ही छायाचर्त्रे चजवंत आचि बोलकी वाटू

लागतात. आचि काही वेळा सत्य हे कक्ल्पतापेिाही अद्भुत असते साचवत्रीबाईंच्या जीवनातील प्रसंग
अद्भुत, कक्ल्पत वाटावेत एवढे नाट्य त्यात जरूर भरले ले आहे .

अनु क्रमणिका

साचहत्यसाधनाच्या चवश्वसनीयतेबद्दल शंका व्यक्त करताना साचवत्रीबाईंर्े क्रांचतकायचही नाकारिे

ही आियार्ी आचि खेदार्ी गोष्ट आहे . वस्तुतुः साचवत्रीबाईंर्े कतृचत्व स्वयंचसद्ध आहे , साचवत्रीबाईंर्े कायच

ज्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाचहले , त्यांनी त्यांच्या कायाच्या अपूवचतेर्ा मुक्त कंठाने गौरव केला...
तत्कालीन सरकारी दप्तरात यार्ी सन्मानपूवचक नोंद केली आहे . परंतु या गोष्टीकडे डोळे झाक करून

साचवत्रीबाईंच्या क्रांचतकायार्ी उपेिा आचि अवहे लना करिे आचि साचवत्रीबाईंना बचहष्ट्कृत करिे ही गोष्ट
प्रनद्यर् म्हटली पाचहजे.

श्री. धनंजय कीर आचि कै. पंढरीनाथ पाटील या सािेपी र्चरत्रकारांनी म. फुले र्चरत्रात

साचवत्रीबाईच्या कतृचत्वशाचलत्वार्ी चनुःसंचदग्ध शब्दांत ग्वाही चदली आहे .

लोकोद्धारार्े लोकचवलिि व्रत फुले दांपत्याने कसे घेतले होते यार्े विचन करताना श्री. धनंजय

कीर चलचहतात, “ती (साचवत्रीबाई) आदशच अशी भारतीय िी होती. चतने आपल्या पतीबरोबर छळ आचि
वनवास भोगण्यार्ी आपल्या मनार्ी तयारी केली होती. ज्या समाजार्ी गुलामचगरीतून मुक्तता करून

त्यार्ा उद्धार करण्यार्े व्रत त्या दोघांनी घेतले होते , त्या समाजाच्या हातून अनक्न्वत छळ सोसण्यार्ी
त्यांनी आपली चसद्धता केली.” [धनंजय कीर : महात्मा जोतीराव फुले , १९७५, पृ. ३२]

कीरांना साचवत्रीबाईंर्े कायच कसे युगप्रवतचक वाटते यार्े विचन ते करतात, “जोतीरावांनी

काढले ल्या मुलींच्या शाळांत चतने अनेक वर्षे काम केले होते. ते चतर्े कायच म्हिजे प्रहदु स्थानातील चियांच्या
सावचजचनक जीवनातील एक युगप्रवतचक अशीर् घटना होती. चतच्या कायार्ी महत्ता केवढी अपूवच होती ते

पुढील एका गोष्टीवरून प्रत्ययास येईल. एका िीर्ी १८७३ साली चशचिका म्हिून नेमिूक झाली. ही बातमी

‘नेटीव्ह ओचपचनयन’ ह्या मुंबईतील साप्ताचहकाने मोठ्या उत्साहाने आचि अचभमानाने प्रचसद्ध केली होती.
िीचशििाच्या दृष्टीने अन् दे शचहताच्या दृष्टीने त्या काली अशी घटना महत्तवार्ी मानण्यात येई.’

[तत्रैव : पृ.

१०१]

आपली पत्नी आपले कायच पुढे र्ालू ठे वील असा म. फुल्यांना चवश्वास वाटत होता. याचवर्षयी कीर

पुढे चलचहतात, “आपली पत्नी आपले कायच र्ालू ठे वील चन मुलगा त्या कायासाठी जीचवत व्यतीत करील
असा त्यांना चवश्वास वाटत होता. त्या साध्वीने सुमारे पन्नास वर्षे पतीसंगे कडू गोड झे लले होते. चजवापाड
कष्ट केले होते. त्यांनी अपार अडर्िी सोसल्या आचि जगाकडे पाहण्यार्ी शांत आचि चवरक्त दृष्टीही अंगी
बािवली होती. ती आपल्या पाठीमागे आपले कायच सोडिार नाही अशी त्यांर्ी खात्री होती.” [तत्रैव : पृ. ३००]

साचवत्रीबाईंच्या अलौचकक कायाबद्दल कृतज्ञता दाखचविे हे भारतीय चियांर्े कसे कतचव्य आहे हे

सांगताना कीर चलचहतात- “प्रहदी चिया साचवत्रीबाई फुले यांच्या पुण्यस्मृतीलाही जागत नाहीत. ज्या
साध्वीने भारतातील तमोयुगात चशचिकेर्ा पेशा पत्करण्यार्े अलौचकक धैयच दाखवून प्रहदी िीवर लादले ली

अन्यायी बंधने झुगारून चदली; आचि मुलींना चशकवून प्रहदी चियांर्ा उद्धार साधण्यासाठी पतीबरोबर

सासऱ्यार्े घर सोडले , पतीसंगे हालअपेष्टा भोगल्या, चशव्याशाप सहन केले , त्या िीचशििाच्या अग्रदू तीर्ी

प्रहदी चियांनी स्मृती बाळगू नये, ही कृतघ्नपिार्ी परमावधीर् नव्हे काय? एकोचिसाव्या शतकात चियांच्या

उद्धारासाठी व्यतीत केले ल साचवत्रीबाईसारखे अन्य आदशच उदात्त उदाहरि क्वचर्तर् आढळू न येईल.”
[तत्रैव : पृ. ३११]

अनु क्रमणिका

धनंजय कीर यांच्यावरील अचभप्रायावरून साचवत्रीबाई फुले यांच्या युगप्रवतचक कायार्े यथाथच दशचन

घडते आचि त्यांच्या १९ व्या शतकातील अलौचकक कायार्ी सत्यता पटते.

१९२७ साली आचि १९३८ साली कै पंढरीनाथ सीताराम पाटील यांनी म. फुले यांर्ी दोन वेगवेगळी

र्चरत्रे चलचहली आहे त. त्यासाठी त्यांनी अस्सल साधने गोळा केली होती. त्यांपैकी काही साधने आज
चशवाजी चवद्यापीठाच्या शाहू संशोधन केंद्रात उपलब्ध आहे त. साचवत्रीबाईंच्या कायाचवर्षयी माचहती दे ताना ते

म्हितात, “पेशवाईच्या राजधानीत खुद्द पेशव्यांर्े सारे भाऊबंद चवरुद्ध असता िीचशििासारख्या अपचवत्र

(?) व अधमच (?) प्रसारक कायास जोचतरावांना मदत घेऊन अपमान व जनाकडू न आपली छी-थू करून
घेण्यास कोि तयार होिार? दु सरा चशिक मुळीर् चमळे ना. जोतीरावांच्या धमचपत्नी साचवत्रीबाई या एक

रत्न होत्या.” जोतीरावांनी साचवत्रीबाईंर्ी चशिका म्हिून नेमिूक केल्यावर साचवत्रीबाईंना जो छळ सोसावा

लागला त्याबद्दल र्चरत्रकार आपली कडवट प्रचतचक्रया व्यक्त करताना पुढे म्हितात- “काही अधम भटांनी
आपल्या तोंडार्े नरककुंड बनचवले व त्यात त्यांर्ी जीभ मनसोक्त गटांगळ्या खाऊ लागली. ब्राह्मिांनी त्या
बाईच्या अंगावर दगड व खडे फेकण्यात आपली पुण्याई खर्च केली.” [पंढरीनाथ पाटील : म. फुले

यांर्े र्चरत्र, १९२७,

पृ. २७-२८]

चक्षु िैसत्यम् पुरािा
साचवत्रीबाईंच्या युगकायार्ी महती स्पष्ट करिारा र्िुवस
ै त्यम् पुरावा उपलब्ध आहे . तो मामा

परमानंदांर्ा. महाराष्ट्रातील राजकीय ऋर्षी म्हिून मान्यता पावले ले कै. मामा परमानंद यांनी आयुष्ट्याच्या
उतरिीला लागले ल्या फुले दांपत्याला आर्मथक साहाय्य चमळावे म्हिून महाराज सयाजीराव गायकवाड

यांना चद. ३१ जुलै १८९० रोजी पत्र पाठचवले होते. त्या पत्रात ते म्हितात, “आपले सारे जीवन जनतेच्या
चनुःस्वाथच सेवेसाठी वेर्िाऱ्या जोतीबांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या चनष्ट्काम सेवेर्ी जािीव ठे वन
ू त्यांना जीवन

वेतन चमळत जाईल अशी कृपा करून महाराजांनी व्यवस्था करावी. जोतीबापेिाही त्यांच्या पत्नीर्े कौतुक

करावे तेवढे थोडे र् होईल, चतर्ी योग्यता काय सांगावी? आपल्या पतीबरोबर चतने संपूिच सहकायच केले व
त्यांच्या बरोबर राहू न वाट्यास येईल त्या हालअपेष्टा भोचगल्या. उच्च वर्मियांतील उच्च चशिि घेतले ल्या
चियांतही अशा प्रकारर्ी त्यागी िी आढळू न येिे कठीि आहे . त्या उभयतांनी लोककायाथच आपले सारे

जीवन खर्च केले . अशांना खरे सांगावयार्े म्हिजे आपल्यावर राज्य करिाऱ्या सरकारकडू न जरूर ती
मदत चमळिे आवश्यक आहे परंतु आपि चब्रचटश सरकारच्या म्हिजे परकीयांच्या राजसत्तेखाली वावरत

आहोत. अशा गोष्टींकडे त्यार्े लि जावे अशी अपेिा करिे व्यथच आहे .” [पु. बा. कुलकिी : मामा परमानंद आचि त्यांर्ा
कालखंड पृ. २६८]

मामा परमानंद यांनी व्यक्त केले ला हा अचभप्राय म्हिजे साचवत्रीबाईंच्या क्रांचतकायावर केले ले

चशक्कामोतचब होय.

गोप्रवद गिपत काळे या गृहस्थांना फुले दांपत्याच्या सहवासार्े भाग्य लाभले होते. म. फुल्यांर्े

आद्यर्चरत्रकार कै. पंढरीनाथ पाटील यांना पाठचवले ल्या आठविीत ते म्हितात, “साचवत्रीबाईसंबंधी
चलहावयार्े म्हिजे त्या माऊलीर्े एखाद्या ले खकाने स्वतंत्र र्चरत्र चलचहले पाचहजे. जोचतराव हे जे येवढ्या

मोठ्या योग्यतेस र्ढले त्यार्े बरे र् मोठे श्रेय त्यांच्या या सुपत्नीस चदले पाचहजे... पंचडता रमाबाई व डॉ.
आनंदीबाई जोशी ह्या दोन तीन वेळा साचवत्रीबाईंच्या भेटीस आल्या होत्या. याचशवाय आिखी काही बाया
येत.” [पुरोगामी सत्यशोधक : जुलै-चडसेंबर १९८१, पृ. २०]

अनु क्रमणिका

सन १८५१ साली तत्कालीन चशििमंडळार्े अध्यि जॉन वॉडच न यांनी साचवत्रीबाईच्या अध्यापक

महाचवद्यालयास भेट चदली होती. या संदभात साचवत्रीबाईच्या कायार्ा गौरव करताना वॉडच नसाहे ब
म्हितात- “When I first went to Poona in 1851 as judicial commissioner, I visited the first two
girls schools established in the city; they were lodged in small houses and my visit to them

rominded me of the account, of the assembly of the early Christians ‘in an upper room with

the doors shut for fear of the J’ews.’ The school mistress, the wife of a gardener who

educated her in order that she might be the means of elevating her countrymen from their
state of miserable ignorance, was with difficulty persuaded to examine a class in my
presence; and a class of young matrons, who had formed themselves into a normal class

refused to see me on any terms, though I am told my honourable predecessors, Sir Erskine
Perry and his colleague Mr. Lumsden, were shortly after admitted to the presence of these
ladies. Such was the state of matters in 1851.” [चरपोटच ऑफ चद बोडच ऑफ एज्युकेशन, १९५३-५४, पृ. १००-१]

या उताऱ्यावरून त्या काळात चियांवर सनातनी समाजाने कशी अन्याय्य बंधने लादली होती. हे

स्पष्ट चदसते. अशा चबकट पचरक्स्थतीत साचवत्रीबाईंर्े कायच कसे लोकोत्तर होते हे येथे वॉडच न यांना

सांगावयार्े आहे . सन १८५१ साली वयांच्या अवघ्या चवसाव्या वर्षी अशा चबकट पचरक्स्थतीत नॉमचल स्कूल

र्ालचविे, या शाळे तील प्रौढ मुलींना सनातनी समाजार्ा रोर्ष, छळ, प्रनदा, सहन करून प्रचशिि दे िे ही

काय सामान्य गोष्ट होती? हे काय केवळ कोित्याही “शालीन गृचहिीर्े” कायच होते ? हे कायच
साचवत्रीबाईंच्या धैयार्े, धाचरष्ट्ट्यार्े, धडाडीर्े, बंडखोरीर्े नव्हते काय? साचवत्रीबाईंर्े हे असामान्यत्व
खोडू न काढताना वॉडच नसाहे बांर्ा हा उतारा सोयीस्करपिे काटछाट करून उद्ध्वस्त साचवत्रीबाईंच्या
केवळ शालीनतेर्ा पुरावा म्हिून टीकाकारांनी पुढे केला आहे ! हा शालीनते र्ा युक्क्तवाद खरोखरी

अनाकलनीय आहे ! अशा प्रकारे मूळ उताऱ्यातील मजकुरात काटछाट करून साचवत्रीबाई एवढ्या मोठ्या
नव्हत्या हे चसद्ध करण्यार्ा खटाटोप केला जावा ही गोष्ट टीकाकाराच्या पूवचग्रहदू चर्षत मनोवृत्तीर्ीर् द्योतक
नाही काय?

साणहत्याची शहाणनशा :
साचवत्रीबाईर्े मूळ स्वरुपातील जे साचहत्य मला चमळाले त्यामध्ये “काव्यफुले ” काव्यसंग्रहातील

एकूि ४१ कचवतांपैकी १२ कचवता साचवत्रीबाईंनी मोडीत चलचहले ल्या चमळाल्या आहे त. त्याचशवाय त्यांर्ी

दोन पत्रे, “साचवत्रीचवरचर्त अथ बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर” र्े हस्तचलचखत इ. कागदपत्रांच्या

अस्सलपिाबद्दल मी अनेक संशोधकांशी र्र्ा केली... या कागदपत्रांर्ा कागद, वापरले ली शाई, चवचशष्ट
अिरे काढण्याच्या पद्धती, साचवत्रीबाईर्ी सही, हस्तािर, तारखा, खुिा, चर्न्हे , आकृत्या इ. संदभात
त्यांनी हे साचहत्य तपासून पाचहले व अस्सल असल्यार्ा अचभप्राय व्यक्त केला, तथाचप हे सवच साचहत्य

हस्तािरतज्ज्ञाकडू न तपासून घ्यावे व त्यांर्ा रीतसर अचभप्राय घ्यावा अशी सूर्ना सुप्रचसद्ध संशोधक व

चवर्ारवंत डॉ. य. चद. फडके यांनी केली व त्यास अनु सरून मी हे सवच साचहत्य मुंबई येथील सुप्रचसद्ध
हस्तािरतज्ज्ञ श्री. हरे श टी. गज्जर यांच्याकडू न तपासून घेतले . श्री. गज्जर यांनी त्यांच्याकडील अत्याधुचनक

शािीय साधनांनी कागद व शाई यांर्ा कालखंड, वॉटर माकचस आचि हस्तािर याबाबत परीिि करून
मोडीतील व इंग्रजीतील सह्या आचि मोडी व मराठी हस्तािर हे एकार् व्यक्तीर्े आहे त असा स्पष्ट अचभप्राय
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चदला आहे . यावरून हे सवच साचहत्य साचवत्रीबाई फुले यांर्े आहे हे चसद्ध होते. त्यांर्ा अचभप्राय वार्कांच्या
सोयीसाठी जशार्ा तसा शेवटी पचरचशष्टात दे ण्यात आला आहे .

साचवत्रीबाईंच्या साचहत्याबाबतर्ी शहाचनशा माझ्या परीने मी सवचतोपरी करून घेतली आहे . मी मागे

म्हटल्याप्रमािे संशोधकांनी यार्ी जरूर चर्चकत्सा करून खरे खोटे स्वच्छ मनाने तपासून पाहावे. गुिदोर्ष

दाखवावेत. शेवटी संशोधन ही एक सतत र्ालिारी प्रचक्रया आहे . जुन्या संशोधनात नवीन संशोधनार्ी भर

पडत जाते. काही नवे पुरावे पुढे आल्यास या अभ्यासात ती भरर् ठरे ल, अशा कृतीर्े मी स्वागतर् करे न.

खऱ्या अथाने एकदोन वर्षांतर् ज्या साचवत्रीबाईंर्े र्चरत्र प्रकाशात आले त्यार्े साचहत्य “बनावट” तयार

केले असे कसे होईल? तसे कोिाला करण्यार्ी गरजर् काय? माझ्या शोधप्रयत्नार्े मूल्यमापन काळर्
ठरवेल यात मला शंका वाटत नाही.
साणहत्याचे मूल्यमापन
साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यार्े मूल्यमापन करण्यापूवी अव्वल इंग्रजीच्या काळातील मराठी

वाङमयार्ा थोडक्यात आढावा घेिे युक्त होईल.

एकोचिसाव्या शतकात अव्वल इंग्रजी अमदानीत मराठी भार्षेत जी ग्रंथरर्ना झाली त्यावर

इंग्रजीर्ा ठसा आहे हे स्पष्ट आहे . इ.स. १८२६ पासून इ.स. १८७४ या सुमारे पन्नास वर्षांच्या कालखंडात

अमे चरकन चमशन, स्कॉचटश चमशन आचि बॉम्बे बुक ॲन्ड रॅक्ट सोसायटी यांनी सुमारे सव्वाशे पुस्तके

मराठीत तयार केली. ही पुस्तके चलचहण्यामध्ये प्रामुख्याने रे . चमर्ेल , रे . फरार, रे . बाबा पद्मनजी, रे .
नारायि शेर्षाचद्र, हचर केशवजी इत्यादीर्ा समावेश होतो. पुनजचन्मचनिचय, खंडोबार्ी गोष्ट तुळशीर्े लग्न
यासारख्या प्रहदू धमातील भोळसर परंपरांर्ा परामशच घेऊन त्यार्ा फोलपिा दाखचविार्ा प्रामुख्याने

यामागे प्रयत्न चदसतो. चमशनऱ्यांर्ा धमचचवर्षयक अचभचनवेश वगळता या वाङमयाने प्रमुख दोन गोष्टींर्ा
एतद्देशीयांना लाभ झाला. पचहली गोष्ट म्हिजे इंग्रजी वाङमयातील नव्या चवर्ारांर्े दशचन आचि दु सरी गोष्ट
म्हिजे मराठी भार्षा ही सोपी होिे.

इ. स. १८२० साली बॉम्बे नेचटव्ह एज्युकेशन सोसायटीर्ी स्थापना झाली आचि यामाफचत एतद्देशीय

आचि पाचिमात्य चवद्वानांना मदत चमळाली. मराठी भार्षेत शेकडो पुस्तके तयार झाली. एतद्देशीयांच्या

चशििार्ी ही सोय असली तरी “युरोपकडे परत जाण्यार्ा हा एक राजमागच” आहे हे इंग्रज राज्यकत्यांनी
ओळखले होते . बॉबे नेचटव्ह एज्युकेशन सोसायटीर्े पचहले सेक्रेटरी जॉजच जक्व्हच स यांनी इ.स. १८२५ मध्ये
पचरपत्रक काढू न “जी दे शभार्षा सवच लोक समजतात ती ग्रंथास द्यावी. प्रौढ भार्षेर्े शब्द घालू न दाटू न
अवघड करू नये” असे जाहीर केले . पचरिामतुः संस्कृतप्रर्ुरता आचि पांचडत्यप्रदशचन यांच्या धाकाने

मराठी भार्षेर्ा जो कोंडमारा झाला होता तो थोड्याफार प्रमािावर कमी होऊन मी भार्षा प्रसादपूिच होण्यास
मदत झाली.

पेशवाईत श्रावि मचहन्यात ब्राह्मिांना जी भरमसाट दचििा वाटली जात होती, त्यातील काही भाग

या कायासाठी खर्च व्हावा असे ठरचवण्यात आले . त्यामुळे मराठी भार्षेला र्ांगले चदवस आले .
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केवळ भार्षांतरावर समाधान न मानता मराठी भार्षेत स्वतंत्र रर्नेस आरंभ झाला. बाळशािी

जांभेकर, बापू छत्रे, हरी केशवजी, दादोबा पांडुरंग, कृष्ट्िशािी चर्पळू िकर, भाऊ महाजन यांसारख्या

मंडळींनी यामध्ये लििीय भर घातली. जांभेकरांर्े “दपचि”, भाऊ महाजनांर्ा ‘प्रभाकर”, कृष्ट्िशािी यांर्े
“चवर्ारलहरी” यासारख्या स्वतंत्र माध्यमांर्ी भर पडू लागली.

लचलत साचहत्याच्या दृष्टीने चवर्ार केल्यास या काळात शाकुंतल, मृच्छकचटक या संस्कृत

नाटकांर्ी भार्षांतरे , सीतास्वयंवर, रामजन्म यासारखी स्वतंत्र नाटके आचि कथात्मक वाङमय चनमाि
होण्यास मदत झाली. बाबा पद्यनजी यांनी इ.स. १८५७ मध्ये “यमुना पयचटन” ही स्वतंत्र कांदबरी चलहू न
कांदबरी वाङमयार्ा पाया घातला.

“लोकास त्यांर्ी वास्तचवक क्स्थती कशी आहे , ती कळू न त्यांना सुधारले पाचहजे.” या उदात्त हे तूने

लोकचहतवादी गोपाळ हरी दे शमुख (१८२३ ते १८९२), कृष्ट्िशािी चर्पळू िकर (१८२४ ते १८७८),

चवष्ट्िुबुवा ब्रह्मर्ारी (१८२५ ते १८७१) आचि महात्मा जोतीराव फुले (१८२७ ते १८९०) यांनी वाङमयात भर
घातली. यार् श्रेयनामावलीत आता महात्मा फुले यांच्या पत्नी साचवत्रीबाई फुले (१८३१ ते १८९७) यांर्े
नाव गुंफिे आवश्यक ठरते.

काव्याच्या िेत्रात या काळात सवचसाधारि स्वतंत्रता आढळत असली तरी शाचहरांर्े पोवाडे आचि

इतर काव्य व्यक्क्तमाहात्म्य आचि दे वमाहात्म्य यात घुटमळले ले चदसते. सामाचजक आशयार्े प्रचतप्रबब
क्वचर्तर् पाहावयास चमळते.

प्राणतणनणधक साणहत्य कोिते
एकोचिसाव्या शतकात जे साचहत्य चनमाि झाले ते सवच मराठी साचहत्य प्राचतचनचधक म्हिता येईल

का? त्या शतकात जे साचहत्य चनमाि झाले ते साचहत्य अचखल मराठी समाजाला व्यापून राचहले का?
ग्रामीि समाज हा एकूि समाजार्ा गाभा. त्या ग्रामीि समाजार्े रौद्र भीर्षि चर्त्र त्या काळातील लचलत

प्रकवा वैर्ाचरक वाङमयात उमटले का? चहमनगाच्या पृष्ठभागाप्रमािे पांढरपेशीय, शहरी समाजाच्यार्े
भावनांर्े चर्त्रि त्यार् पांढरपेशीय साचहक्त्यकांनी केल्याने जलाच्छाचदत प्रर्ंड चहमनगार्े रौद्र चवराट दशचन

घडचवण्यात ते वाङमय असमथच ठरले . या काळातील साचहत्यार्े मूल्यमापन करिाऱ्या एकािी समीिेसही

ही दु सरी बाजू चदसली नाही. एरवी महात्मा जोतीराव फुले यांच्या वाङमयासाठी भार्षा आचि व्याकरि
यांच्या तकलादू मोजपट्ट्ट्या वापरण्यात या समीिेने धन्यता मानली नसती.

ज्या साचहत्यात बहु संख्याक समाजाला सामावून घेण्यार्ा आवाका नसेल आचि जे साचहत्य त्या

समाजातील भावभावनांर्े चर्त्रि करण्यास समथच नसेल, ते साचहत्य प्राचतचनचधक ठरू शकत नाही. यार्े

प्रत्यंतर आज साचहत्यिेत्रात जी बंडखोरी होत आहे त्यावरून चदसून येते. आज मूल्यमापनाच्या पारंपचरक
मानदं डांना सुरुंग लाविारे ग्रामीि आचि दचलत स्फोटक वाङमय चनमाि होत असून तळागाळातील
रुतले ली, दबले ली जीवने उसळ्या मारून वर उफाळू न येत आहे त. शतकानु शतकांच्या मुस्कटदाबीच्या

प्रचतकारार्ा हा तीव्रतर आचवष्ट्कार होय. या स्फोटांर्ा केन्द्रप्रबदू महात्मा जोतीराव फुळे यांर्े साचहत्य हार्
होय.
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अनेक वर्षे साचहत्यार्ी मक्ते दारी चनधोकपिे उपभोगिाऱ्या सुचवद्य वगाने अचवद्य वगाला इतर सवच

िेत्रांतील गुलामचगरीबरोबर सांस्कृचतक गुलामचगरीत ठे वण्यात यश चमळचवले . त्यामुळे कोंडू न ठे वले ल्या,
मुद्दाम अडवून साठवून ठे वले ल्या चवद्येर्ी डबक्यातील सार्ले ल्या पाण्यासारखी अवस्था होिे अपचरहायच
होते. भार्षा हे एक समाजार्े वाहन आहे . ते एक साधन आहे . ते सवांर्े आहे , ते साध्य नव्हे .

महात्मा जोतीराव फुल्यांनी सांस्कृचतक गुलामचगरीर्ा कट आपल्या धारदार लोकभार्षेतील

रर्नेद्वारा उधळू न लावला. भार्षा हे समाजपचरवतचनार्े एक प्रभावी हत्यार आहे . समाजाच्या भार्षेतर्

समाजरर्ना करिे हे समाजचहतार्े असते हे तत्तव प्रत्यिात आिण्यार्े कायच एकोचिसाव्या शतकात
फुले दांपत्याने केले आहे . भार्षा साध्य नसून ते साधन आहे यार्े प्रत्यंतर’ या दांपत्याच्या रर्नेत चदसून येते.

साचवत्रीबाईर्ी गद्य-पद्य रर्ना हे शूद्राचतशूद्रांच्या जागरिार्े साधन होते. उपेचित समाजाच्या

कल्यािाच्या ध्यासातून उफाळू न आले ला तो उमाळा होता.

महात्मा जोतीराव फुले आचि साचवत्रीबाई फुले यांच्या साचहत्यार्े मूल्यमापन करताना

आपल्यासमोर जे साचहत्य आहे , तेवढ्यावरून मूल्यमापन करावे लागते. जोतीरावांनी चलचहले ल्या
वाङमयापैकी काही वाङमय कालप्रवाहात वाहू न गेले असल्यार्ी शक्यता आहे . साचवत्रीबाई फुले यांच्या
साचहत्याबाबतर्ी असेर् म्हिावे लागेल.
साणित्रीबाईंची काव्यसंपदा :
माझ्या हाती आले ल्या साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यातून एका स्वतंत्र, प्रचतभासंपन्न व लोककल्यािास

वाहू न घेतले ल्या थोर समाजसेचवकेच्या संपन्न व्यक्क्तमत्तवार्े दशचन होते.

“काव्यफुले ” हा साचवत्रीबाईंर्ा काव्यसंग्रह म्हिजे त्यांर्ी पचहली साचहक्त्यक रर्ना. या संग्रहात

एकूि ४१ कचवता समाचवष्ट आहे त. या कचवता स्थूलमानाने सात प्रकारच्या आहे त :(१( चनसगचचवर्षयक.
(२( सामाचजक.
(३( प्राथचनापर.
(४( आत्मपर.
(५( काव्यचवर्षयक.
(६( बोधपरआचि .
(७( इचतहासचवर्षयक आचि स्फुट कचवता.
(१) णनसगथणिेयक कणिता

यामध्ये (१) चपवळा र्ाफा. (२) जाईर्े फूल (३) जाईर्ी कळी (४) गुलाबार्े फूल (५)

फुलपाखरू आचि फुलार्ी कळी. (६) मानव सृष्टी आचि (७) मातीर्ी ओवी.
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“चपवळा र्ाफा” या कचवतेत हळदीच्या रंगार्े चपवळ्या र्ाफ्यार्े फूल म्हिजे सृष्टीर्ा सुंदर

अलं कार असे म्हटले आहे . हे फूल मनाला भुरळ पाडते आचि काव्य रर्ण्यास उद्युक्त करते. रचसक
मािसाला तृप्त करून स्वतुः मरून पडते. मानवी सौख्यासाठी केले ल्या त्यागार्े र्ाफ्यार्े फूल हे प्रतीक
आहे .

गूढपिे तो मनात चशरुनी ।

काव्य कराया उन्मुख करतो ॥
नेत्र नाचसका रचसक मनाला ।
तृप्त करुचन मरून पडतो ॥

“जाईर्े फूल” व “जाईर्ी कळी” याही अशार् प्रकारच्या दोन कचवता आहे त.
फूल जाईर्े पहात असता

ते मज पाही मुरका घेऊन
प्रकवा

रात्री बनते जिू रती ती

सुगंध खेळवी कळी जाईर्ी...
या ओळींतून साचवत्रीबाईंर्े चनसगचप्रेम आचि त्याच्याशी झाले ली समरसता स्पष्ट होते. “गुलाबार्े

फूल” या कचवतेमध्ये गुलाब आचि मानव-प्रािी यांर्ी तुलना केली आहे . त्या म्हितात.
गुलाबासारखा मानव हा प्रािी
साचवत्रीर्ी वािी ध्यानी आिा

“मानव व सृष्टी” या कचवतेत पाऊस ज्याप्रमािे मानवी जीवन सुजलाम्-सुफलाम् करतो तसेर्

मानवप्राण्याने केले पाचहजे असे त्यांर्े मत आहे . त्या म्हितात,
मानव प्रािी चनसगचसृचष्ट ।
द्वय चशक्क्यांर्े नािे ॥

एक असे ते म्हिूचन सृचष्टला ।
शोभवु मानव ले िे ॥
(२) सामाणिक कणिता
एकूि ४१ कचवतांपैकी सामाचजक चवर्षयावर त्यांच्या ११ कचवता आढळतात त्या पुढीलप्रमािे.
(१) चशकिेसाठी जागे व्हा.
(२) मनु म्हिे.
(३) ब्रह्मवंती शेती.
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(४) शूद्रांर्े दु खिे.
(५) इंग्रजी माऊली.
(६) शूद्र शब्दांर्ा अथच.
(७) बळीस्तोत्र.
(८) शूद्रांर्े परावलं बन.
(९) तयास मानव म्हिावे का?
(१०) अज्ञान
(११) साचवत्री व जोतीबा संवाद.
साचवत्रीबाईंच्या जास्तीत जास्त कचवता सामाचजक चवर्षयावर असिे अगदी स्वाभाचवक आहे .

त्यांच्या इतर काही कचवता सुद्धा बोधपर, उपदे शपर अशा स्वरुपाच्या आहे त. कचवतांच्या शीर्षचकावरून
कचवतांर्े चवर्षय आपोआपर् स्पष्ट होतात. शूद्र अचतशूद्र समाजाच्या जागृतीसाठी ही काव्यरर्ना असल्यामुळे
त्या दृचष्टकोनातूनर् साचवत्रीबाईंच्या काव्याकडे पाहिे आवश्यक आहे .
नांगर धरती शेती जे कचरती ।
मठ्ठ ते असती मनु म्हिे

या ओळींमधून ‘मनु स्मृती’तील कोते चवर्ार त्यांनी स्पष्ट केले आहे त.
इंग्रजी माऊली तोडते पशु त्व ।
दे ई मनु ष्ट्यत्व शूद्र लोकां ॥

या ओळींवरून पेशवाईतल्या अन्यायी राजवटीला चवटले ल्या समाजचवर्ारांर्े दशचन घडते.
“चशकिेसाठी जागे व्हा” या कचवतेत साचवत्रीबाई म्हितात“असे गजूचनी चवद्या चशकण्या जागे होऊन झटा ।
परंपरे च्या बेड्या तोडु चन चशकण्यासाठी उठा ।

“तयास मानव म्हिावे का”? ही एक प्रभावी अशी उपदे शपर कचवता आहे .
“ज्ञान नाही चवद्या नाही
ते घेण्यार्ी गोडी नाही

बुचद्ध असुचन र्ालत नाही

तयास मानव म्हिावे का?”
याप्रमािे प्रश्न उभे करून खरे मनु ष्ट्यत्व प्राप्त करण्यार्ा त्या उपदे श करतात. “साचवत्री व जोतीबा

संवाद” या अभंगपर कचवते त आपले पती जोतीबा यांच्या कायार्े महत्तव चर्चत्रत केले आहे . त्या म्हितात-
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“काळरात्र गेली अज्ञान पळाले ।
सवच जागे केले सूयाने या ॥

शूद्र या चिचतजी जोतीबा हा सूयच ।
तेजस्वी अपूवच उगवला ॥

जाऊ र्ला गाठू मानवता केन्द्र ।
“मनु ष्ट्यत्व” इंद्र पदीं जाऊ ॥

यावरून साचवत्रीबींर्ी ध्येयधारिा आचि त्यातील व्यापकचता स्पष्ट होते.
सामाचजक कचवतांपैकी सवचर् कचवता चवर्षय व आशयाच्या दृष्टीने ताज्यातवान्या वाटतात.
(३) प्रार्थनापर कणिता
या प्रकारच्या सहा कचवता आहे त यामध्ये...
(१) प्रास्ताचवका.
(२) अपचचिका.
(३) चशवप्राथचना.
(४) चशवस्तोत्र.
(५) स्वागतपर पद्य व
(६) ईशस्तवन या कचवतांर्ा यात समावेश होतो.
चवशेर्ष म्हिजे साचवत्रीबाईनी या आपल्या संग्रहाला काव्यातर् प्रस्तावना चलचहली आहे .

“प्रास्ताचवका” या कचवतेच्या शेवटी त्या म्हितात...
आभार मानते सहाय्यकारी यांर्े ।

चमशनरी छापार्े ले खचनक मदतीर्े ॥
प्रास्ताचवक असे हे पुढे ठे चवते वार्ा ।

स्वीकार करा तुम्ही या नजराण्यार्ा ॥
शंकर हे साचवत्रीबाईर्े आराध्य दै वत असल्यार्े चदसते. म्हिूनर् त्यांनी सुरुवातील चशवप्राथच ना

केली आहे , तसेर् मुखपृष्ठावर शंकर-पावचतीर्े चर्त्र रे खाटले आहे .

“ईश्वस्तवन” व “स्वागतपर पद्य” या काव्यरर्नेवरून असे चदसून येते की, साचवत्रीबाई यांनी

स्वतुः केले ली काव्यरर्ना त्या शाळे त मुलांसाठी उपयोगात आित असल्या पाचहजेत.
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(४) आत्मपर कणिता
यामध्ये
(१) जोतीबांना नमस्कार.
(२) जोतीबांर्ा बोध.
(३) आमर्ी आऊ.
(४) माझी जन्मभूमी आचि
(५) संसारार्ी वाट.
या कचवता आहे त.
आचदशक्ती शंकरानंतर त्या जोतीबांना नमस्कार करून, आपल्या कायास प्रेरिा घेतात. चवशेर्ष

म्हिजे “माझी जन्मभूमी” या कचवते त त्यांनी आपल्या नायगाव या माहे रगावर्े विचन अचतशय हृद्य असे
केले ले आहे . त्या म्हितात-

“नायगाव हे माझे माहे र जुनाट गाव खेडे
तयार्े छान गीत पवाडे ॥
त्या पुढे म्हितात :
“नायगाव खेडे सुखसमृद्धीर्े असे ।

र्ालवी पाटीलकी, कारभारी नेवसे ॥
यार् कुलामध्ये मी नारी जन्म घेतसे ।

असी जन्मभू मला वंदनीय प्रेम चतयेवर जडे ।
गातसे चतर्े गीत र्हु कडे

“आमर्ी आऊ” ही कचवता सगुिाबाई िीरसागर व चवधवा नाते वाईक िीवरील आहे . चतनेर्

जोतीबांर्ा सांभाळ केला आचि जोतीबा व साचवत्रीबाई यांच्या कायाच्या मोठे पिात त्यांनी साथचकता
मानली.

(५) काव्यणिेयक कणिता
यामध्ये
(१) द्रष्टा कवी आचि
(२) खुले काव्य. अशा फक्त दोन कचवता आहे त. “द्रष्टा कवी” या कचवतेच्या शेवटी त्या
म्हितात-
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चदव्य सृष्टीर्े काव्य हे तयार्े ।

जीिे राहते सुंदर चशव सार्े ॥
यावरून कचवचवर्षयक आधुचनक संकल्पना साचवत्रीबाईंनी त्या वेळी म्हिजे १९ व्या शतकात

आपल्या काव्यात केली आहे हे चदसून येते.
(६) बोधपर कणिता
या कचवतांमध्ये(१) जोतीबांर्ा बोध.
(२) तेर् संत.
(३) श्रेष्ठ धन.
(४) बाळास उपदे श
(५) नवस.
(६) बोलकी बाहु ली.
(७) इंग्रजी चशका आचि
(८) सामुदाचयक संवाद पद्य.
या कचवतांर्ा समावेश होतो.

बाळास उपदे श करताना त्या म्हितात“ििानंतरर्े काम या िचिर् कर ठोकुन ।

झालं का काम की नाही न पुसे मृत्यू कारि ॥
“नवस” या कचवतेत त्या अज्ञजनांना उपदे श करतात. त्या म्हितात“धोंडे मुले दे ती ॥ नवसा पावती ।
लग्न का करती । नारी नर ॥

साचवत्री वदते । करूचन चवर्ार ॥
जीवन साकार । करुचन घ्या ॥

यावरून साचवत्रीबाईंच्या चवर्ारांर्ा पल्ला सुस्पष्ट होतो.
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(७) इणतहासणिेयक कणिता-यामध्ये
(१) छत्रपती चशवाजी.
(२) रािी छत्रपती ताराबाई.
या दोन कचवतांर्ा समावेश होतो.
“छत्रपती चशवाजी” या कचवतेत शूद्राचद “अचतशूद्रांर्ा प्रभू” म्हिून त्यांनी छत्रपती चशवाजी

महाराजांर्ा गौरवपूिच उल्लेख केला आहे . हा वैचशष्ट्ट्यपूिच उल्लेख लिात घेण्यासारखा आहे .
बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर

इ.स. १८९१ साली जोतीरावांच्या मृत्यूनंतर ही रर्ना झाली असून पुस्तकरुपाने १८९२ मध्ये यास

प्रचसद्धी चमळाली आहे . या काव्यसंग्रहाबाबत मूळ हस्तचलचखत संग्रहात व उतरवून घेतले ल्या संग्रहात काही

श्लोकांच्या क्रमात फरक आहे . हस्तचलचखत काव्यातील १ ले कडवे उतरवून घेतले ल्या काव्यात ५ वे आहे .
शब्दरर्नेत थोडा फरक आहे , तीर् गोष्ट ४९ व्या कडव्याबाबत आहे . साचवत्रीबाईच्या काव्यार्े एक समीिक

डॉ. कृ. पं. दे शपांडे म्हितात त्याप्रमािे “हे पाठभेद प्रार्ीनत्वार्े, प्रसारार्े आचि अनेक वेळा झाले ल्या
संस्करिार्े द्योतक असावेत.” १२ यामध्ये साचवत्रीबाईंनी आपिास जोतीरावाकडू न कशी प्रेरिा चमळाली हे

व्यक्त करून दे शार्ा प्रार्ीन काळापासून सामाचजक इचतहास काव्यस्वरुपात थोडक्यात परंतु अर्ूक
सांचगतला आहे . प्रार्ीन मध्ययुगीन कालखंडार्ा इचतहास सांगून पेशवाईच्या रावबाजीर्े

व

चकडल्यासडल्या समाजार्े चवदारक चर्त्रि यात केले आहे . जोतीरावांनी शूद्र अचतशूद्रासाठी आपले सवचस्व

कसे अपचि केले यार्े विचन पाचहले की, साचवत्रीबाईंच्या प्रचतभासंपन्नते र्ी जशी प्रर्ीती येते, तसेर् जोतीराव
आचि साचवत्रीबाई या दांपत्यांच्या चवर्ारसृष्टीर्े, जीवनदृष्टीर्े आचि समर्मपत जीवनार्े दशचनही या काव्यात

घडते जोतीरावांनी साचवत्रीबाईंच्या व्यक्क्तत्वार्ी जी जडिघडि केली त्याबद्दल साचवत्रीबाईंच्या कृतज्ञ
मनार्े चवलोभनीय दशचनही या काव्यात घडते. त्या उपोद्घातात म्हितात“जयार्े मुळे मी कचवता रर्ीते ।
जयाते कृपे ब्रह्म आनंद चर्त्ते ।

जयाने चदली बुद्धी ही साचवत्रीला ।
प्रिामा करी मी येतो जोतीबाला ॥
साणित्रीबाईंची णिचारसंपदा
“साचवत्रीबाईंर्ी भार्षिे व गािी” या पुस्तकात साचवत्रीबाईंर्ी भार्षिे आहे त. त्यांच्या भार्षिांर्े

चवर्षय “उद्योग” “चवद्यादान”, “सदार्रि”, “व्यसने” आचि “कजच” असे आहे त. नावावरून त्या त्या

चवर्षयार्े महत्तव आचि त्यामध्येर् आपल्या दे शार्े भचवतव्य कसे अवलं बून आहे हे स्पष्ट केले आहे . “उद्योग”
या भार्षिात त्या म्हितात-
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“यासाठी न थकता चदवसभर उद्योग करिे हा मनु ष्ट्यार्ा उत्तम धमच असून तो त्यार्ा खरा कल्याि

करिारा चमत्र होय. या चमत्राचशवाय कल्याि करिारा दु सरा कोिी चमत्र जगाच्या पाठीवर नसतो यार्ी

प्रत्येकाने खूिगाठ बांधून ठे वावी. आपल्या दे शात थोडे से इंग्रज लोक व्यापाराला आले आचि त्यांनी एक

प्रर्ंड राज्य स्थापन केले . हा दृढ उद्योगार्ा व बुचद्धशक्तीर्ा र्मत्कार आहे . त्यात दै वार्ा संबंध नाही, दै व,
प्रारब्ध यावर चवश्वास ठे विारे लोक आळशी व चभकारी असून त्यांर्ा दे श नेहमीर् दु सऱ्यांच्या गुलामचगरीत
राहतो. यार्े ढळढळीत उदाहरि म्हिजे आपला प्रहदु स्थान होय.”

“चवद्यादान” या आपल्या चवर्ारप्रवतचक चनबंधात साचवत्रीबाई म्हितात“आळस, परावलं बन वगैरे दु गुि
च न वाढचवण्यास व मनु ष्ट्याच्या अंगर्े सद्गुि वाढण्यास उपयुक्त

असा कोिता धमच असेल तर चवद्यादान होय. चवद्या दे िारा व चवद्या घेिारा असे दोघेही या धमाच्या योगाने

खरीखुरी मािसे बनतात. या धमाच्या शक्तीमुळे मनु ष्ट्यातील पशु त्वार्ा लोप होतो. चवद्या दे िारा धैयचशाली
चनभचय बनून चवद्या घेिारा सामर्थयचशाली शहािा बनतो.

इंग्रज सरकारने ज्ञानदानासाठी शाळा काढल्या. पि त्या थोड्या असून त्या तेवढ्यावरर् राचहल्या

तर सारा प्रहदु स्थान चशकले ला होण्यास आिखी दीडशे वर्षे लागतील अशी ठाम समजूत आहे . तरी दे खील
मी म्हिते की, सरकारने चशिि प्रसारार्ा आपला वेळ वाढवून सारे लोक चवद्या चशकल्याचशवाय येथून
जाऊ नये.”

यावरून साचवत्रीबाईच्या दू रदृष्टीर्ी, मूलगामी स्वतंत्र चवर्ारांर्ी व प्रज्ञेर्ी यथायोग्य कल्पना

येईल. १८९१ साली साचवत्रीबाईनी केले ली चवधाने आजर्ी दे शार्ी शैिचिक, आर्मथक, सामाचजक आचि
राजकीय शोर्नीय क्स्थती लिात घेता तंतोतंत खरी ठरल्यार्े चदसून येतात.

जोतीबांर्ी भार्षिे साचवत्रीबाईनी संपाचदत केले ली आहे त. जोतीराव शेकडो सभांतून व

पचरर्षदांमधून चवर्ारप्रवतचक अशी भार्षिे करीत व लोकचशिि करण्यार्ा प्रयत्न करत. जोतीरावांबरोबर
साचवत्रीबाईही बहु तेक चठकािी जात. जोतीरावांर्े ले खचनक महाघट पाटील (ओतूर) हे ही त्यांच्याबरोबर

असत. ते जोतीरावांर्ी भार्षिे उतरून घेत. काही महत्तवाच्या भार्षिांर्ी स्वतुः साचवत्रीबाईही टार्िे घेत.

त्यांर्े चवर्षय पुढील प्रमािे... (१) अचतप्रार्ीन काळी (प्रार्ीन भारतार्ा इचतहास) (२) इचतहास (३)
सुधारिूक (४) आडदांड-पशु कुत्र्यार्ी एक गोष्ट. सुधारिूक या चनबंधात म्हटले आहे की, मानवार्े कतृचत्व

हे ईश्वरकृत नसून ते त्याच्या दीघचकालीन अनु भवाने , दीघचदशी प्रयत्नांनी आचि बुचद्धमत्तेने केले ल्या
सुधारिुकीर्े फचलत होय...

“त्यांनी (ब्राह्मिांनी) लादले ली गुलामचगरी झुगारून दे ण्यास इंग्रज लोकांर्े राज्य उपयुक्त असून

शूद्रांनी ताबडतोब जागे होऊन चवद्या चशकण्यार्ी जलदी करून हजारो वर्षांर्े पशु जीवनार्े चजिे टाकून
द्यावे व सुधारले ला मािूस म्हिून जगण्यार्ा र्ंग बांधावा. असे आपि न करू तर पशूत आचि आपल्यात

काही एक फरक राहिार नाही.” या साचवत्रीबाईनी संपाचदत केले ल्या वाङमयावरूनही त्यांच्या सािेपी
अभ्यासू आचि वैर्ाचरक प्रगल्भतेर्े दशचन घडते.
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साचवत्रीबाईंनी मचहम्नस्तोत्र या संस्कृत पोथीवर काव्य केले असून त्यांच्या हस्तािरातील मोडी

चलपीतील दोन पाने उपलब्ध झाली आहे त. ही दोन पाने उपलब्ध झाली असली तरी त्यावरून त्यांना

संस्कृत भार्षेर्े ज्ञान होते हे जसे लिात येते तसेर् त्यांच्या प्रासाचदक आचि ओघवत्या शैलीर्ेही प्रत्यंतर
येते.

णिद्याव्यासंग
साचवत्रीबाईंच्या संग्रहातील काही पुस्तके मला उपलब्ध झाली, त्यार्ा तपशील वर आला आहे र्.

या पुस्तकांवर त्यांनी पानोपानी खुिा, सह्या केल्या आहे त. त्यांच्या या संग्रहावरून त्यांच्या चवद्याव्यासंगार्ी
कल्पना येते. “ग्रहलाघव” या पुस्तकात “सूयचग्रहि” व “र्ंद्रग्रहि” या प्रकरिात मूळ ले खकाने गचिते
मांडली आहे त. त्या गचितांवरून साचवत्रीबाईंनी त्या त्या पानावर सूयचग्रहि व र्ंद्रग्रहि याच्या आकृत्या

हाताने काढू न त्या खाली सही केली आहे . यावरून साचवत्रीबाईंना खगोलशािासारख्या चवर्षयातही रस

असावा हे चदसून येते. या पुस्तकांवरून चवचवध चवर्षयांवर त्यांर्ा र्ांगला अभ्यास होता हे चदसून येते.

“म्हिीचवर्षयी र्ार शब्द” या छोट्याशा पुस्तकात “जगी सवच सुखी असा कोि आहे ” हा रामदासांर्ा
सुप्रचसद्ध श्लोक हे . या श्लोकात काही शब्दांच्या चठकािी अन्य शब्द योजून मनु ष्ट्य जगात सुखी असू शकतो.

असा अथामध्ये बदल केला आहे . जोतीरावांप्रमािेर् साचवत्रीबाईना अज्ञान अंधकारात र्ार्पडिाऱ्या
शूद्राचतशूद्रांना ज्ञानी करण्यार्ा कसा ध्यास लागला होता यार्ी यावरून कल्पना येते. आचि म्हिूनर् त्या

आपल्या काव्यात, “ज्ञान नाही, चवद्या नाही तयास मानव म्हिावे का?” असा प्रश्न चवर्ारून “चलहीिेवार्िे चशकून घ्या रे । छान वेळ आली ।” असा उपदे शही करतात.
आधु णनक मराठी काव्याच्या िननी
“काव्यफुले ” हा साचवत्रीबाईंर्ा पचहला काव्यसंग्रह सन १८५४ मध्ये चशळा प्रेसवर छापून प्रचसद्ध

झाला आहे . हा कालखंड केशवसुतांच्या पूवी तीस वर्षे आधी येतो. यावरून या काव्यार्े ऐचतहाचसक महत्तव
स्पष्ट होते.

केशवसुतांर्े काव्यचवर्षय आचि साचवत्रीबाईंर्े काव्यचवर्षय हे जवळ जवळ सारखेर् आहे त असे

चदसून येते. आत्मपर कचवता, चनसगचविचनपर कचवता, सामाचजक जाचिवेर्ी कचवता हे सवच चवर्षय

दोघांच्याही काव्यात प्रकर्षाने आढळतात. या दृष्टीने चवर्ार केल्यास साचवत्रीबाईंच्या कचवता संख्येने कमी
असल्या तरी तत्कालीन पचरक्स्थती लिात घेता त्यांनी ज्या चवर्षयावर काव्यरर्ना केली आहे ते चवर्षय

चवर्ारात घेत आचि साचवत्रीबाईंच्या काव्यरर्ना ही केशवसुतांच्या दोन अडीर् तपे आधीर्ी आहे हे लिात

घेता मराठी काव्यात क्रांती घडवून आिल्याबद्दल पचहला मानार्ा मुजरा साचवत्रीबाईंनार् करिे अटळ
ठरते. या दृष्टीने आधुचनक मराठी काव्याच्या जननी साचवत्रीबाई फुले ठरतात.
सामाणिक िीिन
फुले दांपत्यार्े जीवन म्हिजे धगधगिारे अक्ग्नकुंड! जोतीरावांनी र्ूलबोळक्यार्ा संसार आपल्या

आयुष्ट्यात कधी मांडलार् नाही. बाईंना दे खील ती कधी मांडावासा वाटला नाही. त्यांनी समाजार्ा,
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आप्तांर्ा रोर्ष पत्करला, चनधडे पिाने आल्या प्रसंगाला तोंड चदले . साचवत्रीबाई कोठे ही थोड्या दे खील
उण्या पडल्या नाहीत.

साचवत्रीबाईंच्या काव्यसंपदे चवर्षयी, त्यांनी ज्या काळात कचवता केली तो काळ लिात घेता, अर्ंबा

वाटतो खरा. त्यांर्ी रर्ना पाहता त्यांना प्रचतभाशक्तीर्ा वरदहस्त होता हे लिात येते. प्रचतभा ही
चनसगचदत्त दे िगी आहे . जोतीरावांप्रमािे साचवत्रीबाईंनाही ही दे िगी प्राप्त झाली होती. तथाचप या शक्तीर्ी

त्यांनी स्वान्तुः सुखाय नव्हे तर बहु जन सुखाय उपयोग केला. काव्यातील प्रर्ारकीपिा कले त उिेपिा
आितो हे खरे , त्या दृष्टीने पाहता काही कचवता काव्यगुिांच्या कसोटीस उतरिारही नाहीत. जोतीराव

काय प्रकवा साचवत्रीबाई काय, त्यांच्या काव्यार्े प्रयोजन “बुडती हे जन न दे खवे डोळा” हे र् होते. शब्द

सजवून नटवून चलचहण्यासाठी शब्दांर्ी मोडतोड करीत त्यांना घासून पुसून चझलई दे त, तथाकचथत
कलात्मक बनचवण्यार्ा आटाचपटा जोतीरावांप्रमािे साचवत्रीबाईंनीही कधीर् केला नाही. “दु ुःचखतांच्या
वेदनांच्या कळा उरात आमच्याही” ही जािीव अंतुःकरिांत सदै व ठे वन
ू अस्सल अनु भत
ू ींर्े प्रामाचिक
चर्त्रि साचवत्रीबाईंनी आपल्या कचवतेत केले आहे .

या संदभात आिखी एक ऐचतहाचसक सत्य लिात घ्यावेसे वाटते ते म्हिजे साचवत्रीवाईंर्ा पचहला

काव्यसंग्रह ज्या काळात (इ.स.१८५४ मध्ये) प्रचसद्ध झाला; त्या काळात समकालीन अशी एकही कवचयत्री

झाल्यार्े चदसून येत नाही. उपेचितांच्या जागरिांर्ा व समाजसुधारिेर्ा चवर्षय समाचवष्ट असले ली
काव्यरर्ना या कालात केल्यार्े उदाहरि महाराष्ट्र सारस्वतात सापडत नाही. त्यामुळे साचवत्रीबाईंर्ी
काव्य रर्ना म्हिजे सामाचजक आचि साचहत्य िेत्रातील क्रांतीर् होय, हे मान्य करावे लागेल.

साचवत्रीबाईंच्या व्यक्क्तमत्तवाच्या अशा पैलं ू र्े दशचन मला त्यांच्या उपलब्ध साधनसामग्रीत घडले .

अज्ञाताच्या सचरतेत तळागाळात हरचवले ल्या या महान िीर्े साचहत्यभांडार जनसामान्यापयंत पोहोर्वावे
म्हिून हे साचहत्य मी ग्रंथबद्ध केले आहे .

तरीही साणित्रीबाई काळाच्या पडद्याआड का?
जोतीराव फुले यांच्याबरोबर सवचर् क्रांचतकायात चततक्यार् समथचपिे सहभागी झाले ल्या

साचवत्रीबाई फुले या आजपयंत काळाच्या पडद्याआड कशा राचहल्या हा एक महत्तवार्ा प्रश्न उभा राहतो.

जोतीरावांर्ी त्यांच्या हयातीत व नंतरही उपेिा झाली. त्याहीपेिा प्रर्ंड उपेिा या थोर िीच्या वाट्यास
आली.

इंग्रजी राजवटीच्या अव्वल काळात इंग्रजी राजवटीर्ी झूल पांघरले ल्या ब्राह्मिी राजवटीत

जीवनार्ी सवचर् िेत्रे ब्राह्मिांनी व्यापली होती. साचहत्यिेत्रही त्याला अपवाद नव्हते. जाचतव्यवस्थे ने
जन्मचसद्ध जाचतवर्चस्वार्े मुक्त अचनबचन्ध अचधकार या वगाला मुक्त हस्ताने बहाल केले होते. चशवाय या
अचधकारास इंग्रज राजवटीत शासकीय अचधकारांर्ी जोड चमळाली होती. या वगातील काही सुधारिावादी

व पुरोगामी चवर्ारांच्या व्यक्तींर्ा सन्मान्य अपवाद वगळल्यास इतरांनी जोतीराव फुले , सत्यशोधक
समाजार्े कायचकते यांच्या साचहत्यकृतींर्ी उपेिा आचि हे टाळिीर् केल्यार्े आढळू न येते. शूद्रचतशूद्र व
चिया यांच्या जागृतीर्े साचहत्य “नावडतीर्े मीठ आळिी” या न्यायाने उपेिेच्या खोल गतेत लोटले गे ले
म्हिून साचहत्याच्या इचतहासात या साचहत्याला अद्याचप योग्य स्थान चमळाले नाही. जोतीरावांच्या ज्या

अनु क्रमणिका

साचहत्यकृती आज मोलाच्या मानल्या जातात. त्या कृतींर्ी साचहत्याच्या इचतहासात कशी बोळवि
करण्यात आली आहे हे पाहण्यासारखे आहे .

“तृतीय रत्न” हे जोतीरावांनी चलचहले ले मराठीतील पचहले स्वतंत्र आचि सामाचजक नाटक. परंतु

या नाटकार्ी कशी वासलात लावली गेली याचवर्षयी जोतीराव म्हितात- “भटजोशी आपल्या मतलबी

धमाच्या थापा दे ऊन अज्ञानी शूद्रास कसकसे फसवून खातात व चिस्ती उपदे शक आपल्या चनुःपिपाती
धमाच्या आधाराने अज्ञानी शूद्रास खरे ज्ञान सांगून त्यास कसकसे सत्य मागावर आचितात, या सवच

गोष्टींचवर्षयी म्या एक लहानसे नाटक करून सन १८५५ सालात “दििा प्राईज कचमटीस” सादर केले .

परंतु तेथेही असल्या चभडस्त भटसभासदांच्या आग्रहामुळे युरोचपयन सभासदांर्े काही र्ाले ना, तेव्हा त्या
कचमटीने माझी र्ोपडी नापसंत केली. अरे ही दििा प्राईज कचमटी ही म्युचनचसपालटीर्ीर् धाकटी बहीि

म्हिण्यास काही हरकत नाही, कारि चतने या कामी शूद्रास उत्तेजन दे ण्याकचरता चकती चठकािी शूद्रात
चदवा लावून उजेड पाचडला आहे ते दाखीव. अखेरीस मी ते पुस्तक एकीकडे टाकून काही वर्षे

लोटल्यानंतर दु सरी लहानशी ब्राह्मिांच्या कसबाचवर्षयी नवीन र्ोपडी तयार करून आपल्या स्वतुःच्या
खर्ाने छापून प्रचसद्ध केली. तेव्हा एका माझ्या पुिेकर स्नेह्याने आग्रह करून त्या र्ोपडीच्या काही प्रती
एकंदर सवच शाळा खात्याकडे मुख्य अचधकाऱ्यांनी चवकत घ्याव्यात म्हिून त्याने मजकडू न त्या सवच
अचधकाऱ्यांस सूर्नापत्रे पाठचवली. परंतु यातील एकाही अचधकाऱ्याने भटांच्या भयास्तव एकसुद्धा र्ोपडी
खरे दी करून आपल्या नावास बट्टा लावून घेतला नाही.”

जेथे जोतीरावांच्या साचहत्यार्ी अशी वासलात लागत होती तेथे साचवत्रीबाई काय प्रकवा

सत्यशोधक कायचकते काय यांच्या साचहत्यार्ी काय परवड झाली असिार यार्ी कल्पनार् केले ली बरी. या
सवचर् कृतींर्ी चशवताचशवत न होईल यार्ी कटािाने दिता घे तल्यार्े चदसून येते. चवद्येर्ी प्रकवा

साचहत्यार्ी मक्तेदारी शेकडो वर्षे अबाचधतपिे उपभोगिाऱ्या उच्चभ्रूंनी आपली प्रचतक्रांचतवादी बैठक पक्की
क्रांतीवादी चवर्ारावर मात केल्याने प्रकर्षाने जािवते. हे चवधान कटू असले तरी सत्य असल्यार्े मोकळ्या

मनाने मांडीत आहे . इचतहासातील अनेक घटना याच्या सािीदार आहे त. क्रांतीवादी आचि प्रचतक्रांतीवादी
चवर्ार यांच्या संघर्षात क्रांचतवादी चवर्ारांना अनेकदा पराभव पत्करावा लागतो. जोतीरावांना आपल्या

आयुष्ट्यात जे कटू आचि चवदारक अनु भव आले होते त्यार्ी कडवट प्रचतचक्रय त्यांच्या उद्गारात व्यक्त
झाली आहे . ते म्हितात-

“जेव्हा मला अचतशूद्रांच्या मुलांमुलींकचरता शाळा असण्यार्ी फार जरुरी चदसल्यावरून, मी त्या

कामी अनेक भट सभासद करून त्या सवच शाळा त्यांच्या स्वाधीन करून, अचतशूद्रांच्या मुलामुलींकचरता
शाळा काढल्या, तेव्हा एकंदर सवच युरोचपयन गृहस्थांनी मला द्रव्याद्वारे फार मदत केली. त्या उदार

गृहस्थापैकी रे क्व्हन्यु कचमशनर रीव््ज्साहे ब यांनी जी मदत केली ती मी कधी चवसिार नाही त्या उदार
गृहस्थाने फक्त द्रव्यांद्वारे र् मदत केली इतकेर् नाही, परंतु त्या अचतशूद्रांच्या शाळात आपली धंदा
सांभाळू न वरर्ेवर येउन मुलांर्ी गती चवद्येमध्ये चकती झाली, याचवर्षयीर्ी र्ौकशी वारंवार करीत असे व

मुलांस चवद्या चशकण्याचवर्षयी उत्तेजन यावे, म्हिून तो फार झटत असे. त्यार्े उपकार अचतशूद्रांच्या
मुलांच्या हाडामध्ये चखळले आहे त. त्याजबद्दल त्यांनी आपल्या शरीरार्ी र्मी जोडे करून त्यांच्या पायात

घातले तथाचप ते त्यांर्े उत्तराई होिार नाहीत; त्यार्प्रमािे दु सरे काही युरोचपयन गृहस्थानी मला या कामी

फार मदत केली याजबद्दल मी त्यांर्े फार आभार माचनतो. त्या वेळेस त्याही कामी मला भट सभासद

घेण्यार्ी जरुरी पडली, यार्ी आतली कारिे पुढील एखादे प्रसंगी कळवीन, परंतु पुढे जेव्हा मी त्या शाळांत

अनु क्रमणिका

भटाच्या पूवचजांच्या कृचत्रमी पुस्तकांतील लबाड्या उघड्या करून मुलास दाखवू लागलो. तेव्हा त्यांर्ा

माझा आतल्या आत बोलण्यार्ालण्यामध्ये बेबनाव होऊ लागला. त्यांर्े म्हिण्यार्ा कल असा चदसून आला

की, या अचतशूद्रांच्या मुलांस चवद्या मुळीर् दे ऊ नये. जर कदाचर्त त्यास चशकचविेर् भाग पडले , तर त्यांर्ी
अिरओळख मात्र करून घ्यावी. माझे म्हििे असे होते की, त्यांना र्ागल्या प्रतीर्ी चवद्या दे ऊन चतजपासून

त्यास आपले बरे वाईट समजण्यार्ी शक्ती यावी. आता त्यांर्ा अचतशूद्रांस चवद्या न द्यावी यार्ा हे तू हा, की
ते लोक चवद्ववान होऊन आपिास ज्या सरकारच्या योगाने चवद्या चमळाली व तेिेकरून खरे कोिते हे समजू

लागले , त्या सरकारर्े परमचनष्ठ सेवक होऊन आपले पूवचजांनी त्याच्यावर केले ल्या जुलमार्ी आठवि

होऊन आपला सवचस्वी चधक्कार करतील प्रकवा कसा, हे बरोबर सांगता येत नाही असा जेव्हा माझे व त्यांर्े

मतामध्ये भेद पडू लागला तेव्हा मी त्यांर्े सवच कृचत्रम समजून त्या दोन्ही खात्यांतून एका बाजूला झालो”.
[डॉ. कृ. पं. दे शपांडे : अक्ग्नफुले , १९८२,]

मालाकार चवष्ट्िुशािी चर्पळू िकर यांनी स्वतुःला “मराठी भार्षेर्े चशवाजी” म्हिवून घेतले . परंतु

राष्ट्रवादार्ा उदोदो करीत असताना परक्या इंग्रजी भार्षेर्े दू ध प्राशन करून आचि डॉ. जॉन्सनच्या शैलीर्ी
सही सही नक्कल करूत या शब्द चशवाजीने जोतीरावांच्या अस्सल मराठमोळ्या भार्षेवर शब्दांर्े पट्टे चफरवून
त्या भार्षेर्ी हे टाळिी केली. जोतीरावांच्या भार्षेवर असे हल्ले र्ढचवताना जोतीरावांच्या चवर्ारगभच आशयार्े
चशवधनु ष्ट्य या शब्दप्रभूला पेलले नाही.

भूतकाळात आिखी डोकावू लागलो तरी काय चदसते ? उपेचित वगातील र्ोखामे ळा, गोरा कुंभार

या गोरा संतांर्ीही अशीर् उपेिा झाल्यार्े आचि रामदासांना राष्ट्रगुरू मानण्यार्ी प्रवृत्तीर्े पुढे

सरसावल्यार्े चदसून येते. अगदी अलीकडे घडले ली एक घटना येथे नमूद करण्यासारखी आहे . महात्मा
फुले जन्मशताब्दीच्या चनचमत्ताने पुिे नगरपाचलकेत कै. जेधे यांनी महात्मा फुले यांर्ा पुतळा उभा करण्यार्ा

प्रस्ताव मांडला आचि त्यास आपल्या परंपरे ला जागून सनातनी मंडळींनी एकजात चवरोध करून तो प्रस्ताव
फेटाळू न लावला. चवसाव्या शतकात अगदी अलीकडे अशी घटना घडू शकते तर एकोचिसाव्या शतकातील

अशा प्रवृत्तीबद्दल आियच वाटावयास नको. साचवत्रीबाईंच्या कायार्ी व साचहत्यकृतींर्ी का उपेिा झाली
असावी यार्ी यावरून सहज कल्पना करता येते.

या संदभात आिखी एक महत्तवार्ी बाब या चठकािी मला स्पष्ट करावीशी वाटते . एकोचिसाव्या

दोन चवर्ारप्रवाह प्रकवा प्रवृत्ती चदसून येतात. एक पचहला पुरोगामी चवर्ारांना सामोरे जाऊन स्वागत
करिारा आचि दु सरा, पुरोगामी चवर्ारांना कडाडू न चवरोध करिारा. पुरोगामी चवर्ारांर्े स्वागत

करिाऱ्यार्ी संख्या अथातर् अल्पशी आढळते. दु सरा वगच प्रचतगामी सडले ल्या प्रवाहातर् डु ं बत राहण्यात

धन्यता मानतो. हा वगच बहु जन समाजाच्या र्ळवळीशी फटकून वागतो. बहु जन समाजातील व्यक्तीर्े
कायचकतृचत्व व ले खनकतृचत्व या वगाच्या टीकेच्या माऱ्यात सापडते , हे हल्ले मोर्े बांधून अर्ूक वेळी धूतचपिे
केले जातात. जोतीराव आचि साचवत्रीबाई यांर्े वाङमय या हल्ल्यात सापडले तर त्यात नवल वाटण्यार्े

कारि नाही. आताशा कोठे जोतीरावांर्े वाङमय हे वाङमय म्हिून मान्यता पावत आहे . साचवत्रीबाईंच्या
वाङमयाला आचि कायचकतृचत्वाला तशी मान्यता अद्याचप चमळावयार्ी आहे . ही मान्यता दे ताना खळबळ
झाली तरी ती नचजकच्या काळात चमळिे अपचरहायच आहे .

भारतीय समाजक्रांतीर्े जनक म्हिून आज महात्मा जोतीराव फुले यांर्े यथाथचपिे विचन करण्यात

येते. साचवत्रीबाई फुले यांच्या कायचकतृचत्वार्ा भव्य, चवशाल पट पाचहल्यानंतर त्यार्े विचनही “भारतीय
समाजक्रांतीच्या जननी” असेर् करता येईल.
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हा ग्रंथ संपादन करीत असता अनेकांर्े साहाय्य झाले . त्यार्ा चनदे श करिे हे माझे कतृचत्व

समजतो. मा. दादासाहे ब झोडगे आचि त्यांच्या सुचवद्य पत्नी सौ. फुलवंतीबाई झोडगे यांर्े साहाय्य आचि

प्रेरिा याबद्दल पुनरुक्तीर्ा दोर्ष पत्करूनही मी मुद्दाम उल्लेख करीत आहे . त्यांच्याचशवाय साचवत्रीबाईंर्े
वाङमय ग्रंथबद्ध होिे अशक्यर् होते. झोडगेदांपत्याला कृतज्ञतापूवचक धन्यवाद.

या ग्रंथासंबधी मी महाराष्ट्रातील अनेक चवर्ारवंतांशी, साचहत्यकांशी अनेकवार र्र्ा केली. त्यात

प्रा. गं. बा. सरदार, प्रार्ायच मंगुडकर, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. रा. प्रर्. ढे रे. डॉ. भालर्ंद्र फडके, डॉ. य. चद.

फडके, डॉ. सुरेंद्र बारप्रलगे , डॉ. कृ. पं. दे शपांडे, श्री. महे श जोशी आदींर्ा समावेश होतो, या सवांनी मला
आपला अचभप्राय सांगून मागचदशचनही केले . याबद्दल मी त्यांर्े ऋि कृतज्ञतापूवचक नमूद करतो.

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळातफे हा ग्रंथ प्रकाचशत होत आहे ही माझ्या दृष्टीनें

आनंदार्ी आचि अचभमानार्ी बाब आहे . याबद्दल मंडळार्े व मंडळार्े चवद्यमान अध्यि डॉ. सुरेंद्र. बारप्रलगे

व मंडळार्े सवच सदस्य तसेर् अचधकारी व कमचर्ारी त्यांर्े मी मनुःपूवचक आभार मानतो. हे साचहत्य प्रचसद्ध

होऊ नये म्हिून प्रयत्न झाले , तरी सुद्धा मंडळार्े अध्यि डॉ. बारप्रलने चवर्चलत झाले नाहीत. त्यांनी
आपली वास्तव भूचमका कायम ठे वली व तसे सहकायच चदले .

हा ग्रंथ संपादन करण्याच्या कामी माझे सहकारी प्रा. र्ंद्रकांत घुमटकर यांर्े मला हरघडी मौचलक

साहाय्य झाले आहे . या कायास त्यांच्यामुळेर् र्ालना चमळाली व हे कायच वेळेस पूिच होण्यास मदत झाली.

माझे चवद्याथी श्री. जयवंत बगे, यांनी मुद्रिप्रत तयार करण्यात मदत केली. याचशवाय माझे

सहकारी प्रा. बी. बी. सोळसे, प्रा. बी. एम. बोबे आचि माझे चवद्याथी सवचश्री श्री. आर. बी. गुरव, श्री. व्ही.
जी. जाधव, श्री. जी. एम. भोसले , श्री. बी. एस. शेलार, श्री. सावेकर, श्री. तळावळे कर व महाचवद्यालयार्े
ग्रंथपाल श्री. सी. बी. कलावंत यांनी मुद्रिप्रत तयार करण्यात व तपासून दे ण्यात र्ांगले सहकायच केले
आहे . तसेर् टं कले खनार्े काम श्री. बी. आर. सावंत यांनी केले आहे . या सवांर्े मनुःपूवचक आभार.

शेवटी महाराष्ट्रातील माझ्या ज्या चहतप्रर्तकांनी मला हे कायच पूिच करण्यार्ा आग्रह केला व

प्रोत्साहन चदले त्यांच्यासह मी सवांर्ा ऋिी आहे .
गारगोटी

डॉ. मा. गो. माळी
संपादक.
संदभथ
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दु सऱ्या आिृत्तीसाठी संपादकाचे मनोगत
“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङमय” या मी संपाचदत केले ल्या ग्रंथार्ी पचहली आवृत्ती महाराष्ट्र राज्य

साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने ऑगस्ट १९८८ मध्ये प्रचसद्ध केली. सदर ग्रंथाला फार र्ांगला प्रचतसाद

चमळाला. त्यामुळे थोड्यार् कालावधीत या ग्रंथार्ी पचहली आवृत्ती संपली. अनेक लोकांनी सदर ग्रंथासाठी
माझ्याकडे आचि मंडळाकडे मागिी केली. परंतु प्रती चशल्लक नसल्याने त्यांना त्या उपलब्ध करता आल्या
नाहीत. सन १९९७ हे साचवत्रीबाई फुले यांच्या पुण्यचतथी शताब्दीर्े वर्षच असल्याने राज्यात व राज्याबाहे र

साचवत्रीबाईंच्या स्मृतीशताब्दी चनचमत्ताने अनेक कायचक्रम आयोचजत केले जािे स्वाभाचवक आहे . महाराष्ट्रात

तर हे स्मृतीशताब्दी वर्षच अथचपूिच व भावपूिच स्वरूपात साजरे होईल यात शंका नाही. या पाश्वचभम
ू ीवर
“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङमय” (आवृत्ती २ री) यार् वर्षात मंडळ प्रकाचशत करून एक र्ांगला योग

साधत आहे , याबद्दल संपादक या नात्याने मला समाधान वाटते. याबद्दल मी मंडळार्े अध्यि, सवच सदस्य
आचि महाराष्ट्र शासन यांर्े हार्मदक आभार मानतो.

सदर ग्रंथाच्या पचहल्या आवृत्तीत ‘संपादकार्े मनोगत’ यामध्ये मी साचवत्रीबाईंच्या कायार्ा

साधारि आढावा घेऊन ती काळापुढे धाविारी एक थोर िी होती. आपले पती महात्मा जोतीराव फुले

यांच्या खांद्यास खांदा लावून शैिचिक आचि सामाचजक िेत्रात त्यांनी केले ले कायच कसे लोकोत्तर होते ते

स्पष्ट केले . १९ व्या शतकातील आद्य चशचिका, आद्य मुख्याध्याचपका, समाजसेचवका, कवचयत्री, चवर्ारवंत

म्हिून त्यांर्े व्यक्क्तमत्व चकती समृद्ध होते हे मी पुराव्याचनशी मांडण्यार्ा प्रयत्न केले ला आहे . खरे पाहता
तत्कालीन मान्यवरांनी साचवत्रीबाईंर्ी थोरवी चवचवध स्वरूपात स्पष्ट केली आहे . हे सवच पुरावे आजही
उपलब्ध आहे त.

साचवत्रीबाई फुले समग्र ग्रंथाच्या अगोदर म्हिजे सन १९८० मध्ये “क्रांचतज्योती साचवत्रीबाई

जोतीराव फुले ” हा र्चरत्रग्रंथ चलहू न मी प्रचसद्ध केला. या ग्रंथार्े प्रर्ंड स्वागत झाले . लागोपाठ तीन
आवृत्या चनघाल्या. तथापी काही मोजक्या टीकाकारांनी साचवत्रीबाईंच्या या ग्रंथावर टीका केली. त्यामध्ये

साचवत्रीबाईंच्या छायाचर्त्राबद्दल जो आिेप घेतला गेला, त्याप्रमािे ते छायाचर्त्र संस्काचरत स्वरुपार्े
असल्याने त्याऐवजी रे खाचर्त्र समाचवष्ट करण्यार्ा मंडळाने चनिचय घेतला व तो मी मान्य केला. तसेर्

साचवत्रीबाई फुले यांर्े जे साचहत्य म्हिून या ग्रंथात समाचवष्ट केले ले आहे त्या सवच साचहत्यार्ी शहाचनशा

हस्तािर तंज्ञ आचि हायकोटच मान्य श्री. गज्जर यांर्ेकडू न करून घेतली. त्यांनी हे सवच साचहत्य, त्यार्ा
कागद, शाई, सह्या इत्यादी सवच बाबी आधुचनक वैज्ञाचनक साचहत्याच्या माध्यमातून तपासून पाहू न मला जो

तपशीलवार अहवाल चदला, तो आता दु सऱ्या आवृत्तीत शेवटी पचरचशष्ट स्वरुपात समाचवष्ट केला आहे .
यावरून या साचहत्याबाबत शंका घेण्यास वाव राचहले ला नाही.

मी चलचहले ल्या र्चरत्रगंथावर आमच्या टीकाकार चमत्रांनी जे आिेप घेतले त्यांर्ा मी काळजीपूवचक

अभ्यास केला. यासाठी राज्यातील कांही मान्यवर संशोधक, साचहक्त्यक आचि इतरांशी सखोल र्र्ा केली
आचि त्याप्रमािे समग्र वाङमयात समाचवष्ट असले ल्या माझ्या छापील ३५ पानी संपादकार्े मनोगत यामध्ये

सवचर् बाबींर्ा साधार परामर्षच घेतला असल्याने या ग्रंथावर कोित्याही प्रकारर्ी टीका झाली नाही. यार्ा
अथच यापुढे टीका होिार नाही असे नाही. चवधायक टीका झाल्यास त्यार्े स्वागत करावे असे माझे मत आहे .

तथापी काही मंडळी व्यक्क्तद्वे र्षापोटी प्रकवा असूयेपोटी चवकृत स्वरुपार्ी टीका करताना आढळतात. त्यांना
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त्यांच्यार् भार्षेत उत्तर दे िे अपचरहायच ठरते. मी माझ्या प्रदीघच संपादकीयामध्ये र्चरत्रग्रंथावर झाले ल्या सवच
आिेपांर्ा पुराव्यासह परामर्षच घेतला असल्याने सवांर्े समाधान होईल अशी आशा बाळगतो.

दु सरी एक महत्तवार्ी बाब म्हिजे “साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङमय” या मंडळाने प्रकाचशत केले ल्या

ग्रंथास त्यावेळर्े मंडळार्े अध्यि मा. डॉ. सुरेंद्र बारप्रलगे यांनी टीकाकारांच्या सवच आिेपांर्ा अभ्यासपूिच
असा परामर्षच घेतल्याने बहु तेकांर्े शंका-समाधान झाले आहे . यातून काही कोिाच्या शंका प्रकवा कोिार्े

आिेप असतील तर प्रथम माझे या ग्रंथातील संपादकीय आचि मा. डॉ. बारप्रलगे यांर्ी प्रस्तावना वार्ावी
असे मी सवांना आवाहन करतो. तसेर् अशा प्रकारच्या संशोधनपूिच ग्रंथासंबध
ं ीर्े संशोधन हे शेवटर्े असे

नसते ; या चवर्षयात भर घालण्यास आिखी वाव आहे असे माझे मत आहे . कारि संशोधन ही सतत
र्ालिारी अशी प्रचक्रया असून त्यादृष्टीने आपि सवांनी चवर्ार करण्यार्ी गरज आहे . मी संपाचदत केले ल्या
ग्रंथाबद्दल पुराव्याचनशी एखादी सूर्ना पुढे आल्यास मी त्या सूर्नेर्े मनापासून स्वागत करीन आचि माझ्या
दृष्टीने ती तपासून पाहू न जरूर तर त्या सूर्नेर्ा क्स्वकार करुन त्याप्रमािे कायचवाही करीन असो.

“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङमय” या ग्रंथार्ी दु सरी आवृत्ती प्रचसद्ध करण्यासाठी अचलकडे र्

ज्यांर्े आकक्स्मत दु ुःखद चनधन झाले ते मंडळार्े अध्यि कै. मा. चवद्याधर गोखले यांर्े मी प्रथम नम्रतापूवचक
आभार मानतो. तसेर् चवद्यमान अध्यि मा. डॉ. मधुकर आष्टीकर, सचर्व आचि मंडळार्े सवच सदस्य आचि
महाराष्ट्र शासन यांर्े मी पुन्हा आभार मानतो आचि धन्यवाद दे तो.
३ जानेवारी १९९७
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ज्ञानज्योती साणित्रीबाई फुले
जन्म-३ जानेवारी १८३१

चनधन-१० मार्च १८९७
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महात्मा िोतीराि फुले ि दत्तकपुत्र णच. डॉ. यशिंत

अनु क्रमणिका

युगपुरूे िोतीराि फुले ि युगस्त्री साणित्रीबाई फुले
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साणित्रीबाई फुले आणि फाणतमा शेख त्यांच्या
शाळे तील दोन णिद्यार्णर्नींसह
(शंभर वर्षापूवी चनगेचटव्हवरून तयार केले ले दु र्ममळ छायाचर्त्र)

अनु क्रमणिका

साणित्रीबाई फुले यांच्या ‘काव्यफुले ’
या काव्यसंग्रहािरील मुखपृष्ठ
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साणित्रीबाईंनी दु ष्ट्काळात उघडले ल्या अन्नछत्राचे दु र्णमळ छायाणचत्र

महात्मा फुले यांनी हणरिनांसाठी खुली केले ली णिहीर
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नायगाि, ता. खंडाळा, णि. सातारा येर्ील साणित्रीबाईंचे िन्मघर

अस्पृशयांसाठी म. फुले यांनी काढले ली भारतातील पणहली शाळा
अणहल्याश्रम
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तात्यासाहे ब णभडे यांचा बुधिार पे ठेतील िाडा.
फुले दांपत्याने भारतातील पणहली मुलींची शाळा याच िाड्यात सुरु केली.

पुिे येर्ील णिश्रामबाग िाडा. या णठकािी इ. स. १८५२ मध्ये णब्रटीश सरकारकडू न
म. िोतीराि फुले ि साणित्रीबाई फुले यांचा सत्कार करण्यात आला.
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काव्य फुले

रर्चयत्री

साणित्री िोतीबा

१८५४
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१
“प्रास्तणिका”
अर्मपत फुले ही तुम्हा सुगंधी सार्ी

काव्यात ओवते माळ करुचनया त्यांर्ी
आहे त मजेर्ी काव्यफुले ती सारी

वासाने तयाच्या शांचत चमळे अंतरी
(र्ाल बदलू न)

मनोरंजक उपदे श हे ......गाऊनी
बुचद्धगम्य रम्य आहे ......गाऊनी

नीचत चशिि सुबोध हे ......गाऊनी
ज्ञान भावनाही पाहे ......गाऊनी
आभार मानते सहाय्यकारी यार्े

चमशनरी छापार्े ले खचनक मदतीर्े

प्रास्ताचवका असे हे पुढे ठे चवते वार्ा

स्वीकार करा तुम्ही या नजराण्यार्ा
२
अपथ णिका
(िसंतणतलका)
मजवर सकळार्ी भाव भक्क्त चवशाला
हृदय भरुचन येते वाटते हे कशाला

उपकर कृचत आहे भार होई मनाला

सुजन चहतकारांना अर्मपते ही सुमाला
–साणित्री िोतीबा
इ.स. १८५४
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३
णशि प्रार्थना
(ओिी)
सत्य सुंदर चशव थाट । चशरी शोभे जटाजपळट ॥

वाहती गंगाधरा उत्कट ॥ र्तुदचश चवद्येच्या ॥ १ ॥
चत्रलोर्न चत्रचतिु ललाट ॥ चत्रपुरांतक चत्रभुवन चत्रपट

स्कंधी सपचनृत्यार्ा थयथयाट ॥ र्ाले कता कमच चक्रयेर्ा ॥ २ ॥
चनलकंठ र्षट्गुि सुंदर ॥ चवलसे गळा चदव्य हार ॥

र्तुुःर्षष्ट कला संसार ॥ सुशोभे मोि फुलांर्ा ॥ ३ ॥
अज्ञानीस ज्ञान दे िे पूिच ॥ र्तुभद्र
च ार्ी स्वयंभू खूि ॥
करी व्याघ्ांबर वेस्टि ॥ ऐसे अचभरूप चशवार्े ॥ ४ ॥

नमस्कार तुज चशवप्रभो ॥ आचद चनर्ममक स्वयंभचु वभो ॥

अज्ञान नष्ट कारी, वर सवा लाभो ॥ प्राथचना ही साचवत्रीर्ी ॥ ५ ॥
४
णशिस्तोत्र
चशव तुझे जपे स्तोत्र
प्रेम भावे गातसे मी
चवश्वंभरा तू महे शा

सद्धावे तुला वंदी ॥

(श्लोक : वंसतचतलका)

ज्याने गुिे जगत मौचलक चनर्ममयेले

ज्यार्े कृपे सकल ब्रह्मचत्रलोक डोले

त्या शंभल
ू ा पुजुचनया वर मागते मी?
चजव्हे वरी बसुचन तू रचर् काव्य नामी
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५
छत्रपती णशिािी
(अनु ष्टभ)
छत्रपती चशवाजीर्े । प्रातुःस्मरि करावे
शूद्राचद अचतशूद्रांर्ा । प्रभु वंदू मनोभावे

नळराजा युचधचष्ठर । द्रौपदी ही जनादच न

पुण्यश्लोक पुरािात । इचतहासी चशवानन
६
स्िागतपर पद्य
सुचदन उगवला....या बाळा....आजला
हर्षे वंदुचन तुम्हाला

स्वागत कचरती आजला

मुलामुलीर्े पालक जमले
सुजन थोरही येथे आले

उपकृत आम्हा तुम्ही केले
प्रमुचदत चवनये....आपले

स्वागत कचरती....या बाळा....आजला
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७
ईशस्तिन
नमन तुला । शंकरा । श्रीधरा ॥ धृ ॥
नीलकंठ चशवशंभू सदाचशव
तुचजया र्रिी आमर्ा भाव
अज्ञानी ले करा । उद्धरा ॥

आम्ही ले करे तुला प्रार्मथतो
चवद्या दे ई ज्ञान इक्च्छतो

दै न्यासुर संहारा । श्रीधरा ॥
८
िोतीबांना नमस्कार
(अनु ष्टुभ)
जोचतबांना नमस्कार । मनोभावे करतसे

ज्ञानामृत आम्हां दे ई । अशा जीवन दे तेस

थोर जोचत दीन शूद्रा । अचतशूद्रा हाक मारी
ज्ञान ही ईर्षा दे ई । तो आम्हाला उद्धरी
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९
िोणतबाचा बोध
(अभंग)
स्वामी जोतीबांच्या । लागे मी र्रिी
त्यांर्ी गोड वािी । मनी घुमे

महार मांगांर्ी । करते मी सेवा
आवडीच्या दे वा । स्मरूचनया

सेवा सत्यधमच । दे ई समाधान
ठे वी शांत मन । आपले रे

जोचतबांर्े बोल । मनात परसा
जीवार्ा आरसा । पाहते मी

सेवच्े या भावाने । सेवा जे कचरती
धन्यता पावती । मानवात

ऐसा बोध दे ती । अनु भवे जोती
मनात ठे चवती । साचवत्री मी
१०
संसाराची िाट
(अभंग)
माझ्या जीवनात । जोचतबा स्वानंद ॥
जैसा मकरंद । कळीतला ॥

ऐसा भाग्यवंत । असेल तुजला ।
नसे आनंदाला । पारावार ॥

पोरे बाळे ऐसे । भवजंजाळार्े ।
ओझे वाहण्यार्े । काम तुझे ॥

करून प्रपंर् । आहे तो कठीि ॥
बोलू न हा शीि । जाईक का? ॥

अनु क्रमणिका

शांतता आपली । ठे वावी प्रपंर्ी ।
हीर् वाट सार्ी । संसारात ॥
११
तेच संत
(अभंग)
वार्े उच्चारी । तैसी चक्रया करी
तीर् नरनारी । पूजनीय ॥

सेवा परमाथच । पाळी व्रत साथच
होई कृताथच । तेर् वंद्य ॥

सुख दु ुःख काही । स्वाथचपिा नाही
परचहत पाही । तोर् थोर ॥

मानवार्े नाते । ओळखती जे ते
साचवत्री वदते । तेर् संत ॥

अनु क्रमणिका

१२
आमची आऊ
(अष्ट मात्री)
आमर्ी आऊ । फार कष्टाळू
प्रेमळ होती । होती दयाळू
सागर वाटे । उथळ ििी

आभाळ ठें गिे । चतच्याहु नी ॥
आऊ आमच्या । घरी आली
टाक होऊन । पहा बैसली
मूर्मतमंत जिु । चवद्यादे वी

हृदयी आम्ही । चतला साठवी ॥
१३
रािी छत्रपती ताराबाई
(पद्य)
छत्रपती प्रसहासनीर्ी एक रािी ताराबाई

कोल्हापूरर्ी जगदं बा मचहराष्ट्रार्ी अंबाई
शत्रुवर घाली छापा काळ तयार्ी ती होई
जेरीस शत्रूला करून करी बेफाम र्ढाई
न्हाऊन टाकी रिभूमी
शत्रु रक्तानी सारी

र्पलता चवजेर्ी जैसी
तशीर् कडाडे संहारी

ही एकर् शूर रिगाजी छत्रपती ताराबाई
चशवधनू प्रतापी माझी वीरांर्ी रिदे वाई

जयभवानी जयजयकार जय तारारािी ललकार
चतज करी मी नमस्कार शूर दे वीर्ा जयजयकार
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र्ाल कटाव.....
कोल्हापूरर्ी महान रािी
छत्रपती शोभते भूर्षिी

शु भहस्ते तलवार भवानी

ताराबाई असुरमदीनी ॥ १ ॥
ताराबाई माझी मदीनी

भासे र्ंचडका रिांगिी

रिदे वी ती श्रद्धास्थानी

नमन माचझये चतचर्या र्रिी ॥
१४
माझी िन्मभूमी
(पद्य)
नायगांव हे माझे माहे र जुनाट गांव खेडे
तयार्े छान गीत पवाडे ॥ ध्रु ॥

रामकाली होती माकडे पांडवांर्े कोल्हे
पुढे ते रठ्ठवंशी झाले

चशवप्रभूने राज्य स्थाचपले कुिबी मराठ्यांर्े
स्वराज्य झाले लोकचहतार्े

नायगांव खेडे सुखसमृद्धीर्े असे

र्ालवी पाटीलकी कारभारी नेवसे

यार् कुळामध्ये मी नारी जन्म घेतसे

अशी जन्मभू मला वंदनीय प्रेम चतयेवर जडे
गातसे चतर्े गीत र्हु कडे ॥ १ ॥

बारा बलु ती बारा अलु ती चकतीक जाती जमाती
चशवारात या सुखे नांदती

पाऊसपािी छान पडतसे येती चपके सारी
चवचहरीवर फळे फुले गोचजरी

गुलजार पिी गाती मनोहर चफरती फुलपांखरे
ऐसा चनसगच चतथे वावरे

बळी राजा थोर होई शेतकरी दानशूर

जिू माझी जन्मभूमी बळीर्े कश्यपपूर

आम्ही तयांर्े वंशज रडगािे नर् गािारे
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जन्मभूचमही मला सांगते फुले कराया ती
तीर् उधळते मी चतजवरती ॥ २ ॥
१५
णपिळा चाफा
(अक्षर छं द)
चपवळा र्ाफा
रंग हळदीर्ा

फुलला होता

हृदयी बसतो ॥ १ ॥
नाव तयार्े

सुविच र्ंपक

सृष्टी दाचगना

मनास पटतो ॥ २ ॥
रंग मजेर्ा

ढं ग चदमाखही
गंध तयार्ा

शरीप्रर खेळतो ॥ ३ ॥
चशव सत्यार्े
सुदंशु भूर्षि
सुंदरतेर्ा

पुतळा जिू तो ॥ ४ ॥
ध्येयपूतीर्ा

रंग हळदीर्ा

त्याग गुिार्ा

प्रचतक शोभतो ॥ ५ ॥
जैसे रतीला

मदन खेळवी
तैसे कवीर्े

मन र्ेतचवतो ॥ ६ ॥
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गूढपिे तो

मनात चशरुनी
काव्य कराया

उन्मुख करतो ॥ ७ ॥
नेत्र नाचसका

रचसक मनाला
तृप्त करूनी

मरून पडतो ॥ ८ ॥
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१६
िाईचे फुल
(अक्षर छं द)
फूल जाईर्े

पहात असता
ते मज पाही

मुरका घेऊन ॥ १ ॥
सफेत रंगी

गंध मनोहर
प्रफुल्ल होई

जाय हरकुन ॥ २ ॥
हास्य गोडवे

नजर लाजरी
उठे काहू र

मज मनातून ॥ ३ ॥
पंर् दलार्े

सुरेख फुलते
जिु बोलते

मनात चशरुनी ॥ ४ ॥
म्हिे त्यास मी
काय हवे तुज
एक चवनंती

ते करी हसुन ॥ ५ ॥
करी आग्रह

मजला फुल ते
जवळ घेई

मजशी तोडू न ॥ ६ ॥
रीत जगार्ी

कायच झाल्यावर
फेकुन दे ई
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मजला हु ं गुन ॥ ७ ॥
१७
िाईची कळी
(पद्य)
सुंदर चकती ही कळी जाईर्ी ॥ ध्रु ॥
छटा गुलाबी चतच्या भोवती

चदसे सुरेख कोवळी जाईर्ी ॥ १ ॥
चतर्े तरुिपि छान चवकसले

पंर्दळी असे कळी जाईर्ी ॥ २ ॥
रात्री बनते जिू रती ती

सुगंध खेळवी कळी जाईर्ी ॥ ३ ॥
नष्ट होऊनी जाय अखेरी

अशीर् मानव कळी जाईर्ी ॥ ४ ॥
१८
गुलाबाचे फूल
(अभंग)
गुलाबार्े फूल

आचि कन्हे रीर्े

स्वरूप दोघांर्े

एक चदसे ॥ १ ॥

डोंबकावळा तो

नसे राजहं स

कृष्ट्ि आचि कंस

दु जे असे ॥ २ ॥

शाम भट्टार्ी ती

तट्टािी इंद्रार्ी

ऐरावत सार्ी

शोभेल का ॥ ३ ॥
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तशी दोन्ही फुले

असती वेगळी

योग्यता आगळी

गुलाबार्ी ॥ ४ ॥

गुलाबासारखा

मानव हा प्रािी

साचवत्रीर्ी वािी

ध्यानी आिा ॥ ५ ॥

१९
फुलपाखरू ि फुलाची कळी
(पद्य)
फार दे खिे

फुलपाखरू

होते सुंदर

छान मजेर्े

सतेज डोळे

पवळे रंगी

बोलके होते

हसते त्यार्े

पंख रे शमी

त्यावर गोल

लहान मोठे

चपत रंगार्े

पाय मोडके

परी भरारी

बागडिेही

सुंदर त्यार्े ॥ १ ॥

त्यास पाहु चन

भुलून गेली

आतुर होई

कळी फुलांर्ी

होती कोवळी

भारी सुंदर

मनाने झाली

प्रचमला त्यार्ी

आपुलकीने

खुिवी त्याला

मागचप्रचतिा

करते त्यार्ी

ये तू धावत

फुलपाखरा

मनात प्रर्ती

कळी फुलार्ी ॥ २ ॥

झे प घेऊन

फुलपाखरू

चतच्या जवळी

वसे मजेने

भारावले ली

मधुकचलका
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ओढू न घेई

उत्कटतेने

रूप चतयेर्े

करी चवक्च्छन्न

नकोसे केले

चतजला त्याने

शोर्षून काढी

मध चतयेर्ा

चर्पाड केले

चतला तयाने ॥ ३ ॥

र्व घेऊचन

करी दू र ती

तीजकडे ते

जरा न पाही

चतला टाकुनी

दु सरीकडे

जावयास त्या

लाजही नाही

कोि कोठली

कळी फुलांर्ी

जुनी चवसर

नवीन पाही

रीत जगार्ी

उच्छृ खल ही

पाहु चनया मी

क्स्तचमत होई ॥ ४ ॥
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२०
मानि ि सृष्टी
(पद्य)
पाऊस पडला चशवारात या चनमचल झाली सृष्टी
फळाफुलांना कडधान्यांना पोर्षक दे ई पुष्टी

चझमचझम येई पाऊस पडतो बहरली सृष्टी सारी
फळाफुलांर्ा वेलबुट्टीर्ा नेसते शालू भारी

कोचकळ गाते कहु कहु नी मोर डोलु नी नार्े
फुलाभोवती आनंदाने चफरती भुग
ं े र्ांर्े

सुंदर सृष्टी सुंदर मानव सुंदर जीवन सारे

सद्भावाच्या पजचन्याने बहरूनी टाकू “वा” रे
मानवी जीवन हे चवकसूया

भय प्रर्ता सारी सोडु चन या
इतरा जगवू स्वतुः जगूया

मानवप्रािी चनसगचसृष्टी द्वय चशक्क्यार्े नािे

एकर् असे ते म्हिुचन सृष्टीला शोभवु मानव ले िे
२१
शू द्रांचे दु खिे
(अनु ष्टुभ)
दोन हजार वर्षांर्े । शूद्रा दु खिे लागले
ब्रह्मचवचहत सेवर्
े े । भू-दे वांनी पछाडले

अवस्था पाहु चन त्यांर्ी । होय शब्दी मन उठे

सुलभ मागच कोिता काय । चवर्ारे बुचद्ध अटे
शूद्रांना सांगण्याजोगा । आहे चशिि मागच हा
चशििाने मनु ष्ट्यत्व । पशु त्व हाटते पहा
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२२
द्रष्टा किी
(कदडी)
काव्य ज्ञानार्ा भक्त असे मोठा
नवरसार्ा तो भरले ला कोठा
ओघ काव्यार्े वाहतात तोंडी

तया “द्रष्टा” वर दे ई नव-र्ंडी ॥ १ ॥
दे वी चजव्हे वर बसुचन काव्य गाई
धवल गंगाजल शंभु जटा धारा

काव्य वार्ेतुन वाहती “मधुरा” ॥ २ ॥
सरोवर मानस सुवाचसक फुलांर्े
चतथे बांचधतो महान कमळांर्े
र्ार चवद्येर्ी र्ौसष्ट कलांर्ी

सुबक नवरत्ने त्यावर रसांर्ी ॥ ३ ॥
कधी कल्पी मी “चवश्व” चमत्र आहे
काव्य माझे हे प्रचतसृष्टी आहे

चदव्य सृष्टीर्े काव्य हे तयार्े

जीिे राहते सुंदर चशव सार्े ॥ ४ ॥
२३
खुळे काव्य ि खुळा किी
(पद्य)
कक्ल्पत रर्तो कवी काव्य
सुखदु ुःखे तो कधी भव्य
अनु भव घेतो स्वगार्ा

भोग भोगतो नरकार्ा
ििात रडतो
रडत नार्तो

दे व आळचवतो
अघचटत रर्तो खुळे काव्य
सुरात गातो कवी चदव्य
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नजरे समोर उभी परी

प्रेम कवीवर पचर करी
क्स्मत हसुनी
गोड बोलु नी

त्यास चवनवुनी
जवळ घेऊचन र्ुचं बतसे

कवीच्या मनी चर्त्र चदसे
२४
मनू म्हिे
(ओिी)
नांगर धरती । शेती जे करती ।

मठ्ठ ते असती । मनु म्हिे ॥ १ ॥
करू नका शेती । सांगे मनु स्मृती ।
धमाज्ञा करती । ब्राह्मिास ॥ २ ॥

शूद्र जन्म घेती । पूवीर्ी पापे ती ।

जन्मी या फेडती । शूद्र सारे ॥ ३ ॥
चवर्षम रर्ती । समाजार्ी रीती ।

धूतांर्ी ही नीती । अमानव ॥ ४ ॥
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२५
ब्रह्मिंती शेती
(ओिी)
बह्म असे शेती । अन्नधान्य दे ती ।
अन्नास म्हिती । परब्रह्म ॥ १ ॥

शूद्र करी शेती । म्हिूचनया खाती ।
पक्वान्न झोडती । अहं लोक ॥ २ ॥
दारूडे बोलती । तैसे हे वागती ।

मतलब नीती । वार्ाळांर्ी ॥ ३ ॥
जे कचरती शेती । चवद्या संपादती ।
तया ज्ञानवंती । सुखी करी ॥ ४ ॥
२६
श्रेष्ठ धन
(अनु ष्टुभ)
प्रातुःकाळी करी बाळा । शौर्ाचद मुखमाजचन
होऊचनया शु चर्भूत
च । वंदू माता चपता जन
स्मरू शंभो गुरू दे व । अभ्यासी रमवू मन

घरी जाय दवडू नको । लाभदायी हे चदन
अभ्यास करी चवद्येर्ा । चवद्येस दे व मानु न

घे नेटाने चतर्ा लाभ । मनी एकाग्र होऊन
चवद्या हे धन आहे रे । श्रेष्ठ साऱ्या धनाहू न

चतर्ा साठा जयापाशी । ज्ञानी तो मानती जन
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२७
बाळास उपदे श
(अनु ष्टुभ)
करिे काम आजी ते । आतार् कर खेर्ुन

जे दु पारी करायर्े । ते आतार् कर जाऊन
ििानंतरर्े काम । या िचि कर ठोकुन

झालं काम की नाही । न पुसे मृत्यु कारि
२८
इंग्रिी माऊली
(अभंग)
इंग्रजी माऊली । इंग्रजी वैखरी
शूद्रांना उद्धारी । मनोभावे ॥

इंग्रजी माऊली । नाही मोंगलाई
नाही पेशवाई । मूखचशाही ॥

इंग्रजी माऊली । दे ई सत्य ज्ञान
शूद्राला जीवन । दे ई प्रेमे ॥

इंग्रजी माऊली । शूद्रांना पान्हा पाजी
संगोपन आजी । करतसे ॥

इंग्रजी माऊली । तोडते पशु त्व
दे ई मनु ष्ट्यत्व । शूद्रलोका ॥
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२९
निस
(अभंग)
गोट्याला शेंदूर । फासुचन ते लात
वसती दे वात । दगड तो ॥

म्हसोबा खेसोबा । भयंकर दे व
तयावर भाव । ठे वोचनया ॥

नवस कचरती । बकरू मारीन
नवस फेडीन । बाळजन्मी ॥

धोंडे मुले दे ती । नवसा पावती
लग्न का करती । नारी नर ॥

साचवत्री वदते । करूचन चवर्ार
जीवन साकार । करूचन घ्या ॥
३०
शू द्र शब्दाचा अर्थ
(अभंग)
शूद्र या शब्दार्ा । नेचटव्ह हा अथच
जेते जे समथच । शूद्रा लावी ॥

चजत झाले शूद्र । इरािी भटार्े
भट इंग्रजार्े । उग्र शूद्र ॥

खरे शूद्र धनी । होते इंचडयार्े
नाव असे त्यांर्े । इंचडयन ॥

होते पराक्रमी ॥ आमर्े पूवचज
त्यांर्ेर् वंशज । आपि रे ॥
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३१
बळीचे स्तोत्र
(अनु ष्टुभ)
बलु त्यांर्े बळीराज्य । दानव दै त्य पावन

दानशूर बळी होता । सुखी त्यांर्े प्रजानन

राज्यात सवच संतोर्षी । त्यार्े चत्रलोकी कीतचन
स्वयंभु धमच राज्यात । होतसे शाि मंथन

यज्ञ याग सुरू होते । दान चमळते कांर्न
डोई मुगुट रत्नांर्ा । उभयता अचभजन

प्रवध्यावली बचळपत्नी । उभयता अचभजन

मनोभावे बचळवंध्या । त्यार्े गाऊ संकीतचन
पूवचज आपले हे र् । गुरू त्यार्े शु क्रानन

त्यांना पदोपदां बंदू । वंशज
ं त्यांर्े आपि

तू पुण्यात्मा बळीराजा । स्तोत्र गाती तुझे जन
३२
इंग्रिी णशका
(अभंग)
स्वावलं बनार्ा । उद्योग प्रपंर्
ज्ञान धन संर् । करी यत्ने ॥

चवद्येचवि गेले । वाया गेले पशु

स्वस्थ नका बसू । चवद्या घेिे ॥
शूद्र अचतशूद्र । दु ुःख चनवाराया

इंग्रजी चशकाया । संचध आली ॥
इंग्रजी चशकूचन । जातीभेद मोडा
भटजी भारूडा । फेकुचनया ॥
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३३
मातीची ओिी
(ओिी)
धरतीर्ी माती । रंगीबेरंगी ती ।
काळी पांढरी ती । चशवारात ॥

काळसर माती । चपकपािी दे ती ।
फळे फुले शोभती । चशवारात ॥

पांढरीला मळू न । कौले चवटा करून ।
राहती घरे बांधून । चशवारात ॥

मातीर्ा मचहमा । सांगावा चकती हा ॥
मातीर्े नाते अहा । चशवारात ॥
३४
णशकिे साठी िागे व्हा
(पद्य)
उठा बंधुनो अचतशूद्रानो

जागे होऊचन उठा

परंपरे र्ी गुलामचगरी ही

तोडिेसाठी उठा
बंधूनो चशकिेसाठी उठा ॥ ध्रु ॥

गेले मे ले मनु पेशवे

आंग्लाई आली

बंदी मनु र्ी चवद्या घेण्या

होती ती उठली ॥

ज्ञानदाते इंग्रज आले

चवद्या चशकुचन घ्या रे

ऐसी संधी आली नव्हती

हजार वर्षे रे

मुलाबाळांना आपि चशकवू

आपिसुद्धा चशकू

चवद्या घेऊनी ज्ञान वाढवून

नीतीधमचचह चशकू
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नसानसातून इर्षा खेळवू

चवद्या मी घेईन

शु द्रत्वार्ा डाग हा माझा

चनपटू न काढीन

राज्यात बळीच्या

आम्हास चवद्या घडो

यशार्ी आमच्या

दुं दुभी नगारे झडो

“इडाचपडा टळो”

या कायी भट न पडो ॥

असे गजूचनी चवद्या चशकण्या

जागे होऊन झटा

परंपरे च्या बेड्या तोडु चन

चशकण्यासाठी उठा ॥ १ ॥

३५
शू द्रांचे परािलं बन
(अनु ष्टुभ)
शूद्र आचि अचतशूद्र । अज्ञानाने पछाडले
दे व धमच रूढी अर्ी । दाचरद्र्याने गळाले

सुखार्ी नसते हाव । दु ुःखास सुख मानती
चवधाते चनर्ममले जैसे । रहावे बोध सांगती

वैरागी भट मागोती । चफरती काम सोडु नी

करा चनफचळ र्ाकरी । स्वगीय पुण्य प्रर्तुचन
ज्ञानार्े नसती डोळे । म्हिोचन न चदसे दु ुःख
स्वावलं बी नसे शु द्र । क्स्वकारती पशू सुख
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३६
बोलकी बाहु ली
(अनु ष्टुभ)
सुंदर माझी बाहु ली

नाव असे चतर्ं सोनु ली

उर्लु न चतला हळू घेते
नजरे पुढती मी धरते

हसू लागली
फुलू न गेली

बोलू लागली
खेळ ग ताई ती वदली

फेकी मज वर मग झे ली

चतर्े ऐकुचन जीव भ्याला

कसं फेकू मी वर चतजला
असे खेळुचन

खाली पडु चन

जाईल मरुचन
उरी धरुचन मी चतजला
वदे गाल र्ुब
ं ुचन चतला

खेळ घातकी नर् व्हावा

काळ न साथी कटू दावा
असं तू खेळे
बरं का बाळे
ऐक सोनु ले
माझा तुजला सुबोध हा

चहतकर होईल तुला पहा
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३७
तयास मानि म्हिािे का?
(पद्य)
ज्ञान नाही चवद्या नाही
ते घेिेचर् गोडी नाही

बुद्धी असुचन र्ालत नाही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ १ ॥
दे रे हरी पलं गी काही

पशूही ऐसे बोलत नाही
चवर्ार ना आर्ार नाही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ २ ॥
पोरे घरात कमी नाहीत

तयांच्या खाण्यासाठीही

ना करी तो उद्योग काही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ ३ ॥
सहानु भत
ू ी चमळत नाही

मदत न चमळे कोिीर्ीही
पवा न करी कशार्ीही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ ४ ॥
जोचतर्ष रम सामुचद्रक हो

स्वगच नरकाच्या कल्पनाही
पशु त नाही त्या जो पाही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ ५ ॥
बाईल काम करीत राही
ऐतोबा हा खात राही
पशू पिात ऐसे नाही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ ६ ॥
संसारी दाचरद्र्य राही

पांघरून तयावर नाही

प्रनचदती सगळे लोकही
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तयास मानव म्हिावे का? ॥ ७ ॥
चलहीिे वार्िेही नाही
उपदे श पटायर्ा नाही

पशून
ं ा कळे ते न कळे ही

तयास मानव म्हिावे का ॥ ८ ॥
पशु त्वार्ी लज्जा नाही

त्यालार् मानीतो सुखही
पशु जीवार्ी लििे ही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ ९ ॥
दु सऱ्यास मदत नाही

सेवा त्याग दया माया ही
जयापाशी सद्रुि नाही

तयासा मानव म्हिावे का? ॥ १० ॥
गुलामचगरीर्े दु ुःख नाही

जराही त्यास जािवत नाही
मािुसकीही समजत नाही

तयास मानव म्हिावे का ॥ ११ ॥
पशु पिी माकड मािुसही
जन्ममृत्यू सवांनाही

यार्े ज्ञान जराही नाही

तयास मानव म्हिावे का? ॥ १२ ॥
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३८
इंग्रिी माऊली
(पद्य)
पेशवाई गेली ॥

इंग्रजी माऊली आली ॥
चनराशेर्ा गदच अंधार

नरक स्वगार्े भय अचनवार
न्यूनगंडार्े मनी चवर्ार

अशा या काळी, इंग्रजी माऊली आली ॥
दू र फेकुचन रूढी द्यारे
परंपरे र्ी मोडु चन दारे

चलहीिे वार्िे चशकून घ्यारे

छान वेळ आली..... इंग्रजी माऊली आली ॥
भटधमांच्या क्लृ प्त्या नाना
अज्ञानामुळे शूद्रजनांना

चपळती छळती बहु तयांना

पेशवाई मे ली..... इंग्रजी माऊली आली ॥
भटशाहीर्े राज्य जळाले

शहािे इंग्रज चवजयी झाले
शूद्र जनांना चहत हे ठरले

मनूस्मृती मे ली..... इंग्रजी माऊली आली ॥
शूद्र जनांना ज्ञान सावली
अचतशूद्रांर्ी पालनवाली

इंग्रज सत्ता सुखकर झाली

भयानकता गे ली..... इंग्रजी माऊली आली ॥
दे श इंचडया नाही कुिार्ा

इरािी बहान यवन हु िांर्ा

असा खरा तो इंचड रक्तार्ा

ठोक रे आरोळी..... इंग्रजी माऊल आली ॥
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३९
सामुदाणयक संिाद पद्य
(पाच पाच मुलींचे पाच गट)
पचहला गट
सरस्वतीर्ा हा दरबार खुला जाहला पाहू र्ला

शाळे मधुचन चशकुचन घेऊ ज्ञान चमळवू र्ला ग र्ला
शाळे त जाऊ र्ला ग र्ला
दु सरा गट
आहे काय ग दरबारात उगार् कटकट खेळू र्ला
काही नाही या शाळे त फुगडी खेळ र्ला ग र्ला
खेळायला जाऊ र्ला
चतसरा गट
तुमर्ं बोलिं पटत नाही घरर्ी कामं करू र्ला

मदत आईस थोडी करूनी मोदऊ चतला र्ला ग र्ला
आईस संतोर्ष र्ला ग र्ला
र्वथा गट
थांबा थोडे काय करावे आईस चवर्ारू आचध र्ला
खेळ, घरकाम की शाळा तीर् सांगेल बघू र्ला
चतर्ा सल्ला घेऊ र्ला
आई
अचभमानाने जगण्यासाठी चशकून घ्या जा शाळे ला ।
मनु ष्ट्यार्ा खरा दाचगना चशिि आहे घ्या र्ला
जा शाळे ला जा शाळे ला

काम पचहलं चशकायर्ं आहे . दु सरं काम खेळ खेळा
जमे ल तेव्हा झाडिं पुसिं हात लावा घरकामाला

जा आचध जा शाळे ला
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सगळ्या चमळू न
सरस्वतीच्या दरबारात चशिि घेिेस जाऊ र्ला
चवद्यादे वीस प्रसन्न करूचन वर मागू चतजला र्ला
अज्ञानार्ी दाचरद्रयार्ी गुलामचगरीही तोडू र्ला

युगायुगार्े जीवन आपले फेकून दे ऊ र्ला र्ला
नकोर् इच्छा आरामार्ी
ईर्षा धरूचन चशििार्ी

संधी घ्या तुम्ही छान आजचर्
अनु कुलता बघ कालगतीर्ी

न कुरकुरता न आळसता शाळे त जाऊ चशकू र्ला
गुलामचगरीर्ी युगायुगार्ी बेडी तोडू र्ला र्ला
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४०
अज्ञान
(पद्य)
एकर् शत्रू असे आपला

काढू चपटु न चमळु चन तयाला
त्याच्याचशवाय शत्रूर् नाही
शोधूचन काढा मनात पाही
शेधाला का

पाचहला का
चवर्ार करूनी सांग ले करा
नाव तयार्े बोल भरभरा
हरलास का
कबूलर् का

सांगते पहा दृष्ट शत्रुर्े

नाव नीट रे ऐक तयार्े
अज्ञान
धरूचन त्याला चपटायार्े

आपल्यामधुचन हु सकायार्े
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४१
साणित्री ि िोणतबा संिाद
(अभंग)
साचवत्री : र्ंद्र मावळला । उगवला सूयच ॥
उजळे अपूवच । पूवच चदशा ॥ १ ॥

जोचतबास दावी । चिचतज बोटाने ।
बारीक दृष्टीने । चदशा पाहा ॥ २ ॥

जोचतबा : र्ला जाऊ दोघे । जाऊ या बागेत ॥
शोभाही पहात । बसू दोघे ॥ ३॥

सूयार्ा तो गोल । गुलाबी चफरता ॥
वर येत होता । आकाशात ॥ ४ ॥

फुलपाखरे ती । चफरे फुलावरी ॥

पिी झाडावरी । मारी शीळ ॥ ५ ॥
वारा वाहे गोड । मोहरली सृष्टी ॥

रजनी ती कष्टी । झाली फार ॥ ६ ॥
साचवत्री : वांचछती रजनी । सृष्टी काळोखात ॥
राहो अंधारात । सवच काळ ॥ ७ ॥

घुबडार्ी इच्छा । अशीर् असते ॥
दे तसे सूयाते । शाप चशव्या ॥ ८ ॥

चवखारी रजनी । काळरात्र गेली ॥
सृष्टी प्रकाशली । सूयच तेजे ॥ ९ ॥

जोचतबा : खरे तुज बोल । हटला अंधार ॥

शूद्राचद महार । जागे झाले ॥ १० ॥
दीनदचलतांनी । अज्ञान सहावे ॥

अमानु र्ष व्हावे । घुबडे च्छा ॥ ११ ॥
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कोंडला कोंबडा । तरी आरवतो ॥

पहाट सांगतो । लोकांना तो ॥ १२ ॥
साचवत्री : काळरात्र गेली । अज्ञान पळाले ॥

सवा जागे केले । सूयाने या ॥ १३ ॥
शूद्र या चितीजी । जोचतबा हा सूयच ॥
तेजस्वी अपूवच । उगवला ॥ १४ ॥

जाऊ र्ला गाठू । मानवता केंद्र ॥
मनु ष्ट्यत्व इंद्र । पदी जाऊ ॥ १५ ॥
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िोणतबांची भाेिे
“हे पुस्तक चमसेस चमर्ेल

व

रे व्ह. चमर्ेल यांच्या प्रोत्साहनामुळे
सौभाग्यवती साचवत्रीबाई फुले

इने तयार करून

पुिे

येथे चशळा छापावर छापून

प्रचसद्ध केले .”
ले खचनक

चालथ स िोशी

२५ चडसेंबर, १८५६

अनु क्रमणिका

१
अणत प्राचीन काळी
१. मानि प्राण्याची उत्पत्ती
या सवच अगम्य व अतक्यच आकाश पोकळीत नाना प्रकारच्या तत्तवांच्या संयोगाने अगचित सूयचमंडळे

व यांच्या ग्रह उपग्रहांर्ी उत्पत्ती होऊन, क्स्थतीप्रद जाऊन कालांतराने नाश पावतात आचि ही घडामोड
उत्पात्ती क्स्थती व नाश या कालर्क्राच्या चनयमाने हरहमे श होत असून त्यास कोिी कोिी सृष्टीक्रम

म्हितात. या सृष्टीक्रमाने आकाशात असले ल्या चकत्येक सूयचमंडळाच्या ग्रहावर क्स्थरर्र, जलर्र व खेर्र
वगैरे प्रकारच्या जातीर्े जीव प्रािी असतील. आपल्या भूमंडलावर सवच प्राचिमात्रात मानव प्रािी श्रेष्ठ असून

शेिातील चकडे सावलीत, उन्हात व पािथळ या चठकािी केव्हा व कसे उत्पन्न होतात, यार्ा शोध घेता
शेिातील द्रव्यांर्ी रसायनचक्रया होऊन पचरक्स्थती आचि काळक्स्थती यांच्या रहाटीने चभन्न चभन्न चठकािी व
चभन्न चभन्न काळात एकार् शेिाच्या पोचहटीच्या तीन भागांत जे जीवन उत्पन्न झाले त्यास चकडे हे नाव असून

ते जसे उत्पन्न झाले त्याप्रमािे सवच प्राचिमात्रांर्ा जन्म झाला आहे . जीवसृष्टीत शेवाळ, नेर्े, झाडे , मासे,
मगर, वाघ, प्रसह, घार, चर्मिी, पोपट, माकड व मानव हे प्राचिमात्र येत असून त्यांर्ा एकमे कांशी
चनकटर्ा संबंध असून त्यांच्यात सृष्टीक्रमानु सार फेरफार होतात. माकड पशु जातीर्ा कायापालट होऊन

त्यापासून नूतन व चवजातीय मानवप्रािी तयार झाला असून ही गोष्ट जादू सारखी, र्ुटकीसरशी घडले ली
नसून या चक्रयेला लाखो वर्षे लागली आहे त. हे मत डार्मवनने नु कतेर् प्रचसद्ध केले असून ते सत्य मानावे तर

चनरचनराळ्या धमांतील मानव उत्पत्तीच्या मताला बाध येतो. वेदमत असे आहे चक, ब्रह्मदे वाच्या
चनरचनराळ्या चठकािी असले ल्या जननेंचद्रयापासून ब्राह्मि, िचत्रय वैश्य व शूद्र या र्ार प्राण्यांर्ा जन्म
झाला. पारशांच्या धमचग्रंथात अहू रमज्द या दे वाने मािसे उत्पन्न केली. बौद्ध अथवा जैन मताप्रमािे

जुगलांच्या जुगण्यामुळे प्रािी उत्पन्न झाले . चिस्ती मताप्रमािे प्रभूने आदाम चनमाि करून त्याच्या एका
कासोळापासून ईव्हा उत्पन्न केली. आदाम व ईव्हा जोडप्यापासून सारे मानव जन्मास आले . अशा
तऱ्हे तऱ्हे च्या मताचवर्षयी वाटाघाट करता व धमचघोळात न गुरफटता त्यांपैकी कोित्यातरी एका मागाने
मानव प्राण्यार्ी उत्पत्ती झाली असेल अशी कल्पना करून र्ालू .
२. पशु पक्षी आणि मानि
प्राचिमात्र उत्पन्न झाले तेव्हा त्यांना जशी क्स्थती चमळाली चतच्या अनु र्षंगाने ते जगण्यासाठी

चनसगांशी व इतर कलाकौशल्यामुळे चनरचनराळ्या गोष्टी प्राप्त होत असून त्या पशु पिास नसतात असे नसून

त्यांर्ी कोटी प्रकवा घरटी, केस, लोकर, लव्हाळा व रे शीम यांर्ी चविकर र्मत्काचरक रीतीने तयार केले ली
असते. ती पाहू न र्मत्कार वाटू न मन अगदी थक्क होऊन जाते. जगण्यासाठी ज्या गोष्टीर्ी गरज आहे त्या

साऱ्या गोष्टींर्े ज्ञान पशु पक्ष्यांना उपजतर् असून त्यास आपल्या जातीच्या व आपल्या पूवचजाप्रमािे सुख घेत
येते. मनु ष्ट्यप्रािी उत्पन्न होऊन तो पशूप्रमािे वागत होता. त्यार्े ते वागिे आज राचहले नाही. हजारो

वर्षांपूवी पाकोळी नावार्े पाखरू स्वतुःस जशी कोठी बांधीत होते त्यार्प्रमािे आजर्े पाकोळी पाखरू कोठी
बांधते. हजारो वर्षापूवीच्या कोठीत व आजच्या कोठीत चतळमात्र फरक नाही. पशु पिी चनबुचद्धी असल्याने
त्यास आपली सुधारिा करता येत नाही. मानवार्े तसे नाही. तो जेव्हा जन्मला असेल तेव्हा तो एखाद्या

चर्मिीच्या प्रकवा कावळ्याच्या चपलाप्रमािे चनव्वळ मांसार्ा गोळा असून अनेक पडले ले गोळे चकत्येक
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अजि पशु पक्ष्यांर्े भक्ष्य बनले असतील. त्यातून चकत्येक वार्ले असतील. ते जीव घेऊन कोठे तरी दडू न
प्रािरिि करीत असतील. ते वाढू न मोठे होऊन प्रहि पशूसी दगडधोंड्याच्या प्रकवा झाडाच्या टण्िक
दं डुक्याच्या साहाय्याने झगडू न ते आपला बर्ाव करीत असतील. त्यास मोठमोठ्या झाडाच्या बेर्कळ्यात

प्रकवा डोंगरकपारीच्या खोलीत झोप घेऊन जंगलातील फळे प्रकवा जनावरे ठार मारून त्यांर्े मांस

ओरबडू न खाल्ल्यावर, गुडघेमेटी होऊन, हात टे कून कुत्र्याप्रमािे र्टार्टा पािी पीत असतील.
प्रजोत्पादनास पशु पक्ष्यांना जन्मदात्यांर्ी ओळख नसून वय व नाते यांर्ा गुंता नसतो. अशार् प्रकारर्ी

पशु वृत्ती प्राथचमक अवस्थेत मानवांर्ी असून मात-पुत्र, चपता-कन्या, ही जोडपी एकमे कांस अप्रलगून
रचतसुख घेत असतील.

युरोपातील मोठे मोठे

इचतहास संशोधक सांगतात,

प्रारंभीर्ा मािूस

पशु पक्ष्याप्रमािेर् उघडा, नागडार् चफरत असे. त्यास त्यार्ी लाज वाटत नव्हती. पशु पक्ष्यांत व मानवात

खािेचपिे, झोप घेिे, जीव रििे व कामे च्छा तृप्त करिे ही स्वाभाचवक लििे समान असले चवर्षयी एका
श्लोकात म्हटले आहे की

आहारचनद्राभयमैथुनंर् ।

सामान्यमे तत्पशु चभनचरािाम् ॥
ज्ञान नरािामचधको चवशेर्षो ।

ज्ञानेनहीनाुः पशु चभुः समानाुः ॥
यार्ा अथच असा आहे की, खािे-चपिे, झोप, भय आचि मैथुन ही मनु ष्ट्यास व पशूस सारखीर्

आहे त. मनु ष्ट्यास ज्ञान काय ते चवशेर्ष आहे म्हिून तेवढे नसल्यास ती पशूप्रमािे होत. पशु पक्ष्यास उपजत

बुद्धी असून आपले मनोभाव प्रगट करण्यार्ी साधने आहे त. चकड्यार्ी भार्षा म्हटली म्हिजे स्पशेचद्रयाच्या
खुिा होत. मुद्रा व र्लनवलन ही केवळ त्यांर्ी सहज भार्षा असून जनावरांर्ी व पक्ष्यांर्ी वेगवेगळी भार्षा
आहे . अशा तऱ्हे च्या शोध बाकचरने लावला आहे . मनु ष्ट्यार्ी प्रारंभीर्ी भार्षा पशु पक्ष्यासारखीर् चवचशष्ट
आवाजार्ी व चनयचमत स्वर आचि शब्द यायोगे एकमे कांर्े मनोभाव प्रगट करीत असतील. परंतु मानव

प्राण्यांर्ी नवे नवे शोध घेिारी बुद्धी, पशूर्
ं ी चनबुचद्धी बुद्धी, आचि सवच सृष्टीर्ी रर्ना या चतन्ही गोष्टीर्ा बारीक
चवर्ार केला असता इतर सवच प्रािी मानव प्राण्याच्या कह्यात राहू न त्यांच्या सुखोत्पत्तीस साधनभूत व्हावे व

सृष्टीतील सवच पदाथच त्यार्े सुखास कारिीभूत व्हावेत अशी चनर्ममकार्ी योजना चदसते. सृष्टीतील एकंदरीत
पदाथच द्रव रूपाने अथवा करि रूपाने उत्पन्न केले असून कायचरूपाने केले नाहीत. यास उदाहरि

मनु ष्ट्याच्या उपयोगी पडिाऱ्या दळिार्े जाते. मातीर्ी भांडी वगैरे चजनसा करण्यास दगड माती आचद
करून द्रव्ये आहे त. पि काये म्हिजे जाते, भांडी वगैरे चजनसा स्वतुः चसद्ध उत्पन्न झाले ल्या नाहीत.

सृष्टीतील द्रव्यांर्ा अथवा पदाथार्ा हवा तो चजन्नस तयार करता करता मानवास पदाथार्े धमच , क्स्थती,
गचत, महत्तव समजून घेण्यास आजपावेतो हजारो बुचद्धमान व उद्योगी मािसांनी आपले आयुष्ट्य खर्ी घातले

आहे . या लोकांच्या अवुभवचसद्ध ज्ञानाने व प्रयोगचसद्ध चसद्धांताने भौचतकशाि तयार झाले . तसे पशूला
करता येत नसून हार् भेद पशूत व मानवात आहे .
३. रानटी अिस्र्े तील मानि
मानवप्रािी रानटी क्स्थतीत असताना त्यास शिािे व विे प्रावरिे तयार करण्यार्ी माचहती

नसल्यामुळे आपल्या दाढ्या, डोक्यांच्या चझपऱ्या, जटा लोंबत सोडू न हातापायांर्ी लांब लांब नखे वाढवून

चनव्वळ नागवे, उघडे चफरत असेल. त्यास मातीर्ी अथवा धातूंर्ी भांडी करण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे
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पाण्याच्या कडे ला गुडघेमेटी होऊन जनावराप्रमािे पाण्याला तोंड लावून अथवा हातार्े ओंजळीने पािी
चपऊन आपली तहान भागवीत असेल. त्यास तवे व जाती घडण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे चपठार्ी भाकरी

प्रकवा र्पाती चमळत नसेल. त्यास मे लेल्या में ढरार्ी कातडी सोलू न काढण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे त्यास

चबनवहािाने अनवािी प्रहडावे चफरावे लागत असेल. तो रानटी अवस्थे त असल्यामुळे आपल्या स्वतुःच्या

जगण्यासाठी व सुखासाठी दु सऱ्या चनबचल मानवास ठार मारून आपली भूक शमवीत असेल. त्यास दया,
माया वगैरे काही माहीत नसल्यामुळे िीर्ा पाठलाग करून चतला पकडू न, चतच्यावर बलात्कार करून
मैथुन सुख घेत असेल. लांडगा शेळीर्ा काळ असतो. त्याप्रमािेर् रगदार मानव दु बचल मानवांर्ा काळ
असे. एकंदरीत सवच मानवजात एकार् वंशार्ी असून त्यांना गोतावळा म्हिजे काय हे समजत नव्हते .

कचबला हा शब्द तयार झाला नव्हता. यामुळे ज्या मानवाने चजच्या पोटी जन्म घेतला चतच्याशी

संबध
ं ठे वन
ू चतला जी संतती चनमाि होई त्या संततीशीही रत होऊन कामसुख मनमुराद घेत असे. यावरून

फार प्रार्ीन काळापूवी मानवामध्ये आई-बाप, बचहि-भाऊ, नवरा-बायको ही नाती तयारी झाली नव्हती.
ही नाती अद्याचप पशु पक्ष्यांना चबलकुल माहीत नव्हती. या लोकांर्ी सुधारिा करण्याकरता दयाळू व
परोपकारी इंग्रज भट आज प्रयत्न करीत आहे त व त्यांना इंग्रज सरकार प्रोत्साहन दे त आहे .
४. मानिाची सुधारिू क
मानवप्राण्यार्ी बुद्धी पशूसारखी चनबुचद्ध व क्रमयुक्त र्ालिारी नसून ती तीक्ष्ि व गचतमान

असल्यामुळे त्यास कोित्याही करिीर्ा सारासार चवर्ार करता येतो आचि यार् चवशेर्ष गुिामुळे तो

सुधारिुकीच्या मागे लागून सुधारू लागला. एक जातीय पशु कळप करून राहतात व एक जातीय पिी

थव्याने चफरत असतात. हे पाहू न मानवप्रािी टोळी करून राहू लागला. सृष्टीतील पदाथच , पशु पिी,
पाण्यातले मगर, मासे वगैरे प्रािी हे र् खरे मानवप्राण्यार्े गुरू. त्याने प्रत्येकाला नावे चदली. पुढे यातूनर्

मानव टोळीर्ी भार्षा उत्पन्न झाली. दु सऱ्या टोळीर्ी दु सरी भार्षा असेल. यावरून मानवाने प्रथम काय
उत्पन्न केले असेल तर ती भार्षा होय. आपल्या तोंडातून ध्वनी उमटिे ही स्वाभाचवक चक्रया असून त्या

ध्वनीतून चनरचनराळे आवाज उच्चारून शब्द तयार करिे ही मानवकृती आहे . हरिाच्या कळपात ५-२५
माद्या व २-४ नर असतात. त्यार्प्रमािे मानव प्राण्यात ५-२५ नारी व २-४ नर असून ते एकजुटीने टोळीत
राहू न सामुदाचयकचरत्या चशकार करीत असतील व चशकारीर्ी वाटिी समसमान करीत असतील. ते

रात्रीच्या वेळी समुदायाने राहण्यासाठी रानावनात प्रकवा डोंगरपठारीत काट्या-कुट्याच्या झोपड्या बांधून
राहात असतील. ही मानव टोळी र्ुकून दु सऱ्या जंगलात चशकारीस गेली असेल तेथे आपल्यासारखीर्

मानव टोळी पाहू न त्यांना नवल वाटू न त्यांनी तेथील टोळीवर हल्ला केला. या लढाईत त्यांनी तेथील

टोळीर्ा पराभव करून त्या टोळीतील नारी व नर पकडू न आिले . २-४ दे खिे, तगडे नर ठे वन
ू बाकीच्या
नारी, नरांना ठार करून खाऊन टाकले असेल. लढाईर्ी कला एव्हापासून सुरू होऊन संघचटत राहू न

एवढे मोठे वाघ, प्रसह क्रूर व शूर असतानाही मानवांनी त्यांर्ी र्टिी करून टाकली. मनु ष्ट्यप्रािी उत्तम

तऱ्हे ने चशकार करू लागला. चशकारीच्या चनचमत्ताने टोळ्या-टोळ्यांर्ी लढाई होऊन जी टोळी हरे , त्या
टोळीतील पुरुर्ष व चिया पकडू न आिल्यावर व दे खण्या तरुि नराबद्दल त्या टोळीतील चियांत मत्सर
उत्पन्न होऊ लागल्याने टोळीतील रािीला काही तरी बंदोबस्त करिे भाग पडू न चतने काही चनयम घालू न

आपल्या टोळीत प्रर्ारात आिले असतील. यावरून रानटी अवस्थे त असताना मानवप्राण्याने एकमे कांशी

बोलार्ाली करण्यासाठी भार्षा, खाण्याचपण्यासाठी चशकारीर्ी कला, चनवांतपिे झोपण्यासाठी जवळजवळ
उभारले ल्या भक्कम झोपड्या, शत्रूच्या भयामुळे त्याने शत्रूस तोंड दे ण्यासाठी आपल्या टोळीर्ी केले ली
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एकजूट आचि िी-पुरुर्षांना मनसोक्त मैथुनसुख घेत यावे म्हिून प्रर्ारात आिले ल्या रूढी, वगैरे गोष्टी
मानवप्राण्याने स्वतुः जगण्यासाठी व सुख भोगण्याकरता रानटी अवस्थेत शोधल्या.

जंगलास विवा लागले ला पाहू न त्याने चवस्तव तयार करण्यार्ा शोध लावून त्यावर चशकार करून

आिले ल्या प्राण्यांना पक्के भाजून त्यार्े मांस खाऊ लागला. चवस्तवाच्या शोधामुळे प्रार्ीन मािूस झपाट्याने

सुधारू लागला. तो दगडार्ी अिकुर्ीदार हत्यारे बनवून चशकार करू लागला व शत्रूशी झुंजू लागला.

लवकरर् त्याने भांडी तयार करून त्यात खाण्यार्े पदाथच चशजवून तो खाऊ लागला. अशा प्रकारे तो चदवस
काढीत असताना त्यास अर्ानक धान्यार्ा शोध लागल्याने शेती करू लागला. शेती सोयीर्ी पडावी म्हिून
ती मानवटोळी शेतीजवळर् वस्ती करून राहू लागली. वस्तीने व्यापले ली जमीन समाईक गावर्ी असून

चतला पांढरी असे म्हितात व अन्नधान्यार्े पीक काढिाऱ्या जचमनीस काळी असे नाव असून चतच्यावर
गावात राहिाऱ्या सवच लोकांर्ा समान हक्क असे. काही आयचभट म्हितात, प्रार्ीन काळी गौरविार्े पोपटी
नाकार्े आयच आले व गावात राहू लागले व त्यांनी गावातल्या लोकांस हु सकून लावले . गावात राहिारे आयच

असल्यामुळे चतला पांढरी म्हितात. त्यांनी गावकऱ्यांना प्रजकून दास करून त्यांर्ेकडू न शेतीर्ी कामे करून
घेऊ लागले . हे दास काळे असल्यामुळे शेतील काळी म्हिण्यार्ी त्यांनी वचहवाट पाडली. पि ही फुशारकी
असून गाव हे पांढर रानात पांढऱ्या मातीनेर् बांधण्यात येत असल्याने व शेती ही काळसर व थोडी तांबसर
रंगार्ी असल्यामुळे त्यांना अनु क्रमे पांढरी व काळी ही नावे चमळाली.
५. बळी रािाचे बणलस्र्ान
प्रहदु स्थान दे श इंचडयन मानव-वंशार्े उत्पचत्तस्थान असून फार प्रार्ीन काळी तेथे अखंड असले ल्या

मानवसमाजाच्या अनेक टोळ्या राहात होत्या. आज ज्यांना शूद्राचतशूद्र म्हिून ओळखले जाते ते तेथील

मूळर्े रचहवाशी असून रानटी व क्रूर असले ले इरािी आयच ब्राह्मिादी चवप्र म्हिजे चवपचरत लोकांपेिा अचधक
सभ्य, सुचवर्ारी व सुधारले ले असून त्यांनी आपल्या स्वदे शात म्हिजे बचलस्थानात चठकचठकािी गावे
स्थापून स्वातंत्र्यार्ा सुखाने उपभोग घेत होते. त्यांर्ी स्वतंत्र राहण्यार्ी प्रवृत्ती व शत्रूपासून बर्ाव

होण्यासाठी घेत असले ली तत्परता या दोन कारिांनी त्यांच्या अनेक टोळ्या आल्या. त्यांर्ेर् हल्लीर्े अवशेर्ष
म्हिजे कोलमुड, मालरह, महार, नांग, संताळ गोंड वगैरे जाती असून गावकारिाने या इंचडयन वंशात

महार, सोनार, सुतार वगैरे व्यवसायभेद उत्पन्न झाले . कोलीर्न ही एक इंचडयन महावंशार्ी शाखा असून

या शाखेतील लोकांर्ी वस्ती छोटा नागपूर, प्रवद्यपवचत, कोल्हापूर या भागात आढळते. ह्या लोकांर्ी स्वतंत्र
भार्षा असून खेड्यास हे खेडे ज्या जचमनीत बसले चतला मांकी व शेत मंडी हे शब्द असून त्यांर्े अथच मांकी

म्हिजे पांढरी व मंडी म्हिजे काळी असे आहे त. हे गावकरी पांढरीत राहू न रानात जाऊन शेती करीत. या
सवच इंचडयन लोकांना िचत्रय हे उपपद असून त्याचवर्षयी सवांना अचभमान वाटत असे. इंचडयन लोकांर्ा

म्हिजे हल्ली ज्यास शूद्रादी अचतशूद्र म्हितात त्यांच्या मूळ दं तकथा, मूळ रीचतचरवाज यांर् खोलवर तलाश

घेत गेल्यास त्यांच्या पूवचजांर्ा इचतहास चमळतो. गावगन्ना िचत्रय लोक असून ते सारे एकमे कांर्े बंधू लागत
होते. त्यांच्यात उच्चनीय असा भेदाभेद नसून त्यांच्या प्रत्येक गावाला समता, स्वतंत्रता व समाधानता या
त्रैचसद्धीमुळे सुख आचि आनंद यार्ा लाभ होत असे.

हरएक खेड्यात महार, कुिबी, माळी, रठ्ठ आचि धनगर, िचत्रय, शेतकरी, असून ते बलीभक्त

असल्यामुळे दरसाल आपल्या खेड्यास बरकत यावी व बलीने खेड्यातील प्रत्येक मािसास दीघायुष्ट्य

दे ऊन सुखी ठे वावे या हे तूने गावातील सारी रयत चमळू न बळीयज्ञ करीत. हे पार् िचत्रय पांढरीत राहू न
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काळी कसून धान्यार्े उत्पादन काढीत. गावात कुंभार, लोहार, सुतार, न्हावी, धोबी हे पार् बलवंत.
बलवंतर्ा अपभ्रंश बलु ते असून त्यांर्े महत्तव फार असे. प्रथम प्रत्येक गावात सारे िेत्रवासी रयते र्ा एक

समूह असून ते आपिास िचत्रय म्हिवून घेत. पुढे त्यांच्यात जसजशी सुधारिा होत गेली तसतसा गावर्ा

कारभार र्ौखट होऊन त्यामुळे गावात कुिबी सभा, बहतीसभा व रयतसभा अशा तीन सभा स्थापून त्या
सवांच्या मताने गावगड्यार्ा कारभार र्ाले . यालार् ग्रामपंर्ायत म्हितात. ही पंर्ायत रयतेर्े राज्य असून

ती सारी बलवंत असल्याने चतच्या गावराज्यास “बळीराज्य” म्हित. अशा प्रकारे बळीराज्य प्रहदु स्थान
दे शात गावगन्ना असल्याने या दे शाला बचलस्तान हे नाव पडले . या अफाट बचलस्तानात प्रार्ीन काळात जे

राज्यकते होते ते म्हिजे सांप्रतर्े कुिबी, मराठी, माळी वगैरे शूद्र व महार, मांग, र्ांभार वगैरे अचतशूद्र

लोकांर्े पूवचज होते. यार्ा तुम्हाला अचभमान वाटायला पाचहजे; हे सांगायला नको. आपल्या भावी
सुधारिेत या इचतहासार्ी आवश्यकता असून आचि तो असल्यावार्ून पुढे पाऊल टाकता येत नसून
भूतकाळातील आपल्या पूवचजांर्ा पुरुर्षाथच व वतचमान काळातील आपले नीर्त्व यांर्ी पक्की ओळख
झाल्याचशवाय आपिास इष्ट सुधारिा करता येिार नाही.
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२
इणतहास
१. बहामणनयन नाईट्स
भूतकाळात घडले ल्या घडामोडी, त्या कशा घडल्या, कोठे घडल्या, का घडल्या व केव्हा घडल्या,

त्यापासून बढतीर्ी क्स्थती आली का गळतीर्ी क्स्थती आली यार्ी एकंदर हकीगत गोळा करून ज्या ग्रंथात

मांडले ली असते त्यास नामा बखर ही नावे असून भट भार्षेत इचतहास पुराि असे नाव आहे . तथाचप
जगातील मानवाच्या गतकालात बऱ्या व वाईट घडले ल्या सत्य गोष्टींर्े दशचन ज्या ग्रंथाने होते त्यास
इचतहास म्हितात. भट लोक इचतहासात उपपुराि समजत असून मागे असे असे घडले याचवर्षयी गवशानी

थाचपष्ट कथा व गप्पीष्टक गोष्टी रर्ून ठे वले ल्या. राजाला पुरोचहताने सांगाव्यात त्यास आधार तोर्.

थापाड्या पुरोचहत प्रकवा त्यार्ा गप्पाड्या ऋर्षी हे र् गुरू होते. पुरोचहत व ऋचर्षगुरू बढाईखोर असल्यामुळे

त्यांच्या पुरािांना इचतहास म्हिता येत नाही. याचवर्षयी इचतहास तलाशी अमे चरकन आचि यु रोचपयन
लोकपुरािांर्ा तलाश घेऊन असा चनवाळा दे तात, की पुराि ही चनव्वळ मतलबी पुस्तके असून त्यात
ब्राह्मि लोकांर्ा मचहमा सांगून तो लोकांच्या मतावर ठसवून ब्राह्मिास ईश्वरापेिा भूदेव श्रेष्ठ समजून त्यार्ी
पूजा-अर्ा करावी अशी चशकवि चदली आहे .

यास्तव, असा तकच संभवतो की, प्रार्ीन पुरािात अल्लारशीनी अनेक दं तकथा व कक्ल्पत गाथा रर्ून

त्या घुसडू न त्यार्ा चर्वडा बनवून टाकला आहे . त्यांनी ब्रह्माचवर्षयी अनेक कक्ल्पत गोष्टी रर्ून व त्या

ब्रह्मानेर् सांचगतल्या आहे त; असा चजत लोकांच्या मनावर ठसा उमटावा म्हिून त्यांनी शेर्षशायीर्े दु सरे एक
आंधळे भारूड रर्ले आचि त्याचवर्षयी इरािी आयच ब्राह्मिांनी चजत लोकांस ग्रंथात सांचगतल्याप्रमािे

वागण्यार्ा उपदे श केल्यामुळे ब्रह्मपुत्र स्वतुःस जेते समजून चजत मानवार्े भूदेव होऊन त्यास

जनावरासारखे मानू लागले . आपले हे ब्रह्मकपट चजत लोकांच्या ध्यानात येऊ नये याकचरता अथवा त्या
ग्रंथात पाचहजे तसे फेरफार करता यावेत, गुलाम लोकांना मुळीर् ज्ञान दे ऊ नये. असा धार्ममकपिार्ा डौल

घालू न त्यास धमचग्रंथ वार्िेर्ी मनाई केली. आपल्या आयचभटादी जातीचशवाय वेदादी धार्ममक ग्रंथांर्ा
मुखडा कुिास दाखवावयर्ा नाही असे वार्ाळ व मूखच ब्राह्मि म्हित असून त्यांर्ेर् शाि असले ले

जातभाई परधमी, इंक्ग्लश, फ्रेंर्, जमचन वगैर शोधक, म्लें च्छानी द्रव्यार्ी लालू र् दाखचवली की, सारे
धमचचनयम व धमचरूढी गुंडाळू न आपले धमचग्रंथ त्यांच्या हवाली करतात. यार्ी भटचभिुकांना चबलकुल लाज

वाटत नाही. भटचभिुकांर्ी पुरािे ही इचतहास नसून त्यास अरे चबयन् नाईट या नावासारखेर् बहमचनयन
नाईट हे नाव र्ांगले शोभेल.

२. खोटा इणतहास णलणहिारे भट
पुरािे, कादं बऱ्या, काव्य, नाटके, प्रहसने, लळीत, लावण्या, पवाडे , मनोरंजक गोष्टी वगैरे

वाङमयार्े प्रकार असून त्यात र्चरत्र ही उद्बोधक व उपयुक्त असून त्यांच्या वार्नाने व मननाने बुद्धीच्या
कुप्या भरून त्या आनंद सागराकडे जाऊ लागतात. र्चरत्रे ही वार्कास सन्मागाला लावतात अशा अनेक

चशष्ट, पुष्ट व दु ष्ट लोकांच्या र्चरत्रार्ा एक उत्तम संग्रह यालार् इचतहास म्हिता येईल. त्यात पुरािातील
दे वदे वतांच्या अद्भुत पराक्रमाच्या व अघचटत र्चरत्राच्या चवलिि हचकगती नसून प्रत्येक गोष्ट सत्य असते.
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इरािी आयच ब्राह्मिात पायलीर्े पंधरा व आधोलीर्े सोळा अशी रगड खोटे रे कॉडच करून

ठे वण्याच्या वचडलोपार्मजत सवयीने चवद्वान, शािी, पंचडत, ऋर्षी म्हिवून घेिाऱ्या इचतहास म्हिून पुरािे

चलचहिाऱ्या इचतहासकाराने जुन्यात नवे, नव्यात जुने असा जुन्या नव्यार्ा एकमे काशी सरासरी मे ळ घालू न

भारे र्े भारे पुरािे बनवून त्यात येथील चजत लोकांना नीर् व इरािी, हू ि वगैरे आयच भटांना उच्च ले खून

प्रजकले ल्या इंचडयन लोकांच्या दास्यत्वास सािात आचदनारायिार्ी संमती नमूद केली. पि हे भटांनी
चलचहले ले ग्रंथ खोटे व अज्ञानभचरत आहे त असे युरोचपयन इचतहासकारांनी चसद्द केले आहे . मानवास खरा
इचतहास आपल्या पूवचजांर्ी व त्यांच्या कायार्ी माचहती दे ऊन त्यास स्वत्वार्ी जािीव करून दे तो. भटांर्ी

पुरािे ही आपले दास्यत्व ब्रह्मचवचहत आहे असे सांगून आमच्या मनास न्यूनगंड चनमाि करिारी असल्यामुळे
ती आपला इचतहास आहे त असे म्हिवत नाही. आजही जन्मजात सवयीमुळे भटलोक इचतहास चलहीत
असतात.

३. बणलस्र्ानची सुधारिू क
जगातील कोित्याही दे शार्ी सुधारिा त्याच्या नैसर्मगक अनु कूलते वर व तेथे राहिाऱ्या

मानवजातीच्या बुचद्धमत्तेवर अवलं बून असून या तत्तवानु सार आपला बचलस्तान दे श सुधारिुकीच्या

चशखरावर जाऊन पोहोर्ला होता. हा दे श बलवंत बलु त्यांर्ा असून त्यास रानटी इरािी सप्तप्रहदू , सप्त
म्हिजे सात व प्रहदू म्हिजे इंचड-सात बलाढ्य इंचडराजार्ा दे श; इंचड शब्दार्ा अपभ्रंश प्रहदू हा शब्द असून
ग्रीक लोक त्यास इंचडस व पुढे इंचडका म्हिू लागले . इंग्रजांनी इंचडयन लोकांर्ा खराखुरा दे श म्हिून

इंचडया हे नाव चदले . इंग्रज लोक ब्राह्मि, िचत्रय व वैश्य या लोकांस नेचटव्ह म्हिजे शूद्र समजतात. शू द्र
यार्ा अथच गुलाम व अचतशूद्र यार्ा अथच महागुलाम. ब्राह्मि शूद्र शूद्रादी अचतशूद्र नीर् पशूसारखे मानतात.

पि हे ब्राह्मि लोक आपल्या दे शात येण्यापूवी आपल्या दे शातील आजच्या कुिबी, माळी, मराठी, महार,
मांग, कैकाडी, वगैरे लोकांर्े एकर् पूवचज असले ले लोक सुधारिुकीर्े सुख भोगीत होते. पृर्थवीतलावर

असले ले सारे दे श रानटी असताना आपला बचलस्थान दे श सुधारिुकीच्या जोरावर आकाशाला गवसिी

घालीत होता. त्यार्ी सुधारिूक पाहू नर् जगातील चभन्नचभन्न दे श सुधारिुकीच्या मागाला लागले , असे
युरोपातील इचतहासकारांर्े मत आहे . त्यानंतर हजारो वर्षांनी ग्रीस दे शात सुधारिूक झाली. त्या दे शातील
होमर नावाच्या कवीने इचलयड व ओचडसी हे काव्यग्रंथ चलचहले व त्या दे शार्ा इचतहास चहराडटसने

चलचहला. जगातला पचहला इचतहासकार चहराडटस हा असून यूचसडीडीज हा दु सरा इचतहासकार असून
याच्याप्रमािे नावाजले ला इचतहास सॉक्रटीसर्ा चशष्ट्य चजनोफन हा होय.

ग्रीस दे शातील लोकराज्यार्ा नंदादीप चवझण्याच्या काळात चडमॉस्थे नीस हा इचतहासकार झाला.

माचसडोन दे शार्ा राजा चफलीफ याने सवच ग्रीस दे शातील लोकराज्ये प्रजकीत असता त्यास चडमॉस्थेचनसने

फार चवरोध केला. पि अखेरीस चफलीप चवजयी झाला. चफलीपच्या मुलगा अले क्झांडर याने इचजप्त,

इराि वगैरे दे श प्रजकून प्रहदु स्थानवर स्वारी केली. ग्रीकच्या भरभराटीच्या काळात सॉक्रेटीस प्ले टो,
अॅचरस्टॉटल वगैरे चवद्वान मंडळी झाली. अले क्झांडरनंतर त्याच्या वंशजांनी एक शािीय शाळा उघडली
होती. या शाळे त चशिि घेऊन युरोपातील चकत्येक लोक शहािे होऊन त्यांनी सुधारिुकीत भर घातली.

यार् शाळे त भूचमचतशाि बनचविारा युक्क्लड, खगोल शोधिारा चहपारकस, वाफेने र्ालिारी गाडी तयार
करिारा हे रो, हे लोक चशकून शािज्ञ बनले होते. ग्रीकमध्ये गुलाम व रोमन यांच्यात भांडिे लागून ग्रीस

दे शात अशांतता माजली. शेवटी ग्रीकांर्ी सुधारिूक रोमी सुधारिुकीत चवलीन होऊन तो दे श रोमी
लोकांर्ा बनला. या लोकांस ग्रीक लोक रानटी समजून त्यांर्ी येथील इरािी ब्राह्मि जशी अवहे लना
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करतात त्यार्प्रमािे ते रोमी लोकांना हीन ले खून चधक्कारीत. पि यार् रोमीनी ग्रीक येथील रानटी व

दांडग्या गुलामांर्े सहाय्य घेऊन ग्रीकर्ी धूळधाम केली. ग्रीसीत लोकांर्ा रोमीन लोकांनी चकत्ता घेऊन
आपल्या साम्राज्यातील प्रजासत्ताक राज्यासंबध
ं ाने एकंदर सवच युरोप, एचशया व आचफ्रका या खंडांतील

दे शांत चवद्या, ज्ञान व धन यांर्ी वाढ करून प्रजेला सुख चदले की, त्यांच्यामध्ये चलव्ह, प्लू टाकच, टाचसटस
वगैरे इचतहासकार व नामांचकत केटो, मे रीयास, सीझर, चससरो वगैरे वक्ते होऊन ते आपल्या दे शात श्रेष्ठत्व
पावले . रोमीनांना काथेजी लोकांशी सतत झगडावे लागून आपले राज्य राखावे लागे. रोमीर्ा अनेक वेळा

पराभव केला पि रोमी लोकांर्े रिधीर व रिशूर महाप्रतापी सेनापतींनी हानीबालला (इ.स.पू . १४६) धूळ
र्ारून काथेजी लोकांस यथाक्स्थत शासन केले . इंग्लं ड, स्पेनपासून, आचशया मायनरपयंत आचफ्रका

खंडार्ा, उत्तर चकनाऱ्याजवळर्े दे श एवढा मोठा प्रदे स रोमीन राज्यात नांदत असून या लोकांनी इंग्लं ड

दे श जेव्हा प्रजकला; तेव्हा हल्लीर्े इंग्रज लोक रानटी असून ते आपल्या गोऱ्या अंगाला कोळशार्ा काळा रंग
फासून त्यावर रंगीबेरंगी चटळे व पट्टे काढू न कंदमुळे खात. या जंगली इंग्रज लोकांना रोमी लोकांनी

सुधारिुकीर्े धडे चदले . ते रोमी आपल्या हातात र्ारशे वर्षे छडी घेऊन आपल्या साम्राज्यातील लोकांस

विप्राविार्ा व भांड्याकुंड्यांर्ा उपयोग करण्यार्ी माचहती दे ऊन त्या लोकास लोकसत्तात्मक राज्य
करण्यास वळि लावीत होते. या रोमी लोकांच्या महाप्रतापी जुचलयस सीझरने आपल्या एकंदर सवच

कारकीदीत अनेक दे शांतील राजे-रजवाडे धुळीस चमळवून सवांवर वर्क बसवून, आपल्या मूळ
प्रजासत्ताक राज्यरूप माते वर डोळा ठे वन
ू , प्रजेला आपले दासानु दास करून डोक्यावर राजमुगुट धारि

करण्यार्ा बेत केला व तो राजवाड्याकडे जावयास चनघाला. लोकसत्ताक राज्यनीतीवर ज्या ब्रूट्ट्स्र्ा

चवश्वास होता तो जुचलयस सीझरर्ा मागच रोखून उभा होता. इ.स.पू. २७ त्याने सीझरच्या पोटात खंजीर
खूपसून त्यार्ा प्राि घेतला.

४. ग्रीक रोमन आणि गुलाम
सीझरर्ा पुतण्या ऑक्टे क्व्हअन सीझर यास लोकांनी आगस्टस ही पदवी दे ऊन बादशहा बनवून

टाकल्याने, सरदार दरकदारांर्ी भाले राई सुरू होऊन प्रजासत्ताक राज्यार्ी इमारत कोसळू न बारा
सीझरांच्या कारकीदीर्े इ.स. ४१० अखेरीस रोमन लोकांच्या वैभवार्ी राखरांगोळी झाली. रोमी
पातशाहीर्ा फ्रँकन, जमचन, ट्युटन वगैरे रानटी लोकांनी ज्याप्रमािे इंचडयन लोकांच्या बलाढ्य
बचलस्थानर्ा रानटी इरािी ब्राह्मिांनी फडशा पाडू न इंचडयन सुधारिूक उर्लली त्यार्प्रमािे जेत्या

टोळ्यांनी रोमी सुधारिूक उर्लली; पि त्यांना आपल्याकडील भटु कड्याप्रमािे इंचडयन सुधारिुकीस
आपले नाव दे ऊन ती पुढे रे टीत रे टीत, आजपावेतो खरे पाहू गेल्यास जशी चटकचवली; तशी चटकचवता

आली नाही. खरे पाहू गेल्यास ग्रीसन रोमन व त्यांना प्रजकिारे रानटी सेक्सन, टलटन, फ्रेकन, जमचन,
इराि आचि ब्रह्मन हे फार वर्षापूवी एकार् कुळात जन्मले असून जन्मजात भटकेचगरी व लू टमार करण्यात
प्रवीि, घुसखोरीत पटाईत असून एखाद्या दे शात ते घुसले की, तो दे श आमच्यार् बापार्ा समजून तेथील
लोकांस गुलाम समजून मोठ्या तोऱ्याने व डौलाने राहात. या जातींपैकी इरािात राहिारे रानटी ब्रह्मन हे

होते. यांच्यार् रानटी भाऊबंदानी युरोपातील रोमीराज्य मोडू न काढू न साऱ्या युरोपभर धुमाकूळ घातला.
त्यात मोगल, हू ि, तातचर या रानटी टोळ्यांनी सारा युरोप जाळू न पोळू न त्यार्ी राखरांगोळी करून धुडगूस

घातला. सवच सुधारिुकीर्ा लोप होऊन आख्खा युरोप अज्ञान, दाचरद्रय यायोगे चपर्ून गेला. ग्रीसन व
रोमन लोकांर्े चशखरावर पोहोर्ले ले वैभव कोसळू न तेथील लोक सुधारिुकीतून पतन पावून

रानटीपिाच्या दरीत फेकले गेले. या इचतहासावरून मनाला असा बोध होतो की, कोित्याही दे शार्े वैभव
व त्यार्ी सुधारिूक चर्रकाल चटकून राहात नसून त्या दे शाला केव्हाना केव्हातरी नीर्त्व प्राप्त होते. ते
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नीर्त्व कायम राहिारे नसून त्या त्या दे शास पुन्हा उच्चत्व स्थापता येिे संभवनीय असते , असे आजच्या
इचतहासावरून सांगता येते.
५. बळीराज्य येईल ते व्हा
अहो, कुिबी, माळी, मराठी, महार, मांग, कैकाडी वगैरे जातीर्े पूवचज हे प्रार्ीन काळात एकार्

कुलार्े असून ते महाप्रतापी व चवख्यात राज्यधु रंधर बचलस्थानार्ा कारभार सुखाने करून साऱ्या जनतेला
सुधारिुकीचवर्षयी फूस दे ऊन रयते ला आनंद दे त होते. त्यार् वेळी सारे बचलस्थान वैभवाने सुख भोगीत

होते. पि आज त्यार्े वंशजास शत्रुत्व प्राप्त होऊन दु ुःखे सहन करावी लागत आहे त. पि त्याबद्दल हाय

मोकलू न स्वस्थ बसून आपली दु ुःखे दू र होिार नसून ती नाहीशी करण्यासाठी आपि कमरा बांधून
उद्योगास लागले पाचहजे. महार, मांग हे लोक अस्पृश्य नसून भटचभिुक अस्पृश्य आहे त. ब्राह्मि लोक प्रहदू

म्हिण्यार्ा बहािा करीत असून त्यांर्ा धमच त्रैविार्ा असून शूद्र म्हिजे रयत होय. ती प्रहदू असून

इंचडयातील आहे . पाविेतीन हजार वर्षापूवी शूद्रराजा र्ंद्रगुप्त हा महाप्रतापी राजा होऊन गेला. त्याच्या

येथे मॅगेक्स्थनीस नावार्ा ग्रीक लोकांर्ा वकील असून त्याने प्रहदु स्थानर्ी सचवस्तर माचहती चलहू न त्यास

इंचडका इचतहास असे नाव चदले होते. त्याने अनेक ले ख चलहू न ठे वले असून त्यावरून त्या वेळच्या इंचडयन
लोकांर्ी माचहती चमळते. तो एके चठकािी असे म्हितो की, “इंचडयन व त्यांच्या इंचडका दे श हा कोिी

प्रजकला आहे हे खरे नसून ते युद्धात प्रजकले गेलेले लोक नाहीत.” मॅगेक्स्थनीसर्े हे म्हििे सत्य असून

इरािी ब्राह्मवादी चवप्रांच्या स्वारीनंतर ग्रीक, इरािी, तुकच, हू ि, तातचर, मोगल, पठाि, मुसलमान वगैरे
लोकांच्या स्वाऱ्या व इंग्रज लोकांच्या स्वारीपयंत परकीय रानटी लोकांनी चमळचवले ले जय चवशेर्ष महत्तवार्े

नसून प्रारंभी इरािी भटाब्राह्मिांनी केले ली स्वारी ही महत्तवार्ी असून, त्यामुळे येथील लोकांस आजपावेतो
त्यार्े गुलाम होऊन राहावे लागले . त्यार्ी ही गुलामचगरी नष्ट करिेर्ी संधी त्यास इंग्रजांच्या स्वारीमुळे

प्राप्त झाली. म्हिोन तीही फार महत्तवार्ी व शु भ होय. रानटी आयच ब्राह्मिादी चवपचरत चवप्र काही वर्षे
इंचडयन लोकांवर राज्य करू लागल्यानंतर त्यांनी स्वचहतार्े ब्राह्मिांकरता एक व येथील प्रजकले ल्या

लोकाकरता एक असे कायदे कानून करून ते त्यांच्यावर जु लमाने लादू न त्यांना शूद्र, यार्ा अथच नीर्,
अचतशूद्र यार्ा अथच परम नीर् मानून बचलस्तानात पक्के बस्तान बसचवले . पि कालांतराने ते ज्या इरािातून
आले त्यार् दे शातून येिाऱ्या रानटी लोकांनी आयचब्राह्मिांना स्वस्थ बसू चदले नाही.

शक, कुशान, इराि वगैरे लोकांनी प्रहदु स्थानातील चठकचठकािी असले ल्या राज्यांवर र्ौफेर हल्ले

सुरू करून त्यांना जेरीस आिून त्राचह भगवान करून सोडले , पि धूतच आयचभटांनी त्यास बाटगे आयच
बनवून टाकून आपल्यात सते करून घेतले . पुढे तर मुसलमानांच्या स्वाऱ्यामुळे त्यांर्ी र्ंगळ होऊन कोिी

पेशवे तर कोिी कारभारी तर कोिी पंतोजी बनून मुसलमानांकडे , जी ही हू जूर करीत र्ाकरी करून

आपली पोटे भरू लागले . पि यांच्या बापजाद्यांनी ज्या इंचडयन वंशाच्या प्रतापी थोर लोकांवर शूद्रादी
अचतशूद्ररूपी गुलामचगरी लादली ती आजपावेतो चटकून धरून चकतीक राजे आले आचि मे ले. चकत्येकांना

म्हसनवटीत पुरले आचि जाळले . तरी भटांनी आपली पकड जराही चढली पडू चदली नाही. ती आजपावेतो

जशीच्या तशीर् आहे . आयचभट लोकांनी इरािातून येऊन येथील दै त्य रािस मारून मोठमोठे पराक्रम
ब्राह्मिांनी केले हे पुरािात वार्ायला चमळू न कथाकीतचनातही ऐकायला चमळते. पि हा भटांर्ा इचतहास

असत्य असून, असत्य ज्ञान अज्ञानापेिाही भयंकर वाईट असून ठाऊक नसले ल्या वाघाच्या गुहेत चशरून

चतर्ा शोध घेण्यात आपली प्रािहानी करण्यासारखे होय. भटांनी चलचहले ली पुरािे भटांर्ा इचतहास असून
त्यात सत्यार्ा लव आहे . हे कोिालाही चसद्ध करून दाखचवता येिार नाही. शूद्रादी अचतशूद्रार्ा म्हिजे
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येथील इंचडयन लोकांर्ा खरा इचतहास अद्याप कोिी शोधून चलचहला असला तरी तो इरािीभट जसे मूळ
इरािी रक्तार्े आढळत नाहीत, त्याप्रमािे इंचडयन लोकांर्ा मूळ इचतहास आपल्याला वार्ावयास चमळत
नाही. पि त्यांना त्यांच्या डोळ्यासमोर गेली दोन हजार वर्षांर्ी ब्राह्मिादी राजेरजवाड्यार्ी सौदे चगरी व
दडपेचगरी असून ती त्यांनी हू ं की र्ूं न करता सहन करून ते जगले . यातही त्यांर्ा फायदा असून ज्याप्रमािे

एखाद्या पेरूच्या बागेतील झाडांना ताव चदल्यानंतर खतपािी घातले , तर ती बाग जशी फुलते त्याप्रमािे
शूद्रादी अचतशूद्रास ताव चमळाला असून त्यास चब्रटीश अमदानीत चवद्यारूपी खतपािी चमळू न शु द्राद्री

अचतशूद्रबाग जोमाने फोफावून डौलदार होईल. मग स्वप्नात प्रेमी धूतच आयच-धमचलंड चभिुकास भट्टा, मांग,
कुिबी, मराठी, माळी यांना शूद्र म्हिून नीर् म्हिण्यार्ी जुरचत होिार नाही. त्यावेळी शूद्रादी अचतशूद्र चवद्या

संपादन करून ते आपल्या इंचडयन पूवचजाप्रमािे प्रहदु स्थानात लोकसत्ताक बळीराज्य स्थापन करून
राज्यकारभार करू लागले ले चदसतात असे मी खात्रीपूवचक भचवष्ट्य करतो.
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३
सुधारिूक
प्राचीन काळचे आपले र्ोर पुरुे.
शूद्रादी अचतशूद्रानो! आपि सारे एकार् वंशार्े असून आपल्या बचलस्थानात जेव्हा गावे उभारली

तेथे कालांतराने ग्रामपंर्ायती स्थापन होऊन चतच्या गरजेप्रमािे महार, लोहार, सुतार, सोनार, पोतदार,
वाघार, राविार, वतचिार, पाथार, खात्यार, र्ांभार, लोिार वगैरे व्यवसाय उत्पन्न होऊन ते करिाऱ्या
लोकांना पुढे पुढे ती नावे रूढ होऊन गेली असली तरी त्यांच्यात चतळमात्र भेद पडला नसून ते सारे एकार्
इंचडयन रक्तार्े व इंचडयन वंशार्े अस्सल शंभर नंबरी आहे त. ते सारे प्रार्ीन काळ्या इंचडयन लोकांर्े

वंशज होत. ते ब्राह्मिासारखे चद्वज व चत्रज असे असून एक जाती प्रकवा एक गोत्री असून प्रार्ीन काळापासून
त्यांच्यामध्ये र्र्षचिी, चित, चवश, कृष्टी, चगर असे गावगाड्याच्या व्यवस्थेमुळे पार् भेद असून र्र्षचिी म्हिजे

गावकामगार व गावकुलाकार, चित-घरे करून राहिारे , चवश-गावाबाहे र जाऊन दु सऱ्या गावात आपल्या

गावर्ा माल चवकिारे , कृष्टी यार्ा अथच महार असून ते शेती करिारे , गावच्या वनात अथवा डोंगरात राहू न
तेथेर् शेती करून उपजीचवका र्ालचविारे , चगरी; असे पार् भेद असून त्या सवच भेदाच्या शब्दांर्ा अथच

िचत्रय, मानव, रयत असा आहे . बचलस्थानातील हे िचत्रय लोक आपल्या आई-वचडलांर्ा चकत्ता घेऊन
आपल्या रूढीत लाईक फेरफार करून कालगतीबरोबर मजल दरमजल करीत सुधारिुकीर्ी फळे
उपभोगीत होते.

सुधारिूक या शब्दाला इंग्रजी भार्षेर् चसक्व्हलीझे शन हा शब्द असून या शब्दाने मानवाने आपल्या

सवांगीि उन्नतीसाठी केले ली धडपड असा व्यापक बोध असून सृष्टीच्या उत्पचत्तकाळापासून तो आजपावेतो
त्याने आपल्या सुखासाठी आचि जगण्यासाठी जी काही मे हनत घेऊन प्रयत्न करून आपली सवांगीि प्राप्ती
केली चतलार् सुधारिूक म्हितात.

आहार, प्रनद्रा, भय, मैथुन या र्ार जीव वृत्तया सवच प्राचिमात्रांना असून त्यात आपिास अचधक सुख

व अचधक आयुष्ट्य लाभावे या स्वाभाचवक इच्छे ने ते सतत धडपडत असून त्यात मनु ष्ट्यप्राण्याने अभूतपूवच यश

चमळवून एकंदर सवच प्रािीमात्रावर व सृष्टीक्रमावर वर्चस्व स्थापन केले . अशा प्रकारर्े वर्चस्व इतर

प्राचिमात्रावर स्थापन करता येत नसून त्यास त्यांर्ी बुद्धीलटा अंगबठा यांर्ी प्रचतकूलता असल्यामुळे

मनु ष्ट्येत्तर प्राण्यास मानवप्राण्यासारखे कतृचत्व व्यक्त करता आले नाही. मानवार्े कतृचत्व हे ईश्वरकृत नसून
ते त्याच्या दीघचकालीन अनु भवाने दीघचदशी प्रयत्नाने आचि तीव्र बुचद्धमत्तेने केले ल्या सुधारिुकीर्े फचलत
होय. पशु पक्ष्यांना आपल्या आहारात बदल करावसा वाटत नाही. मनु ष्ट्य प्रथम कच्चे मास व फुले खात होता

तो आज नानाप्रकारर्ी पक्वान्ने बनवून सुंदर ताटात थाटामाटाने जेवतो. पशु पक्ष्यांर्े पूवचज जसे झोपत होते ,
तसे आज त्यांर्े वंशज झोपतात. मनु ष्ट्यप्रािी पूवीच्या मािसाप्रमािे झाडाच्या खोलीत प्रकवा गुहेत न झोपता
सुंदर इमारतीत तो झोपू लागला. प्रार्ीन काळच्या पशु पक्ष्यांना जे भय होते तेर् भय आजच्या पशु पक्ष्यांना

वाटते. मनु ष्ट्यप्रािी बंदुका, तोफा बनवून चनभचय होऊ पाहतो. मैथुनसुखासाठी त्यार्ी पशु पक्ष्यांसारखी
परंपरागत रीत नसून त्यातही त्याने बदल करून आपल्या सुखात वाढ केले ली आहे . सारांश, पशु पक्ष्यांच्या
आहार, प्रनद्रा, भय, मैथुन या स्वाभाचवक गोष्टीर्ा मुळर्ा पिा होता तसार् आहे . त्याप्रमािे मािसार्ा
मूळर्ा स्वभाव जसा अडािी होता तसा राचहला नसून त्यात पुष्ट्कळ सुधारिूक झाली आहे . प्रार्ीन काळी
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इंचडयन लोकांच्या सुधारिुकीर्े प्रार्ीनत्व आजच्या शूद्राचदअचतशूद्रांच्या र्ालरीतीर्ा व आर्ारचवर्ारांर्ा
खोलवर तलाश घेत गेल्यास ते चसद्ध होते.
अडािी आयथन टोळ्या
आपल्या बचलस्थानात आयचन भट घुसण्यापूवी येथील िचत्रय लोक आनंदात व सुखात राहात असून

प्रत्येकजि नीतीधमच पाळू न एकमे कांशी बंधुभावाने वागून गुिवान, शीलवान व ज्ञानवान िीपुरूर्षास उत्तेजन
दे ऊन चनबचल व अबल मानवावर खट व उद्धट भटाप्रमािे अत्यार्ार व व्यचभर्ार न करता आपल्या बळार्ा

व ज्ञानार्ा उपयोग परोपकाराकडे करीत असे. येथील सवच लोकांना समता, स्वातंत्र बंधुत्व या
मानवधमाच्या महान तत्तवांर्े बाळकडू चमळत असल्याने त्यांर्ी प्रत्येक चपढी उत्तरोत्तर शहािी व बलशाली

चनपजून ती प्रगतीर्ा मागच आक्रमीत बचलस्थानच्या सुधारिेत भर घालीत असे. हे िचत्रय त्यांच्या ठायी

धाडस, साहस, शौयच, प्रामाचिकपिा, भूतदया वगैरे गुि वास करीत असून त्यांच्या सवच दे शांतील
खेडोपाडी बळीराज्याच्या तत्तवावरून स्वावलं बी व स्वायत्त लोकसत्ताक राज्ये र्ालू असून त्या राज्यात

र्ोरी, प्रशदळकी, दरोडे खोरी, वाटमारी, फंदचफतुरी वगैरे गुन्हे करिाऱ्या गुन्हे गार लोकांस दे हदं डार्ी
चशिा चमळत असे. तेथील लोकामध्ये ग्रीक, रोमन लोकांसारखी दु सऱ्या मानवास पकडू न प्रकवा बाजारात
चवकत घेऊन त्याच्याकडू न गुराढोरासारखे काम करून घेिेर्ी रीत प्रकवा दु सऱ्यार् दे शावर स्वाऱ्या करून

तेथील लोकांना गफलतीने व मायावी रीतीने प्रजकून त्यांना शु द्रादी अचतशूद्र म्हिून पशूसारखे वागचवण्यार्ी
आयचभटासारखी वचहवाट नव्हती. यावरून येथील प्रार्ीन इंचडयन लोक सभ्य व सज्जन असून सुधारले ले
होते यार्े दाखले भटा-चभिुकांनी पुरािादी बनवले ल्या चखर्डीतही सापडतात.

प्रार्ीन काळी इंचडयन लोक छोटी मोठी गावे बसवून राहात असून लं का, चत्रपुरा यासारखी सुविच

नगरे ही त्यांच्या हाती होती. त्यांना सवच गोष्टींर्े ज्ञान असून ते कलाकौशल्यार्ी कामे ही करीत असत. ग्रहांर्े
वेध घेिे, ग्रहिे वतचचविे , पंर्ांग तयार करिे या गोष्टी रानटी आयांच्या नसून इंचडयन लोकांच्यार् आहे त. ते

मौल्यवान विे व बहु मोल अलं कार वापरीत असत. आचि यार् लोकांर्े आपि सारे शूद्रादी अचतशूद्रांच्या
जातीतील लोक असून प्रार्ीन काळी त्यांच्या पूवचजांच्या नाग, सपच, चगधाड वगैरे पशु पक्ष्यांच्या नावाच्या
टोळ्या असून त्याच्या नावावरून त्यांच्या वंशजास दे वक प्राप्त झाली असावीत. आज त्यांच्या वंशजांच्या

ज्या ज्या जाती आहे त त्या जातीतील जी कुळे आहे त आचि त्या कुळार्ी जी दे वक आहे त त्यावरून त्यांच्या
पूवचजांच्या सुधारिुकीर्ा थोडाफार अंदाज बांधता येतो. शूद्रचदअचतशूद्र बंधूंनो! असे आपले पूवचज गुिी व

ज्ञान असे श्रेष्ठ दजार्े मानव असून त्यांर्े पूजन स्तवन आपि या काळातही हरघडी करून “इडा चपडा टळो
आचि बळीर्े राज्य येवो” अशी इच्छा व्यक्त करीत असतो. चशतावरून भातार्ी परीिा करावी प्रकवा

तोंडातून “त” शब्द काढला की ताकभात ओळखावे या म्हिीला धरून भटांनी येथील आपल्या इचतहासार्ी

पुरािांच्या रूपाने बनचवले ल्या चखर्डीर्ी माचहती घेऊन ती र्ांगली की वाईट हे ठरवावे. बनचवले ल्या पुराि

चखर्डीत तांदूळ कोित्या दे शार्ा, डाळ कोित्या प्रदे शार्ी, ती तुरूर्ी की म्हसूर्ी आहे , बदाम, चपस्ते ,
मनु के अफगािी की इरािी, वेलदोडा, चमरी, जायफळे , लवंगा, जावा सुमात्राहू न आिल्या की येथल्यार्,
चमरर्ी ताजी चहरवी की वाळले ल्या लाल, चमरर्ी, मीठ वगैरे सवच पदाथच या दे शातले आहे त की इरािी
दे शातले आहे त. इरािी ब्राह्मिांनी पुरािांर्ी चखर्डी तर छान बनवली असून चतच्यात दोन गुि असून ती

भटांनी खाल्ली की तो भूदेव बनतो व भटे तरांनी चतर्ा नमुना र्ाखला तरी चतर्े सारे चवर्ष त्याच्या अंगात

चभनून तो पशू बनून भट लोकांर्े पाय धुऊन त्या घािेरड्या पाण्याला तीथच समजून ते चपण्यार्े वेड लागते.

असा पुराि चखर्डीर्ा मचहमा असून त्यार्ा अनु भव खल्लडे व भाबडे अशा शूद्रादी अचतशूद्रातील चनरुद्योगी
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चरकामटे कड्या व बायाबापड्यास राम, चवठ्ठल, चवष्ट्िू मंचदरात घेत असून भटांनी बनचवले ल्या पशु तुल्य

प्रपंर्ात भर टाकीत आहे तर्. दे व, दे वके, पोर्थयापुराि ही इरािी भटांनी आपल्या उपजीचवकेसाठी
बनचवले ली साधने असून त्यायोगे दे व दे वार्ा छं द, पूवीर्ा जन्म आचि मे ल्यानंतरर्ा जन्म यार्ी वासना

आचि स्वगच नरकार्े भय उत्पन्न झाल्याने दे वावर सवचस्वी अवलं बून राहण्यार्ी व उद्योग न करण्यार्ी शूद्रांना
सवय लागते ; हे सवच खरे असले ती पोर्थया पुरािातूनही आपल्या धुरंधर आचि प्रतापी पुरुर्षार्ा शोध घेता
येत असून ह्या चवर्षयी योग्य तो बोध घेता येतो.
बणलस्र्ान ही आमची िन्मभूमी आहे
आपल्या पूवचजांनी आयचभट ब्राह्मिांशी शेकडो वर्षे मुकाबला करून त्यांना अनेक वेळा चपटाळू न

योग्य तो धडा दे ऊन आपल्या बचलस्थानर्े स्वातंत्र्य राखले होते. कश्यप हा शूद्रादी अचतशूद्रार्ा मूळ पुरुर्ष
पुरािात सांचगतला असून तो शु द्रादी अचतशूद्रार्ा कुलस्वामीही समजला जातो. त्यास जे पुत्र झाले ते फार

पराक्रमी व इंद्रजीत होते. वृत्त, चवप्रचर्त, अंधक, चहराण्यि, चहरण्यकश्यपु, प्रल्हाद, चवरोर्न, बळी, राव
वगैरे रथीमहारथी हे कश्यपार्े वंशज असून त्यांनी इरािी आयच भटाचद्वजांर्ा अनेकदा पराभव करून त्यांच्या
इंद्रास इरािी दे शात हाकलू न लावले आचि साऱ्या पृर्थवीर्े इंद्रपद शेकडो वर्षच उपभोचगले . हा इचतहास

मत्स्य पुरािाच्या १७ व्या अध्यायात चमळतो. अल्लड व खुल्लड वेदात दे खील अनायच लोकांच्या प्रर्ंड आचि

अभेद्य चकल्ले सुविांनी मढचवले ली नगरे , चत्रपुर नगरर्ा रर्ना, अनायांर्ी चसहांसने , त्यांच्या चियांर्े सौदयच,

त्यांर्ी इतरांशी वागण्यार्ी रीत, त्यांच्या राज्यांर्ी राज्यव्यवस्था, त्यांनी केले ले यज्ञ, याग, इतर
परराज्याशी करीत असले ला व्यवहार, लोकांर्े व्यवसाय, राजे-रजवाड्यांर्ी प्रजेशी वागिूक, तेथील
लोकांर्ी बुचद्धमत्ता वगैरे सवच गोष्टींर्ी माचहती चमळते. ती नीटपिे समजून घेतल्यावर आम्ही शूद्रादी

अचतशूद्र अनायच कुलात चमळते. यार्ा अचभमान बाळगला पाचहजे. आपल्या बचलस्थानार्ा इचतहास आपल्या

इंचडयन रक्ताच्या प्रत्येक थें बात इरािी भट, चद्वज, आयच, यवन, म्ले च्छ, तुकच, मोगल, हू ि, बैराग्याच्या
पराक्रमार्ा इचतहास नसून चनभेळ आपल्या पूवचजांच्या वैभवार्ा इचतहास आहे . आचि म्हिून् पूवचजांच्या
इचतहासाच्या अनु रोधाने आपि आपली अभेद्य एकी करून सुधारिुकीच्या मागाला लागले पाचहजे.

आपल्या बचलस्थानातील इंचडयन मानवांर्ा जन्म कोठे व कसा झाला, केव्हा झाला यार्ा थांगपत्ता

प्रकवा त्याजचवर्षयी एखादा पुरावा अद्यापपोवतो गवसला नसला तरी त्याचवर्षयी अनु मान करता येत असून
इंचडयन लोक प्रहदु स्थानातर् जन्मले असून ते येथेलेर् मुळर्े रचहवाशी होत. एकंदरीत पाहता आज आपि

जसे शूद्र व अचतशूद्र या अवस्थेत चकड्यासारखे वळवळत आहो तसे आपले पूवचज नसून ते महाप्रतापी व

कीर्मतमान असून ते पुरते सुधारिुकीर्े भोक्ते , त्यांर्ा हा दे श जसा आकाशाएवढा मोठा, तशीर् त्यांच्या
दे शाच्या सुधारिुकीर्ी कीती आकाशभर दु मदु मत होती. चतर्ी सर या भूतलावरील कोित्याही दे शात

आली नसून तेथेर् पचहल्याने सुधारिुकीर्ा उदय होऊन येथूनर् पुढे चतर्ा प्रकाश जगभर पसरून
रोमसाम्राज्यात अस्त झाला.

ग्रीकन रोमन लोकांची सुधारिूक
या पृर्थवीतलावर सृष्टीक्रमाच्या रहाटीनु रूप प्रत्येक मानवसमाजार्ी व त्याच्या दे शार्ी सुधारिूक

मानवजातीच्या सुखात व ज्ञानात भर घालीत असून एकेकाळी आपल्यापासून अचतदू र असले ल्या अमे चरका
खंडातील काही दे शांर्ी सुधारिूक होऊन पुढे ती लोप पावून तेथील मानवास अवनत दशा येऊन रानटी
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अवस्था प्राप्त झाली तरी चतला मनु ष्ट्यजातीर्ी आद्यक्स्थती म्हिता येत नाही. पुरातन काळा इचजप्त,
मे सोपोटे चमया, ग्रीस, रोम वगैरे दे शांर्ी सुधारिूक झाली असून ते थील लोक जोचतर्षशाि, वैद्यकशाि,

गचितशाि वगैरे शािांत फार वाकबगार होते असे युरोचपयन इचतहासकार सांगतात. हल्ली इचजप्त, ग्रीस,
इताली वगैरे प्रार्ीन काळी सुधारले ले दे श मागासले ले आहे त. यावरून मानवार्ी सुधारिूक ही एखाद्या
मानव समाजात प्रकवा एखाद्या दे शात अचवक्च्छन्नपिे र्ालू असते असे म्हिता येत नाही. सुधारिुकीच्या

दे शात व तेथील सुचवद्य मानवांर्ी स्वतंत्रता; रानटी, बुभचु ित, आडदांड, लोभी, क्रूर महत्तवाकांिी अशा
मानव लांडग्यांनी चहरावून घेऊन काहींना हाकून दे ऊन काहींना गुलाम करून आपि त्या दे शार्े मालक

बनले व ते थील लोकांर्ी सुधारिूक उर्लू न आपि मजेत राहू लागले . अशा रानटी लोकांर्ेर् भाऊबंद
असले ल्या लोकांनी बचलस्थानावर अनेकदा स्वाऱ्या करून मूळच्या सुचवद्य व सुशील िचत्रयास प्रजकून

त्यांना गुलाम करून नाना प्रकारे त्यांर्े हाल केले . चकत्येक वेळी महार मांगार्ी कातडी सोलू न “त्वर्ं
कृष्ट्िमारंधयंत” उभे जाळले . याचवर्षयीर्े दाखले वेदांत असून पुरािातही गवसतात. यानंतर काही
काळानी इरािी आयच ज्या दे शातून आले त्या दे शात पर्मशयन सुधारिूक उदयास येऊन चतर्ा सूयच मध्यान्ही
तळपत असताना ग्रीकन लोकांनी इराण्यांर्ा मॅरेथान येथे धुव्वा उडवून त्यांनी आपला दे श सुधारिुकीच्या

मागाला लावला. पुढे यवनी जातीर्ा ग्रीस बादशहा चफलीफ होऊन त्यार्ा मुलगा अले क्झांडर याने मोठा

पराक्रम करून पर्मशयनांर्ा पुरता समार्ार घेऊन तो प्रहदु स्थानात उतरला. त्याने ते थील भटचभिुकांर्ी पुरी

खोड मोडू न तो आपल्या दे शाकडे जाण्यास चनघाला. वाटे तर् तो मरि पावला. त्याच्या कारकीदीत ग्रीस

दे शाच्या सुधारिुकीर्ी दुं दुभी जगभर गाजत राहू न ते थील ज्ञान, कला व शिे ही पूिावस्थेत जात असता

ग्रीस दे श रोमी लोकांनी प्रजकून आपल्या साम्राज्यास जोडला. या बलाढ्य रोमीकांर्े बलाढ्य साम्राज्य हू ि,
फ्रँक, तातचर, मोगल, ट्युटन या रानटी लोकांच्या टोळ्यांनी चखळचखळे होऊन जेर झाले . ओदावकर या

रानटी टोळ्याच्या नायकाने रोमन बादशाहास हाकून लावले . रोमन पातशाहीर्ी दु सरी पाती त्यानंतर
कानतन्तीनोपल येथे एक हजार वर्षे चटकून होती. पि तीही मुसलमानांनी प्रजकून घेतली. त्यामुळे तेथील
ग्रीस लोक स्वसंरििासाठी रोम शहरात येऊन राचहले . त्यांनी आपल्या बरोबर जुनी पुरािी पुस्तके आिली

होती. त्याकडे तेथील पंचडतार्े लि गेल्याकारिाने आजपयंत ग्रीकांर्े गुप्त झाले ले ज्ञानधन उजेडात
येऊन ते युरोपातील सवच दे शात पांगू लागले . पीटाकच बोक्यार्ीओ या चवद्वान मंडळीनी फार पचरश्रम करून
ग्रीस व रोमन बादशाहीत तयार झाले ली पुस्तके चमळण्यार्ी खटपट सुरू केली. ग्रीक चवद्येर्ा ओघ
इंग्लं डपयंत जाऊन पोहोर्ला व आजपावेतो अप्राप्त झाले ले प्रार्ीन ज्ञाभंडार उघडू न त्यात काय आहे हे
पाहण्यार्ी इंक्ग्लश लोकांस उत्कंठा उत्पन्न झाली.

यायोगे इंक्ग्लश लोकांनी आपली व आपल्या दे शार्ी अभूतपूवच सुधारिा करून आपले साम्राज्य

जगभर स्थापले . यामुळे इंग्रजी साम्राज्यावर सूयच मावळत नाही अशी म्हि पडली. सांप्रत आपल्या दे शात
इंग्रजार्ेर् राज्य र्ालू असून ते शूद्रादी अचतशूद्रांना आपले पशू चजिे दू र करण्यास व अज्ञान हटचवण्यास

फार उपयुक्त आहे का की मनु कायद्याने शु द्राचदअचतशूद्रास चवद्या चशकून ज्ञान संपादन करण्यास व

उद्योगधंदा करून धन साठचवण्यास आजपावेतो बंदी होती. यायोगे ते अज्ञानी व दचरद्री होत जाऊन
पशु कोटीत राहिेर्ी त्यांना सवय लागून ते गुलामचगरीत सुख मानण्यार्े पुण्य समजू लागले . आता आपि
इंग्रजी चवद्या चशकून ज्ञान वाढवून आपली व आपल्या बचलस्थानार्ी शान वाढचवली पाचहजे.

गुलामणगरीचा इणतहास ध्यानी आिा :
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आज युरोप खंडातील जे दे श सुधारिुकीच्या गोष्टीत नावलौचककास र्ढले ले चदसतात ते सारे दे श

रोमन साम्राज्य नष्ट झाल्यावर र्वदाव्या शतकापावेतो अज्ञानाधंकारात बुडून गेले होते. तथाचप तेथील
शहाण्या लोकांर्े ग्रीक व रोमन लोकांच्या प्रार्ीन काळच्या जािच झाले ल्या ग्रंथाकडे लि लागल्याने

त्याचवर्षयी मनस्वी चजज्ञासा उत्पन्न होऊन त्यांच्या अध्ययनास प्रारंभ होऊन त्यांच्या दे शार्ी सुधारिा होऊ

लागली व भौचतकशािातील चनरचनराळ्या गोष्टी हु डकून काढण्यार्ा त्यांना जबरदस्त छं द लागून ते शोध
लावू लागले . जो तो अनु भवचसद्ध व प्रयोग चसद्धांत माडू लागला.

कोिी मानवप्राण्यार्े, कोिी पशु पक्ष्यार्े कोिी झाडाझुडपार्े, कोिी भूमीर्े, कोिी समुद्रार्े, कोिी

आकाशार्े, कोिी ग्रहताऱ्यांर्े शोध पावून आपल्या दे शाच्या व मानवजातीच्या ज्ञानात भर घालू लागले .

चकत्येक लोक अमे चरकेर्ा शोध घेऊ लागले तर चकती एक लोक प्रहदु स्थान, र्ीन वगैरे दे शांत जाऊ

लागले . काही दचिि ध्रुवाभोवती तर काही उत्तर ध्रुवाभोवती चफरू लागले . काही चवलिि मािसे दोन्ही
हाताला पंखे बांधून पक्ष्याप्रमािे आकाशात भरारी मारण्यार्ा प्रयत्न करतात, तर काही मािसे तोफेच्या
तोंडी बसचवले ल्या गोळ्यात बसून र्ंद्रावर जाण्यार्े मनोराज्य आखतात. यावरून मानवार्ी बुद्धी

आकाशाएवढी कशी अफाट व अतक्यच आहे यार्ा बोध होतो. प्रार्ीन ग्रीकन व रोमन लोकांनी चलहू न
ठे वले ल्या जीिच ग्रंथार्ी येथील सनातन्यांनी जुन्या ग्रंथात जशा खोट्या व कक्ल्पत गोष्टी घुसडू न ते

चनरुपयोगी करून टाकले तशी दु दचशा होमर, प्ले टो, अचरस्टाटल, चहरोडोट, ल्युचसपस, युक्क्लड, हीरो,
टाले मी वगैरे पंचडतानी चलहू न ठे वले ल्या ग्रंथांर्ी झाली नाही. ग्रीकन लोकांच्या ज्ञानार्े तंत्र समजल्यावर

युरोचपयन लोक चवश्वार्ी वाफ, अग्नी आचि वीज पकडू लागले असून सूयचमंडळालाही वेठीस धरू पाहात
आहे . म्हिजे कोिी पक्ष्याप्रमािे आकाशात १०-२० फलांग फेरफटका मारून समाधान मानून राचहला असे

बोलवत नाही. तो र्ंद्रावर केव्हा जाईल हे जरी सांगवत नाही; तरी तो र्ंद्रावरर् काय आकाश पोकळीत
अनेक सूयचमंडळे असले ल्या एखाद्या पृर्थवीसारख्या ग्रहावर येिार नाही असे म्हिवत नाही.

गेली र्ार-पार्शे वर्षे युरोप खंडातील चनरचनराळ्या दे शांतील चवद्वान शाि-पंचडतांनी सत्यार्ा शोध

घेऊन आपापल्या दे शांतील सुधारिुकीत भर घालण्यार्ा दीघोद्योग करून आपला दे श भौचतक शािाच्या

चशखरावर नेल्यार्ा ते खटाटोप करीत आहे त. सांप्रत तर एखाद्या घोड्याच्या रे सप्रमािे युरोपातील

चनरचनराळ्या दे शात सत्यार्ा शोध लावून सुधारिुकरूपी घोड्यांर्ी रे स सुरू असून तीत इंग्रजांर्ा घोडा
वीन असून त्यार्ा बोलबाला साऱ्या जगभर पसरू लागला आहे . मानवाच्या रानटी अवस्थे त फरक पडू न ते

सुधारिुकीच्या मागाला लागले . खुद्द इंग्रजांच्या ग्रेट चब्रटनमध्ये पूवी कधीही नव्हता असा सुधारिुकीर्ा
उत्कर्षच झाला असून रसायन, पदाथचचवज्ञान, भूगभच, सृष्टीज्ञान, सजीवज्ञान, ज्योचतर्ष, वगैरे गोष्टींत मोठमोठे

शोध होऊ लागले . या योगे लोकांर्ी चजज्ञासा अचतशय वृप्रद्धगत होऊन आर्ार, नीती, मानवधमच, वगैरे
बाबतीत सुधारिूक होत असून ते खरे खुरे मानवप्रािी बनत आहे त. ह्यार्ी कल्पना अक्कलशून्य अथचहीन वेद

पठि व शु ष्ट्क जाल चनमाि करिाऱ्या पळीपंर्पात्री वाजचविाऱ्या आचि हजारो वर्षे आम्हास शूद्र म्हिून
चहिचविाऱ्या लोभी भट भटाळांना होिे कठीि आहे .

सांप्रत आपल्या बचलस्थानावर इंग्रज बहादु रांर्े राज्य असून रयते र्ी सुधारिा करून ते तर्े सुख

वाढचवत आहे . इंग्रज लोक उपरे असले तरी आजपयंत राज्य असले ले उपरे इरािी आयच ब्राह्मि; दु राि
पठाि व तुरािी मोगली, हू ि यांच्यापेिा लाखपटीने बरे असे बोलिे भाग पडते. का की बाहे रून इंचडयन
घुसिारे इरािी ब्राह्मि, पठाि हू ि हे असून या बेकार व बेदरकार लोकांनी आमच्या इंचडयन पूवचजांस
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प्रजकले व आम्ही आयच, अस्सल रक्तार्े जेते म्हिून श्रेष्ठत्वार्ा तोरा चमरवून येथील लोकांस हीन, नीर्, शूद्र
समजून त्यांच्यावर राज्य केले . असा या उपऱ्यांर्ा इचतहास असू न तो येथील मूळच्या इंचडयन लोकांच्या
वंशजास पशूकोटीत नेिारा आहे . त्यांनी लादले ली गुलामचगरी झुगारून दे ण्यास इंग्रज लोकांर्े राज्य

उपयुक्त असून शूद्रांनी ताबडतोब जागे होऊन चवद्या चशकण्यार्ी जलदी करून हजारो वर्षे पशु जीवनार्े

चजिे टाकून द्यावे व सुधारले ला मािूस म्हिून जगण्यार्ा र्ंग बांधावा. असे आपि न करू तर पशूत आचि
आपल्यात काही एक फरक राहिार नाही.
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४
गुलामणगरी
आडदांड पशू कुत्र्याची एक गोष्ट
एकंदरीत सवच प्राचिमात्रांना जगण्यार्ी टाहोळी आचि सुखार्ी डोहळी ही जन्मजात आदत असून

त्यामुळे जगण्यासाठी आवश्यक असले ले अन्न व सुखास कारिीभूत होिारी र्ीज पैदा करण्यास ते हर

वखत धडपड करीत असून अन्न चमळचवण्याकचरता नाना तऱ्हे र्े उद्योग करून पोटार्ी भूक भागवून , काम
भुकेसाठी िीशी रत होऊन मनसोक्त सुख भोगून प्रजोत्पादन करीत असतात. आचि ही तलखाली सवच

प्राचिमात्रांना जन्मचसद्ध असते. याचवर्षयी तुमर्ी खात्री म्हिून येथे उदाहरिाकचरता एका उं डारले ल्या
बुभचु ित जंगली कुत्र्यार्ी गोष्ट असून ती तुमच्या मनात ठसावी या उद्देशाने सांगतो. आता कान दे ऊन ऐका.

एका कुत्र्याला एके चदवशी काही एक खायला न चमळाल्यामुळे त्याच्या जीवार्ी फार तगमग होऊन

तो चपसाळले ल्या कुत्र्यासारखा इकडे चतकडे धावत असता दु सरा एक कुत्रा सशाच्या मांसावर ताव मारीत
असल्यार्े पाहू न त्याने खाण्यात रंगून गेलेल्या कुत्र्यावर झे प घेऊन त्यास खाली पाडू न र्ावे घेऊन मॅव मॅव

चवजयी स्वर काढू न घु सळू न काढू लागला. खाली पडले ला कुत्रा हैराि होऊन कसाबसा कलवंडू न त्याच्या
तडाख्यातून नसटू न कॅव कॅव असे पराभूत स्वर काढू न दू र पळू न गेला. तो गेल्यावर त्यार्ी चशकार तो

उन्मत्त कुत्रा खाऊन ढे कर दे त र्ालू लागला. पुढे त्यास कुत्रा व कुत्री चदसली. त्यांच्या जवळ तो कुत्रा
गेला. व पचहल्या कुत्र्याशी लढाई करून त्यास चपटाळू न लावले .

या गोष्टींवरून “बळी तो कान चपळी” हा न्याय अनाचदकाळापासून आजपावेतो अचवक्च्छन्नपिे

पशु पिी वगैरे प्राचिमात्रास र्ालू असून मानव प्राण्यातही तो हजारो वर्षे होता, असे कामेचलयस टाचसटस या
चवद्वान रोमन इचतहासकाराने आपल्या ग्रंथात चलहू न ठे वले . त्यानंतर कान्स्टांटीनोपल येथील जाक्स्टयन
नावाच्या बादशहाच्या कारकीदीच्या वेळी होऊन गेलेल्या चथओडोचशअस या चवद्वान इचतहासकाराने पूवीर्ी

मािसे कशी होती यार्े नमुने आपल्या ग्रंथात नमूद करून सांचगतले की, पूवीर्ी मािसे आचि पशू यांच्या
वागिुकीत तफावत नसून मानवामध्ये सुधारिुकीर्ा गंधही नव्हता. चकत्येक चवद्वांनानी मानव जातीतील

कुटु ं बव्यवस्थे त सवांना लागू पडण्यापूवी पशूप्रमािेर् िीपुरुर्षांर्ा संबध
ं असून पशु सारखे खातपीत होते .

परंतु कालांतराने आपल्या आर्ार-चवर्ारात बदल करून पशु त्वार्ा त्याग केला. त्याच्या या बदलास
चसक्व्हलायझे शन म्हितात.

मानवप्रािी आपल्या बुद्धीच्या जोरावर हळू हळू सुधारत जाऊन एकंदर सवच सजीवसृष्टी व

चनजीवसृष्टी ही आपल्या जगण्यास व सुखास कशी साधनीभूत होईल यार्ा शोध घेऊन क्रू र प्राण्यार्ी झगडा

करून, अज्ञात गोष्टींच्या संकटास तोंड दे ऊन अनु भव व ज्ञान संपादन करीत करीत त्याने आपले स्वाचमत्व
एकंदर सवच र्रार्र सृष्टीवर स्थापन करून इतर प्राण्यांना जे साधले नाही अशा तऱ्हे र्े कतृचत्व केले . ते
साध्य करण्यापूवी लिावधी मानवप्रािी क्रूर पशूशी व सृष्टीच्या अज्ञात संकटाशी झुंजता झुंजता ठार झाले

असतील बरे ! आचि अशा अवस्थे त मानवप्रािी हजारो वर्षे मानवेतर प्राण्यांशी आचि सृष्टीशी लढला. ही
लढाई करीत असता मानवेतर प्राण्यार्े व भौचतक चनयमार्े अनु भवचसद्ध ज्ञान चमळवून त्याच्या जोरावर
सृचष्टपदाथच व पश्वाचदक प्रािी सवचथैव आपल्या किात राहू न ते सवच मानवांच्या जगण्यास व सुखोत्पत्तीस
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साधनभूत व्हावे अशा प्रकारर्ा त्यांच्यावर प्रर्ंड चवजय संपादू न त्या सवांना आपल्या गुलामचगरीत डांबून

टाकले . हे मानवकतृचत्व असून त्यार्े हे कतृचत्व एवढ्यावरर् थांबले नसून त्याने एकंदरीत सवचसामान्य

मानवाच्या तकचबुद्धीस काही एक उमगिार नाही अशा तऱ्हे च्या कक्ल्पत व खुळसट ज्ञानाच्या प्रचर्तीवर

आकाशातल्या प्रभुबापार्ी र्ांदताऱ्यावर राहिाऱ्या अचलशां अल्लार्ी त्यार्प्रमािे ब्रह्मांडार्ा चनमाता म्हिून

चवष्ट्िूला कल्पून त्यास र्ारीमुंडी र्ीत करून त्याच्या बेमटातून ब्रह्मदे वास जन्म दे वन
ू व या ब्रह्माच्या

तोंडातून ब्राह्मिास उत्पन्न करून त्यांच्या माफचत अनाडी मानवास आपल्या गुलामचगरीत जखडू न टाकले ,
खरे पाहू गेल्यास पश्वचदक प्रािी आचि मूळ मानवप्रािी यामध्ये काही एक फरक नसून प्रहि पशूपेिा तो
गचलच्छ चहल्लाखोरी करीत होता.

२. पश्वाणदक प्रािी आणि मानिप्रािी
वाघ या प्राण्यार्ी प्रहि पशूत गिना होत असून तो कोिार्े सहाय्य न घेता स्वतुः चशकार करून ती

खाऊन स्वतुःर्े रिि स्वतुः च्या बलावर करीत असतो. त्याच्यार् जातीर्ा प्रकवा अन्य जातीर्ा प्रहिपशू
त्याच्यावर शत्रू म्हिून र्ालू न आला तर तो त्याच्याबरोबर लढतो. यावरून कोित्याही प्राण्याच्या जगण्यास

प्रकवा सुखात जो काही अडथळा येतो तो दू र करण्यास जो धवशा घालावा लागतो त्यास लढाई हे नाव
असून ती प्राण्यांच्या उपजत गुिाबरोबरर् अंगावास करीत असून गवताळ रानात एकटे दु कटे हरि
र्रण्यास जात नसून र्ारा खाण्यास त्यांर्ा कळप असतो. या कळपातील प्रत्येक हरिास कळपार्ा आधार
वाटतो. तथाचप एखाद्या वाघाने कळपातील एखाद्या हरिावर झडप घातली तर कळप फुटू न त्यातले

प्रत्येक हरि घाबरून सापडे ल त्या मागाने पळू न जाते. पळू न जािे हा एक जीव बर्ावाच्या लढाईतला भाग

असून दु बचल प्राण्यास तो नाखुशीने मंजूर करावा लागतो. प्रहिपशू ते भिक व अप्रहिपशू ते भिक ही
नैसर्मगक वस्तुक्स्थती असताही दोघेही एकार् जंगलात गुजराि करीत असून दोन वाघ हे भक्ष्य कोिार्े तुझे

की माझे ? प्रकवा ह्या वाचघिीर्े सुख घेण्यास ती कोिार्ी? तुझी का माझी? या कारिास्तव एकमे कांशी

झगडू न लढाई करून चनकाल लावून घेतात. अशीर् अवस्था प्रार्ीन काळच्या रानटी मानवार्ी असून
प्रत्येक लहान लहान मानव टोळी व चतर्ी प्रत्येक वस्ती दु सऱ्या मानव टोळीशी व वस्तीशी भांडत असून

प्रबल टोळीने दु बचल टोळीवर हल्ला करावा, त्यार्ा शेवट दु बचल टोळीतील तरण्याबांड पोरी पकडल्या
जाऊन चवजयी जवानांनी त्यांच्यावर त्या मारण्याच्या पंथावर येई पावेतो जबरदस्ती जुगलू न आपला माज

घालवून सुख भोगीत. त्या तरुि जवान पोरी जीवापुरत्या या पशु जबड्यातून कशाबशा वार्ल्या, तरी
पकडू न आिले ल्या इतर िीपुरुर्षांबरोबर त्यांना दगडीने ठे र्ून ठार करत. अत्यार्ार करिाऱ्या नराधमाच्या

टोळीच्या तडाख्यातून पुढे त्या एकंदरीत सवच टोळीतील प्रत्येक उघडे नागडे लहान-थोर िी-पुरूर्ष
झाडदे वीभोवती फेर धरून हातात झावळी घेऊन टु रटु री गािे म्हित दमल्यावर खाईरार्ा दे वीपुढे नैवेद
ठे वन
ू त्यार्ा म्होरक्या प्रत्येकाच्या ओंझळीत मासार्े तुकडे घालू न मग ते जेवि करून र्ंगळ करीत. या

रांगड्या मानवार्े ससे, हरीि व डु क्कर पकडू न आिले ल्या दु सऱ्या टोळीतील मानवार्े मांस मासे व झाडांर्ी
फुले हे र् खाद्य पदाथच होत. त्यावेळी त्यांना रोटी माहीत नव्हती.

कालांतराने मानवप्राण्यास अग्नीर्ा शोध लागून तो दगडमातीर्ी भांडी तयार करून मांस व इतर

खाण्यार्े सृष्टपदाथच उकडू न, भाजून खाऊ लागला. शेतीर्ा शोध लागून अन्नधान्यार्ी पैदास होऊ
लागल्याने शेतीर्े काम करण्यास बैल व मािसे लागू लागली. बैल व मािसे पकडू न त्यांच्याकडू न शेतीर्ी

कामे करवून त्यांच्यावर धप्रटगि मािसे त्यांना ठार मारून त्यांर्े मांस न खाता धनीपिा गाजवू लागले .
दु सऱ्या टोळीतील पकडू न आिले ल्या जनावरांर्ी व मानव िी-परुर्षांर्ी वाटिी आपल्या टोळीतील
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मानवास केल्यावर तो मालक बनून त्या जनावरांर्ा व िी–पुरुर्षांर्ा कामाने चपट्टा पाडी. र्ार पायांच्या
जनावरास चजव व दोन पायाच्या मानवास चजद्रस समजून त्यांच्या खाण्याचपण्यार्ी सोय करी. त्याच्या
मालकास एखादे जनावर प्रकवा मानव नाठाळ वाटल्यास तो त्यांना बाजारात नेऊन चवक्री. अरब लोक
चजद्रसास गुलाम म्हितात. भट लोक शूद्र म्हितात. ग्रीकन लोक स्ले व्ह व इतर युरोचपयन लोक

चजत्रांबांपेिा अचधक महत्तव नसले ल्या चजद्रसास सक्व्हच टर म्हितात. चजद्रसाच्या क्स्थतीलार् गुलामचगरी
म्हितात. गुलामचगरी, शूद्रचगरी, स्ले व्हरी, सेक्व्हड्युल आचि दासपिा हे शब्द एकार् अथार्े आहे त.
गुलामचगरीर्ी र्ाल पश्वादी प्राण्यांत कधीही र्ालू असले र्ी चदसत नसून शहािपिार्ा डौल चमरचविाऱ्या

मानवप्राण्यातर् आढळू न असून ती मानवाच्या अंगी जन्मजात असले ल्या स्वतंत्रता या आवडीर्ा र्कार्ूर
करिारी व त्यास स्वाचभमानशून्य बनवून पशु कोटीत नेऊन बसचविारी असल्यामुळे ती अधम व अमानु र्ष
असून दु ष्ट मानवातील बेवकूब बुद्धीर्ी व चपशार् चवर्ारार्ी चनशािी होय.
३. ॲणरस्टाटल आणि ग्रीकनांचे गुलाम
या र्ालरीतीबरहु कूम ग्रीक दे शामध्ये मानवाच्या मनु ष्ट्यपिास शरम वाटे ल अशा प्रकारर्ी वागिूक

सुधारिुकीर्ा डौल चमरचविाऱ्या ग्रीकन लोकांर्ी असून ते गुराढोराच्या बाजारात जशी गुरांर्ी खरे दी चवक्री
होत तशी गुलामार्ी खरे दी चवक्री ज्या बाजारात होते तेथे जात व गुलामार्ी खरे दी प्रकवा चवक्री स्ले व्हर

यांर्े माफचत करीत. ग्रीकन लोक शरीरश्रम करीत नसून डोके र्ालवीत असत. हे गुलामाकडू न
गुराढोराप्रमािेर् कामे करून घेत व आपिास पडिारे कष्ट वार्वून डोक्यार्ी कामे करीत. मानव जे श्रम
करतो, त्यायोगे त्यार्े शरीर धडधाकट बनत असले तरी त्याच्या बुद्धीर्ी र्लाखी मंद होते. असा येथील

भटलोकासारखा चसद्धांत ग्रीकन लोकांर्ा असल्यामुळे ते कष्टार्ी सवच कामे गुलामाकडू न घेऊन आपल्या
बुद्धीस चमळत असले ला चनवांतपिा व अवसर आपल्या दे शाच्या सुधारिुकीत खर्च करीत. यामुळे मानवांर्ा

नीतीधमच, राज्यधमच वगैरे चवर्षयांसंबधी अनेक शािग्रंथ तयार झाले . सुंदर कपडे व इमारती तयार होऊन
मानव सुधारिुकीर्े चसद्धांत बसचवता आले . हे कतृचत्व ग्रीकन लोकांस करता येऊन त्यांनी आपला दे श
वैभवाच्या चशखरावर र्ढचवला. तथाचप गुलामांना सुख न चमळता रात्रंचदवस मरे पयंत शेतीत काम करूनही
त्यांना पोटभर अन्न चमळाले नाही. त्यांच्या साऱ्या कष्टार्ी फळे ग्रीकन लोकर् र्ाखीत असत. अशा प्रकारे

गुलामार्े कष्ट, ग्रीकन लोकांच्या जगण्यास व सुखास मदत करीत असल्यामुळे एक ग्रीकन पंडीत
ॲचरस्टाटल याने भटचभिुकांच्या मनूसारखे सांचगतले की ग्रीकनांनी बुद्धी श्रमवावी आचि गुलामांनी शरीर

कष्टवावे. गुलाम जनता ही समाजव्यवस्थे च्या पाठीर्ा किा असून त्यांर्ी गुलामचगरी ही राज्यव्यवस्थेतील
प्रमुख चवभाग होय. अशा प्रकारर्ी समजूत येथील भटचभिुकार्ी असून ते सांगतात शूद्र हे चद्वजांर्े
ईश्वरचवरचहत दास असून त्यार्े शूद्रत्व समाजाच्या पाचवत्र्यार्े रिि करते. अस्पृश्यता धमचचवरचहत असून

गरती चियांर्ी अब्रू राखण्यास वेश्या जशा अप्रत्यि मदत करतात; त्यार्सारखी अस्पृश्यता चद्वजजातीर्ा
मंगलपिा रिण्यास उपयुक्त आहे . यावरून ग्रीस दे शार्े ग्रीकन यवन व इंचडयामधील इरािी आयच ब्राह्मि
हे सख्खे जुळेबध
ं ूर् होते हे चसद्ध होते.

ग्रीकन लोकांना रोमन लोकांनी प्रजकल्यापासून तेथील गुलाम लोकांर्े फारर् हाल होऊन त्यांना

आपले चजिे नकोसे झाले होते. रोमनांनी ग्रीकनांना जंचकले खरे . तथाचप आपल्या दे शातील भटांर्े इरािी

पूवचज ब्राह्मि हे इंचडयन लोकापेिा सुधारिुकीत मागासले ले , कमी ज्ञानार्े व हीन बुद्धीर्े क्रूर होते तसे
रोमन लोक ग्रीकनपेिा कमी हु शार होते . परंतु भटाचभिुकांनी जशी इंचडयन लोकांर्ी सुधारिूक उर्लू न

बचलस्थानावर आपले स्वाचमत्व स्थापले तद्वत ग्रीकन लोकांर्े ज्ञान घेऊन आपले बस्तान प्रजकले ल्या

अनु क्रमणिका

प्रदे शावर बसचवले हे जे ते रोमी लोक आपल्या दे शात आले ल्या इरािी ब्राह्मिार्े वंशज जे भटकडे इंचडयन

लोकांना शूद्र, अचतशूद्र, नकटे , काळे , उं द्रे, दास वगैरे शब्दांनी चहिवतात. तसेर् आचिया, पोलं ड, जमचन,
इंग्लं ड वगैरे युरोपातील दे शांच्या रचहवाशांना स्लाव्ह अथवा स्ले व्ह शब्द वापरून हीन गुलाम समजत होते.
प्रजकले ल्या लोकांना चजत समजून त्यांना पिपातीपिाने वागवून त्यांच्याकरता एक व आपल्या लोकांकरता

एक असा कायदा करून कारभार करीत होते. रोमन साम्राज्यातील चकत्येक शहरातील गुरांच्या
बाजारासारखी गुलामांर्ी ओपन माकेटमध्ये खरे दी चवक्री होत असे आचि ती कायदे शीर मानली जात असे .
४. रोमन साम्राज्यात गुलामांचे हाल
रोमन हे ग्रीकन लोकांर्े भाऊबंद असून त्यांनी हजार दीडहजार वर्षे राज्य केले . मध्यंतरी या

शहाण्या लोकांच्या साम्राज्यावर गाथन, फ्रँकन वगैरे रानटी टोळ्यांनी वारंवार हल्ले करून ते चखळचखळे

करून एका रानटी टोळ्यांर्ा नायक आडोॲकर याने रोमनांर्ा बादशहा रोम्युलस आगस्टयुलस यास
पळवून लावले . रोमनांनी दु सरी पाती कान्स्टांचटनोपल येथे होती. तीही तुकांनी धुळीस चमळचवली. रानटी

प्यूटन हे तेथील ब्राह्मि लोकांर्े भाऊबंदी रोमीर्े राज्य करू लागले . पि त्यांना ते थील बहु संख्य गुलामास
येथील भट लोकाप्रमािे खच्ची करता न आल्याने दं गेधोपे बंड होऊन त्यांर्ी सत्ता लयास गेली. या प्यूटन
लोकांनी प्रजकले ल्या लोकावर त्यांना गुलाम समजून नानाप्रकारर्े अत्यार्ार केले .

गुलामचगरी नष्ट होण्यासाठी येशू महात्म्याने व महमद पैगंबराने आपली सारी हयात खर्च करून

मानवप्राण्यामध्ये जन्मजात असले ल्या स्वतंत्रता, समता व बंधुता या गुिांर्ी लोकांना जािीव करून दे ऊन
गुलामचगरीर्ा चधक्कार केला. तथाचप त्यार्े प्रयत्न वाया गेल्याने व अले क्झांचिया येथील रोमीर्े राज्य

लयास गेल्याने अज्ञानांर्ी अवकळा रात्र सुरू होऊन स्वगच, नरक, दे वधमच, गंडेदोरे , साधुसंत वगैरे
कृष्ट्िपिात प्रकाश पाडिाऱ्या र्ांदण्यासारखे घनदाट अंधार चनमाि करिाऱ्या अंघाईटींनी युरोपातील
सारी मानवजात कुचवर्ार, कुचवद्या व कुश्रद्धा यांनी भारावून गेली होती. त्यात मानवधमच जाित नसले ल्या

ब्राह्मि लोकांच्या आयच इरािी पूवचजाप्रमािे , रानटी असले ले ट्युटन, ब्रेहन व कुलचटन लोकांच्या टोळ्यांनी
लू टमार व बायाबापड्यांवर अत्यार्ार करून सवच मानवांना गांगरून टाकले होते. त्यातर् चिस्तधमाच्या
गुरूनी येथील भटचभिुकासारखी लू टमार र्ालचवली होती. या पचरक्स्थतीला सारे लोक कंटाळू न गेले होते .

ब्राह्मि धमार्े धमचगुरू पालखीत बसून चदवसाढवळ्या मशाली पेटवून जसे गावोगावी चमरवून

लोकाकडू न पाद्यपूजा करवून अमाप दचििा लु बाडतात, तसेर् चिस्ती धमचगुरू पोप महाराज आपल्या
चशष्ट्यगिास बरोबर घेऊन वाजत-गाजत संर्ार करीत व गुलामचगरी ही धमचचवचहत आहे असे सांगत.

लोकही चपशार्वत असले ली गुलामचगरी नाहीशी करण्यास चवनवीत, तेव्हा पोपर्ा पढतमूखच चशष्ट्यगि
उपदे श करीत की, “गुलामचगरी नष्ट केल्यास प्रभूर्ा कोप होईल. पुढील जन्मी गुलामचगरी नको असल्यास

पोपगुरू महाराजांकडू न रोटीर्ा तुकडा ब्रॅन्डीर्ा एक घोट घेऊन खा. पापार्ी िमा व स्वगातली खुर्ीही

चमळण्यासाठी महाराजाकडू न सर्मटचफकेट घ्या. रोटी, ब्रँडी आचि सर्मटफेकेटस चवकून पोप महाराजांनी

लोकांर्ी लू टमार करून गडगंज संपत्ती चमळचवली. अशा कठीि समयी इरस्मस व अधा महात्मा लू थरला
पुढे सरसावून बुद्ध यासारखे गुरूस चवरोध करून आंधळ्यासारखे कुमागाने र्ालिाऱ्या मानव समाजास
सुमागावर आिण्यार्े महान कायच करून त्यांनी धमचक्रांती घडवून आिली. लू थरला मी अधा महात्मा
म्हितो, का की त्याने र्ेटूक या खोट्या चवद्येवर चवश्वास ठे वन
ू आपल्या अनु यायांकरवी अनेक र्ेटकीर्े खून
करवून चकत्येक र्ेटचकिींना पकडू न झाडास बांधून चजवंत उभे जाळले .

अनु क्रमणिका

लू थरने मख्खीवाद ओळखून बायबलमधील वर्नांर्ा आपल्या सोईप्रमािे व मताप्रमािे अथच घेऊन

पोपमहाराजांर्ी सौदे चगरी लोकांपुढे व्याख्यानाच्या द्वारा मांडून लोकांत जागृती करू लागला. त्यामुळे
त्यास पुष्ट्कळ अनु यायी चमळू न त्याच्या भार्षिांस हजारो लोक जमा होऊ लागले . त्यांच्या या र्ळवळीने

प्रोटे स्टँ ट पंथ स्थापन झाला. या पंथार्ा अंगीकार करून एचलझाबेथ रािीने इंग्लं डमधील गुलामचगरी
नाहीशी करण्यार्ा पाया घातला, पुढे काही शतकांनी इंग्रजी लोकांनी गुलामचगरी ही कायद्याने बंद पाडली.

इंग्लं ड दे श हा, युरोपच्या पचिमे स चसलोनसारखे समुद्रातले एक बेट असून प्रार्ीन काळी तेथील

गोरे लोक अंगाला कोळशार्ा काळा रंग फासून त्यावर र्ुन्यार्े पांढरे पट्टे ओढू न वाघासारखे डु र डु र , घुर
घुर आवाजार्ी भार्षा वापरून एकमे कांशी बातर्ीत करत असत. ही रानटी अवस्था बऱ्यार् काळ येथे रूढ
असून नामचन लोकांर्ा राजा ड्यूम चवल्यम याने इंग्लं डवर स्वारी करून इंग्रजांना प्रजकून आपले राज्य
स्थाचपले . एव्हापासून त्याच्यात सुधारिूक होऊन त्याच्या इचतहासास प्रारंभ झाला. त्याच्या इचतहासात दोन

राजे व दोन राण्या यांच्या कारकीदच फारर् गाजली जाऊन लोकांना मािुसकीर्े हक्क चमळवून गुलामचगरी
लयाच्या मागाला लागली.

कोलं बस हा एक समुद्रावर चफरिाऱ्या वास्को-ड-गामासारखा चफरता खलाशी असून त्याने

स्पेनच्या रािीकडू न थोडीशी चर्रीचमरी घेऊन इंचडयार्ा जलमागच शोधण्याच्या ईष्ट्येने चनघाला खरा पि तो

र्ुकून इंचडज बेटास लागला. परत स्पेनला आला, त्यानंतर चनरचनराळ्या दे शांतील युरोचपयन लोक

अमे चरकेत जाऊन तेथील लोकांना हु सकावून त्यांच्या जचमनी बळकावून आपि उद्योग करून राहू लागले .
हे उपरे वसाहतवाले येथील ब्राह्मि लोकाप्रमािेर् असून त्यांनी अमे चरकेतील मूळच्या इंचडयनास वेठीस

धरून त्यांच्याकडू न जनावरासारखे भयंकर कष्ट घेऊन आपल्या सुखात व संपत्तीत भर टाकून त्याच्यावर

मालकशाही गाजवून त्यांना नाना प्रकारे छळू लागले . त्याच्या छळाला कोट्यवधी इंचडयन बळी पडले .
चकत्येकांना गोळ्या घालू न तर चकत्येकांना प्रजवत जाळू न ठार मारले . त्यांच्या असल्या अघोरी अत्यार्ाराला

चभऊन चकत्येक इंचडयन लोकांनी आत्महत्या केली. आज या चबर्ाऱ्या इंचडयनार्ी लोकसंख्या थोडी उरली
असून ती केव्हा नामशेर्ष होईल हे सांगवत नाही.
५ अमे णरकन णनग्रोंची गुलामणगरी
गेल्या दोन तीनशे वर्षात गुलामार्ा व्यापार करिाऱ्या हलकट व्यापाऱ्यांनी अमे चरकेतल्या

कोट्यवधी चनग्रोंना पकडू न त्यांना अमे चरकेतल्या वसाहतवाल्या गोऱ्या मालकास चवकून अब्जावधी रुपये
कमाचवले . आज अमे चरकेत चनग्रो गुलाम कोट्यवधी असून कुत्र्याला जे चजिे आहे ते त्यांना नसून

गुराढोरापेिाही नीर्पिाने वागचवण्यात येते. िी गुलामार्ी क्स्थती तर फार शोर्नीय असून चनग्रो लोक

अचशचित मागासले ले असले तरी त्यांच्या जातीत मािुसकीला साजेसे बरे र् आर्ारचवर्ार असून

र्ालरीतीप्रमािे चियांना एखाद्या दे वीप्रमािे वागचवण्यात येत असून, चकत्येक चिया सुंदर, कुलीन व
अब्रुदार असून त्यांना गावात मोठा मान असतो. अशा चियांपैकी कृष्ट्िविाच्या, तारुण्याने मुसमुसले ल्या
दिकट चनग्रो चिया पकडू न त्यांना अमे चरकेतील श्रींमत गोऱ्या मालकास गुलामांर्ा व्यापार करिाऱ्या दु ष्ट
व्यापाऱ्यांनी मुबलक पैसा घेऊन चवकले . हाय! हाय!! या दीन दु बळ्या चियांर्े हाल तुम्हास काय सांगावे
पाहा, सांगताना मला रडू येते.

अनु क्रमणिका

गोरा मळे वाला प्रकवा कारखानवाला मालक िी गुलामावर लाजलज्जा सोडू न बेशक अत्यार्ार

करून चतला गरोदर ठे वतो. पुढे ती बाळं त झाल्यावर चतला जी मुले होतात ती आपलीर् मुले मानत नसून
त्यात नीर्र् समजतो. एकदा गोरा मळे वाला मालक आपल्या गुलाम िीस नांगराला जुंपून चतर्ा कामाने

चपट्टा पाडू न तीस आसोडार्े फटके चतच्या अंगातून रक्ताच्या चर्ळकांड्या उडे पयंत दे ऊन, मध्येर् त्यास

कामलहरी येतार् चतर्े काम थांबवून, चतला झाडाखाली नेवन
ू नग्न करून बोका मांजरीला पळचवण्यापूवी
चतला र्ावार्ाळी करून मॅवच्या फूत्काराने घाबरवून उलथीपालथी करून धामधुमी माजवून चतच्याशी रत

होतो; तशी बोकेशाही काळ्या चनग्रो िीवर गोरा मालक र्ालवून चतच्या काळ्या गोड गालावर, स्तनांवर
दातार्े र्ावे घेवन
ू नखाने ओरखडू न टण्ि स्तनावर घिासारख्या बुक्या मारून चतला आपल्या कवळीत
लपटू न चतर्ी दमछाट होईपयंत मुरमाड जचमनीवर घुसळू न रक्तबंबाळ करतेा. अशा प्रकारे अघोरी
कामसुख घेतल्यावर त्या िीस पुन्हा शेतीच्या कामाजा जुंपतो. अशी तऱ्हे वाईक रीत पिादी प्राचिमात्रात
नसल्याने अमे चरकेतील गुलामांच्या मालकांना पशू म्हििेदेखील लज्जास्पद होय!

बंधूनो! माझे भार्षि ऐकताना तुम्ही रडता का? डोळे पुसा, अमे चरकेतील गुलामांच्या क्स्थतीबद्दल

तुम्हाला इतके दु ुःख होते , तर आजपावेतो स्वतुःर्ी क्स्थती कळू न न आल्याने ती कळल्यावर तुमर्ा ऊर
दडपून तुम्ही धाय मोकलू न रडत बसला पि आपली दु ुःखे दू र होिार नसून त्यासाठी आपि एक होऊन
आपिावर लादण्यात आले ल्या शूद्रत्वाच्या भट गुलामचगरीर्ा र्ेंदामेंदा केला पाचहजे. जुन्या काळातील

रानटी मािसांर्ी गुलामचगरी चमसरी, बाबोलीयन लोकांतील गुलामचगरी, आयचन रोमींर्ी गुलामचगरी आचि
अमे चरकन गोऱ्यार्ी व आपल्या दे शातील ब्राह्मि गुलामचगरी यात काही एक भेद नसून, असला तर स्थान
क्स्थती आचि काळ यात असून चनग्रो गुलामाप्रमािे आपि शूद्र लोक हजारो वर्षे गुलामचगरीर्ा अनु भव घेत

असून चनग्रो गुलाम आचि शूद्र गुलाम दोघेही दु ुःखी आहे त. चनग्रोंना लोकांनी अमे चरकेतील भटांच्या
भाऊबंदास चवकले . तर भट लोकांच्या आयच इराण्यांनी आपल्या इंचडयन पूवचजास गफलतीने प्रजकले .

यामुळे त्यांच्या वंशजास परंपरे ने शूद्रत्व प्राप्त झाले . हे शूद्रत्व नष्ट करण्यास इं ग्रजी राज्यात आपिास उत्तम

संधी चमळाली असून ती न दवडता आपि आपली गुलामचगरी नष्ट करण्याकरता एक होऊन झटू . भट
लोकांर्ा दे व, धमच व पुरािे ही आपल्या डोक्यात न्यूनगंड चनमाि करून गुलामचगरी पक्की करीत असल्याने

ती सारी आपल्या उकीरड्यात गाडू न चवपरीत आयचभट्टादी चवप्रांनी शूद्रादी अचतशूद्रास अकरमासी असून

अस्पृश्य आहे त; असे पुरािात चलहू न ठे वले आहे पि ते सत्य नसून इरािी आयचचद्वजर् खरे खुरे अकरमासी
व अस्पृश्य होत. यांच्या गुलामचगरीच्या मगरचमठीतून सुटण्यासाठी मी भरले ल्या तळीला एकजुटीने हात
लावा. आचि आपल्या पूवचजांर्ा जयजयकार करा.

अनु क्रमणिका

साणित्रीबाईंची िोणतबास पत्रे

अनु क्रमणिका

पत्र क्र. १
१०-१०-१८५६
सत्यरुप जोचतबास्वामी यास,

साचवत्रीर्ा चशरसाष्टांग नमस्कार,
पत्रास कारि की,

माझ्या तचबयतीत अनेकदा उलटा पालटी होऊन ताळ्यावर आली आहे . या दु खण्यात भाऊने

अपचरचमत श्रम घेऊन माझी सेवा केली आहे . यावरून तो चकती प्रेमळ आहे हे चदसून येते. मी पचरपूिच दु रुस्त
होतार् पुण्यास येईन. काळजीत असू नये. फातीमास त्रास पडत असेल पि ती कुरकूर करिार नाही.

अस्तु. येथे बोलण्यात बोलिे र्ालले असता असे घडले की, भाऊ म्हिाला, तू व तुझा नवरा वाळीत असून
तुम्ही उभयता महारमांगादी अंत्यजाकरता जी कमे करता, ती पचतत असून आपल्या कुलास बट्टा

लाविाऱ्या आहे त. यास्तव सांगतो की, तुम्ही नवरा बायकोने जातीरूढीस अनु सरून व भट सांगेल
त्याप्रमािेर् आर्रि करावे. त्यांर्े बेलगाम व असंमजस बोलिे ऐकून आई खटकन उतरून काळवंडली.
भाऊ तसा दयाळू पि कोत्या बुद्धीर्ा असल्यामुळे त्यानी तुम्हास व मला दू र्षिे दे ऊन आपली प्रनदा
करण्यास कमी केले नाही. आईस वाटले , ती त्यास रागे न भरता ऐकविी करती झाली की, तुला दे वाने
रसवंतीसारखी काया चदली असता चतर्ा असा दु रुपयोग करावा हे र्ांगले नाही. आईर्े बोलिे ऐकून भाऊ

उगा राचहला व लज्जा पावून मुकाट्याने बसून राचहला. मी त्याच्या मतार्े खंडन करून बोलले . भाऊ तुझी
बुद्धी कोती असून भट लोकांच्या चशकविीने दु बचल झाली आहे . तू शेळी, गाय यांना जवळ घेऊन
कुरवाळतोस, नागपंर्मीस चवर्षारी नाग पकडू न त्यास दू ध पाजतोस. महार मांग हे तुझ्या सम मानव

असतात. त्यास अस्पृश्य समजतोस त्यार्े कारि सांग? असा त्यास प्रश्न केला. भट लोक सोवळ्यात
असता तुझा चवटाळ मानतात. तुला महारर् समजतात. माझे बोलिे ऐकून तो लचज्जत झाला व पुसू
लागला, महारमांगांना तुम्ही कशासाठी चशकवता? याचवर्षयी लोक तुम्हाला अपशब्द दे ऊन त्रास दे तात. हे

मला ऐकवत नाही. मी त्यास इंग्रज लोक महारमांगासाठी काय काय करतात ते सांगून चवद्याहीनता ही
पशु त्वार्ी खूि आहे . भट लोकांच्या श्रेष्ठत्वास आधारभूत चवद्या हीर् होय. चतर्ा मचहमा मोठा आहे . जो

कोिी चतला प्राप्त करून घेईल त्यार्ी नीर्ता दू र पळू न उच्चता त्यार्ा अंगीकार करील. माझे स्वामी
दे वमािूस आहे . त्यार्ी सर या दे शी कोिाला येिार नाही. महारमांगांनी चशकावे व मािूस म्हिून जगावे या

कारिास्तव भटगुळांशी झगडत खटाटोप करिारे जोचतबा स्वामी महारमांगांना चशकचवतात व मीही त्यास

चशकचवते. पि त्यात अनु चर्त काय आहे ? आम्ही उभयता मुलींना चशकचवतो, बायांना चशकचवतो
महारमांगांना चशकचवतो, हे र् ब्राह्मिांना अपायकारक होिार, या समजुतीच्या कारिास्तव ते आमच्या

मािूस धमाच्या कामास अब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम् करीत प्रनदा कुटाळक्या करतात व तुझ्या सारख्याच्या
मनात चकल्मीर्ष पेरतात.

तुला स्मरत असेल की, माझ्या नवऱ्यार्ा गुिग्राही इंग्रज सरकारने एक समारंभ घडवून त्यात

त्यांच्या कायार्ा गौरव करून, आदरसत्कार घडवून दु मचती दु जचनास लाजचवले . तुला मी खात्रीपूवचक
बोलते , माझा नवरा तुझ्यासारखा वारकऱ्याप्रमािे नु सते हचरनाम घेत वाऱ्या करीत नसून प्रत्यि हरीर्े काम

करीत आहे . त्यास मी मदत करते. हे काम इतके आल्हादकारक होते की, त्यायोगे मला परमानंद होतोर्
होतो. याव्यचतचरक्त मनु ष्ट्यार्ी सीमा दृग्गोर्र होते. माझे बोलिे , भाऊ व आई एकाग्र चर्त्ताने ऐकत राचहली

होती. भाऊ पिात्ताप पाऊन यार्ना करता झाला. आई बोलली, साचवत्री तुझ्या चजव्हे त सरस्वती नांदत

अनु क्रमणिका

असावी. तुझे ज्ञान ऐकून मी कृताथच झालो. दोघांच्या उदाराने मात्र माझे अंतुःकरि समाधानाने भरून आले .
यावरून तुमच्या ध्यानात येईल की पुण्यात “आपल्या-चवर्षयी” दु ष्टावा माजचविारे चवदू र्षक पुष्ट्कळ आहे त.

तसेर् येथेही आहे त. त्यांना चभऊन आपि हाती घेतले ले कायच का सोडू न द्यावे ? सदासवचदा कामात गुंतावे.
भचवष्ट्यातले यश आपले र् आहे . अचधक उिे काय चलहावे ही चवज्ञापना.

आपली

साणित्री

अनु क्रमणिका

पत्र क्र. २
नायगाव, पेटा खंडाळा, चज. सातारा
ता. २९ ऑगस्ट १८६८
सत्यरूप जोचतबा स्वामी यांस,
साचवत्रीर्ा चशरसाष्टांग दं डवत,
पत्रास कारि की, आपले पत्र पावले . इकडील सवच मंडळी खुशाल आहे त. मी येत्या पार्

तारखेपयंत पुण्यास येईन. काळजी करू नये. येथे एक अघचटत वतचमान घडले की, गिेश नामे एक ब्राह्मि
यास पोथी पुरािांर्ा नाद असून गावोगाव चफरून पंर्ांग सांगून उदरचनवाह करत करत गावी येता झाला.

परंतु येथील नु कतीर् वयात आले ली सारजा नामे पोरीवर त्यार्ी प्रीती जडली असोन, त्यापासून तीस सहा
मचहने चदवस गेले आहे त. त्यार्ा बोभाटा होऊन गावातील दु रमती दु ष्ट टवाळांनी त्या उभयतास आिून

मारपीट करून गावातील गल्लीबोळातून वाजत-गाजत चमरवत ठार मारण्यास र्ालचवले . ही भयंकर गोष्ट
मला कळतार् मी तेथे धावत पळत गेले व त्या लोकांस इंग्रज सरकारर्े भय दाखचवले व त्याना क्रूर

कमापासून वळचवले . सदु भाऊने तोडमोडी दावून बोलिे केले की, या भटु कड्याने या महारिीने आमर्े

गाव सोडू न जावे. हे उभयतांनी कबूल केले . या उभयतांस मी वार्चवले . ते िेकरून लोकांस अद्भुत वाटले .
ती उभयंता मला दे वी समजून माझ्या पाया पडू न शोक करू लागली. यांर्ा शोक उिा होईना. त्यांर्ी
कशीबशी समजूत घालू न या उभयतांस तुमर्ेकडे पाठचवले आहे . अचधक दु सरे काय वतावे.
कळावे ही चवज्ञापना.

आपली
साणित्री िोतीबा

अनु क्रमणिका

पत्र क्र. ३
ओतूर जुन्नर,

२० एचप्रल, १८७७

सत्यरुप जोतीबा स्वामी यास

साचवत्रीर्ा चशरसाष्टांग दं डवत,
पत्रास कारि की, गेले १८७६ साल लोटल्यानंतर दु ष्ट्काळार्ी तीव्रता अचधक वाढू न सवचजि व

जनावरे प्रर्ताक्रांत होऊन गतप्राि होत धरिीवर पडू लागली आहे त. मािसांना अन्न नाही, जनावरांना
र्ारापािी नाही. यास्तव चकत्येक दे शांतर करून आपले गाव टाकून जात आहे त. चकत्येक पोटर्ी पोरे व

तरण्याताठ्या पोरी चवकून परागंदा होत आहे त. नद्या, नाले , ओढे , शु ष्ट्क व कोरडे ठिठिीत होऊ
मृगजलानी व्याप्त झाले आहे त. झाडाझुडपांनी पाने वाळू न ती भूमीवर पडली आहे त. भूमीला भेगा पडल्या

असून त्यातून अंगाला झोंबिाऱ्या झळाया बाहे र पडतात. अनेक लोक िुचधत व तृर्षाक्रांत होऊन भूमीवर
पडू न मस्त आहे त. चकत्येक चनवडु ं गार्ी बोंडे अन्न म्हिोन खातात व मूत्र पािी म्हिोन चपतात व संतोर्ष

पावतात. दे हत्यागापूवी भुकेर्ी तहानेर्ी इच्छा पुरचवतात व मृत्यूच्या स्वाधीन होतात, असे इकडर्े भयानक
वतचमान आहे .

सत्यशोधक मंडळीनी या भागातील लोकास, अन्न, धान्य पुरचवण्यास्तव, धीर दे ण्यास्तव

दु ष्ट्काळचनवार कचमट्या स्थापल्या. भाऊ कोंडाजी व त्यांच्या उमाबाई मला जीवापचलकडे सांभाळतात.

ओतुरर्े शािी, गिपती सखाराम, डु ं बरे पाटील वगैरे आपल्या समाजार्े सत्यशोधक तुम्हास भेटण्यासाठी
येिार आहे त. तुम्ही साताऱ्याहू न ओतुरला येऊन नगरला गेले असते तर बरे होते. रा. ब. कृष्ट्िाजी पंत

लक्ष्मिशािी हे आपिास चवश्रुत आहे त. त्यांनी माझ्या समवेत दु ष्ट्काळी गावात जाऊन दु ष्ट्काळाने हैराि

झाले ल्या लोकांना द्रव्यरुपाने मदत केली. दु सरी प्रर्ते र्ी बाब अशी की, सावकारांना लु टावे, त्यांर्ी नाके

कापावी अशी दु ष्ट कमे या भागात घडत आहे त. तस्मात मोठे मोठे दरोडे पडत आहे त. हे श्रवि करून
कले क्टर येथे आला. त्याने मसलत केली. गोरे साजंट पाठवून बंदोबस्त बसचवला. ५० सत्यशोधक पकडू न
नेले. त्याने मला बोलचवले . तेव्हा मी उत्तर केले की आमच्या लोकावर आळ व कुभांड घेऊन कैदे त ठे वले ते

सोडा. केलक्टर न्यायी आहे . तो गोऱ्या फौजदारास रागे भरून बोलला की, पाटील का दरोडे घालतात?

त्यांना सोडू न दे , कले क्टर दु ष्ट्काळ पाहू न कष्टी झाला व कळवळू न त्याने आपल्या केंद्रात ज्वारीच्या र्ार
गाड्या पाठचवल्या आहे त. तुम्ही जे लोक कल्यािकारी कायच करीत आहात यास माझ्या हातून सदासवचदा

सहाय्य होत जावो व मी आपल्या चदव्य कतचव्यकमच , सेवा कायास सहाय्यभूत होवो, एवढीर् माझी इच्छा
आहे . अचधक उिे काय वतावे ही चवज्ञापना–

साणित्री िोतीबा

अनु क्रमणिका

साणित्री िोतीबा णिरणचत
बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर

१८९१

अनु क्रमणिका

साणित्री िोतीबा णिरणचत
अर् बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर ॥ प्रारं भ ॥
॥ उपोद्घात ॥
जयार्े मुळे मी कचवता रचर्ते ॥
जयार्े कृपे ब्रह्म आनंद चर्त्ते ॥

जयाने चदली बुचद्धही साचवत्रीला ॥

प्रिामा करी मी यती जोचतबाला ॥ १ ॥
रर्ी काव्य सोपे भुजंगप्रयाते

मनी वृत्त आखून गािे चलहीते
भ्रतारास अपी बहू आदराने

नसे ते इहीहो परी प्रर्तनाने ॥ २ ॥
करी शूद्रसेवा चदले धैयच त्यांना

चक्रयाशील नेता अशा जोचतबार्ा
नसे जात ज्याला तसे पंथ काही

तया वंदुनी साचवत्री काव्य वाही ॥ ३ ॥
वदे सवच शूद्रांस साचवत्री भावे

सदोदीत हे काव्य आन्हीक व्हावे

कुळार्ी कथा गीत ग्रंथी चलही मी

गुलामी जनार्ा इचतहास नामी ॥ ४ ॥

अनु क्रमणिका

॥ णसद्धता ॥
इचतहास शोधी मनी इंचडयार्ा
अधमी इरािी जयी जंगलीर्ा
तातचरी रानटी लोक होते

चजताच्या सधमी घुसुनी रहाते ॥ ५ ॥
चटळा लावला आयच जेते म्हिूनी
म्हिे उच्च आम्ही कडू शूद्र योनी
गुलामी रूढी लादु नी धमच सांगे

पशु तल्या जीिे चिया शूद्र भोगे ॥ ६ ॥
मनु ष्ट्यत्व सारे चहरावून भिी

तयाला असे वेद ही सवचसािी
अहं कारी भूदेव मग्रूर झाले

तयी वेळेला बुद्ध जन्मास आले ॥ ७ ॥
अती भांडिे ब्रह्मे बुद्धात झाली

जयार्ी ध्वजा ब्रह्म लोका चमळाली
समाजात कल्पीत र्ौविच बांधी

अमयाद जाती तसे पंथ साधी ॥ ८ ॥
स्वधमी अती चभन्नता विच जाती

चतथे स्थीरता ना वसे ऐक्य नीती
चफरे चशक्ष्ट्यिी शंकरार्ायच मे ळा

पुकारे रुढी मूखच आर्ार पाळा ॥ ९ ॥
स्वतुः भोगती सौख्य नाना अपार
कशी पुण्य बुद्धी तया लाभिार
मनी पाप सारे मनी भोग इच्छा

तशी स्वगच इच्छा धरी मोि वांछा ॥ १० ॥
जना गांजती तकचही ज्ञान सारे

मना भ्रष्टवी जीिच पोथी चपडा रे
असे सोंग हे ढोंग त्रीचवप्र मंत्री

पुजा नाम संध्या जपे माळ तंत्री ॥ ११ ॥
अचवर्ार अज्ञान मूखचत्व जेथे

कसे काय राहील धमचत्व ते थे

अनु क्रमणिका

गुलामी कवाडी स्वधमीस कोंडी

करी व्यथच धमांध आक्रोश तोंडी ॥ १२ ॥
मनू विच कल्पी चवर्षारी चवकारी
अनार्ार रूढी सदा बोर्िारी
चिया शूद्र सारे गुलामी गुहेत

पशूसारखे राहती ते कुपात ॥ १३ ॥
पुढे मुस्लमानी चिस्ती रोज झाले

तयांनी चकतींनी स्वधमी बाटचवले .
चतथे भाटगीरी प्रहदू या चमर्षाने

करीती स्वये र्ाकरी लीनते ने ॥ १४ ॥
अधमी पराज्यी चतथे राज मंत्री

अती शूद्र झाले स्वधमी कुपात्री
स्वधमी अती यातना शूद्र भोगी

असे पशूतुल्य जीिे अभागी ॥ १५ ॥
म्हिोनी चशवाजी स्वराज्या उभारी
समाजी अतीशूद्र लोकास तारी

मनु ष्ट्यात आचि सुखी ठे वी त्यांना

परी चशवसत्ता पुढे लाभली ना ॥ १६ ॥

अनु क्रमणिका

॥ पे शिाई ॥
पुढे पेशवाई चतर्े राज्य आले

अनार्ार दे खी अती शूद्र भ्याले

स्वथुंकी थुंकाया गळा गाडगे ते

खुिा नाश या ढु ं गिी झाप होते ॥ १७ ॥
स्वराज्यी स्वधमी परी व्याघ् दाढी
असंतोर्ष त्यांर्ा कुिाही न काढी
प्रजेला एकसारखे वागवीती

तरी शूद्र सारे स्वधमी रहाती ॥ १८ ॥
तुला बोलवी रावबाजी धनी ग

स्वपत्नीस धाडी चनलाजा पती ग
छळे ब्राह्मिाला अशी िैिशाही

मुखा बोलती ही जळो पेशवाई ॥ १९ ॥
पहा शंकरार्े लु टी पूज्य िेत्र

अशी माजली पेशवाई चवचर्त्र
पुढे जाहली मूखचसत्ता चवनाश

नसे दु ुःख कोिा नसे सुख आस ॥ २० ॥
छळी िीस शूद्रा बहू पेशवाई

अशा कारिे इंग्रजी राज्य होई

ध्वजा इंग्रजी लाचवता बाळ नातू

तया प्रनदती रोरवातील जंतू ॥ २१ ॥
चमळे इंग्रजी फूस शूद्राचदकांना

लढाई कराया जमे जाचत नाना
पराभूत हो पेशवाई करूनी

चतथे आिती शूद्र आंग्लाई शहािी ॥ २२ ॥

अनु क्रमणिका

॥ आंग्लाई ॥
करी इंग्रजी नोकरी ते अशूद्र
परी शूद्र िीया रहाती अशूद्र

तयी आंग्ल सत्ता उदे -प्रहद दे शी

प्रजेला सुधारी मराठी प्रदे शी ॥ २३ ॥
इचतहास सत्ये घडे ते चटपीतो

तसा जोचतबार्ा इचतहास ज्ञातो
अशी अव्वली इंग्रजी रम्य सार्ी

तशी स्फूर्मतदायी कथा जोचतबार्ी ॥ २४ ॥
मनु ष्ट्ये चशकाया असे पात्र प्रािी

वदे आंग्लशाही अभीजात वािी

म्हिोनी चशकाया डोळे आपिाला

चिया शूद्र सारे चशके वार्याला ॥ २५ ॥
पहा गजचतो इंग्रजीर्ा नगारा

तसा वाटतो सत्तेर्ाही दरारा

अडाण्यास दे ती चशकाया सुसंधी

दरोडे , खुनी, र्ौयच गुन्ह्यास बंदी ॥ २६ ॥
प्रभू येशू चिस्ती भटांर्ी प्रशाला

लळा लावुनी चशकवी शूद्र बाळा

म्हिे मेंढरे ही कशी चिस्त हाकी

फुका बोलती ही उगा बोंबठोकी ॥ २७ ॥
असे शूद्र “युगानु युगे” अभागी

नसे सूख काही सदा दु ुःख भोगी
पशूसारखे मौन होऊन राही

अशा या दशेर्ी कुिा लाज नाही ॥ २८ ॥
जया जन्म-मृत्यू कळे ना जराही
म्हिोनी पशूसारखे कष्ट नाही

नसे बुचद्ध ज्याला नसे ज्ञान काही

अशा मानवाला कधी सूख नाही ॥ २९ ॥
म्हिे बांध शेती पहा या चवहीरी

पहा पीक माझे कशी छान ज्वारी
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मला गौरकांता तशी गोड पुत्री

असा दं भ ज्याला नसे तो सुपात्री ॥ ३० ॥
करी जो बहू पाशवी दृष्ट कृत्ये

पराच्या सुखार्ा करी द्वे र्ष चनत्ये
मनी लोभं ठे वी परिी धनार्ा

सदार्ार नाही पशू हार् सार्ा ॥ ३१ ॥
अशा मानवाला नसे धमच नीती

पशूसारखी त्याजला हीन वृत्ती
तयार्ा हा जन्म वायार् गेला

तसा शूद्र हा शून्य मािूस झाला ॥ ३२ ॥
पहा इंग्रजीच्या सत्तावीस साली

जनी कोड सत्ताचवशी उक्त झाली
असा लोभ हा काळ सुधारिेर्ा

पुिे स्वगृही जन्म रे जोचतबार्ा ॥ ३३ ॥
॥ िोणतबा ॥
चर्मा थोर माता चपता गोप्रवदाजी
तयार्े कुशी जन्मला जोचतबाजी
सती धन्य माता यती धन्य पीता

तया वंचदते आदरे जोचतकांता ॥ ३४ ॥
नऊ मास झाले चर्मा माय मे ली

चर्मू जोचतर्ी फार आबाळ झाली
परी त्याजला मानवी झोप घ्याया

चमळाली सगुिा महादे व-माया ॥ ३५ ॥
चमळे ज्ञान पाद्री चनधमी चवजाती

चतथे वाढला खेळला बाळ जोती
सगुिा दयासागरी ज्ञान वाढे

तसे काढतो, घोकतो अंक पाढे ॥ ३६ ॥
पुढे गावठी जोचत शाळे त जाई
गुरूजीकडू नी धडे पाठ घेई

परी चशििाला दु ष्ट खीळ मारी

तया छे दुनी मुक्न्सलीजीट तारी ॥ ३७ ॥
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करी जोचत शेती घडे लग्न त्यार्े
घेई इंग्रजीर्े धडे छान वार्े

मला आऊला पाठ दे ई चशकाया

असामान्यतेर्ा भरी भव्य पाया ॥ ३८ ॥
खरे ज्ञान संपूिच घेऊन जोती

मनी स्फूती सूर्ीर सेवा सुचर्ती
मुलींना तशी शूद्र मुलास शाळा

मुळारंभ ऐसा गुंफीतो सुमाळा ॥ ३९ ॥
करी फार कौतुक पाद्री चवधमी
परी त्रास दे ती शहािे स्वधमी

मला प्रनदती शेि धोंडे ही मारी

अशा संकटाला खुबीने चनवारी ॥ ४० ॥
स्वतुःच्या चवहीरी महारास वाटा
मनु ष्ट्यत्व दावी तयार्ा सुवाटा
दलीतास आदे श सद्बोध सार्े

न भूतो र्मत्कार जोती युगार्े ॥ ४१ ॥
पथा र्ूकल्या काचमनी पोटु शीना
प्रसूचतगृही सोय मोलाचर् नाना

सूईिी, दवा, पािी खािे, चपिेही

व्यवस्था अशी सवच साचवत्री पाही ॥ ४२ ॥
चशशु आश्रमी पाळिे हालचवती

अशा चदव्य कायात तल्लीन जोती
एका राचत्र मारे करी दोन आले

परी जोचतला पाहु नी लीन झाले ॥ ४३॥
तुकाराम जैसा तसा संत जोती
सुधा ज्ञान दे ई जना रीचतभाती

पुढारी चक्रयाशील द्रष्टा प्रचसद्धी

वदे जोचत रूढी असे ती अचसद्धी ॥ ४४ ॥
समस्तांस सोपा सत्यधमच दावी

वदे उच्च वा नीर् कोिी न भावी

चकती पुक्स्तका पुस्तकेही चलहीली

तशी काव्यसारंग गािीचह केली ॥ ४५ ॥
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म्हिे जोचतबा इंग्रजी माय पान्हा

चपवूनी बळी हो अचभजात कान्हा
प्रयत्ने धडे चशििार्े करी रे

संसारात शांती समाधान घेरे ॥ ४६ ॥
अनायास संबोचधती शूद्र सारे

मुगाली इरी काकेयी आयच गोरे

अशा कल्पनार्ा इचतहास कावा

सत्यासत्य संशोधुनी बोध घ्यावा ॥ ४७ ॥
॥ उपसंहार ॥
पुरािे कथा दशचने खूप वार्ी

असे इंचडया शूद्र व्याख्या तयार्ी
अहा जोत जोती जळे शूद्र काया

तयांर्ा प्रिेता वदे जोचत भाया ॥ ४८ ॥
चनराधार दु ुःखी चियांर्ा पुढारी

दु बळ्या अडािी जनांर्ा मदारी
कृती तैसा खरा ज्ञानयोगी

चिशूद्रा करीता इही दु ुःख भोगी ॥ ४९ ॥
जरी जन्मला शूद्र माळी म्हिोनी

खरा म्हार तो त्यास माळी न मानी
चर्रंजीव जोती मनु उच्च झाला

नमस्कार माझा अशा जोचतबाला ॥ ५० ॥
मनी कल्पना छान गोष्टी रर्ावे
जना ग्राह्य होईल ऐसेर् गावे

मनी इच्छु नी काव्य केले स्वभावे

तुम्ही गाऊनी त्यातले सत्य घ्यावे ॥ ५१ ॥
जरी यातले थोडके ज्ञान झाले
तरी या श्रमार्े खरे र्ीज झाले

मला काव्य माझे कसे सत्य सांगा

मनोहार का रम्य तुम्हीर् सांगा ॥ ५२ ॥
॥ इचत बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर समाप्त ॥
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चमती शु क्ल पि १५ शके १८१३ रात्री २ वाजून

२० चमचनटानी ही पोथी चलहू न पुरी केली असे ॥
सही/साणित्री िोणतबा फुले . द. खु.
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१
उद्योग
उद्योग यार्ा अथच म्हटला म्हिजे यत्न असून सदासवचकाळ मे हनत करिे. या सदराखाली

चवद्याभ्यास करिे , शेतीत राबिे, व्यापारधंदा करिे , की ज्या योगाने आपली उपजीचवका होऊन इतरांच्या
उपजीचवकेला हातभार लावता येईल. मनु ष्ट्यमात्राच्या सुखाला साधनभूत असे सवच उद्योगधंदे या सदरात

येत असून त्या योगे मनु ष्ट्यार्ी सुखबुद्धी होत असते. मनु ष्ट्याच्या सुखात भर घालिारे पैसा हा एक मुख्य
साधन असून त्यार्ी गरज सवच मानवांना असून ती उद्योगातून भागत असल्याचवर्षयी सवांस चवचदत आहे . “दे

रे हचर पलं गावरी” प्रकवा “बाबा हे जांभळ
ू माझ्या हाताजवळ पडले ते माझ्या तोंडात टाक.” असे म्हििारा
मािूस आळशी मनु ष्ट्य आहे असे कोि म्हििार नाही? यासाठी चदवसभर न थकता उद्योग करिे हा
मनु ष्ट्यार्ा उत्तमधमच असून तो त्यार्ा खरा कल्याि करिारा चमत्र होय. या चमत्राचशवाय कल्याि करिारा
दु सरा कोिी चमत्र जगाच्या पाठीवर नसतो यार्ी प्रत्येकानी खूिगाठ बांधून ठे वावी.

हा चमत्र आपली उपजीचवका करिारा व आपल्या सुखात भर घालिारा असल्यामुळे उद्योगार्ीर्

संगत धरून त्यावर भरवसा ठे वल्यास, तो आपल्या उपयोगी सतत पडे ल हे मी चनियाने तुम्हांस सांगत
आहे . दे व हा एक काल्पचनक सहाय्यकता आहे असे बहु तेक लोक समजतात. पि हा सहाय्यकता सत्य

नसून बेभरंवशार्ा असून मानव व उद्योग यांत भेद पाडू न त्यांच्यात शत्रुत्व उत्पन्न करून मािसास आळशी

बनचवतो. पापपुण्याप्रमािे मनु ष्ट्याला पचरक्स्थती प्राप्त होत असून त्यास सुखदु ुःखे प्राप्त होत असतात. ह्या

प्रालब्धाच्या कल्पनेमुळे महार, मांग, कुिबी, मराठी या साऱ्या जातींतील लोक नीर् ठरून हजारो वर्षे नीर्
राचहले . ज्ञानधारी व अथचधारी लोकांच्या ब्रह्माला त्यांना सुखी करता येत नसून लोकांच्या पूवचसंचर्तात
ढवळाढवळ करता येत नाही. त्याला दै न्यामध्ये काहीर् ढवळाढवळ करता येत नसल्याने शूद्रादी अचतशूद्र

लोकांनी पूवचसंचर्त समजून पशूच्ं या जीवनार्े जगावे, असे पक्के होऊन त्याप्रमािे आजतागायत जगत असून
त्यांना आपि मनु ष्ट्यप्रािी आहे यार्ा चवसर पडला व ते पशूप्र
ं मािे गुलामचगरीर्े उद्योग करू लागले . त्यांच्या
उद्योगात ज्ञान नसून ढोर मे हनत असते ती त्यांना फक्त जगण्यास मदत करीत असते. यावरून उद्योग दोन

प्रकारर्े असून एकक चवर्ारी उद्योग व दु सरा चवर्ार नसले ला उद्योग. अभ्यास करिे हा एक उद्योग आहे .

या उद्योगात डोळे , कान व बुद्धी या इंचद्रयांर्ी जरुर असते. “दे ग माई भाकरी मला” असे ओरडत भीक
मागिे हाही एक उद्योग पि त्यास चवर्ार नसले ला उद्योग म्हितात. हात पाय वगैरेंर्ा उपयोग होिाऱ्या
उद्योगास बुद्धीर्ेही सहाय्य लागत असते. मनु ष्ट्य प्रािी मानचसक व शारीचरक उद्योग करू लागल्याने

त्याच्या उद्योगातून फार उत्तम प्रकारर्ी फळे उत्पन्न झाली असून, यार्ा चवर्ार केला असता मन थक्क

होऊन प्रभगरीसारखे भुग
ं ायला लागते. युरोचपयन लोकांनी उद्योग करून घड्याळे , दु र्मबिी, आगबोटी,
आगगाड्या, चगरण्या यांर्ा शोध लावून चजकडे चतकडे उद्योग सुरू केले . त्यांर्े हे उद्योग त्यांच्या अर्ाट
बुद्धीर्ी फलचनष्ट्पत्ती असून, त्यार्ा उपयोग मनु ष्ट्यत्व वाढचवण्यासाठी असून परंपरे ने अज्ञानात चखतपत

पडिाऱ्या शूद्रादी अचतशूद्रास उद्योगी बनचवण्यास उपयुक्त होिारा आहे ; यात यक्त्कंचर्त संदेश नाही.

युरोचपयन लोक दे वावर चवश्वास ठे विारे असते तर ते अशा तऱ्हे ने अद्भुत गोष्टी न करते. त्यांच्या उद्योगात
वेळेर्े फार महत्तव असून ते कोितेही काम वेळच्या वेळी करीत असून , आपल्या आयुष्ट्यार्ा काटे कोरपिे

चहशेब करतात. इंग्रज लोकही पूवी रानटीर् होते. परंतु रोमन लोकांच्या सहवासाने ते उद्योगी बनले .

यामुळे त्यांर्ा दे श उद्योगार्े कोठार बनून, तेथील लोकांर्े सुधारिुकीर्े पाऊल पुढे पुढे पडू न ते चवद्या,
कला व उद्योगधंदे यांत प्रबल झाले . आपल्या दे शात थोडे से इंग्रज लोक व्यापाराला आले आचि त्यांनी एक
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प्रर्ंड राज्य स्थापन केले . हा त्यांर्ा दृढ उद्योगार्ा व बुद्धीशक्तीर्ा र्मत्कार आहे . त्यात दै वार्ा संबध
ं

नाही. दै व, प्रालब्ध यावर चवश्वास ठे विारे लोक आळशी व चभकारी असून त्यांर्ा दे श नेहमीर् दु सऱ्याच्या
गुलामचगरीत राहतो; यार्े ढळढळीत उदाहरि म्हिजे आपला प्रहदु स्थान होय.

युरोचपयन लोक म्हितात, दोन हजार वर्षांपूवी हा दे श सुधारले ला येथील लोक उद्योगी होते व

ज्ञानी होते. पि इरािी, हू ि, तातचर लोकांच्या म्हिजे त्यांनार् ब्राह्मि, िचत्रय, वैश्य ही नावे असून त्यांर्ी
साऱ्या सुधारिेर्ा चवध्वंस केला. येथील लोकांना शूद्राद्री अचतशूद्र बनवून त्यांना दै वदे वतांर्े नादी लावून

दै वावर भरंवसा ठे वण्यास चशकचवले . या चद्वजाच्या आगमनाने येथील लोकांर्ा अधुःपात होऊन ते पशु तुल्य
बनले . इंग्रजी लोकांच्या आगमनाने येथील शूद्रादी अचतशूद्रांना हळू हळू चवद्येर्ी गोडी लागत असून त्यांर्े

क्रमक्रमाने पाऊल उद्योगाकडे पडत र्ालले आहे . यावरून आपि सारे शूद्रादी अचतशूद्र लोक
पशु जीवनातून खऱ्या मनु ष्ट्यजीवनाकडे जात आहोत असे खचर्त अनु मान करता येते. उद्योग हा ज्ञानस्वरूप
असून आळस हा दै वार्ा चमत्र आहे . उद्योगी मनु ष्ट्य आपले सुख वाढवून लोकांना सुखी करण्यार्ा प्रयत्न

करतो. तर दै ववादी, ऐतखाऊ आळशी मनु ष्ट्य सदोचदत दु ुःखी राहू न लोकांच्या सुखात माती कालचवण्यार्े

कृत्य करतो. आळस दचरद्रीपिाने लिि आहे . ज्ञान, धन आचि मान यांर्ा तो वैरी असून आळशी मनु ष्ट्यास
या चतन्ही गोष्टी चमळत नाहीत. तर एवढी हानी होत असून त्यास मनु ष्ट्यत्वही कंटाळू न सोडू न जाते. अशी

मनु ष्ट्यार्ी वाईट क्स्थती आळस हा अवगुि करीत असतो. यासाठी उद्योग करीत राहिे हे मनु ष्ट्यार्े आद्य
काम असून तो त्यायोगेर् सुखी होईल हे मी तुम्हांस खात्री दे ऊन सांगतो. इंग्रजी सरकार येथील शूद्रादी

अचतशूद्रास ज्ञान दे ऊन उद्योगी बनचवण्यास झटत आहे ही र्ांगली गोष्ट असून त्याबद्दल सरकारर्े आभार
मानले पाचहजेत. सरकारने काय करायला पाचहजे, हे मी सरकारला सांचगतले आहे .
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२
णिद्यादान
बहु त मािसांजवळ दया, उदारता, परोपकार वगैरे सद्गुि असून तारतम्याने व दू रदृष्टीने त्यांर्ा

सदु पयोग न होता त्यार्ा भलतार् पचरिाम घडू न आले ला आढळतो. गुन्हे गारास दया दाखचविे. हे

गुन्हे गाराच्या दु ष्ट कायात भाग घेिे असे होईल. दान दे िे हे र्ांगले असले तरी ते आपि मोठे दानशूर

आहोत हे दाखचवण्याच्या भावनेने चदले असल्यास ते सत्पात्री गेले असे होत नसून केले ले दान घेिाऱ्यास

ऐतखाऊर्ी सवय लावण्यार्े कृत्य करते . द्रव्यदानासारखेर् अन्नदानाच्या योगाने दु गुि
च ांना वाढवून त्यार्े
पचरिाम समाजास भयंकर भोगावे लागतात. दया, दानधमच इत्यादीसंबध
ं ी मािसार्े अंगी जी प्रवृत्ती आहे

चतर्ा उद्देश दु सऱ्याच्या दु ुःखात वाटे करी होऊन त्यांर्े संकट प्रकवा आपत्तीत मदत करिे हा असून

त्याप्रमािे परोपकारी वृत्तीर्ा मनु ष्ट्य दु सऱ्यास मदत दे त असतो. परंतु दु ुःखे, संकटे , आपत्ती ही कोिास
येतात; तर ती आळशी, व्यसनी व मूखच मािसावर येतात. बऱ्यार् अंशी त्यांच्यावर आले ली आपत्ती या
त्यांच्यार् अवगुिामुळे आले ल्या असून त्याला ती एक चशिार् असून तीमुळे दु गुचिी मनु ष्ट्यार्े दु गुि
च नष्ट
होण्यास उपयोग होतो असा अनु भव येतो. सरकार गुन्हे गारास जबर चशिा करते या भयाने गुन्हे गार लोक

र्ोरी, जबरी वगैरे गुन्हे करण्यास वर्कतात व त्यापासून दू र राहतात. तसेर् दचरद्रीपिा, दु ुःखे, हालअपेष्टा
इ. चशिेर्े भय बाळगल्यास मनु ष्ट्यार्ी सुधारिा होऊन आळस, अचवर्ार, उधळपट्टी इ. दु व्यचसने यापासून

मनु ष्ट्य दू र होऊन उद्योगी बनेल. तो परावलं बी राहिार नाही. यावरून दया दानधमच करण्यार्ा ज्यांना छं द
आहे अशा लोकांनी आपल्या चक्रयेर्ा काय पचरिाम होईल, यार्ा चवर्ार करून ती कृत्ये केली पाचहजेत.
सत्कृत्यापासून सुद्धा समाजावर वाईट पचरिाम घडण्यार्ा संभव असतो.

मनु ष्ट्य सुधारला म्हिजे त्याला दु सऱ्यार्ी मदत घेण्यार्ी लाज वाटावी. एखादे वळ
े ी आपिावर

प्रसंग पडला तर दु सऱ्यार्े मदतीवर आपली उपजीचवका चनरुपायास्तव करिे भाग पाडले , तरी त्यार्ी हाय

न घेता माझ्यावर आले ले संकट मी उद्योग व श्रम करून चनवारि करण्यास कसा समथच होईन; यार्ी
त्याला काळजी लागावी. पैसा धमच करण्यास दात्याला गोड लागावे पि ते घेत्याला रुर्ू नये अशी समजूत

झाली म्हिजे दान, धमच, दया, उपकार इत्यादी गुिांपासून समाजावर दु ष्ट पचरिाम उत्पन्न न होता
कल्यािकारी कायदा होईल.

आळस, परावलं बन वगैरे दु गुि
च न वाढण्यास व मनु ष्ट्याच्या अंगर्े सद्गुि वाढण्यास उपयुक्त असा

कोिता धमच असेल; तर चवद्यादान होय. चवद्या दे िारा व चवद्या घेिारा असे दोघेही या धमाच्या योगाने

खरीखुरी मािसे बनतात. या धमाच्या शक्तीमुळे मनु ष्ट्यातील पशु त्वार्ा लोप होतो. चवद्या दे िारा धैयचशाली,
चनभचय बनून चवद्या घेिारा सामर्थयचशाली शहािा बनतो. इंग्रज भट लोकांना चवद्यादान करून लोकांना शहािे

करतात. हे खरे शहािे भट. आमर्े भट लोकांना अचशचित ठे वण्यात तरबेज खरे . तथाचप ते पक्के मूखच होत.

इरािी प्रहदु स्थानात घुसले व प्रहदु स्थान आपल्यार् बापार्ा मानू लागले . हू ि आले तेव्हा इरािी म्हिाले ,
“हा दे श तुमर्ा नाही.” पि हू ि घुसले व आपल्यार् बापार्ा मानून राहू लागले . मोगलाच्याही बापार्ा

प्रहदु स्थान होता की काय, कोि जािे! जेथे त्यांनी आपले पाय येथे रोवले तेथे इचतहास असा आहे की,
प्रहदु स्थान हा इंचडयन लोकांर्ा असून त्यांच्यावर परकीयांनी राज्य केले . त्याला कारि अज्ञान हे र् होय.
दोन हजार वर्षे इंचडयन लोक अज्ञानात राहू न पशु जीवन जगावेत हे महदाियच नसून भटचभिुकांर्ा तो कावा

आहे . तो आपिास इंग्रजी ज्ञानाने उमगला असून चवद्यादान करिेचवर्षयी व चवद्या प्राप्त होण्यास लोकांस
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मदत करिेचवर्षयी लोकांर्ी वासना बळावेल, त्या वेळी आम्ही सुधारण्याच्या मागास लागू. यामुळे समाजार्े

चहत होऊन प्रत्येकार्े सुख वाढे ल. इंग्रज सरकारने ज्ञानदानासाठी शाळा काढल्या; पि त्या थोड्या असून

त्या तेवढ्यावरर् राचहल्या तर सारा प्रहदु स्थान चशकले ला होण्यास आिखी दीडशे वर्षे लागतील, अशी
माझी ठाम समजूत आहे . तरी दे खील मी म्हिते की, सरकारने चशििप्रसारार्ा आपला वेग वाढवून सारे

लोक चवद्या चशकल्याचशवाय त्याने येथून जाऊ नये. महार, मांगादी शूद्र अचतशूद्र-प्रत्येक गावात बारा बलु ते ,
बारा आलु ते व धनगर, माळी, कुिबी इत्यादी लोक राहत आहे त. त्या लोकांजवळ ज्ञान, कला, चर्वटपिा
वगैरे गुि आहे त पि त्यार्ा उपयोग आजपयंत सरकारने करून घेतला नाही. त्यांच्या गुिांकडे हे ळसांड व

दु लचि करून राजे लोकांनी राज्ये केली. शूद्रादी अचतशूद्रांजवळ चनुःसंशय अनेक गुि वसत असून
अज्ञानामुळे त्यांना आपल्या बुद्धीर्ा व कौशल्यार्ा उपयोग कसा व कोठे करावा हे माहीत नाही. अगर

माहीत असल्यास आपल्या दे शात आपि काय उत्पन्न केले असता ते लोकांना उपयोगी पडे ल की नाही,
लोकांना कोिती वस्तू केली असता दे शाला व आपल्याला बरकतं होईल हे त्यांच्या मनी उमजत नसून

कळत नाही आचि सरकारही त्यांना काही कळवीत नाही, तशा शूद्रादी अचतशूद्र जातींतील लोकांर्ा असा

मूखच स्वभाव आहे की, त्यास कोिी मागच दाखचवल्याखेरीज ते स्वतुःच्या अकले ने प्रकवा धाडसाने कोिताही
उद्योग करायास धजत नाहीत. त्यांर्ा स्वभावही मनचमळावू नसून वाईट बनले ला असून त्यांना आपि कसे

सुधारावे हे उमजत नाही व अशा अज्ञानामुळे ते अधचपोटी तर कधी कधी पूिच पोटी उपाशी राचहले आहे त. या
लोकांना उपजीचवकेर्ा मागच दयाळू सरकारने दाखवून प्रकवा खेड्यातील धचनक मािसाने प्रत्यि धंदे
उभारून खेड्यातील कामचगरांनी आपल्या गुिांर्ा धचनक मािसास उपयोग होईल असे वतचन ठे वले

पाचहजे. आज जर असे वतचन त्याने ठे वले नाही, तर त्या पचरक्स्थतीर्ा दोर्ष त्यांर्ेर् माथी येतो हे सांगिे
नलगे.
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३
सदाचरि
सदार्रि हे मनु ष्ट्यास अचधक सुख प्राप्त करून घेण्यार्े व्रत आहे . या व्रताने सवच संसार दु ुः खार्ा

नाश होतो. हे व्रत करावयास द्रव्य फार पाचहजे असे चकतीएकास वाटते. परंतु द्रव्यार्ा आचि सदार्रि

व्रतार्ा काही संबध
ं नाही. सदार्रिावर पूिच चनष्ठा पाचहजे. मनु ष्ट्याने सवचकाळ काही तरी परोपकार,
सत्कायच करण्यार्ा उद्देश मनात धरून ते चर्काटीने तडीस जाण्यार्ी काळजी घेतली पाचहजे. सदार्रिी

मनु ष्ट्यावर लोकांर्ा चवश्वास बसतो. हा खराखुरा मनु ष्ट्य आहे ; तो खोटे बोलत नाही अशी लोकांत खात्री
असल्यामुळे त्याच्याशी खोटे बोलण्यास ते चभतात. यास्तवे सदार्रि हा गुि अंगी प्रबबवण्यासाठी आपल्या

भोवताली वावरत असले ल्या मनु ष्ट्यार्े आर्रि चकत्तयासारखे चगरचवले पाचहजे. म्हिजे आपिास,
सदार्ारिार्े व्रत र्ांगले असून त्यायोगे त्यार्े फळ चमळे ल व आपला संसार सुधारे ल यार्ी खात्री पटे ल.

पुिे शहरात बल्लाळपंत गोवंड्ये हे एक गृहस्थ राहात. ते सदार्रिार्े व्रत करीत असून दु रार्रिार्े

वतचन करण्यास नेहमी भीत असत. त्यांर्ी िी गंगामाई, गंगेसारखी चनमचळ व तांदळासारखी धवल असून
तीही फार सदार्रिी आहे . लोकांना मदत दे ण्यास सदोचदत दि असते. या सदार्रिी उभयतांस एक पुत्र
झाला तेव्हा त्यांनी आपल्या पुत्रार्े नाव ‘सदाचशव’ ठे वले . तो मुलगा चदवसानु चदवस मोठा होत र्ालला हे

पाहू न त्यांनी आपल्या पुत्रास पंतोजीच्या शाळे त चवद्या चशकण्यासाठी पाठचवले . आपल्या पुत्रास चशकचविे हे

माताचपत्यांर्े कतचव्य आहे . जे माताचपता आपल्या पुत्रास प्रकवा कन्येस चशकवीत नाहीत ते आपल्या पुत्रार्े व

कन्येर्े शत्रू असतात असे समजावे; आचि म्हिूनर् आईबापांनी आपल्या मुला-मुलीस चवद्या चशकवावी.
चवद्येच्या योगे सदार्रिार्े व्रत पार पाडण्यास ते समथच होतात.

बल्लाळपंत आपल्या लाडक्या पुत्रास उपदे श दे ई की, हे सदाचशवा, चवद्या हे मनु ष्ट्यार्े श्रेष्ठधन आहे .

एका संस्कृत ग्रंथात म्हटले आहे की–

“चवद्यचवत्तचवहीनेन प्रककुलीनेन दोचहनाम्

अकुलोनोचप यो चवद्वान् दै वतैरचप पूज्यते ”
यार्ा अथच असा की, चवद्या-धन-रचहत जो मनु ष्ट्य; तो मोठ्या कुळातला असला तथाचप त्यास कोिी

पुसत नाही. तुच्छ समजतात. हीन कुलीन असूनही तो चवद्यावंत असेल तर त्यार्ी पूजा दे वही करतात. तो
लोकांत मान्यता पावतो.

मुलगा सदाचशव, बापार्ा उपदे श, “नळी फुंकली सोनारे इकडू न चतकडे गेले वारे .” असे करीत

नसे, तो आईबापार्ा उपदे श हृदयात कोरून ठे वीत असे. तो सरकारी शाळे त चलचहिे , वार्िे, गचित,
व्याकरि, खगोल व भूगोल चशकला. मनापासून अभ्यास केल्याने चनरचनराळ्या इयत्तेत पास झाला.

सदार्रिी आईबापार्ा मुलगा दु रार्ारी क्वचर्त चनपजायर्ा. सदाचशव धीट, बोलका व हु शार असल्याने

गोरासाहे ब कले क्टर त्यावर प्रसन्न झाला. नंतर त्यास मोंठी बचिसे, वि अलं कार चदले आचि तो सरकार
कामास योग्य आहे असे मनात आिून, त्याला कमाचवसदाराच्या हाताखाली नेमले . कमाचवसदाराच्या
हाताखाली काम करिारे कारकून लार्खोर असतात. सदाचशवास एका कामाकरता एका श्रींमत
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शेतकऱ्याने लार् दे ण्यार्े भार्षि केले . सदाचशवाने उत्तर चदले , ‘पाटील असेल दु ष्ट भार्षि करू नये. जे
होिे ते मी पहािीच्या वेळेस होईल. लार् कोिी दे ऊ नये व लार् कोिी घेऊ नये. सरकारी काम इमानाने व

प्रामाचिकपिाने केले असता समाधानार्ा अलभ्य लाभ प्राप्त होतो. सदाचशवाला कले क्टरर्े हाताखाली

दप्तरदारार्ी जागा चदली. तो कले क्टरसाहे बार्े स्वारीबरोबर प्रांतार्ी पहािी करी. पहािीच्या वेळेस
जमीन ज्याप्रमािे असेल त्याप्रमािे यथान्याय प्रती करून जचमनीवर धारा बसवीत असे. तेिे करून त्यावर

सरकारर्ा चवश्वास पूिच बसून तो मोठा अचधकारी झाला. या रीतीने लहानपिापासून त्याने चवद्येर्ा अभ्यास
करून सदार्रिार्े व्रत अंगीकारले . ते िे करून र्ांगले काय व वाईट काय हे त्यास समजू लागले .
सत्कायच काय, दु ष्टकमच काय हे कळू लागले . लोकांत त्यार्ी मान्यता झाली.
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४
व्यसने
व्यसन हे मनु ष्ट्यास अचधक दु ुःखे प्राप्त करून दे ण्यार्े दु ष्ट्कृत्य आहे . कोित्याही व्यसनाने

संसारसुखार्ा घात होतो. दारू, भांग, अफू, चबडी, चर्लीम वगैरे व्यसने बहु त असून त्यापासून शरीरार्ी,
पैक्यार्ी व संसारार्ी मात्रा होते. व्यसनापासून मनु ष्ट्यार्ी बुद्धी भ्रष्ट होते व मािुसकी नष्ट होते. तस्मात

व्यसन हे मनु ष्ट्यार्ी प्रचतष्ठा वाढचविारे नसून मनु ष्ट्यत्वास बाध आििारी खोड आहे . यास्तव ती चवलं ब न
करता सत्वर सोडू न द्यावी.

दारू हे व्यसन बहु त कालपयंत मनु ष्ट्यामध्ये वास करीत असले तरी त्या मनु ष्ट्यार्ी आतडी नासते .

गांजा-तंबाखू चर्लमीत भरून त्यास आग लावून ओढीत राहिारे व्यसनी फार चदवस जगत नाहीत. त्यांर्े
शरीर दु बचल बनते. माजूम या कुंजीपासून उन्मत्त वायू होऊन मनु ष्ट्य धुंद होतो. अंती तो हातपाय झाडू न

तडफडू न मरतो. मनु ष्ट्य व्यसनाने बुचद्धहीन झाला म्हिजे त्याच्या जवळर्ा लत्ता-कपडा पैसे वगैरे जे काही

संसारोपयुक्त सामान असेल; ते हळू हळू दु सरीकडे जाते. हे व्यसनी मनु ष्ट्यास समजत नाही. कोित्याही
व्यसनाने मनु ष्ट्यार्ा चवर्ार प्रपड धुंद होतो. व्यसनाच्या कैफात तो आपले मनु ष्ट्यत्व चवसरून जातो व

कैफाच्या धुंदीत मी कोि, माझी योग्यता काय हे त्यास समजत नाही. त्यार्े मन जनावराप्रमािे वापसून

र्ालता उठता, खाता, चपता हवा तसा बडबडतो. मग लोकही त्यार्ी हवीतशी प्रटगल व कुर्ेष्टा करू
लागतात. सभ्य मािसे त्यापासून दू र राहतात. व्यसनाधीन झाले ल्या मनु ष्ट्यास आपले व्यसन सोडू न दे िेर्ी
फार मारामार पडते. व्यसन न सुटल्यामुळे पैशार्ी हानी व संसारार्ी परवड होऊन व्यसनी लोक लवकरर्
धुळीस चमळतात; हे उदाहरिाने चसद्ध करून सांगते.

उसळी नावार्े एक गाव आहे . या गावात दारुडे बहु त असून गावच्या पाटलास दारूर्े व्यसन

जडले होते. तेिे करून गावात अनार्रि होऊ लागले . पाटील चवद्याहीन असल्यामुळे त्यांच्या भोवती मूखच
चमत्रमंडळींर्ा गोतावळा जमला होता. सज्जन लोक त्याच्यापासून दू र होऊ लागले . त्याला र्ांगल्या

लोकांर्ा सहवास चमळे नासा झाला. व्यसनाने अनेक दोर्ष व न्यूने अंगी जडतात. “मद्यपीच्या घरी अवदशा
वास करी” या म्हिीप्रमािे पाटलाच्या घरात अवदशा चशरून त्याच्या प्रपंर्ास अवकळा प्राप्त झाली.

र्ारदोन चमत्रांसमवेत यथेच्छ दारू घ्यावी ती अंगी चभनली की मनास वाटे ल ते भकावे. जुगार खेळावे.
दं गामस्ती करावी व रांडांर्ी पाळे हु डकावी. त्यार्े हे पशु तुल्य अत्यार्ार गोऱ्या अचधकाऱ्याच्या कानावर
गेले. त्याने त्यार्ी पाचटलकी काढू न घेतली व त्यार्े मुलार्े स्वाधीन केले . तदनंतर पाटील लवकरर् छाती

फुटू न मे ला. यास्तव. मनु ष्ट्यांनी सावध राहू न व्यसनाला हु ं गूनही पाहू नये. कैफी लोकांर्ी संगत आपिास न
लावण्याचवर्षयी खबरदारी घ्यावी. आपि चवद्या चशकावी व आपल्या मुलाबाळांना चवद्या चशकचवण्यार्ी

काळजी घ्यावी. चवद्या नसिे हे नाशार्े व अनथार्े मू ळ आहे . चवद्या नसल्याने सत्यासत्य ओळखता येत
नाही. तुकारामबुवानी सांचगतले की......

“सत्यकमे आर्रे आर्रे : सत्यकमे आर्रे रे ।

सत्यकमे करीत चहत : वारे ल दु ुःख असत्यार्े ।
सत्य रुर्े भले पि : वर्न ते जगासी ।

जेिे वाढे अपकीती : सवाथी ते त्यजावे ।
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तुका म्हिे खोटे वज्यच : प्रनद्य कमच काळीमा ॥
कैफापासून बहु त तोटे होतात. जुवे खेळण्यापासून काय अनथच घडतात. “रांडेर्ा जो संग करी ।

त्यार्े पुवचज नकचद्वारी ।” दारूबाज, जुवब
े ाज व रंडीबाज ही मनु ष्ट्ये मािुसकीला लाथाडू न लावतात. ती

दु रार्ारी बनतात. या तीन बाजीपासून मनु ष्ट्य दू र राहील तर त्यार्े कल्याि होऊन तो समाधानी पावेल. या
तीन बाजींमुळे कैक सुखी मािसे दु ुःखी होऊन वेडे झाले व कुत्र्याच्या मौतीने मे ले. अब्रूदार मािसांना
कोितीही वाईट व्यसने नसतात. हे नेहमी पाहावे व त्यापासून धडा घ्यावा.
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५
किथ
“ऋि काढू न सि सांजरा” या म्हिीत वेडेपिार्ा अथच भरले ला आहे . या अथापासून आपिास

बहु त बोध होऊन शहािपिा चशकता येईल. ऋि काढू न सि साजरा करावयार्ा आचि ऋिाच्या दाढे त

पडू न आपल्या संसाराला घोर लावावा हा वेडेपिार् नव्हे काय? प्रत्येकाला संसारात एखादी गरज

भागचवण्यासाठी ऋि काढावे लागते. पि ऋिकोस त्यार्ा फार त्रास होतो. अनेक वेळा अपमान, अडर्िी

सहन कराव्या लागतात. सवच कजच बाजारात अनु भव समान असतात व तेिे करून सवांर्े मत असे की,
“शहाण्याने कजच काढू नये.” यात अनु भवार्ा अंतरभार झाले ला आहे . प्रत्येक खेड्यात कजचबाजारी लोक

असतात. त्यात चकत्येक कामधंदा करीत नाहीत. आळशी असतात. आपि काही तरी उद्योग करून जगावे
व कुटु ं बातील मािसास थोडाफार हातभार लावावा अशी त्यास बुद्धीर् होत नाही. आरामात सुख चमळावे
असे त्यास वाटते व ते न चमळाले म्हिजे दु सऱ्या मनु ष्ट्यास दोर्ष लावतात व आपला चनरोद्योगी अवगुि झाकू

पाहतात. काही लोक कजच काढतात व आपल्या अंगी असले ले उद्योग, र्ातुयच, धाडस, बुद्धी, पराक्रम,
उत्साह हे र्षट्गुि हरवून बसतात. म्हिोचनया साचवत्री वदे –
शेटजीर्े कजच जो घेई
तयार्े सुख दु रू जाई
संकटाने हैराि होई

बेजार होई कजचदार ॥

कजाने लागते से प्रर्ता

घालवी सारी मालमत्ता
संसारात वाढवी गुंता

आली अहं ता ऋिकोर्ी ॥
कजच काढिे हे अनथार्े मूळ असून ते सवचस्वार्े चदवाळे काढते कसे ते पहा–
एका खेडेगावात दोन कुळं बी गावाशेजारी सरकारर्ी धान्य चपकचविारी शेते करून मुला-

ले करासुद्धा सुखाने राहात असतात. एकार्े नाव होते खंडोबा व दु सऱ्यार्े नाव होते चपरोबा. दोघांनाही
चर्लीचपली मुले होती. लग्नाला आले ल्या मुली होत्या. दोघांर्ाही संसार सु खाने र्ालला होता. दोन्ही घरे
आनंदात नांदत होती. गावतही त्यांर्े वजन होते .

त्या गावात एक परदे शातून गृहस्थ आला. ते वेळी त्यार्े जवळ फाटका जोडा, फुटका लोटा,

चठगडी बंडी, जोडार्े धोतर इतकी काय ती त्यार्ी दौलत होती. त्यार्ी ही दशा पाहू न खंडोबा, चपरोबा यास

दया आली. त्यांनी त्यास लहानसे घर बांधून चदले . काही उसने पैसे दे ऊन त्याजकडू न दु कान करचवले .
काही चदवसांनी तो गरीब चदसिारा मनु ष्ट्य आपली व्यापारी चवद्या र्ालवून गावातील रयत लोकास

वाढीचदडीने कजच दे ऊन घरातील र्ीजवस्तू गहाि ठे वन
ू हजारो रुपये कमवून शेठ बनला. या शेठकडू न
खंडोबा व चपरोबा यांनी पार्पार्शे रुपये एकोत्र्यार्े भावाने मुलीच्या लग्नाप्रीत्यथच कजच म्हिून घेतले . दोन

तीन वर्षे खाते र्ालले . ते िे करून र्क्रवाढी व्याजाने चहशोबाने शेठजीने दोघाकडे ५०० र्े दीड हजार
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सुरती रुपये केले . कजच चफटावे म्हिून दोघेही दरसाल शेतात जे उत्पन्न होईल ते सवच शेटजीस दे त असत.
पि ते वहीत जमा केले जात नसे. कजच, त्यार्े व्याज व त्यावर र्क्रवाढी व्याज हे र्क्र थांबत नव्हते. चर्डू न
खंडोबा व चपरोबा शेठजीशी भांडू लागले . शेठजीने अमीन कोटात चफयाद केली. चनकाल शेटजीतफे

लागला. दोघांच्या जचमनीवर सरकारी टार् आिून जाहीर चललाव करून आपला सारा पैसा वसूल करून
घेतला. तेव्हा ते दोघेही कुळं बी आपले गाव सोडू न बायकामुलासुद्धा चनघून दे शांतरास गेली. त्यार्ी खंत

शेठजीस चतळमात्र वाटली नाही. कजामुळे लोक तसे दे शोधडीस जातात हे खंडोबा चपरोबा यांच्या
गोष्टींवरून कळू न येते.

अनु क्रमणिका

पणरणशष्टे

अनु क्रमणिका

पणरणशष्ट १
साणित्रीबाईंच्या संग्रहातील उपलब्ध झाले ले इतर साणहत्य
१.

श्री ग्रहलाघि
श्री. भास्कर नारायि गोडबोले आवृत्ती (५-१२-१८८७) ज्योचतर्ष व खगोल शािावरील एक

महत्तवपूिच व दु र्ममळ ग्रंथ-मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्े नाव व तारीख. पान ६७ वर र्ंद्रग्रहि आकृती व
मोडी स्वािरी, पान ७९ वर सूयचग्रहि आकृती व इंग्रजी शब्दप्रयोग व इंग्रजी सही. या आकृत्या

पुस्तकातील गचितावरून साचवत्रीबाईंनी काढल्या आहे त. त्यामुळे साचवत्रीबाईंर्ा या चवर्षयातील
अभ्यास चदसून येतो. इंग्रजी हस्तािर उत्तम होते हे समजून येते.
२.

म्हिीणिेयी चार शब्द
ले . चवद्याधर वामन चभडे (१८९१). यो छोट्या पुस्तकात पान १० वर साचवत्रीबाईंर्ी इंग्रजी सही

(१-९-१८९२). पान २१ वर स्वतुः रर्ले ली म्हि व “साचवत्री” अशी संचिप्त सही, आचि
रामदासांर्ा दु रुस्त केले ला खालील श्लोक–
रामदासांचा श्लोक
जगी सवच सूखी असा कोि आहे ?
चवर्ारी मना तूर् शोधोचन पाहे
मना त्वांचर् रे पू िथसंर्ीत केले

तयासाचरखे भोगिे प्राप्त झाले

साचवत्रीबाईंनी दु रुस्त करून खालीलप्रमािे चलचहला
जगी सवच सूखी असा एक आहे ?
चवर्ारी मना तूंर् शोधोचन पाहे

मना त्वांचर् रे ज्ञान संर्ीत केले

तयासाचरखे सौख्य हे प्राप्त झाले
केवळ तीन शब्द बदलू न श्लोकाच्या अथात व्यापकता आिून चशििार्े जीवनातील महत्तव
साचवत्रीबाईंनी पटवून चदले आहे .
३.

शु कबाहात्तरी
चवठ्ठल सखाराम अक्ग्नहोत्री (१८४९). मुखचपष्ठ
ृ ावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व १-३-१८५३ ही
इंग्रजीत तारीख. पान १०, ३१, ९४, ९६, ९८, १०७, १३१ वर खुिा. शेवटी कापडी कव्हरवर सही.

अनु क्रमणिका

४.

कहदु स्र्ानचा इणतहास
(१८६१) मूळ ले खक मरे साहे ब. अनु वाद-चवष्ट्िु परशु राम शािी. मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्ी
इंग्रजीत सही. पान २३८, २३९, २४० वर खुिा व ३१० वर मोडीत सही.

५.

अभंग शतके-नीणतशतक
(१८८२). बा. मा. समथच. पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व वार्ताना केले ल्या काही
खुिा (पा.८) १-८-८८ अशी इंग्रजीत तारीख.

६.

अर् सांग रुद्र पारं
(१८८०) नारो अप्पाजी गोडबोले -संस्कृत पोथी पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी सही.

७.

भूगोलपत्रक
(मुंबई इलाख्यार्े) (१८८९) पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्े नाव व तारीख व वार्ताना केले ल्या
खुिा.

८.

शालापत्रक
(ऑगस्ट १८६४) अंक ४, मुखपृष्ठावर साचवत्रीबाईंर्े नाव व आतील पानावर वार्ताना केले ल्या
काही खुिा.

९.

णसहासन बणत्तशी
(१८९२) पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी सही.

१०.

गद्यरत्नमाला
(१८८८) ले . गोप्रवद शंकर शािी बापट. या पुस्तकात पान नं. २३, २५, २८, ४७, ५७, ६०, १२३,
१२५, १२६, १३२, १३४, व १४१ वर वार्ताना खुिा.

११.

इसापनीणत (१८४८)
पान ६५, ७१, ८४, ८८, ९०, ११५, १५७, २१३ व २५४ वर वार्ताना केले ल्या खुिा. पान १५७ वर
कानडी शब्द व पान २५४ वर उदूच शब्द चलचहले आहे त. हे साचवत्रीबाईंनी चलचहले असावेत असे
मला वाटते. अचधक शोध र्ालू आहे .

अनु क्रमणिका

१२.

सॉक्रेणतसाचे चणरत्र (१८७३)
कृष्ट्िशािी चर्पळू िकर पान १ (इंग्रजीसाठी). २, ३, ४, ५, ६, ७, १२, १४, १७, १८, १९, २०, २१,
२२, २३, २४, २६, ४२, ४३ आचि ५३ यावर वार्ताना केले ल्या खुिा.

साचवत्रीबाई फुले यांच्या संग्रहातील वर नमूद केले ल्या पुस्तकांपैकी काही पुस्तके नायगाव या

माहे रगावी आचि काही पुस्तके दत्तोबा यादव (सातारा) यांर्ेकडे चमळाली आहे त. श्री. रामजी चवन मंजाजी

माळी उफच “रामजी बुवा” हे श्री. दत्तोबा यादव यांर्े र्ुलत आजोबा, चवठ्ठल मंचदर, भायखळा, मुंबई येथे
त्यांर्े वास्तव्य असे. त्यांच्या मृत्यूनंतर श्री. दत्तोबा यादव यांनी त्यांर्ेकडील कागदपत्र व इतर साचहत्य
करंजे (सातारा) येथे आिले आचि श्री. यादव यांर्ेकडू न श्री. दादासाहे ब झोडगे व त्यांर्ेकडू न डॉ. माळी
यांना चमळाले .

अनु क्रमणिका

पणरणशष्ट २
मान्यिरांच्या शब्दांत साणित्रीबाईंची र्ोरिी
१. राजकीय महर्मर्ष-मामा परमानंद
२. गोप्रवद गिपत काळे
३. धनंजय कीर
४. डॉ. बाबा आढाव
५. डॉ. मा. प. मंगुडकर
१.

रािकीय महर्णे-मामा परमानं द
“परंतु आपले सारे जीवन जनतेच्या चनुःस्वाथच सेवस
े ाठी वेर्िाऱ्या. जोचतबांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या
चनष्ट्काम सेवेर्ी जािीव ठे वन
ू त्यांना जीवन वेतन चमळत जाईल अशी कृपा करून महाराजांनी
व्यवस्था करावी. जोचतबांपेिाही त्यांच्या पत्नीर्े कौतुक करावे तेवढे थोडे र् होईल. चतर्ी योग्यता

काय सांगावी? आपल्या पतीबरोबर चतने संपूिच सहकायच केले व त्यांच्याबरोबर राहू न वाट्याला
येतील त्या हालअपेष्टा भोचगल्या. उच्च विातील उच्च चशिि घेतले ल्या चियांतही अशा प्रकारर्ी

त्यागी िी आढळू न येिे कठीि आहे . त्या उभयतानी लोककायात आपले सारे जीवन खर्च केले ,
अशांना खरे सांगावयार्े म्हिजे आपल्यावर राज्य करिाऱ्या सरकारकडू न जरूर ती मदत चमळिे
आवश्यक आहे . परंतु आपि चब्रचटश सरकारच्या म्हिजे परकीयांच्या राज्यसत्तेखाली वावरत
आहोत. अशा गोष्टीकडे त्यांर्े लि जावे अशी अपेिा करिे व्यथच आहे .”

मामा परमानंद आचि त्यांर्ा कालखंड
ले खक- बु. बा. कुलकिी
पृ. २६८
२.

गिपत गोकिद काळे (एक समकालीन)
“आता साचवत्रीबाईसंबंधाने चलहावयार्े म्हिजे त्या माऊलीर्े एखाद्या ले खकाने स्वतंत्रर् र्चरत्र
चलचहले पाचहजे. ज्योचतराव जे एवढ्या मोठ्या योग्यतेस र्ढले त्यार्े बरे र् मोठे श्रेय त्यांच्या
सुपत्नीस चदले पाचहजे.”

“चियांचवर्षयी एक स्वतंत्र माचसक काढण्याबद्दल साचवत्रीबाईंनी सुर्चवल्यावरून वाळवेकरांनी
“गृचहिी” या नावार्े एक माचसक काढले होते.”
आम्ही पाचहले ले फुले -

पुरोगामी सत्यशोधक, अंक जुलै ते चडसेंबर, १९८१
पृ. २० व २१.

अनु क्रमणिका

३.

धनं िय कीर
“साचवत्रीबाईंर्े अलौचकक कायच-एकोचिसाव्या शतकात चियांच्या उद्धारासाठी व्यतीत केले ले

साचवत्रीबाईंसारखे अन्य आदशच चन उदात्त उदाहरि क्वचर्तर् आढळू न येईल. पंचडता रमाबाईंर्े

पांचडत्य चन भरारी त्यांच्या ठायी नसेल परंतु मंगल धडाडी, चनव्याज मानवता आचि भारतीय
धवलता त्या गुिांत रमाबाई त्यांर्ी बरोबरी करू शकल्या नाहीत.”
राष्ट्रवीर-संपादक-दाजीबा दे साई,

सुविच महोत्सव चवशेर्षांक १९२१-१९७१.
बेळगाव
४.

डॉ. बाबा आढाि“साचवत्रीबाईर्े संपूिच जीवन क्रांचतकारक आहे .”
-जीवन चशिि-चशििशाि संस्था, पुिे
जानेवारी-फेब्रुवारी १९८१, पृ. ३१.

५.

डॉ. मा. प. मंगुडकर“साचवत्रीबाई फुले : एक युगिी”

“सावचजचनक कायासाठी बाहे र पडले ली भारतीय पचहली िी”

“स्वतंत्र व्यक्क्तमत्तव असले ली १९ व्या शतकातील एकमे व िी”
“िी-मुक्ती र्ळवळीच्या आद्य प्रिेत्या”

जीवन चशिि-चशििशाि संस्था,
पुिे-जानेवारी-फेब्रुवारी १९८१,
पृ. ३२ ते ३४.
६.

“ती आदशच भारतीय िी होती. चतने आपल्या पतीबरोबर छळ आचि वनवास भोगण्यार्ी आपल्या
मनार्ी तयारी केली होती. ज्या समाजार्ी गुलामचगरीतून मुक्तता करून त्यार्ा उद्धार करण्यार्े

व्रत त्या दोघांनी घेतले होते. त्या समाजाच्या हातून अनक्न्वत छळ सोसण्यार्ी त्यांनी आपली
चसद्धता केली.”

७.

-म. जोतीराव फुले -पृ. ३२

“चतर्े (साचवत्रीबाईर्े) कायच म्हिजे प्रहदु स्थानातील चियांच्या सावचजचनक जीवनातील एक
युगप्रवतचक अशीर् घटना होती.”

-म. जोतीराव फुले -पृ. १०१.

अनु क्रमणिका

८.

“आपली पत्नी आपले कायच र्ालू ठे वील चन मुलगा त्या कायासाठी जीचवत व्यतीत करील असा
त्यांना चवश्वास वाटत होता. त्या साध्वीने सुमारे पन्नास वर्षे पतीसंगे कडू गोड झे लले होते .
चजवापाड कष्ट केले होते.”

-म. जोतीराव फुले -पृ. ३००

९. पंढरीनार् सीताराम पाटील(म. फुले आद्य र्चरत्र ले खक व थोर व्यासंगी)

“साचवत्रीबाईंच्या भारतीय िीच्या उत्थानासाठी केले ल्या सहृदय कायाशी तुलना करता येिारे
एकही उदाहरि १९ व्या शतकात सापडत नाही.”
१०. प्रा. गं. बा. सरदार“साचवत्रीबाई या महात्मा फुल्यांच्या फक्त पत्नी आहे त असे नाही. महाराष्ट्रातल्या िी-मुक्ती
र्ळवळीतल्या त्या आद्य प्रिेत्या आहे त.”

-डॉ. माळीकृत क्रांचतज्योती

“साचवत्रीबाई फुले ” पुस्तकाच्या प्रकाशन
समारंभार्े भार्षि-

पुिे, चद. २४-१०-१९८०.

अनु क्रमणिका

पणरणशष्ट ३
साणित्रीबाई फुले िीिन कालपट आणि कायथ३ जानेवारी १८३१ – सातारा चजल्ह्यातील खंडाळा तालु क्यातील नायगाव या गावी जन्म.
१८४० – जोतीराव फुले यांच्याबरोबर चववाह.
१८४१ – चशििास प्रारंभ.
१८४७ – नॉमचल स्कूलमधून चशिक प्रचशिि.
१ जानेवारी १८४८ – पुिे येथे चभडे वाड्यात मुलींच्या पचहल्या शाळे र्ी स्थापना, साचवत्रीबाई चशचिका
झाल्या.

१ मे १८४९ – पुिे येथील उस्मानशेख यांच्या वाड्यात प्रौढांच्या शाळे र्ी स्थापना आचि
साचवत्रीबाईंर्े अध्यापनकायच.

१८४९-५० – पुिे-सातारा-नगर या चजल्ह्यांत शाळांर्ी स्थापना आचि त्यातील काही शाळांत
चशचिका म्हिून कायच.

१८४९ – शूद्र अचतशूद्रांच्या चशििासाठी पती जोतीरावांबरोबर गृहत्याग.
१८५२ – शाळांर्ी तपासिी व आदशच चशचिका म्हिून अचभप्राय.
१२ फेब्रुवारी १८५३ – मे जर कँडी यांच्या हस्ते फुले दांपत्यार्ा चवश्रामबागवाड्यात गौरव आचि सवच
शाळांर्ा एकत्र पार पडले ला बिीस समारंभ.

१८५३ – बालहत्या प्रचतबंधक गृहार्ी स्थापना आचि साचवत्रीबाईर्े यासाठी कायच.
१८५४ – काव्यफुले हा पचहला काव्यसंग्रह प्रचसद्ध.
१८५५ – शेतकरी व मजूर िीपुरुर्षांसाठी रात्रशाळा व अध्यापन कायच.
२५ चडसेंबर, १८५६ – जोचतबांर्ी भार्षिे हे पुस्तक प्रचसद्ध केले .
१८६४ – अनाथ बालकाश्रम र्ालचवला.
१८६८ – घरर्ा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला.
१८७५ ते १८७७ – पुिे पचरसरात बावन्न अन्नछत्रे उघडू न सत्यशोधन समाजातफे र्ालले ल्या दु ष्ट्काळ
चनवारि कायार्े नेतृत्व.

४ फेब्रुवारी १८८९ – दत्तकपुत्र यशवंतरावांर्ा ससाण्यांच्या मुलीशी चमश्रचववाह.
१० मार्च १८९७ – प्ले गने क्रांचतज्योतीर्े महाचनवाि.
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पणरणशष्ट- १३
श्री. एच्. टी. गज्जर, दस्तऐिि तपासिी तज्ञ, मुंबई
यांचा अणभप्राय
File No. 1607/82
Inquiry from the Principal, Dr. M. G. Mali,
Gargoti, Dist. Kolhapur.
I have examined the Manuscripts written in Modi (Marathi), Marathi and English

Scripts purported to have been written by Smt. Savitri Jyotiba Phule on documents detailed
as under :-

(1) The letter written to Mahatma Jyotiba Phule dated 29th August 1868.
(2) The Poetry collection viz. ‘Bavan Kashi Subodh Ratnakar’ written in the year 1891.
(3) The hand written copy of the poetry collection in Modi viz. ‘Kavya Phule’
(4) The signature in Modi at the end. of ‘Bavan Kashi Subodh Ratnakar.
(5) The signature on Page No. 1 of Book–
‘Shukbahattari’ (1849).
(6) The Signature on Page No.1 of Niti Shatak (1882).
(7) Signature on the front page of ‘Meshimstotra Pothi’ (Year 1887).
(8) Signature on the cover page of the Book
Sinhasan Battishi (printed in 1892).
(9) Signature in English on page 79 in the
Grahlaghav (1887).
(10) Signature in English in Pencil on th page 1 of the Book viz. ‘Murry’s History of British
India (1861).

॥. I have examined the above referred writings and signatures with the aid of my various

optical appliances such as ultra-lens, Magni-rays, Pocket Microscope, Stereoscopic

Binocular Microscope, various types of magnifying glasses and the test plates. I have also

examined them under diferent illuminating sources like ultra-violet rays transmitted light,
oblique rays, and white fluorescent tube.

अनु क्रमणिका

॥I. As a result of my careful examination, I have come to the conclusion that the above

referred writings and signatures as mentioned in detail in Para I above are in the handwriting
of one and the same person. I have not found any suspicious trait of forgery. The stationery

material used i.e. ink, writing instrument, paper, etc., and water mark on paper show
consistancy of the period in which they were written.

H. T. GAJJAR
Examiner if Questioned
Documents
BOMBAY.
4th Sept., 1982.

अनु क्रमणिका

अनु क्रमणिका

अनु क्रमणिका

डॉ. मा. गो. माळी
एम. ए., एम. एड., पीएर्. डी.
पणरचय
डॉ. मा. गो. माळी, रा. गारगोटी, चज. कोल्हापूर हे महात्मा फुले चवश्वभारती या संस्थे र्े

संस्थापक-अध्यि आचि पुिे व चशवाजी चवद्यापीठार्े चशििशाि चवर्षयातील पीएच.डी. र्े गाईड आहे त.
यापूवी ते श्री मौनी चवद्यापीठात २३ वर्षे प्रार्ायच, ५ वर्षे संर्ालक आचि सहा वर्षे अन्य पदावर होते. याचशवाय
इतर काही संस्थांर्े ते पदाचधकारी आहे त. डॉ. माळी यांनी चशवाजी चवद्यापीठाच्या सवच अचधकार मंडळावर

सदस्य व पदाचधकारी म्हिून काम केले आहे . महाराष्ट्र राज्य माध्यचमक व उच्च माध्यचमक चशिि मंडळ,
पुिे, महाराष्ट्र राज्य शैिचिक संशोधन व प्रचशिि पचरर्षद, पुिे व राष्ट्रीय शैिचिक संशोधन व प्रचशिि
मंडळ, नवी चदल्ली इ. राज्य व दे श पातळीवरील मंडळांवर त्यांनी दीघचकाळ महत्तवार्े कायच केले आहे . डॉ.
माळी यांर्े संशोधन व ले खनही चवपुल आहे . आजवर त्यांर्ी लहानमोठी तीस पुस्तके प्रचसद्ध झाली असून

त्यापैकी सहा ग्रंथांना चवचवध पुरस्कार चमळाले आहे त. उत्कृष्ट ग्रंथचनर्ममतीसाठी त्यांनी तीन वेळा राज्य

पुरस्कार चमळवून हॅट्चरक केली आहे . त्यांच्या पीएर्.डी. च्या मौचलक संशोधनाबद्दल त्यांना दे श
पातळीवरील पुरस्कार बनारस (काशी) येथे दे ण्यात आला आहे . तीन वेळा जागचतक पचरर्षदे त ते सहभागी
झाले असून तीन शोध चनबंध त्यांनी सादर केले आहे त.
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