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णनिेदन 
 

साणित्रीबाई फुले समग्र िाङ मय या डॉ. मा. गो. माळी यानंी संपाचदत केलेल्या व मंडळाने १९८८ 
मध्ये प्रचसद्ध केलेल्या पचहल्या आवृत्तीला वार्कारं्ा उत्तम प्रचतसाद चमळाला. त्यानंतर मार्च १९९८ मध्ये या 
गं्रथार्ी दुसरी आवृत्ती प्रचसद्ध करण्यात आली व २००३ साली चतरे् पुनमुचद्रि करण्यात आले. आज त्यापैकी 
सवचर् प्रतींर्ी चवक्री झालेली असल्याने आता ही पार्वी आवृत्ती प्रचसद्ध करण्यारे् मंडळाने ठरचवले. महात्मा 
ज्योचतबा फुले आचि क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई फुले या दापंत्यारें् महाराष्ट्रावर अनंत उपकार आहेत. 
एकोचिसाव्या शतकातल्या अचशचित, अज्ञानी, पीचडत अशा महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला त्यानंी 
ज्ञानदीप दाखवनू चर्रंतन स्वरूपारे् मागचदशचन केले. आजर्ा ज्ञानवतं व सुचशचित महाराष्ट्र म्हिजे, 
साचवत्रीबाई व ज्योचतबा याचं्या सेवरे्ी फलश्रृती होय. या दापंत्यारें् वाङ मय आजही पे्ररक वाटते. 
 

याआधी प्रचसद्ध केलेल्या पार् आवृत्तयापं्रमािे या आवृत्तीरे्ही स्वागत महाराष्ट्रातील वार्क 
अगत्याने करतील असा मंडळाला चवश्वास वाटतो. 
 
 मधु मंगेश कर्णिक 

 अध्यि, 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, 
मंुबई, 
चदनाकं १४ जुलै, २०११. 
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णनिेदन 
 

ज्ञानज्योती साणित्रीबाई फुले याचं्या स्मृतीशताब्दी वर्षाचनचमत्त मंडळातफे डॉ. मा. गो. माळी 
संपाचदत “साचवत्रीबाई फुले-समग्रवाङ मय” हे पुस्तक पुनमुचचद्रत होत आहे यार्ा मंडळास आनंद होत आहे. 
हे पुस्तक प्रा. व. द. देसाई यांनी तपासून चदल्याबद्दल त्यारें् आभार तसेर् श्री. हचर नरके, समन्वयक, 
महात्मा फुले र्चरत्र साधने प्रकाशन सचमती, महाराष्ट्र शासन यानंी या गं्रथाच्या मुखपषृ्ठासाठी महाराष्ट्र 
शासनाने अचधकृतपिे मान्यता चदलेले साचवत्रीबाई फुले यारें् छायाचर्त्र उपलब्ध करून चदल्याबद्दल 
त्यारें्ही आभार. मंडळारे् सचर्व, श्री. र्दं्रकातं वडे तसेर् या पुस्तकारे् मुद्रक, स्नेहेश प्रप्रटसच यानंी हे 
पुस्तक लवकर व उत्तम प्रकारे चनघाव ेम्हिून बरेर् पचरश्रम घेतले आहेत. मंडळ त्यारें्ही आभारी आहे. 
 
 डॉ. मधुकर आष्टीकर 

 अध्यि, 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ, 
मंुबई, 
चदनाकं २७ मार्च, ९८ 
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प्रस्तािना 
 

माझे चमत्र डॉ. मा. गो. माळी यानंी अत्यंत पचरश्रमाने साचवत्रीबाई फुले यारें् वाङ मय शोधून काढले. 
तेर् आज ‘साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङ मय’ या नावाने प्रचसद्ध करण्यार्ा योग येत आहे. 
 

भतूकाळ हा पडक्या चकल्ल्यासारखा असतो. त्यात केव्हा काय सापडेल हे सागंता येत नाही. प्रवर्ू, 
सपच आचि गोमा या तर त्यात सापडतातर्, पि चशवाजीसारख्या महापुरुर्षाला तोरण्यासारख्या एखाद्या 
चकल्ल्यारं्ी डागडुजी करताना मोहोरारं्ा खचजना पि सापडतो. डॉ. माळी यानंा साचवत्रीबाई फुले याचं्या 
साचहत्यार्ा असार् एक खचजना सापडला आहे. 

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

म्हिून आपि चवर्ारीत नाही. ते सवचमान्य कसोटीवर पडताळून पाहता येते. प्रवर्ू, सपच खरे की खोटे 
याबद्दलसुद्धा आपि शकंा घेत नाही. पि चशवाजीमहाराज केव्हा जन्मले, त्याचं्या नावाने प्रचसद्ध असलेली 
तसबीर ही त्यारं्ी की आिखी कोिार्ी, भवानी तलवार खरी की खोटी आचि ती कोठे आहे प्रकवा आहेर् 
का, काचलदास एक की दोन, परंपरेप्रमािे इसवी सन ७८ मध्ये सुरू झालेला शाचलवाहन शक हा खरोखरर् 
त्यार् वळेी झाला की पुढे केव्हा तरी झाला, युचधचष्ठर शक खरोखरर् युचधचष्ठराने सुरू केला काय, मके्कहून 
मचदनेला महंमद पैगंबराने केलेले 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 त्यासंबधंी संशय घेण्यास नेहमीर् जागा असू शकते. कालातीत घटना नेहमीर् अचनचितीने 
भरलेल्या असतात आचि म्हिूनर् काचलक संशोधनात्मक महत्तवही असते. साचवत्रीबाई फुले याचं्या 
वाङ मयार्ा चवर्ार करताना आपल्या मनात त्या वाङ मयार्ा केवळ वाङ मयीन चवर्ार नसतो, तर त्यार्ा 
ऐचतहाचसक चवर्ार पि असतो. ते वाङ मय ज्या व्यक्तीरे् चवर्ार असावे अशी आपली अपेिा असते त्यार् 
व्यक्तीरे् ते असेल तर आपल्या संशोधनारे् र्ीज झाले असे आपिासर् वाटते. डॉ. माळी यानंा असे 
समाधान चनचितर् चमळावे, पि काचलक घटनाचं्या अचनचिर्तेमुळे त्याबद्दल नेहमीर् संशय व्यक्त केला 
जाऊ शकतो. खरे म्हिजे अगदी आज हयात असलेल्या व्यक्तींर्ी स्वािरीसुद्धा खरोखर कोिार्ी याबद्दल 
आिखी पन्नास वर्षांनी वाद घालता येईल आचि संशयर् प्रकट करावयार्ा म्हटले तर स्वािरीपासून 
हस्तािरापयंत सगळेर् काही तुमच्यार् कोिारे्ही असू शकते. कारि अगदी नचजकच्या भतूकाळातील 
सुद्धा कोितीही गोष्ट प्रमािाने चसद्ध करता येत नाही. 

 
काही वर्षापूवी “क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई फुले” हे साचवत्रीबाई फुले यारें् र्चरत्र डॉ. माळी यानंी 

प्रचसद्ध केल्यानंतर असार् संशय पचंडतानी व्यक्त केला. साचवत्रीबाई फुले यारें् साचहत्य त्यांरे् नव्हेर् अशी 
प्रचतचक्रया व्यक्त होऊ लागली. खरे म्हिजे कोित्याही महान लेखकारे् नसलेले साचहत्य त्याच्यार् 
नावावर खपचवण्यार्ी परंपरा फार प्रार्ीन आहे. कोित्याही सासं्कृचतक इचतहासारे् अवलोकन केल्यास 
प्रत्येक चठकािी मूळ गं्रथात आपलेर् काहीतरी घुसडून देण्यार्ी एक प्रथा चनमाि होत असते असे म्हिता 
याव.े महाभारत, रामायि, भगवद्गीता हे गं्रथसुद्धा याला अपवाद नाहीत. पि असे का होते? मला वाटते 
यारे् खरे कारि हे आहे की, व्यक्तीर्ा चवर्ार हा जेव्हा व्यक्तीर्ा म्हिून राहात नाही, चतरे् कतृचत्व जेव्हा 
व्यक्त होते तेव्हा ही सामाचजक संपत्ती होते आचि त्या संपत्तीवर प्रत्येकजि आपला हक्क सागंू लागतो. मग 
प्रत्येकजि आपल्या सोईनुसार चतला वाकचवण्यार्ा प्रयत्न करतो आचि आपल्या चवर्ारात जन्मलेली गोष्ट 
एखाद्या महापुरुर्षाच्या नावावर खपचवण्यार्ा प्रयत्न होतो. याला चर्त्रकारातंसुद्धा अपवाद नाही. प्रचथतयश 
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चर्त्रकाराचं्या चर्त्रार्ी नक्कलही यार् कारिाकचरता होते. साचवत्रीबाईंच्यार् वाङ मयार्ा चवर्ार करू 
गेल्यास साचवत्रीबाईनीर् हे वाङ मय चलचहले आहे का? असा प्रश्न सहज चवर्ारता येईल आचि त्याबद्दल 
चनचित असा चनिचय कधीही देता येिार नाही. कारि साचवत्रीबाईंबद्दलर्ा असा प्रश्न कोित्याही 
लेखकाबद्दल चवर्ारता यावा. अशा वळेी खरा प्रश्न फक्त एवढार् चवर्ारता येतो की, साचवत्रीबाईंरे् म्हिून 
जे वाङ मय प्रकवा जो गं्रथरर्ना आपल्यापुढे आहे तशा प्रकारर्ी गं्रथरर्ना करिे साचवत्रीबाईंना शक्य होते 
की ते त्याचं्या आवाक्याबाहेररे् होते? उदाहरिाथच साचवत्रीबाईंना जर चलचहता येत नसेल तर त्यानंी 
गं्रथरर्ना केलेली नसिार. तसेर् जर त्यानंा अिरओळख नसेल तर त्याचं्या नावाने साचंगतले जािारे 
अिर प्रकवा सही ही त्यारं्ी नसिार ही उघड आहे. पि साचवत्रीबाईना चलचहता येत असेल तर त्यानंा 
सहीसुद्धा करता येिार आचि जर त्यांना वार्ता येत असेल आचि त्यानंी काही पुस्तके चवकत घेतली 
असतील तर त्यावर त्यारं्ी सहीही असू शकिार. त्याचं्या नावावर खपिारी सही ही जोपयंत त्यारं्ी 
आिखी दुसरी वगेळी सही उपलब्ध होत नाही तोपयंत त्यारं्ी म्हिून समजायला काही हरकत असू नये. 
कारि चियानंी सही करिे ही चवसाव्या शतकातील गोष्ट आहे असे समजावयारे् काही कारि चदसत नाही. 
एकोचिसाव्या शतकातील र्ार महत्तवाच्या चियापंैकी पचंडता रमाबाई या सह्या करीत होत्या की नव्हत्या? 
डॉ. आनंदीबाई जोशी यानंी अमेचरकेतून पाठचवलेली पते्र ही सहीचशवायर् होती काय? की त्याचं्या नावावर 
दुसऱ्यार् कोिीतरी ती चलचहली? रमाबाई रानडे यानंी खरी सही केली की नाही? प्रकवा त्यानंी जे चलचहले 
ते त्यारें्र् हस्तािर होते काय? असाही प्रश्न सहज चवर्ारता येईल आचि एकार् वतचमानपत्रार्ी दुसरी प्रत 
ज्याप्रमािे त्या वतचमानपत्रातील खऱ्याखोट्यार्ा पडताळा पाहण्याकचरता उपयोगात आिता येत नाही, 
त्याप्रमािेर् एकार् वळण्याच्या अिरातील अनेक रर्ना या असाव्यात असेही चनचितपिे सागंता येत नाही. 
फार तर त्या एकाच्यार् एवढेर् सागंता 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 साचवत्रीबाईंरे्र् असे मानावयाला हरकत असू नये. अथात 
त्याही काळात साचवत्रीबाईंर्ी कोिी नक्कल केलीर् नसेल असे छातीठोकपिे सागंता येिार नाही. पि तशी 
नक्कल करायरे् कारि तरी काय? तकच शािदृष्ट्ट्या जरी आपिाला काही चसद्ध करता आले नाही तरी 
आपि असा पुरावा दुलच चित करीत नाही हेही लिात ठेवले पाचहले. साचवत्रीबाईंनी चलचहलेले पुस्तक, 
चशळापे्रसवर छापलेले म्हिून दुसऱ्यारे् असे समजा म्हटले तर जोतीबा फुले यारं्ी गं्रथरर्ना त्यारं्ीर् का 
असा प्रश्न चवर्ारता येईल आचि प्रचतपचं्चद्रलेखेव इत्यादी अिरे असेलली मुद्रा चशवाजीर्ीर् का असावी 
असा प्रश्न चवर्ारता येईल. चशवाजीमहाराजारं्ी आिखीही एक वगेळी मुद्रा हल्ली काही संशोधकानंा 
सापडली आहे हे पि येथे लिात ठेवले पाचहजे. 

 
साचवत्रीबाई फुले यानंी दचलताचं्याकचरता आचि चियाचं्याकचरता शाळा र्ालचवल्या होत्या ही गोष्ट 

खरी की खोटी? जर ती खरी असेल तर त्यानंी “साचवत्री जोतीबा” अशी सही करावयाला काय हरकत 
आहे? त्यानंी “साचवत्री नवजें जोतीबा” प्रकवा “साचवत्री भ्रतार जोतीबा” अशीर् सही केली पाचहजे काय? 
न्यायमूती महादेव गोप्रवद रानडे याचं्या पत्नी “रमाबाई भ्रतार महादेव” 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. प्रकबहुना अव्वल 
इंग्रजीत इंग्रजी चशिि प्रकवा इतर चशिि घेिाऱ्या बायानंा पुरुर्षांप्रमािेर् आपल्यापेिा अचधक “सुसंस्कृत” 
लोकारें् अनुकरि करण्यार्ी सवय असते आचि त्या प्रचसद्ध समाज शािात श्रीचनवास संस्कृतायझेशनर्ा 
चनयम म्हिून संबोधतात. या चनयमास अनुसरून चशकल्या सवरलेल्या साचवत्रीबाईंना “साचवत्रीबाई नवजे 
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जोतीबा” प्रकवा “साचवत्रीबाई भ्रतार जोतीबा” अशी स्वािरी करण्यात कसेकसेर् वाटाव े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 साचवत्रीबाईंरे् नव्हतेर्. ते दुसरेर् कोिीतरी त्याचं्या नावावर आता चलचहले आहे असे 
सागंिे, पि हा शुद्ध पचंडती 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? प.ं कृष्ट्िशािी 
चर्पळूिकर ही ती चलचहतात आचि त्याच्याही मागे जर थोडेसे डोकावनू पाचहले तर १७ व्या शतकात 
झालेल्या पचंडत जगन्नाथार्ी ही भार्षा आहे. कृष्ट्िशािी चर्पळूिकरांनी जगन्नाथाच्या कचवतेरे् केवळ 
भार्षातंर केले आहे हे पि ध्यानात घ्याव.े संस्कृतायझेशनच्या चनयमाप्रमािेर् माळ्याच्या कुळात जन्मलेल्या 
िीने चशिि घेतल्याबरोबर पचहली गोष्ट जर कोिती करायला हवी असेल तर सुचशचित ब्राह्मिारे् प्रकवा 
सुचशचित चियारें् अनुकरि करिे प्रकवा त्याचं्या सारखेर् वाक्प्रयोग करिे. साचवत्रीबाई फुले यारं्ी भार्षा 
अथातर् बचहिाबाई प्रकवा जनाबाईंच्या भारे्षसारखी राहिार नाही, ती ब्राह्मिाऊ राहिार, कारि हा 
काळार्ा आचि चशििार्ा मचहमा आहे. 

 
श्री. माळी याचं्या संशोधनात त्यानंा साचवत्रीबाईंनी रर्लेला “काव्यफुले” नावार्ा काव्यसंग्रह 

सापडला. त्या संग्रहाकडे चवर्ाराच्या दृष्टीकोनातून पाचहले पाचहजे. काव्यार्ा दृष्टीकोनातून नव्हे. 
रामदासानंी ज्याप्रमािे “गुिवतंा”ं च्या ऐवजी “गूिवतंा” असे चलचहले, “रघुनायका” ज्या ऐवजी 
“रघूनायका” चलचहले त्यार्प्रमािेर् साचवत्रीबाईंनीही आपल्या काव्यात अशा अनेक र्ुका केल्या आहेत. 
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. 
कलेकचरता कला इत्यादी ज्या नवीन घोर्षिा आता आकारास येऊ लागल्या आहेत त्या साचवत्रीबाईंच्या 
काळात नव्हत्या. कचवतारं्ा त्यानंी माध्यम म्हिून उपयोग केला हे पि लिात घ्यावयाला पाचहजे. त्यात 
वृत्तभगं असतील पि कचवता करिे हे साचवत्रीबाईंरे् ध्येय असाव ेअसे चदसत नाही आचि साचवत्रीबाईंरे् जे 
चशिि झाले आचि त्यारं्ा 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 अनुष्टुंभ छंदात आहे. पि त्यातील दुसऱ्या ओळीत केवळ सहार् अिरे आहेत. 
पि वृत्तबद्ध कचवता करिे हे त्यारें् ध्येय नव्हते. तर चशििारे् महत्तव सागंिे, मािसाला मािूस म्हिून 
जगावयाला सागंिे हे त्यारें् ध्येय होते हे आपि लिात घेतले पाचहजे. म्हिूनर् ही कचवता त्यारं्ी असली 
पाचहजे असे वाटावयाला लागत. साचवत्रीबाई म्हितात :- 
 

“शूद्रानंा सागंण्याजोगा चशििमागच हा 
चशििाने मनुष्ट्यत्व पशुत्व हाटते पहा” 

 
यातील “चशििमागच हा” हा मोठा वृत्तदोर्ष आहे. पि त्यानंा जो उपदेश करावयार्ा आहे त्याकडे 

पाहता हा दोर्ष ठरत नाही. अथात वर साचंगतल्याप्रमािे साचवत्रीबाईंच्या चलखािात मागून कोिीतरी 
मजकूर प्रचिप्तपिे घातलार् नसेल असे अथात म्हिता यावयारे् नाही. उदाहरिाथच खालील कचवतेत 
“लेखचनक” हा शब्द आहे. १९ व्या शतकात जो खरेर् चनमाि झाला होता की नाही यारं्ी शकंा. पि तो 
चनमाि झालार् नसेल असेही म्हिता यावयारे् नाही. 
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उदाहरिाथच या पकं्ती पाहा- 
 

“आभार मानते साहाय्यकरी यारें् 
चमशनरी छापारे् लेखचनक मदतीरे्” 

 
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 सुरुवात करावी लागेलर् ना. तसेर् 
दुसऱ्या ओळीतील लेखचनकं हा शब्दही प्रचिप्त असू शकतो. महात्मा फुले यानंी ईश्वराऐवजी चनर्ममक हा 
नवीन शब्द तयार केला हेही येथे लिात ठेवले पाचहजे. लेखचनक या शब्दारे् 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 संुदर चशव थाट चशरी शोभे जटाजळपट 
वाहती गंगाधारा उत्कट र्तुदचश चवदे्यच्या” 

 
ही चशवार्ी प्राथचना असल्यामुळे या ओवीत सत्य आचि संुदर असाही प्रयोग केलेला आढळतो. सत्यं 

चशव ं संुदरम्” हा आपला वाक् प्रयोग नसून Truth, Beauty and Goodness यारे् भार्षातंर आहे. १९ व्या 
शतकातील इंग्रजी चशकलेल्या मािसाने Truth, Beauty and Goodness या शब्दानंा संस्कृत प्रकवा मराठी 
वरे्ष द्यावा हे स्वाभाचवक चदसते. साचवत्रीबाईही त्याला अपवाद चदसत नाही. ही आिखी एक कचवता पाहा. 
ही बावन्नकशी सुबोधरत्नाकर यातील कचवता होय. 
 

जयारे्मुळे मी कचवता रर्ीते 
जयारे् कृपे ब्रह्मआनंद चर्ते्त 

 
ही कचवता मला पुन्हा एकदा रामदासारं्ी आठवि आिून देते. या सवच कचवतेत रोखठोक व्यवहार 

चदसतो. रामदासारं्ा साचवत्रीबाईंवर फार मोठा प्रभाव होता असे चदसते. तसेर् त्यानंी रामदासानंा उत्तरही 
देण्यार्ा प्रयत्न केला यात मला शकंा चदसत नाही. वानगीदाखल खालील कचवता पाहा- 
 

जगी सवच सूखी असा एक आहे 
चवर्ारी मन तूर् शोधून पाहे 
मना त्वाचर् रे ज्ञान संर्ीत केले 
तया सारखे भोगिे प्राप्त झाले 

 
ही कचवता रामदासाचं्या मूळ कचवतेत पचहल्या, दुसऱ्या व चतसऱ्या ओळीत एक एक शब्द बदलवनू 

केलेली आहे. रामदासारं्ी 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 म्हिाव ेका? 

 
या सवच रर्नेवरून रामदासापं्रमािेर् साचवत्रीबाईंनासुद्धा आपल्या काव्यरर्नेर्ा उपयोग 

लोकचशििाकचरता करावयार्ा होता हे चदसते. पि यार्ा अथच साचवत्रीबाईंना काव्यदृष्टी नव्हती असा मात्र 
नाही. साचवत्रीबाईंनी “फुलपाखरू व फुलार्ी कळी”, “गुलाबारे् फूल”, “जाईरे् फूल”, “चपवळा र्ाफा” 
अशासारख्या चनतातं संुदर कचवतापि केल्या आहेत. या सवच कचवता साचवत्रीबाईंच्या नाहीत असे 
समजावयारे् कारिर् काय? पि समजा उद्या त्यातील काही कचवता साचवत्रीबाईंच्या नाहीत असे जरी 
चसद्ध झाले तरी त्यामुळे साचवत्रीबाईंनी काव्यरर्ना प्रकवा गं्रथरर्ना केलीर् नाही असे मात्र चसद्ध होऊ नये. 
 

जसे काव्याबद्दल तसेर् चवर्ारसंपदेबद्दल पि म्हिता येईल. काव्यातून चशिि थोडे आडमागाने 
तरी चमळते. भार्षि प्रकवा लेखनारे् तसे नसते. त्याचं्या भार्षिारे् चवर्षय आहेत ‘उद्योग’, ‘चवद्यादान’, 
‘सदार्रि’, ‘व्यसने’, ‘कजे’, अशा प्रकाररे्. या भार्षिाचं्या चवर्षयावरून त्याचं्या मनात कोिती मूलगामी 
आंदोलने होत होती हे स्पष्ट व्हाव.े बुचद्धवाद व शािीय दृचष्टकोन हे जिू त्याचं्या जीचवतारे् सारर् होते. 
त्यामुळेर् ग्रहलाघवासारख्या चवर्षयातही त्यानंी रस घेतला व र्ंद्रग्रहि अथवा सूयचग्रहिारे् कोडे पि 
समजावनू घेतले. 
 

अशा या साचवत्रीबाई फुले महात्मा जोचतबाचं्या खऱ्या अथाने सहधमचर्ाचरिी. म. फुल्यारं्ा त्याचं्या 
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 यानंी कोंबड्यावर 
झाकलेली टोपली उर्लण्यार्ा प्रयत्न केला हा मात्र कौतुकार्ा चवर्षय. हे संशोधन चनचितर् लोकानंा मान्य 
होईल, हळूहळू तरी मान्य होईल यात मला तरी शकंा नाही. ज्यानंी महाराष्ट्राला क्रातंीकारी चवर्ार चदला 
आचि भारतीय भचगनीला ज्ञानामृत पाजले त्या साचवत्रीबाई फुल्यानंा मी अचभवादन करतो आचि डॉ. माळी 
यानंी साचवत्रीबाईंरे् चवर्ारधन सामान्य जनतेपयंत पोर्ण्यार्ा मागच मोकळा केला याबद्दल त्यारें् अचभनंदन 
करून हे र्ार शब्द पुरे करतो. 
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४२ यशोधन, मंुबई  
१ मे १९८३, महाराष्ट्र चदन  
 सुरेंद्र बारकलगे 

 अध्यि 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ 
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संपादकाचे मनोगत 
 

“क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई जोतीराव फुले” हा माझा र्चरत्रगं्रथ १९८० मध्ये प्रचसद्ध झाला आचि 
महाराष्ट्रातील वार्कवगाने माझ्या या छोट्याशा कृतीने आवजूचन स्वागत केले. अवघ्या दोन वर्षांच्या आत 
या गं्रथाच्या तीन आवृत्तया चनघाल्या. या गं्रथाला जसा बुचद्धजीवी वार्कवगच चमळाला तसार् अल्पचशचित 
शतेकरी आचि मजूर असा श्रमजीवी वार्कवगचही लाभला; यार्ा मला चवशरे्ष आनंद वाटतो. या गं्रथारे् सारे 
श्रेय मी माझ्याकडे न घेता ते साचवत्रीबाई फुले आचि त्यारें् एकोचिसाव्या शतकातील क्रातंीकायच यालार् 
देतो. या गं्रथासाठी केलेले संशोधन मी पुढेही र्ालू ठेवले आचि आता “साचवत्रीबाई फुले : समग्रवाङ मय” 
हा गं्रथ मी प्रकाचशत करीत आहे. 
 
साणित्रीबाई : व्यक्ततत्ि 
 

भारतातील पचहल्या चशचिका-िीमुक्ती र्ळवळीच्या पचहल्या नेत्या, पददचलताचं्या कैवारी आचि 
प्रौढ चशििाच्या पुरस्कत्या म्हिून क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई फुले यारें् स्थान अढळ आहे. एका अचशचित 
िीने चशिि घेऊन चशचिका बनावे आचि वर्षानुवर्षे अज्ञानाच्या अंधकारात र्ार्पडिाऱ्या िी-शुद्रानंा 
ज्ञानार्ा प्रकाश दाखवावा ही गोष्ट भारताच्या दोन हजार वर्षांच्या इचतहासात अपूवच अशी आहे. 
 

चशििाच्या िेत्रातून सामाचजक िेत्रात पदापचि करावे, दुष्ट्काळात अन्नान्न करून तडफडिाऱ्या 
हजारो चजवाचं्या मुखातं घास भरवावा, शतेकरी-सामाचजक सुधारिासंाठी वाङ मयारे् साधन हाती घेऊन 
कवचयत्री आचि लेचखका बनावे, सवच गाव, सवच समाज सुचशचित, सुसंस्कृत करण्यारे्, जनावरापं्रमािे चजिे 
जगिाऱ्या िी-शूद्रानंा मािसात आिण्यारे् वडे घ्यावे, पतीच्या चनधनानंतरही शोक करीत न बसता 
सत्यशोधक समाजाच्या तत्तवप्रसारारे् कायच करण्यारे् सतीरे् वाि घेऊन अचवश्रातं काम करावे, 
दीनदचलतासंाठी, दीनदचलताचं्या मुलासंाठी रोगाचं्या साथीत चदवसा-रात्री घराबाहेर धावावे, त्यारं्ी सेवा 
करावी, प्लेगच्या साथीत त्यानंा कडेवर घेऊन आपल्या दत्तक मुलगा डॉ. यशवतंराव फुले याचं्या 
दवाखान्यात घेऊन जावे, तेथे प्लेगच्या रोगाला आपि बळी पडत असल्यार्ी जािीव होऊनही रुग्िारं्ी 
सेवा करीत राहावी आचि ही सेवा करता करता अनंतात चवलीन होऊन जाव.े अशा या व्यक्क्तमत्तवास केवळ 
अलौचकक हे एकर् चवशरे्षि योचजता येईल. 
 

साचवत्रीबाईंच्या कायचकतृचत्वाच्या या पटावरून अशी सहज ओझरती नजर जरी टाकली तरी या 
िीरे् व्यक्क्तत्व हे सामान्य नव्हते, हे सहज लिात येते. एका समाजसुधारकार्ी पत्नी म्हिून त्यारें् एक 
सवगं अक्स्तत्व होते, असे म्हिता येिार नाही. साचवत्रीबाईंनी जोतीरावानंा त्याचं्या इहलोकातील 
आयुष्ट्याच्या अखेरच्या प्रवासापयंत साथ केली. परंतु ही साथ केवळ एका पचतपरायि िीर्ी नव्हती, तर 
त्यारं्ी पे्ररिा स्वतंत्र अशी होती. 

 
साचवत्रीबाईंर्ा जन्म एका गरीब शतेकरी कुटंुबात झालेला. चशरवळजवळच्या एका खेड्यात जेथे 

सबधं गावात शभंर-दीडश े उंबरा सापडिे कठीि! गावाला वर्षानुवर्ष े दुष्ट्काळार्ी परंपरा लाभलेली, 
चशििारे् संस्कार नाहीत, अशी ही चनरिर कुटंुबात जन्मलेली-वाढलेली िी जोतीरावाचं्या हाताखाली 
चशििारे् धडे चगरचवते, चशिक-प्रचशिि घेते, आचि ज्ञानदानारे् व्रत घेऊन ज्ञानयोचगनी बनते. 
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फुले दापंत्याने 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 त्यानंी अचवश्रान्त पचरश्रम केले. त्यानंी चदवस पाचहला नाही की रात्र पाचहली नाही, 
तहानभकू, चवसरून या दापंत्याने ह्या परोपकारी कृत्यार्ा चपच्छा न सोडता [ना. चव. जोशी : पुिे शहरारे् विचन (संपा. 

ग ंदे. खानोलकर) १९७१, प.ृ ८७] हा ज्ञानदानार्ा यज्ञ अहोरात्र प्रज्वचलत ठेवला. फुले दापंत्याने हे कायच म्हिजे या 
दापंत्याने घडवनू आिलेला एक र्मत्कार होता. कारि त्या काळात अशा शाळा र्ालचविे या अशक्य 
कोटीतील गोष्टी होत्या. 
 
मनुष्ट्यत्िासाठी णशक्षि 
 

फुले दापंत्याने शाळा काढल्या, परंतु शाळारं्ी जाळी चविीत ते बसले नाहीत. चशिि हे 
समाजपचरवतचनारे् साधन आहे. केवळ सािर करण्यासाठी त्यानंा चशिि द्यावयारे् नव्हते, चशििातून 
त्यानंा समाजजागृती करावयार्ी होती. जुनाट रुढी-अंधश्रद्धा, जुन्या परंपरा, भोळ्या समजुती नाहीशा 
करावयाच्या होत्या. सामान्य लोक पशुतुल्य जीवन जगत होते, त्याचं्यात मनुष्ट्यत्व कसे आिता येईल यार्ा 
साचवत्रीबाईंनी चवर्ार केला होता. आपल्या ‘काव्यफुले’ या काव्यसंग्रहात त्या म्हितात- 
 

“शुद्रानंा सागंण्याजोगा चशिि मागच हा । 
चशििाने मनुष्ट्यत्व, पशुत्व हाटते पहा” ॥ 

 
मनुष्ट्यत्वासाठी चशिि हा मूलभतू चवर्ार सव्वाश े वर्षांपूवी माडंिाऱ्या साचवत्रीबाई फुले ह्या 

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

 
म. फुल्यानंी १८५५ साली ‘तृतीय रत्न’ नावारे् नाटक चलचहले होते. परंपरा आचि अंधश्रद्धा यानंी 

जखडलेल्या चनरिर कुटंुबार्ी धमांच्या नावाखाली लुबाडिूक आचि नागविूक कशी होते यारे् प्रत्ययकारी 
चर्त्र; यात जोतीरावानंी रेखाटले आहे. या नाटकात शवेटी साचवत्रीबाईंनी प्रौढ चियासंाठी जी रात्रीर्ी 
शाळा सुरू केली आहे; त्या शाळेत प्रौढ चियानंी जाव ेअसा उपदेश केला आहे. रूढी, परंपरा आचि अज्ञान 
यारें् उच्चाटन करण्यासाठी या दापंत्याने आपले जीवनसवचस्व ऐन तारुण्यात कसे समर्मपत केले होते यार्ी 
कल्पना यावरून येते. 

 
साचवत्रीबाईंनी चशििारे् कायच केले. त्यानंतर सामाचजक कायचही केले. दुष्ट्काळात फुले दापंत्याने 

अन्नछते्र उघडली, आचि हजारो जीवारें् प्राि वार्चवले. 
 
णििंतपिी मरिाचे भोग 
 

ज्याप्रमािे मृत्युपथंाला लागलेल्या चजवानंा त्यानंी जसे जीवदान चदले तसेर् चजवतंपिी मरिारे् 
भोग भोगिाऱ्या चजवानंाही त्यानंी नवजीवन चदले. त्या काळी चवधवा चियारं्ी क्स्थती अत्यंत अनुकंपनीय 
होती. अकाली वैधव्य आलेल्या तरुि चवधवा चिया घराच्या सादंी-कोपऱ्यात फुटक्या कपाळाला दोर्ष देत, 
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उभे जळते आयुष्ट्य अश्रू ढाळत. मनार्ी आचि शरीरार्ी भडकलेली आग चवझव ू पाहात. त्या काळात 
चवधवारं्ी क्स्थती भयानक होती, हे तत्कालीन आकडेवारीवरून लिात येईल. सन १८९१ च्या 
खानेसुमारीनुसार महाराष्ट्रात केवळ शून्य ते र्ार वर्ष े वयाच्या चवधवा झालेल्या, आईने स्तनपानही न 
सुटलेल्या-शशैवावस्थेतील चनरागस, कोमल बाचलकारं्ी संख्या १३,८७८ अशी होती. धमाच्या नावाखाली 
रुढी-परंपरा यानंी चियारें् भावचवश्वर् उद्ध्वस्त करून टाकले होते. िीजीवनावर वर्षानुवर्षे 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. हंुडा देऊ न शकिार एखादा अगचतक बाप आपल्या सात-आठ वर्षांच्या कोवळ्या मुलीस साठ-
सत्तर वर्षांच्या एखाद्या वृद्धाच्या गळ्यात बाधूंन मोकळा होई तेव्हा- 
 

काहो अण्िा मी तुमर्ी लाडकी । 
का कचरता मला बोडकी ॥ 

 
असा पोटच्या मुलीने फोडलेला टाहो त्या जन्मदात्या चपत्यास ऐकू जात नसे. 

 
“लेकीर्ा जन्म । जन्म घालून र्ुकला ॥ 
बलै घाण्याला जंुपला । जन्मवैरी ॥ 
लेकीर्ा जन्म । नको देऊ सख्याहरी ॥” 

 
अशी िीजन्मार्ी कमचकहािी होती. 
 
ब्राह्मि सुधारकांची अगणतकता 
 

वास्तचवक केशवपनासारख्या दुष्ट रुढी उच्चविीय चियामंध्ये होत्या. ह्या रुढी नष्ट व्हाव्या अशी आर् 
ब्राह्मि समाजाला असिे स्वाभाचवक होते. यासाठी ब्राह्मि सुधारकानंी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. परंतु 
त्या सुधारकानंा अंगभतू परंपराचनष्ठ मयादा पडल्या. रानड्यानंी पचहली पत्नी वारल्यानंतर चवधवशेी चववाह 
केल्यास वचडलानंा अपार दुुःख होईल म्हिून अकरा वर्ष े वयाच्या बाचलकेशी लग्न केले. सासुरवाशीि 
मुलीला सासूर्ा जार् होईल म्हिून लोकचहतवादीनी चबनबोभाट प्रायचित्त घेतले. भारतीय राजकारिात 
लोकमान्य चटळकारं्ी प्रचतमा चवलिि दीप्तीने झळकली. परंतु चवर्ारात ठामपिा असिाऱ्या या नेत्याने 
र्हा-ग्रामण्य प्रकरिात कर् खाल्ली, पुनर्मववाहाबाबत रानड्यानंी दाखचवलेली अगचतकता, शुद्धीकरिाच्या 
प्रश्नावरून लोकचहतवादीनी सनातन्यापंुढे घातलेले लोटागंि, पचहली पत्नी चजवतं असता गोखल्यानंी 
केलेला दुसरा चववाह या पाश्वचभमूीवर जोतीरावारं्ी आचि साचवत्रीबाईंर्ी तत्तवचनष्ठा उजळून चनघते, यात 
शकंार् नाही. जोतीराव आचि साचवत्रीबाई या दापंत्याने आपला र्ूलबोळक्यारं्ा संसार न माडंता 
दीनदुबळ्यारें् संसार थाटण्यासाठी िी-शूद्राचं्या सेवचे्या यज्ञकंुडात आपली आहुती चदली. हे दापंत्य 
काशीबाईसारख्या पचतत चवधवासंाठी अनाथाश्रम आचि बालहत्याप्रचतबधंक गृह स्थापन करून पचततोद्धार 
करीत होते, पचतत िीच्या अनौरस अपत्यास आपले अपत्य मानून त्यास कायदेशीररीत्या दत्तक घेऊन 
त्यारे् पालनपोर्षि करीत होते. त्याला वैद्यकीय चशिि देऊन स्वावलंबी करीत होते, आपल्या 
मालचमळकतीर्ा सवच चहस्सा त्याला चमळावा म्हिून- 
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“आमरे् उभयतारें् पिात् आमर्ा मुलगा यशवतं हा आमरे् स्थावर व जंगम वगैरे हरप्रकाररे् 
मालचमळकतीर्ा मालक असून, तो जािता व सज्ञान झाल्यावर त्याजला केवळ तशी वचहवाट मात्र करून 
त्याने आपले वशंपरंपरेने सुखरुप उपभोग घेऊन मालकी करावी. आमरे् मालचमळकतीवर आमरे् भाऊबंद 
व पुतण्या गिपतराव राजाराम फुले वगैरे हरकोिार्ी मालकी अथवा वारसा अथवा दावा नाही व माझे 
चमळकतीवर कोितेही प्रकारर्ा चबलकूल कोिार्ा हक्क नाही.” [धनंजय कीर- स. गं. मालश े (संपा) : महात्मा फुले 

समग्रवाङ मय दु. आ. (१९८०), म. फुले यारें् मृत्युपत्र.] असे मृत्युपत्र तयार करीत होते; त्यार् काळात आचि त्यार् 
पाश्वचभमूीवर उच्चविीय सुधारक “चियानंी जाचकटे घालावीत की न घालावीत” असे सोज्ज्वळ लेख 
चलचहण्यात प्रकवा चियानंा आपल्या चशििसंस्थेत प्रवशे देताना स्वजातीर्ी लक्ष्मिरेर्षा आखून घेण्यात 
धन्यता मानीत होते! 
 

१८९० साली म. फुले यारें् चनधन झाल्यानंतर साचवत्रीबाईंनी त्याचं्या पिात सत्यशोधक समाजार्ी 
धुरा वाचहली. ही धुरा समथचपिे वाचहली. र्ूल आचि मूल ही पारंपचरक चवर्ारसरिी झटकून ही िी 
सावचजचनक कायासाठी बाहेर पडली. असे कायच करिारी साचवत्रीबाई फुले ही महाराष्ट्रातर् नव्हे तर 
भारतातील पचहली िी! त्या काळी उच्चविीय सुचशचित चिया नव्हत्या असे नाही. परंतु त्याचं्या 
समाजजागृतीच्या कायालाही पारंपचरक मयादा होत्यार्. हळदीकंुकवारे् सामुदाचयक समारंभ साजरे 
करण्यापलीकडे त्याचं्या सुधारिा उंबरठा ओलाडूंन पुढे गेल्या नाहीत. माजघर आचि चदवािखाना यातर् 
त्या रेंगाळत राचहल्या. 
 

साचवत्रीबाईंनी पुिे आचि पुण्याच्या ग्रामीि पचरसरात-सासवड, ओतूर, जुन्नर या चठकािी 
व्याख्याने चदली. सावचजचनक सत्यधमार्ा प्रसार केला. सामाचजक सुधारिारं्ा चहरीरीने पुरस्कार करिारे 
आचि स्वतुः ब्राह्मि असून ब्राह्मिानंा चशव्या देऊन त्यानंा आत्मपरीिि करावयास उद्युक्त करिारे 
लोकचहतवादंी, १८९२ साली चनधन पावले. सासवड येथे सत्यशोधक समाजाच्या सभेत त्यानंा श्रद्धाजंली 
वाचहली गेली. या थोर समाजसुधारकाच्या कायारे् मूल्यमापन करताना साचवत्रीबाई या वेळी आपल्या 
अध्यिीय भार्षिात परखडपिे म्हितात, “आपल्या जातीरे् दोर्ष काढून टाकण्यार्ा त्यानंी (सरदार 
गोपाळराव हरी देशमुख) सदुपदेश केला. परंतु तत्कालीन ब्राह्मिानंा जोतीबारं्ी र्ळवळ समजून घेण्यार्ी 
जशी पात्रता नव्हती, तशी देशमुखारें् बोलिे ऐकून घेण्यार्ी अक्कल नव्हती”. चनभीडपिा, चनभचयता, 
अंगीकृत कायावरील अचवर्ल चनष्ठा आचि त्यासाठी समाजाकडून अपमान, छळ सोसण्यार्ी चजद्द हे 
त्याचं्या व्यक्क्तमत्तवातील गुि असाधारि होते. त्यारं्ा आपल्या कायावरील आत्मचवश्वास असामान्य होता. 
याबाबत त्या म. फुल्यापेंिा काकिभर सरसर् होत्या. साचवत्रीबाईंनी जोतीरावापंासून पे्ररिा घेतली हे 
खरेर्. परंतु हे पे्ररिा घेण्यारे् सामर्थयच त्याचं्या चठकािी होते, हा त्यारं्ा चवशरे्ष. हे पे्ररिेरे् चशवधनुष्ट्य त्यानंी 
पेलले याला महत्तव आहे. नायगावहून पुण्यास जोतीरावानंा चलचहलेल्या चदनाकं १०-१०-१८५६ च्या एका 
पत्रात त्या म्हितात, “पुण्यात आपल्या चवर्षयी दुष्टार्ा माजचविारे चवदूर्षक पुष्ट्कळ आहेत. तसेर् येथेही 
(नायगाव) आहेत. त्यानंा चभऊन आपि हाती घेतलेले कायच का सोडून द्यावे? सदासवचकाळ कामात गुंतावे. 
भचवष्ट्यातले यश आपलेर् आहे.” साचवत्रीबाईंरे् हे चवर्ार पाहता साचवत्रीबाईंच्या पे्ररिेत कस कसा होता 
आचि त्यात केवढे सामर्थयच होते यार्ा प्रत्यय येतो. म. फुल्यानंी समाजपचरवतचनार्ा प्रवाह उलट चदशलेा 
चफरवनू जी क्रातंी केली त्यारे् श्रेय या क्रांचतज्योतीला देिे कसे अटळ ठरते हे या उद्गारावरून लिात 
येते. जोतीबांना पे्ररिा, धैयच आचि आशावाद देण्यारे् सामर्थयच या िीच्या चठकािी होते. यारे् आियचकारक 
दशचन घडते. 
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म. फुल्याचं्या कायाबद्दल जसा त्यारं्ा सनातनी लोकाकंडून छळ, अपमान होत होता, तसा त्यानंा 
आपल्या आप्ताकंडून खुद्द मेहुण्याकंडूनही होत होता. या संदभात साचवत्रीबाई आपल्या भावार्ी चनभचत्सचना 
करताना म्हितात, “तुला स्मरत असेल की, माझ्या नवऱ्यार्ा गुिग्राही इंग्रज सरकारने एक समारंभ 
घडवनू त्यात त्याचं्या कायार्ा गौरव करून आदरसत्कार घडवनू दुमचती, दुजचनास लाजचवले. तुला मी 
खात्रीपूवचक बोलते, माझा नवरा तुझ्यासारखा वारकऱ्याप्रमािे नुसते हचरनाम घेत वाऱ्या करीत नसून प्रत्यि 
हरीरे् काम करीत आहे. त्याला मी मदत करते. हे काम इतके अल्हादकारक होते की, त्यायोगे मला 
परमानंद होतोर् होतो.” 
 
काळापुढे धाििारी स्त्री 
 

जोतीरावारें् चनधन १८९० साली झाले. चनधनसमयी अंत्यायाते्रच्या वळेी जोतीरावारें् भाऊबंद 
समस्त फुले मंडळी आडवी आली. दत्तकपुत्र यशवंत हे कडू बेिे! त्याला पे्रतयाते्रपुढे चटटव े (मर्मतकारे् 
मडके) धरू देण्यास फुलेमंडळींनी एकजात चवरोध केला. त्या प्रसंगी साचवत्रीबाईच्या धैयार्ा कस लागला. 
उरावर धोंडा ठेऊन बाईनी पुरुर्षाच्या चहमतीने पे्रतयाते्रपुढे हातात चटटव े धरले. बाईच्या एका बाजूस 
यशवतं, दुसऱ्या बाजूस गजानन (जोतीरावार्ा आप्त) अशी अंत्ययात्रा स्मशानभमूीवर पोहोर्ली. [पुरोगामी 
सत्यशोधक, जुलै-चडसेंबर, १९८१, प.ृ ६५] 

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

क्राचंतज्योतीच्या व्यक्क्तत्वातील चवर्ाराचं्या ज्वाळारं्ी स्फुप्रलगे कशी धगधगत होती यार्ी कल्पना येण्यास 
उपरोक्त घटना पुरेशा आहेत. 

 
१८५० ते १८९० या कालखंडात सुधारिारं्ा जो रथ अंधश्रद्धा, रुढी परंपराचं्या काट्याकुट्याचं्या, 

खार्ाखळग्याचं्या, डोंगरकपाऱ्याचं्या मागावरून धावत होता, त्या कृचतचनष्ठ सुधारिा रथारे् एक र्क्र होते-
महात्मा जोतीराव फुले तर दुसरे र्क्र होते साचवत्रीबाई जोतीराव फुले. 

 
जोतीरावासंारख्या उत्तुंग व्यक्क्तमत्तवाच्या वटवृिाखाली साचवत्रीबाईंर्ी प्रचतमा अस्पष्ट चदसिे हे 

स्वाभाचवक असले प्रकवा त्यारें् शिैचिक व सामाचजक िेत्रातील कायच अद्भतु व अशक्य कोटीतील वाटले. 
तरी ते एक वास्तव आहे हे आता चसद्ध झाले आहे. मुलींसाठी व महारमागंासंाठी शाळा काढिे, वाट 
र्ुकलेल्या चियाचं्या पोटी जन्मलेल्या अभचकासंाठी बालहत्या प्रचतबंधक गृह काढिे, गोरगरीब मजुरासंाठी 
रात्रशाळा काढिे, संकचरत बी-चबयािे पेरून आधुचनक पद्धतीने शतेी करण्यारे् तंत्र शतेकऱ्यानंा चशकचविे, 
दुष्ट्काळात अन्नान्न करिाऱ्या गचरबाचं्या मुखात, अन्नछत्र उघडून घास भरचविे, केशवपन, चवधवाचववाहबदंी, 
देवदासीपद्धती, दारुडेपिा इत्यादी दुष्ट प्रथारें् उच्चाटन करिे ही गोष्ट सोपी नव्हती. एकोचिसाव्या 
शतकातील तो एक र्मत्कार होता. भयाि काळोख्या रात्री अंगावर कोसळू पाहिाऱ्या कडाडिाऱ्या 
चवजाचं्या लोळानंी चदपून जाऊन ििभर डोळ्यासंमोर अंधारी यावी; तद्वत फुले दापंत्याच्या या कायाने सवच 
समाज चदङ मूढ झाला. असा या दापंत्याच्या कायार्ा सारा इचतहास रोमारं्कारी आहे. 
 
णिपयास आणि उपेक्षा 
 

तत्कालीन समाजाने म. फुल्याचं्या कायार्ा जसा चवपयास आचि उपेिा केली, तीर् उपेिा या 
िीच्या वाट्यास आली आहे. फुल्याचं्या कायांरे् मूल्यमापन आज गेले अधचपाव शतक होत आहे, होत 
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राहील. परंतु साचवत्रीबाईंरे् कायच आजही समाजाला ज्ञात नाही. अचतशय दुर्ममळ साधनसामग्री 
पचरश्रमपूवचक चमळवनू या थोर व्यक्क्तत्वाच्या कायच-कतृचत्वारे् मूल्यमापन करिारा “क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई 
जोतीराव फुले” हा गं्रथ 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 कायारे् आकलन होत जाईल आचि समाज त्यारं्ा सदैव कृतज्ञ 
राहील. कारि ऋिभाराने वाकाव ेएवढे डोंगराएवढे उपकार फुलेदापंत्याने समाजावर केले आहेत. 

 
साचवत्रीबाईंर्ा र्चरत्रगं्रथ प्रचसद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील चवर्ारवंत, लेखक, समीिक आचि 

वृत्तपते्र यानंी माझ्या या संशोधनकायार्ी प्रशसंा केली आचि अद्यापपयंत काळाआड झाकून राचहलेले 
साचवत्रीबाई फुले यारें् क्राचंतकारी जीवनकायच प्रकाशात आिल्याबद्दल धन्यवाद चदले. अशासकीय व 
शासकीय पातळीवर या कायार्ा चवचवध प्रकारे गौरवही झाला. त्याहीपेिा महत्तवार्ी गोष्ट म्हिजे माझ्या 
र्चरत्रगं्रथार्ा संदभच धरून साचवत्रीबाईंच्या लोकोत्तर कायाने प्रभाचवत झालेल्या अनेक साचहक्त्यकानंी 
र्चरत्र, नाट्य, काव्य, कादंबरी, लघुपट या माध्यमाचं्या कंुर्ल्यानंी साचवत्रीबाईंर्ी प्रचतमा चजवंत केली. 

 साचवत्रीबाईंच्या जीवनावर अनेक लहानमोठी पुस्तके प्रकाचशत झाली व होत आहेत. काहींनी पुन्हा 
र्चरते्र चलचहली, तर काहींनी कादंबऱ्या, काहींनी नाचटका चलचहल्या, काहीजि लघुपट काढण्यात प्रवृत्त 
झाले, अनेकानंी लेख चलहून साचवत्री–........ 

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

माझा र्चरत्रगं्रथ आला. साचवत्रीबाईंच्या लोकचवलिि कायाने भारावनू जाऊन त्यानंी माझ्या गं्रथावरून 
पद्यात्मक र्चरत्र चलचहण्यार्ा संकल्प सोडला. मृत्युशय्येवर असताही त्याचं्या ध्यानीमनी साचवत्रीबाईंर्ार् 
काव्यचवर्षय होता. त्याचं्या चनधनानंतर त्यानंी चलचहलेले साचवत्रीबाईंरे् ओवीबद्ध अपूिच र्चरत्र मी संपाचदत 
केले आहे. (कचववयच शकंर अनंत चमरगंुडेकृत साचवत्रीबाई फुले यारें् ओवीबद्ध र्चरत्र- संपादक डॉ. मा. 
गो. माळी, आशा प्रकाशन, गारगोटी, १९८२). 

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

कायार्ी अचधकाचधक महती स्पष्ट होण्यास मदतर् झाली. 
 
माझ्या या र्चरत्रगं्रथार्ी जशी प्रशसंा झाली, तशी जहरी टीकाही माझ्या वाट्यास आली. 

र्चरत्रगं्रथार्ी टर उडचवण्यार्ा प्रयत्न झाला. र्चरत्रलेखनार्ा सवचर् मामला तोतयेचगरीर्ा, धादातं 
बनावटपिार्ा असल्यार्ा कागंावखोरपिा झाला, साचवत्रीबाईरे् चवर्ारवंतानंा मान्य झालेले कायचकतृचत्व 
नाकारून पतीच्या आजे्ञत राहिारी केवळ एक सामान्य गृचहिी अशी साचवत्रीबाईंर्ी संभावना केली गेली. 
या अस्थानी, अनुदार आचि चशवराळ टीकेबद्दल माझ्या अनेक टीकाकार, संशोधक चमत्रानंी याबद्दल 
नापसतंी व्यक्त केली. ही टीका कशी चनराधार आहे यारे् चववेर्न पुढे आले आहेर्. असो. 
 
साधनांची उपलब्धी 
 

महात्मा फुल्याचं्या शिैचिक कायावर पी.एर्.डी. साठी संशोधन करिाऱ्या माझ्या एका 
चवद्यार्मथचमत्राबरोबर मी अभ्यास करीत असता साचवत्रीबाईंरे् पुसट उले्लख अधूनमधून वार्नात येत. परंतु 
साचवत्रीबाईंच्या संदभात येिाऱ्या या त्रोटक, चनसटत्या उल्लेखारें् धारेदोरे जेव्हा मी जुळवनू मनातल्या 
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मनात एकत्र गुंफू लागलो; तेव्हा त्या उभ्या-आडव्या धाग्याचं्या पटावर साचवत्रीबींर्ी जी प्रचतमा उमटली 
त्या प्रचतमेच्या दशचनाने मी क्स्तचमत झालो. ही िी सामान्य नाही, महात्मा फुल्यानंा कोिी चशचिका चमळेना 
म्हिून चतने चशचिका बनून पतीस सहाय्य केले, इतके सवगं या िीरे् व्यक्क्तमत्तव नाही, ही खूिगाठ मनाशी 
बाधंली आचि अचधक पुराव ेगोळा करावयास सुरुवात केली. आचि त्यातून या थोर िीच्या व्यक्क्तमत्तवाच्या 
झाकलेल्या पैलंूरे् दृष्टी चदपचविारे दशचन घडले. 
 

साचवत्रीबाई र्चरत्रार्ी व वाङ मयार्ी साधने गोळा करण्यासाठी मी महात्मा फुल्यावंर संशोधन 
करीत असलेले माझे सहकारी प्रा. र्ंद्रकातं घुमटकर याचं्यासह अनेक चठकािी भ्रमंती केली. 
साचवत्रीबाईंरे् घरािे आचि त्यारें् माहेर याचवर्षयी म. फुले र्चरत्रात र्ुकीर्ी माचहती असल्यारे् आढळून 
आले होते. पुिे-कोल्हापूर मागावरील चशरवळनजीकच्या नायगाव या साचवत्रीबाईंच्या जन्मगावी आम्ही 
गेलो. तेथे त्याचं्या माहेरच्या नेवसे-पाटलाचं्या वशंजानंा भेटलो. माचहती घेतली. साचवत्रीबाईंच्या माहेर 
घरारे् छायाचर्त्र घेतले. वाई, सातारा, पुिे, मंुबई या चठकािी गेलो. गं्रथालये, सरकारी दप्तरखाने 
धंुडाळले, अन्यत्र अनेकाचं्या गाठीभेटी घेतल्या. र्र्ा चनरसन झाले. माचहती व साधने गोळा करीत असता 
साधनारं्ा, माचहतीर्ा खरेखोटेपिा मी पारखून पाचहला. त्यासंबधंी प्रा. गं. बा. सरदार, डॉ. रा. प्रर्. ढेरे, 
डॉ. भालर्ंद्र फडके व डॉ. य. चद. फडके, प्रार्ायच मंगुडकर, डॉ. बाबा आढाव, रा. ना. र्व्हाि आदी 
महाराष्ट्रातील चवर्ारवतंानंा समि भेटून प्रकवा प्रश्नावली पाठवनू माझे चनष्ट्कर्षच त्याचं्यापुढे ठेवले. मी 
माडंलेल्या शोध-चनष्ट्कर्षार्ी त्यानंी मोठ्या आनंदाने भलावि केली. 
 

साचवत्रीबाईंरे् साचहत्य चमळचवण्यात ज्या व्यक्तींनी मला साहाय्य केले त्यातं पुण्याच्या “गावगाडा” 
माचसकारे् संपादक श्री. द. स. ऊफच  दादासाहेब झोडगे व त्याचं्या सुचवद्य पत्नी सौ. फुलवतंाबाई झोडगे 
यारं्ा मोठा वाटा आहे. सौ. झोडगे यानंी साचवत्रीबाईंरे् छोटेसे र्चरत्र यापूवी चलचहले होते. त्यानंी यासंबधंी 
अचधक माचहती मला चदली. श्री. झोडगे यानंी पूवी “मजूर” पत्रात उपसंपादक म्हिून काम केले आहे. 
दादासाहेब म्हिजे सत्यशोधक समाजाच्या र्ळवळीर्ा र्ालताबोलता इचतहास! त्याचं्यामुळेर् मला मूळ 
छायाचर्ते्र, त्याचं्या चनगेचटव्हज्, साचवत्रीबाईंर्ी पते्र, त्याचं्या काव्यसंग्रहातील उतारे, त्यारें् हस्तािर हा 
मौल्यवान ऐवज चमळाला. 
 

मला उपलब्ध झालेल्या सामग्रीत खालील साचहत्यार्ा समावशे आहे. 
 
(१) काव्यफुले 
 

साचवत्रीबाई फुले यारं्ा सन १८५४ सालर्ा हा काव्यसंग्रह होय. चशलापे्रसवर हा छापलेला असून 
मुखपषृ्ठावर शकंरपावचतीरे् चर्त्र आहे. चमशनरी छापखान्यात यार्ी छपाई झाल्यारे् नमूद आहे. चशळापे्रसवर 
छापलेल्या काव्यसंग्रहातील जेवढी पाने हाती लागली तेवढ यारं्ी छायाचर्ते्र घेऊन या पुस्तकात ती 
जशीच्या तशी देण्यातं आली आहेत. योगायोगाने या संग्रहातील १२ कचवतारें् साचवत्रीबाईंनी मोडी चलपीत 
केलेले कच्चे टार्ि उपलब्ध झालेले आहे. यामुळे या काव्यसंग्रहातील कचवता म्हिजे साचवत्रीबाईंर्ी 
स्वरर्ना आहे हे चनुःसंशय चसद्ध होते. मोडी हस्तािरात मूळ स्वरुपात उपलब्ध झालेले हे कागद श्री. 
कृष्ट्िाजी गोरे, मंुबई याचं्याकडून उपलब्ध झालेले आहेत. 
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(२) बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर 
 

साचवत्रीबाईंर्ा हा दुसरा काव्यसंग्रह असून तो १८९१ साली प्रचसद्ध झालेला आहे. सन १८९० 
साली महात्मा जोतीराव फुले यारं्ा मृत्यु झाला आचि बरोबर एक वर्षाने..... 
 

✼ “अक्ग्नफुले” रे् लेखक डॉ. कृ. प.ं देशपाडें साचवत्रीबाईरे् र्चरत्र प्रथमतुः १९५३ मध्ये 
(लेचखका-प्रा. लीला पाडें) चलचहले गेले असे म्हितात. (अक्ग्नफुले) परंतु त्यापूवी १९३९ मध्ये शातंाताई 
रघुनाथराव बनकर नावाच्या लेचखकेने साचवत्रीबाईरे् र्चरत्र चलचहल्यारे् आढळून येते. (समाजभरू्षि कै. 
सौ. साचवत्रीबाई जोतीराव फुले यारें् अल्पर्चरत्र-लेचखका व प्रकाचशका कु. शातंाबाई रघुनाथराव बनकर, 
मंुबई, १९३९ राधा भवुन, होरयनी एडनवाला रोड, प्रकग्ज सकच ल, माटंुगा, मंुबई-१९) साचवत्रीबाईंनी 
आपल्या पतीरे् र्चरत्र काव्यस्वरुपात या संग्रहात चदले आहे. “साचवत्री जोतीबा चवरचर्त अथ बावन्नकशी 
संुबोध रत्नाकर” असे या काव्यपुस्तकारे् नाव आहे. महात्मा फुल्यारें् अचधकृत असे हे पचहलेर् काव्यमय 
र्चरत्र होय. यार्ी मराठी हस्तचलचखत मूळ प्रत उपलब्ध झाली असून त्यार् स्वरुपात या गं्रथात समाचवष्ट 
केली आहे. यामध्ये बावन्न कडवी असल्याने “बावन्नकशी” असे नाव चदले असाव.े हे हस्तचलचखत 
काव्यसंग्रहाच्या शवेटी साचवत्रीबाईंनी मोडीत स्वािरी केली आहे. 
 
(३) साणित्रीबाईंनी िोतीबांना णलणहलेली पते्र 
 

या पत्रारं्ी संख्या तीन असून त्यातंील पचहले पत्र १०-१०-१८५६, दुसरे पत्र २९-८-१८६८ आचि 
चतसरे पत्र २०-४-१८७७ सालरे् आहे. पचहली दोन पते्र मोडीत असून ती मूळ स्वरुपात आहेत. ही दोन्ही 
पते्र नायगाव, ता. खंडाळा, चज. सातारा या साचवत्रीबाईंच्या माहेरगावी त्याचं्या घराण्यातील श्री. 
रघुनाथराव नेवसे-पाटील याचं्याकडून उपलब्ध झाले आहे. श्री. दादासाहेब झोडगे यानंी या पत्रातील 
मजकूर मूळ पत्रावरून यथामूल उतरवनू घेतला आहे. 
 
(४) मातुश्री साणित्रीबाईंची भाेिे ि गािी 
 

हे छोटेसे पुस्तक १८९२ साली प्रचसध्द झाले आहे. श्री. झोडगे यानंी ते उतरवनू घेतले. कै. डंुबरे 
गुरुजी याचं्याकडे ते हयात असेपावेतो जोतीराव फुले व साचवत्रीबाई फुले याचं्या संबधंाता पुष्ट्कळ मौचलक 
साचहत्य होते. परंतु त्याचं्या चनधनानंतर त्या साचहत्यार्ी वाताहात झाल्याने समजते. या पुस्ताकातील गािी 
चमळू शकली नाहीत. 
 
(५) िोणतबांची भाेिे 
 

हे पुस्तक चमसेस चमरे्ल व रेव्ह. चमरे्ल याचं्या प्रोत्साहनामुळे सौभाग्यवती साचवत्रीबाई फुले चहने 
तयार करून पुिे येथे चशळाछापावर छापून प्रचसद्ध केले. लेखचनक र्ालचस् जोशी, ता. २५ चडसेंबर १८५६. 
ही र्ार भार्षिे एका स्वतंत्र वहीत चलचहलेली होती. ती नायगाव येथे श्री. रघुनाथराव नेवसे याचं्याकडे 
उपलब्ध झाली. 
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(६) णशि मणहम्नस्तोत्र 
 

शकंरारे् विचन समाचवष्ट असलेली ही संस्कृत पोथी अनेकाचं्या माचहतीर्ी आहे. या मूळ पोथीर्ी 
एक प्रत साचवत्रीबाईंच्या संग्रही होती. या संस्कृत पोथीवर साचवत्रीबाईंनी मोडीमध्ये स्वािरी केलेली आहे. 
या पोथीर्ी रर्ना चशखचरिी वृत्तामध्ये आहे. साचवत्रीबाईंनी या संस्कृत पोथीरे् रुपातंर केल्यार्ा पुरावा 
चमळालेला आहे. अशा स्वरुपातंरार्ी दोन पाने मोडी चलपीत उपलब्ध झाली आहेत. हे अिर साचवत्रीबाईंरे् 
आहे. ही रर्ना ओवीबद्ध आहे. 
 
(७) साणित्रीबाईंच्या संग्रहातील उपलब्ध झालेले इतर साणहत्य 
 

(१) ग्रहलाघि 
 

ले. श्री. भास्कर नारायि गोडबोले, आवृत्ती चतसरी (५-१२-१८८७) जोचतर्ष व खगोल शािावरील 
एक महत्तवपूिच व दुर्ममळ गं्रथ-मुखपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंरे् नाव, तारीख, पान ६७ वर त्यानंी काढलेली 
र्दं्रग्रहि आकृती व मोडी स्वािरी, पान ७९ वर त्यानंी काढलेली सूयचग्रहि आकृती, इंग्रजी शब्दप्रयोग व 
इंग्रजी सही. या आकृत्या पुस्तकातील गचितावरून साचवत्रीबाईंनी काढल्या आहेत. त्यामुळे साचवत्रीबाईंर्ा 
या चवर्षयातील अभ्यास चदसून येतो. इंग्रजी हस्तािर उत्तम होते हेही समजून र्ुकले. 
 

(२) म्हिीणिेयी चार शब्द 
 

ले. चवद्याधर वामन चभडे (१ जुलै, १८९१ रत्नाचगरी) या छोट्या पुस्तकात पान १० वर 
साचवत्रीबाईंर्ी इंग्रजी सही (१-९-१८८२), पान २१ वर स्वतुः रर्लेली म्हि व “साचवत्री” अशी संचिप्त 
सही. पान ३८ वर रामदासारं्ा दुरुस्त केलेला खालील श्लोक आहे- 
 

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

ज्ञान मना त्वाचंर् रे पूवच संर्ीत केले 
सौख्य हे तया साचरखे भोगिे प्राप्त झाले 

 
तीन शब्द बदलून श्लोकाच्या अथात व्यापकता आिून चशििारे् जीवनातील अनन्यसाधारि महत्तव 

साचवत्रीबाईंनी स्पष्ट केले आहे. 
 

(३) शुकबहात्तरी 
 

चवठ्ठल सखाराम अक्ग्नहोत्री (१८४९) मुखपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व १-३-१८५३ ही 
इंग्रजीत तारीख, पान १०, ३१, ९४, ९६, ९८, १०७, १३१ वर खुिा, शवेटी कापडी कव्हरवर सही. 
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(४) कहदुस्र्ानचा इणतहास (१८६१) 
 

मूळ लेखक मरेसाहेब-अनुवाद चवष्ट्िू परशुराम शािी, मुखपषृ्ठावर 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 केलेल्या काही खुिा 
(पान ८) १-८-८८ अशी इंग्रजीत तारीख. 
 

(६) अर् सांगरुद्र प्रारंभ (१८८०) 
 

नारो बाप्पाजी गोडबोले. संस्कृत पोथी, पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी सही. 
 

(७) भूगोल पत्रक (मंुबई इलाख्याचे) (१८८९) 
 

पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंरे् नाव, तारखा व काही खुिा. 
 

(८) शालापत्रक- (ऑगस्ट १८६४)- अंक ४ 
 

मुखपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंरे् नाव व आतील पानावर वार्ताना केलेल्या काही खुिा. 
 

(९) कसहासनबणत्तशी (१८९२) 
 

पचहल्या पानावर साचवत्राबाईंर्ी सही. 
 

(१०) गद्य रत्नमाला (१८८८) 
 

ले. गोप्रवद शकंर शािी बापट या पुस्तकात पान क्रमाकं २३, २५, २८, ४७, ५७, ६०, १२३, १२५, 
१३२, १३४ व १४१ वर वार्ताना केलेल्या खुिा. 
 

(११) इसापनीणत (१८४८) 
 

पान क्रमाकं ६५, ७१, ८४, ८८, ९०, ११५, १५७, २१३ व २५४ वर वार्ताना केलेल्या खुिा, पान 
क्रमाकं १५७ वर कानडी शब्द व पान २५४ ऊदूच शब्द चलचहले आहेत. हे साचवत्रीबाईंनी चलचहले असावते असे 
मला वाटते. अचधक शोध घ्यावा लागेल. 
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(१२) साके्रणतसाचे चणरत्र (१८७३) 
 

कृष्ट्िशािी चर्पळूिकर, अनुक्रमचिकेच्या पानावर इंग्रजी सही. पान क्रमाकं 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 प्रकाररे् आहे :- 
 
(१) साचवत्रीबाईंच्या हस्तािरातील साचहत्य, 
(२) साचवत्रीबाईंरे् प्रचसद्ध झालेले साचहत्य, 
(३) साचवत्रीबाईंच्या प्रचसध्द झालेल्या साचहत्यातून उतरवनू घेतलेले साचहत्य. 
 
‘काव्यफुले’ (१८५४) व बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर या काव्यसंग्रहापंैकी “बावन्नकशी सुबोध 

रत्नाकर” हे पुस्तक “गावगाडा” माचसकात पूवी पुनमुचचद्रत झाले असून ‘काव्यफुले’ संग्रहातील काही 
कचवताही या माचसकात पूवी प्रचसद्ध झाल्या आहेत. तसेर् साचवत्रीबाईर्ी १०-१०-१८५६ व २९-८-१८६८ 
ही दोन पते्र पूवी या माचसकातून प्रचसद्ध झालेली आहेत. “जोतीरावारं्ी भार्षिे” व “मातुश्री साचवत्रीबाईंर्ी 
भार्षिे” या दोन पुस्तकातंील मजकूर श्री. दादासाहेब झोडगे यानंी उतरवनू घेतला, तसेर् साचवत्रीबाईंरे् 
१८७७ रे् पत्र आचि सासवड येथे सत्यशोधक पचरर्षदेच्या अध्यि म्हिून साचवत्रीबाईंनी केलेले भार्षि हेही 
श्री. झोडगे यानंी नोव्हेंबर १९७१ च्या “गावगाडा” अंकात प्रचसद्ध केले आहे (प.ृ१६) हे सवच साचहत्य अशा 
प्रकारे मला श्री. झोडगे याचं्याकडून उपलब्ध झाले. मचहम्नस्तोत्रारे् रुपातंर केलेली दोन पाने, १८६८ रे् 
पत्र व “काव्यफुले” संग्रहातील बारा कचवता साचवत्रीबाईंच्या हस्तािरात चलचहलेल्या उपलब्ध झाल्या 
असून त्यारे् ब्लॉक्स पचरचशष्टात चदले आहेत. 
 
णनराधार टीका 
 

साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यसामग्रीच्या संदभात चवश्वासाहचतेबद्दल शकंा व्यक्त केली गेली. 
साचवत्रीबाईंर्ी पते्र चवश्वासाहच नाहीत असे मत माडंले गेले. हे मत पत्रातील आशय, शुद्धलेखन यासंारख्या 
भाचर्षक प्रमािावर आधारलेले आहे. एका पत्रावर “साचवत्री” आचि दुसऱ्या एका पत्रावर “साचवत्री 
जोतीबा” अशी सही आहे म्हिून ही पते्र बनावट असल्यारे् मत माडंले गेले. एका पत्रावर “साचवत्री 
जोतीबा” अशी सही असल्याने ही पते्र बनावट कशी ठरतात? खाजगी पते्र चलचहताना केव्हा पूिच तर केव्हा 
अपूिच म्हिजे स्वतुःरे् नाव चलचहण्यार्ी प्रथा आजही आढळून येत नाही काय? दुसरा आिेप पत्रातील 
शुद्धलेखनार्ा. साचवत्रीबाईनी चशििारे् धडे घरीर् चगरचवले होते. त्यामुळे त्यारें् लेखन व्याकरिदृष्ट्ट्या 
सदोर्ष राहिे अगदी स्वाभाचवक वाटते. दुसरी शक्यता संस्करिदोर्षार्ी. साचवत्रीबाईंरे् वाङ मय 
सत्यशोधकानंी उतरवनू घेताना शुद्धलेखनाच्या र्ुका होिे (प्रकवा तशार् राहून जािे) स्वाभाचवक वाटते. 
१८६८ च्या पत्रात साचवत्रीबाईंनी पुराचिक आचि एक हचरजन िी यानंा वार्चवल्यार्ा उल्लेख आहे. या 
दोघानंा ठार मारण्यासाठी चमरविुकीने नेत असल्यार्ा प्रसंग अचतरंचजत असल्यार्ा युक्क्तवाद करून हे 
पत्र बनावट ठरचवण्यार्ा चनष्ट्फळ प्रयत्न केला आहे. टीकेतील वरील सवच कारिमीमासंा तकच चवसंगत, 
तकलादू असून साधार असा कोितार् पुरावा पुढे केला गेला नाही. 
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साचवत्रीबाईंच्या छायाचर्त्राबद्दलर्ी स्पष्टीकरिे देिे आवश्यक आहे. पूवी हे छायाचर्त्र “मजूर” या 
पुण्यामध्ये प्रचसद्ध होत असलेल्या पत्रात प्रचसद्ध झाले आहे. हे पत्र पुण्यात १९२४ ते १९३० या काळात 
चनघत होते. या पत्रारे् संपादक कै. रा. ना. लाड हे होते. हे छायाचर्त्र मला श्री. द. स. झोडगे याचं्याकडून 
चमळाले. स्वतुः झोडगे ‘मजूर’ पत्रारे् काही काळ उपसंर्ालक होते. त्यानंी या छायाचर्त्राबाबत अचधक 
स्पष्टीकरि केले. लोखंडे नावाच्या एका चमशनरी गृहस्थाने प्रचसद्ध केलेल्या पुस्तकात साचवत्रीबींर्ा गु्रप 
फोटो होता. तो फोटो व प्रचसद्ध झालेल्या “मजूर” पत्रातील फोटोत साम्य आहे. त्या गु्रप फोटोवरून 
साचवत्रीबाईंरे् छायाचर्त्र काढले आहे. १९६६ साली प्रचसद्ध झालेल्या “महाराष्ट्राच्या कतृचत्वशाचलनी” 
(लेचखका : प्रा. लीला पाडें) या पुस्तकातही जे रेखाचर्त्र पाहावयास चमळते त्या रेखाचर्त्रात व या 
छायाचर्त्रात कोिताही फरक नाही. या छायाचर्त्राचंशवाय इतर छायाचर्त्राबंाबत मी शहाचनशा करून 
घेतली आहे. पुण्यात श्री. एकनाथ पालकर याचं्याकडे काही चनगेचटव्हज होत्या. श्री. झोडगे यानंा त्या 
उपलब्ध झाल्या. त्यावरून साचवत्रीबाई आचि फाचतमा शखे यारें् छायाचर्त्र उपलब्ध झाले. 

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

काव्यात एके चठकािी शकंरारे् विचन केले आहे. 
 

नमस्कार तुज चशवप्रभो । 
आचद चनर्ममक स्वयंभ ूचवभो । 
अज्ञान नष्ट कारी वर सवास लाभो ॥ 

 
महात्मा जोतीराव फुल्यानंा देवदेवताचं्या कल्पना मान्य नसल्या तरी परमेश्वरारे् अक्स्तत्व त्यानंा 

अमान्य नव्हते. त्यारं्ा रोख, प्रहदू धमातील भोंदूचगरी, आंधळ्या रुढींवर होता. नाक्स्तकता आचि 
पाखंडीपिा हा त्यानंा चनचर्षद्धर् होता. साचवत्रीबाईंर्ी शकंराच्या चठकािी असलेली सजचनशील धमचश्रद्धा ही 
महात्मा फुल्याचं्या चनर्ममक कल्पनेशी चवसंगत नसून सुसंगत वाटते. 

 
शकंर हे प्रार्ीन भारतातील आद्यदैवत. हे आद्यदैवत अनायांरे् आहे. आचि या दैवतार्ा संबंध 

आयांच्याही पूवी एक हजार वर्ष ेआधी होऊन गेलेल्या द्राचवड संस्कृतीशी आहे. अनायांरे् दैवत म्हिूनही 
साचवत्रीबाईना या दैवताचवर्षयी आदर वाटिे शक्य आहे. दुसराही एक मुद्दा या चठकािी चवर्ारात घेिे 
आवश्यक आहे की, हे पुस्तक १८५४ साली प्रचसद्ध झाले आहे. फुलेदापंत्याच्या १८४८-९७ पयचन्तच्या 
कायचकतृचत्वार्ा प्रदीघच कालखंड पाहता या दापंत्याच्या वैर्ाचरक प्रवासातील या प्राथचमक टप्प्यार्ाही त्या 
दृष्टीने चवर्ार होिे आवश्यक आहे. 

 
माझ्या र्चरत्रगं्रथाच्या चनचमत्ताने र्चरत्र आचि लचलत वाङ मय यारं्ीही र्र्ा केली गेली. र्चरत्र 

म्हिजे सुरस कादंबरी नव्हे हे जसे खरे, तसेर् र्चरत्र म्हिजे घटनाचं्या आचि व्यक्तींच्या शाक्ब्दक 
छायाचर्त्रारं्ा आल्बमही नव्हे हेही खरेर्. त्या दृष्टीने र्चरत्र वार्ताना कादंबरीर्ा आभास चनमाि व्हावा ही 
लेखकार्ी मयादा ठरावी की वैचशष्ट्ट्य? र्चरत्रात असा केवळ नोंदीर्ा कोरडेपिा येिे योग्य की अयोग्य? 
घटनारं्ी केवळ छायाचर्ते्र चटपिे म्हिजे र्चरत्र नव्हे, असे मला वाटते. छायाचर्त्रानंाही स्वतुःरे् असे एक 
वगेळे अक्स्तत्व असते. वेगवगेळ्या दृचष्टकोिातून चटपलेली ही छायाचर्ते्र चजवतं आचि बोलकी वाटू 
लागतात. आचि काही वळेा सत्य हे कक्ल्पतापेिाही अद्भतु असते साचवत्रीबाईंच्या जीवनातील प्रसंग 
अद्भतु, कक्ल्पत वाटावेत एवढे नाट्य त्यात जरूर भरलेले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

साचहत्यसाधनाच्या चवश्वसनीयतेबद्दल शकंा व्यक्त करताना साचवत्रीबाईंरे् क्राचंतकायचही नाकारिे 
ही आियार्ी आचि खेदार्ी गोष्ट आहे. वस्तुतुः साचवत्रीबाईंरे् कतृचत्व स्वयंचसद्ध आहे, साचवत्रीबाईंरे् कायच 
ज्यानंी आपल्या डोळ्यानंी पाचहले, त्यानंी त्याचं्या कायाच्या अपूवचतेर्ा मुक्त कंठाने गौरव केला... 
तत्कालीन सरकारी दप्तरात यार्ी सन्मानपूवचक नोंद केली आहे. परंतु या गोष्टीकडे डोळेझाक करून 
साचवत्रीबाईंच्या क्राचंतकायार्ी उपेिा आचि अवहेलना करिे आचि साचवत्रीबाईंना बचहष्ट्कृत करिे ही गोष्ट 
प्रनद्यर् म्हटली पाचहजे. 

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

साचवत्रीबाईच्या कतृचत्वशाचलत्वार्ी चनुःसंचदग्ध शब्दातं ग्वाही चदली आहे. 
 
लोकोद्धारारे् लोकचवलिि व्रत फुलेदापंत्याने कसे घेतले होते यारे् 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 करण्यारे् व्रत त्या दोघानंी घेतले होते, त्या समाजाच्या हातून अनक्न्वत छळ सोसण्यार्ी 
त्यानंी आपली चसद्धता केली.” [धनंजय कीर : महात्मा जोतीराव फुले, १९७५, प.ृ ३२] 

 
कीरानंा साचवत्रीबाईंरे् कायच कसे युगप्रवतचक वाटते यारे् विचन ते करतात, “जोतीरावानंी 

काढलेल्या मुलींच्या शाळातं चतने अनेक वर्ष ेकाम केले होते. ते चतरे् कायच म्हिजे प्रहदुस्थानातील चियाचं्या 
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 मंुबईतील साप्ताचहकाने मोठ्या उत्साहाने आचि अचभमानाने प्रचसद्ध केली होती. 
िीचशििाच्या दृष्टीने अन् देशचहताच्या दृष्टीने त्या काली अशी घटना महत्तवार्ी मानण्यात येई.’ [ततै्रव : पृ. 
१०१] 

 
आपली पत्नी आपले कायच पुढे र्ालू ठेवील असा म. फुल्यानंा चवश्वास वाटत होता. याचवर्षयी कीर 

पुढे चलचहतात, “आपली पत्नी आपले कायच र्ालू ठेवील चन मुलगा त्या कायासाठी जीचवत व्यतीत करील 
असा त्यानंा चवश्वास वाटत होता. त्या साध्वीने सुमारे पन्नास वर्ष ेपतीसंगे कडूगोड झेलले होते. चजवापाड 
कष्ट केले होते. त्यानंी अपार अडर्िी सोसल्या आचि जगाकडे पाहण्यार्ी शातं आचि चवरक्त दृष्टीही अंगी 
बािवली होती. ती आपल्या पाठीमागे आपले कायच सोडिार नाही अशी त्यारं्ी खात्री होती.” [ततै्रव : प.ृ ३००] 
 

साचवत्रीबाईंच्या अलौचकक कायाबद्दल कृतज्ञता दाखचविे हे भारतीय चियारें् कसे कतचव्य आहे हे 
सागंताना कीर चलचहतात- “प्रहदी चिया साचवत्रीबाई फुले याचं्या पुण्यस्मृतीलाही जागत नाहीत. ज्या 
साध्वीने भारतातील तमोयुगात चशचिकेर्ा पेशा पत्करण्यारे् अलौचकक धैयच दाखवनू प्रहदी िीवर लादलेली 
अन्यायी बंधने झुगारून चदली; आचि मुलींना चशकवनू प्रहदी चियारं्ा उद्धार साधण्यासाठी पतीबरोबर 
सासऱ्यारे् घर सोडले, पतीसंगे हालअपेष्टा भोगल्या, चशव्याशाप सहन केले, त्या िीचशििाच्या अग्रदूतीर्ी 
प्रहदी चियानंी स्मृती बाळगू नये, ही कृतघ्नपिार्ी परमावधीर् नव्हे काय? एकोचिसाव्या शतकात चियाचं्या 
उद्धारासाठी व्यतीत केलेल साचवत्रीबाईसारखे अन्य आदशच उदात्त उदाहरि क्वचर्तर् आढळून येईल.” 
[ततै्रव : प.ृ ३११] 
 



 

अनुक्रमणिका 

धनंजय कीर याचं्यावरील अचभप्रायावरून साचवत्रीबाई फुले याचं्या युगप्रवतचक कायारे् यथाथच दशचन 
घडते आचि त्याचं्या १९ व्या शतकातील अलौचकक कायार्ी सत्यता पटते. 

 
१९२७ साली आचि १९३८ साली कै पढंरीनाथ सीताराम पाटील यानंी म. फुले यारं्ी दोन वेगवगेळी 

र्चरते्र चलचहली आहेत. त्यासाठी त्यानंी अस्सल साधने गोळा केली होती. त्यापंैकी काही साधने आज 
चशवाजी चवद्यापीठाच्या शाहू संशोधन कें द्रात उपलब्ध आहेत. साचवत्रीबाईंच्या कायाचवर्षयी माचहती देताना ते 
म्हितात, “पेशवाईच्या राजधानीत खुद्द पेशव्यारें् सारे भाऊबंद चवरुद्ध असता िीचशििासारख्या अपचवत्र 
(?) व अधमच (?) प्रसारक कायास जोचतरावानंा मदत घेऊन अपमान व जनाकडून आपली छी-थू करून 
घेण्यास कोि तयार होिार? दुसरा चशिक मुळीर् चमळेना. जोतीरावाचं्या धमचपत्नी साचवत्रीबाई या एक 
रत्न होत्या.” जोतीरावानंी साचवत्रीबाईंर्ी चशिका म्हिून नेमिूक केल्यावर साचवत्रीबाईंना जो छळ सोसावा 
लागला त्याबद्दल र्चरत्रकार आपली कडवट प्रचतचक्रया व्यक्त करताना पुढे म्हितात- “काही अधम भटानंी 
आपल्या तोंडारे् नरककंुड बनचवले व त्यात त्यारं्ी जीभ मनसोक्त गटागंळ्या खाऊ लागली. ब्राह्मिानंी त्या 
बाईच्या अंगावर दगड व खडे फेकण्यात आपली पुण्याई खर्च केली.” [पढंरीनाथ पाटील : म. फुले यारें् र्चरत्र, १९२७, 
प.ृ २७-२८] 
 
चकु्षिैसत्यम् पुरािा 
 

साचवत्रीबाईंच्या युगकायार्ी महती स्पष्ट करिारा र्िवुसैत्यम् पुरावा उपलब्ध आहे. तो मामा 
परमानंदारं्ा. महाराष्ट्रातील राजकीय ऋर्षी म्हिून मान्यता पावलेले कै. मामा परमानंद यानंी आयुष्ट्याच्या 
उतरिीला लागलेल्या फुलेदापंत्याला आर्मथक साहाय्य चमळाव े म्हिून महाराज सयाजीराव गायकवाड 
यानंा चद. ३१ जुलै १८९० रोजी पत्र पाठचवले होते. त्या पत्रात ते म्हितात, “आपले सारे जीवन जनतेच्या 
चनुःस्वाथच सेवेसाठी वरे्िाऱ्या जोतीबाचं्या व त्याचं्या पत्नीच्या चनष्ट्काम सेवेर्ी जािीव ठेवनू त्यानंा जीवन 
वतेन चमळत जाईल अशी कृपा करून महाराजानंी व्यवस्था करावी. जोतीबापेिाही त्याचं्या पत्नीरे् कौतुक 
करावे तेवढे थोडेर् होईल, चतर्ी योग्यता काय सागंावी? आपल्या पतीबरोबर चतने संपूिच सहकायच केले व 
त्याचं्या बरोबर राहून वाट्यास येईल त्या हालअपेष्टा भोचगल्या. उच्च वर्मियातंील उच्च चशिि घेतलेल्या 
चियातंही अशा प्रकारर्ी त्यागी िी आढळून येिे कठीि आहे. त्या उभयतानंी लोककायाथच आपले सारे 
जीवन खर्च केले. अशानंा खरे सागंावयारे् म्हिजे आपल्यावर राज्य करिाऱ्या सरकारकडून जरूर ती 
मदत चमळिे आवश्यक आहे परंतु आपि चब्रचटश सरकारच्या म्हिजे परकीयाचं्या राजसते्तखाली वावरत 
आहोत. अशा गोष्टींकडे त्यारे् लि जावे अशी अपेिा करिे व्यथच आहे.” [पु. बा. कुलकिी : मामा परमानंद आचि त्यारं्ा 
कालखंड प.ृ २६८] 
 

मामा परमानंद यानंी व्यक्त केलेला हा अचभप्राय म्हिजे साचवत्रीबाईंच्या क्राचंतकायावर केलेले 
चशक्कामोतचब होय. 

 
गोप्रवद गिपत काळे या गृहस्थानंा फुलेदापंत्याच्या सहवासारे् भाग्य लाभले होते. म. फुल्यारें् 

आद्यर्चरत्रकार कै. पंढरीनाथ पाटील यानंा पाठचवलेल्या आठविीत ते म्हितात, “साचवत्रीबाईसंबंधी 
चलहावयारे् म्हिजे त्या माऊलीरे् एखाद्या लेखकाने स्वतंत्र र्चरत्र चलचहले पाचहजे. जोचतराव हे जे येवढ्या 
मोठ्या योग्यतेस र्ढले त्यारे् बरेर् मोठे श्रेय त्याचं्या या सुपत्नीस चदले पाचहजे... पचंडता रमाबाई व डॉ. 
आनंदीबाई जोशी ह्या दोन तीन वेळा साचवत्रीबाईंच्या भेटीस आल्या होत्या. याचशवाय आिखी काही बाया 
येत.” [पुरोगामी सत्यशोधक : जुलै-चडसेंबर १९८१, प.ृ २०] 



 

अनुक्रमणिका 

सन १८५१ साली तत्कालीन चशििमंडळारे् अध्यि जॉन वॉडचन यानंी साचवत्रीबाईच्या अध्यापक 
महाचवद्यालयास भेट चदली होती. या संदभात साचवत्रीबाईच्या कायार्ा गौरव करताना वॉडचनसाहेब 
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, प.ृ १००-१] 
 

या उताऱ्यावरून त्या काळात चियावंर सनातनी समाजाने कशी अन्याय्य बंधने लादली होती. हे 
स्पष्ट चदसते. अशा चबकट पचरक्स्थतीत साचवत्रीबाईंरे् कायच कसे लोकोत्तर होते हे येथे वॉडचन यानंा 
सागंावयारे् आहे. सन १८५१ साली वयाचं्या अवघ्या चवसाव्या वर्षी अशा चबकट पचरक्स्थतीत नॉमचल स्कूल 
र्ालचविे, या शाळेतील प्रौढ मुलींना सनातनी समाजार्ा रोर्ष, छळ, प्रनदा, सहन करून प्रचशिि देिे ही 
काय सामान्य गोष्ट होती? हे काय केवळ कोित्याही “शालीन गृचहिीरे्” कायच होते? हे कायच 
साचवत्रीबाईंच्या धैयारे्, धाचरष्ट्ट्यारे्, धडाडीरे्, बडंखोरीरे् नव्हते काय? साचवत्रीबाईंरे् हे असामान्यत्व 
खोडून काढताना वॉडचनसाहेबारं्ा हा उतारा सोयीस्करपिे काटछाट करून उद्ध्वस्त साचवत्रीबाईंच्या 
केवळ शालीनतेर्ा पुरावा म्हिून टीकाकारानंी पुढे केला आहे! हा शालीनतेर्ा युक्क्तवाद खरोखरी 
अनाकलनीय आहे! अशा प्रकारे मूळ उताऱ्यातील मजकुरात काटछाट करून साचवत्रीबाई एवढ्या मोठ्या 
नव्हत्या हे चसद्ध करण्यार्ा खटाटोप केला जावा ही गोष्ट टीकाकाराच्या पूवचग्रहदूचर्षत मनोवृत्तीर्ीर् द्योतक 
नाही काय? 
 
साणहत्याची शहाणनशा : 
 

साचवत्रीबाईरे् मूळ स्वरुपातील जे साचहत्य मला चमळाले त्यामध्ये “काव्यफुले” काव्यसंग्रहातील 
एकूि ४१ कचवतापंैकी १२ कचवता साचवत्रीबाईंनी मोडीत चलचहलेल्या चमळाल्या आहेत. त्याचशवाय त्यारं्ी 
दोन पते्र, “साचवत्रीचवरचर्त अथ बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर” रे् हस्तचलचखत इ. कागदपत्राचं्या 
अस्सलपिाबद्दल मी अनेक संशोधकाशंी र्र्ा केली... या कागदपत्रारं्ा कागद, वापरलेली शाई, चवचशष्ट 
अिरे काढण्याच्या पद्धती, साचवत्रीबाईर्ी सही, हस्तािर, तारखा, खुिा, चर्न्हे, आकृत्या इ. संदभात 
त्यानंी हे साचहत्य तपासून पाचहले व अस्सल असल्यार्ा अचभप्राय व्यक्त केला, तथाचप हे सवच साचहत्य 
हस्तािरतज्ज्ञाकडून तपासून घ्याव े व त्यारं्ा रीतसर अचभप्राय घ्यावा अशी सूर्ना सुप्रचसद्ध संशोधक व 
चवर्ारवंत डॉ. य. चद. फडके यानंी केली व त्यास अनुसरून मी हे सवच साचहत्य मंुबई येथील सुप्रचसद्ध 
हस्तािरतज्ज्ञ श्री. हरेश टी. गज्जर याचं्याकडून तपासून घेतले. श्री. गज्जर यानंी त्याचं्याकडील अत्याधुचनक 
शािीय साधनानंी कागद व शाई यारं्ा कालखंड, वॉटर माकच स आचि हस्तािर याबाबत परीिि करून 
मोडीतील व इंग्रजीतील सह्या आचि मोडी व मराठी हस्तािर हे एकार् व्यक्तीरे् आहेत असा स्पष्ट अचभप्राय 
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चदला आहे. यावरून हे सवच साचहत्य साचवत्रीबाई फुले यारें् आहे हे चसद्ध होते. त्यारं्ा अचभप्राय वार्काचं्या 
सोयीसाठी जशार्ा तसा शवेटी पचरचशष्टात देण्यात आला आहे. 
 

साचवत्रीबाईंच्या साचहत्याबाबतर्ी शहाचनशा माझ्या परीने मी सवचतोपरी करून घेतली आहे. मी मागे 
म्हटल्याप्रमािे संशोधकानंी यार्ी जरूर चर्चकत्सा करून खरे खोटे स्वच्छ मनाने तपासून पाहाव.े गुिदोर्ष 
दाखवावते. शवेटी संशोधन ही एक सतत र्ालिारी प्रचक्रया आहे. जुन्या संशोधनात नवीन संशोधनार्ी भर 
पडत जाते. काही नव ेपुराव ेपुढे आल्यास या अभ्यासात ती भरर् ठरेल, अशा कृतीरे् मी स्वागतर् करेन. 
खऱ्या अथाने एकदोन वर्षांतर् ज्या साचवत्रीबाईंरे् र्चरत्र प्रकाशात आले त्यारे् साचहत्य “बनावट” तयार 
केले असे कसे होईल? तसे कोिाला करण्यार्ी गरजर् काय? माझ्या शोधप्रयत्नारे् मूल्यमापन काळर् 
ठरवले यात मला शकंा वाटत नाही. 
 
साणहत्याचे मूल्यमापन 
 

साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यारे् मूल्यमापन करण्यापूवी अव्वल इंग्रजीच्या काळातील मराठी 
वाङ मयार्ा थोडक्यात आढावा घेिे युक्त होईल. 
 

एकोचिसाव्या शतकात अव्वल इंग्रजी अमदानीत मराठी भारे्षत जी गं्रथरर्ना झाली त्यावर 
इंग्रजीर्ा ठसा आहे हे स्पष्ट आहे. इ.स. १८२६ पासून इ.स. १८७४ या सुमारे पन्नास वर्षांच्या कालखंडात 
अमेचरकन चमशन, स्कॉचटश चमशन आचि बॉम्बे बुक ॲन्ड रॅक्ट सोसायटी यानंी सुमारे सव्वाश े पुस्तके 
मराठीत तयार केली. ही पुस्तके चलचहण्यामध्ये प्रामुख्याने रे. चमरे्ल, रे. फरार, रे. बाबा पद्मनजी, रे. 
नारायि शरे्षाचद्र, हचर केशवजी इत्यादीर्ा समावशे होतो. पुनजचन्मचनिचय, खंडोबार्ी गोष्ट तुळशीरे् लग्न 
यासारख्या प्रहदू धमातील भोळसर परंपरारं्ा परामशच घेऊन त्यार्ा फोलपिा दाखचविार्ा प्रामुख्याने 
यामागे प्रयत्न चदसतो. चमशनऱ्यारं्ा धमचचवर्षयक अचभचनवशे वगळता या वाङमयाने प्रमुख दोन गोष्टींर्ा 
एतदे्दशीयानंा लाभ झाला. पचहली गोष्ट म्हिजे इंग्रजी वाङ मयातील नव्या चवर्ारारें् दशचन आचि दुसरी गोष्ट 
म्हिजे मराठी भार्षा ही सोपी होिे. 
 

इ. स. १८२० साली बॉम्बे नेचटव्ह एज्युकेशन सोसायटीर्ी स्थापना झाली आचि यामाफच त एतदे्दशीय 
आचि पाचिमात्य चवद्वानानंा मदत चमळाली. मराठी भारे्षत शकेडो पुस्तके तयार झाली. एतदे्दशीयाचं्या 
चशििार्ी ही सोय असली तरी “युरोपकडे परत जाण्यार्ा हा एक राजमागच” आहे हे इंग्रज राज्यकत्यांनी 
ओळखले होते. बॉबे नेचटव्ह एज्युकेशन सोसायटीरे् पचहले सेके्रटरी जॉजच जक्व्हचस यानंी इ.स. १८२५ मध्ये 
पचरपत्रक काढून “जी देशभार्षा सवच लोक समजतात ती गं्रथास द्यावी. प्रौढ भारे्षरे् शब्द घालून दाटून 
अवघड करू नये” असे जाहीर केले. पचरिामतुः संस्कृतप्रर्ुरता आचि पाचंडत्यप्रदशचन याचं्या धाकाने 
मराठी भारे्षर्ा जो कोंडमारा झाला होता तो थोड्याफार प्रमािावर कमी होऊन मी भार्षा प्रसादपूिच होण्यास 
मदत झाली. 
 

पेशवाईत श्रावि मचहन्यात ब्राह्मिानंा जी भरमसाट दचििा वाटली जात होती, त्यातील काही भाग 
या कायासाठी खर्च व्हावा असे ठरचवण्यात आले. त्यामुळे मराठी भारे्षला र्ागंले चदवस आले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

केवळ भार्षातंरावर समाधान न मानता मराठी भारे्षत स्वतंत्र रर्नेस आरंभ झाला. बाळशािी 
जाभेंकर, बापू छते्र, हरी केशवजी, दादोबा पाडुंरंग, कृष्ट्िशािी चर्पळूिकर, भाऊ महाजन यासंारख्या 
मंडळींनी यामध्ये लििीय भर घातली. जाभेंकरारें् “दपचि”, भाऊ महाजनारं्ा ‘प्रभाकर”, कृष्ट्िशािी यारें् 
“चवर्ारलहरी” यासारख्या स्वतंत्र माध्यमारं्ी भर पडू लागली. 

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

नाटकारं्ी भार्षातंरे, सीतास्वयंवर, रामजन्म यासारखी स्वतंत्र नाटके आचि कथात्मक वाङ मय चनमाि 
होण्यास मदत झाली. बाबा पद्यनजी यानंी इ.स. १८५७ मध्ये “यमुना पयचटन” ही स्वतंत्र कादंबरी चलहून 
कादंबरी वाङ मयार्ा पाया घातला. 

 
“लोकास त्यारं्ी वास्तचवक क्स्थती कशी आहे, ती कळून त्यानंा सुधारले पाचहजे.” या उदात्त हेतूने 

लोकचहतवादी गोपाळ हरी देशमुख (१८२३ ते १८९२), कृष्ट्िशािी चर्पळूिकर (१८२४ ते १८७८), 
चवष्ट्िुबुवा ब्रह्मर्ारी (१८२५ ते १८७१) आचि महात्मा जोतीराव फुले (१८२७ ते १८९०) यानंी वाङमयात भर 
घातली. यार् श्रेयनामावलीत आता महात्मा फुले याचं्या पत्नी साचवत्रीबाई फुले (१८३१ ते १८९७) यारें् 
नाव गंुफिे आवश्यक ठरते. 

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

इतर काव्य व्यक्क्तमाहात्म्य आचि देवमाहात्म्य यात घुटमळलेले चदसते. सामाचजक आशयारे् 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 समाजारे् रौद्र भीर्षि चर्त्र त्या काळातील लचलत 
प्रकवा वैर्ाचरक वाङमयात उमटले का? चहमनगाच्या पषृ्ठभागाप्रमािे पाढंरपेशीय, शहरी समाजाच्यारे् 
भावनारें् चर्त्रि त्यार् पाढंरपेशीय साचहक्त्यकानंी केल्याने जलाच्छाचदत प्रर्डं चहमनगारे् रौद्र चवराट दशचन 
घडचवण्यात ते वाङमय असमथच ठरले. या काळातील साचहत्यारे् मूल्यमापन करिाऱ्या एकािी समीिेसही 
ही दुसरी बाजू चदसली नाही. एरवी महात्मा जोतीराव फुले याचं्या वाङमयासाठी भार्षा आचि व्याकरि 
याचं्या तकलादू मोजपट्ट्ट्या वापरण्यात या समीिेने धन्यता मानली नसती. 

 
ज्या साचहत्यात बहुसंख्याक समाजाला सामावनू घेण्यार्ा आवाका नसेल आचि जे साचहत्य त्या 

समाजातील भावभावनारें् चर्त्रि करण्यास समथच नसेल, ते साचहत्य प्राचतचनचधक ठरू शकत नाही. यारे् 
प्रत्यंतर आज साचहत्यिेत्रात जी बडंखोरी होत आहे त्यावरून चदसून येते. आज मूल्यमापनाच्या पारंपचरक 
मानदंडानंा सुरंुग लाविारे ग्रामीि आचि दचलत स्फोटक वाङमय चनमाि होत असून तळागाळातील 
रुतलेली, दबलेली जीवने उसळ्या मारून वर उफाळून येत आहेत. शतकानुशतकाचं्या मुस्कटदाबीच्या 
प्रचतकारार्ा हा तीव्रतर आचवष्ट्कार होय. या स्फोटारं्ा केन्द्रप्रबदू महात्मा जोतीराव फुळे यारें् साचहत्य हार् 
होय. 
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अनेक वर्षे साचहत्यार्ी मक्तेदारी चनधोकपिे उपभोगिाऱ्या सुचवद्य वगाने अचवद्य वगाला इतर सवच 
िेत्रातंील गुलामचगरीबरोबर सासं्कृचतक गुलामचगरीत ठेवण्यात यश चमळचवले. त्यामुळे कोंडून ठेवलेल्या, 
मुद्दाम अडवनू साठवनू ठेवलेल्या चवदे्यर्ी डबक्यातील सार्लेल्या पाण्यासारखी अवस्था होिे अपचरहायच 
होते. भार्षा हे एक समाजारे् वाहन आहे. ते एक साधन आहे. ते सवांरे् आहे, ते साध्य नव्हे. 

 
महात्मा जोतीराव फुल्यानंी सासं्कृचतक गुलामचगरीर्ा कट आपल्या धारदार लोकभारे्षतील 

रर्नेद्वारा उधळून लावला. भार्षा हे समाजपचरवतचनारे् एक प्रभावी हत्यार आहे. समाजाच्या भारे्षतर् 
समाजरर्ना करिे हे समाजचहतारे् असते हे तत्तव प्रत्यिात आिण्यारे् कायच एकोचिसाव्या शतकात 
फुलेदापंत्याने केले आहे. भार्षा साध्य नसून ते साधन आहे यारे् प्रत्यंतर’ या दापंत्याच्या रर्नेत चदसून येते. 

 
साचवत्रीबाईर्ी गद्य-पद्य रर्ना हे शूद्राचतशूद्राचं्या जागरिारे् साधन होते. उपेचित समाजाच्या 

कल्यािाच्या ध्यासातून उफाळून आलेला तो उमाळा होता. 
 
महात्मा जोतीराव फुले आचि साचवत्रीबाई फुले याचं्या साचहत्यारे् मूल्यमापन करताना 

आपल्यासमोर जे साचहत्य आहे, तेवढ्यावरून मूल्यमापन कराव े लागते. जोतीरावानंी चलचहलेल्या 
वाङमयापैकी काही वाङमय कालप्रवाहात वाहून गेले असल्यार्ी शक्यता आहे. साचवत्रीबाई फुले याचं्या 
साचहत्याबाबतर्ी असेर् म्हिाव ेलागेल. 

 
साणित्रीबाईंची काव्यसंपदा : 
 

माझ्या हाती आलेल्या साचवत्रीबाईंच्या साचहत्यातून एका स्वतंत्र, प्रचतभासंपन्न व लोककल्यािास 
वाहून घेतलेल्या थोर समाजसेचवकेच्या संपन्न व्यक्क्तमत्तवारे् दशचन होते. 

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

एकूि ४१ कचवता समाचवष्ट आहेत. या कचवता स्थूलमानाने सात प्रकारच्या आहेत :- 
 

(१( चनसगचचवर्षयक. 
(२( सामाचजक. 
(३( प्राथचनापर. 
(४( आत्मपर. 

(५( काव्यचवर्षयक. 
(६( बोधपर  .आचि  
(७( इचतहासचवर्षयक आचि स्फुट कचवता. 

 
(१) णनसगथणिेयक कणिता 
 

यामध्ये (१) चपवळा र्ाफा. (२) जाईरे् फूल (३) जाईर्ी कळी (४) गुलाबारे् फूल (५) 
फुलपाखरू आचि फुलार्ी कळी. (६) मानव सृष्टी आचि (७) मातीर्ी ओवी. 
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“चपवळा र्ाफा” या कचवतेत हळदीच्या रंगारे् चपवळ्या र्ाफ्यारे् फूल म्हिजे सृष्टीर्ा संुदर 
अलंकार असे म्हटले आहे. हे फूल मनाला भरुळ पाडते आचि काव्य रर्ण्यास उदु्यक्त करते. रचसक 
मािसाला तृप्त करून स्वतुः मरून पडते. मानवी सौख्यासाठी केलेल्या त्यागारे् र्ाफ्यारे् फूल हे प्रतीक 
आहे. 
 

गूढपिे तो मनात चशरुनी । 
काव्य कराया उन्मुख करतो ॥ 
नेत्र नाचसका रचसक मनाला । 
तृप्त करुचन मरून पडतो ॥ 
 

“जाईरे् फूल” व “जाईर्ी कळी” याही अशार् प्रकारच्या दोन कचवता आहेत. 
 

फूल जाईरे् पहात असता 
ते मज पाही मुरका घेऊन 
प्रकवा 
रात्री बनते जिू रती ती 
सुगंध खेळवी कळी जाईर्ी... 

 
या ओळींतून साचवत्रीबाईंरे् चनसगचपे्रम आचि त्याच्याशी झालेली समरसता स्पष्ट होते. “गुलाबारे् 

फूल” या कचवतेमध्ये गुलाब आचि मानव-प्रािी यारं्ी 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 त्यारें् मत आहे. त्या म्हितात, 
 

मानव प्रािी चनसगचसृचष्ट । 
द्वय चशक्क्यारें् नािे ॥ 
एक असे ते म्हिूचन सृचष्टला । 
शोभवु मानव लेिे ॥ 

 
(२) सामाणिक कणिता 
 

एकूि ४१ कचवतापंैकी सामाचजक चवर्षयावर त्याचं्या ११ कचवता आढळतात त्या पुढीलप्रमािे. 
 

(१) चशकिेसाठी जागे व्हा. 
(२) मनु म्हिे. 
(३) ब्रह्मवंती शतेी. 
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(४) शूद्रारें् दुखिे. 
(५) इंग्रजी माऊली. 
(६) शूद्र शब्दारं्ा अथच. 
(७) बळीस्तोत्र. 
(८) शूद्रारें् परावलंबन. 
(९) तयास मानव म्हिाव ेका? 

(१०) अज्ञान 
(११) साचवत्री व जोतीबा संवाद. 

 
साचवत्रीबाईंच्या जास्तीत जास्त कचवता सामाचजक चवर्षयावर असिे अगदी स्वाभाचवक आहे. 

त्याचं्या इतर काही कचवता सुद्धा बोधपर, उपदेशपर अशा स्वरुपाच्या आहेत. कचवतांच्या शीर्षचकावरून 
कचवतारें् चवर्षय आपोआपर् स्पष्ट होतात. शूद्र अचतशूद्र समाजाच्या जागृतीसाठी ही काव्यरर्ना असल्यामुळे 
त्या दृचष्टकोनातूनर् साचवत्रीबाईंच्या काव्याकडे पाहिे आवश्यक आहे. 
 

नागंर धरती शतेी जे कचरती । 
मठ्ठ ते असती मनु म्हिे 

 
या ओळींमधून ‘मनुस्मृती’तील कोते चवर्ार त्यानंी स्पष्ट केले आहेत. 

 
इंग्रजी माऊली तोडते पशुत्व । 
देई मनुष्ट्यत्व शूद्र लोका ं॥ 

 
या ओळींवरून पेशवाईतल्या अन्यायी राजवटीला चवटलेल्या समाजचवर्ारारें् दशचन घडते. 

 
“चशकिेसाठी जागे व्हा” या कचवतेत साचवत्रीबाई म्हितात- 
“असे गजूचनी चवद्या चशकण्या जागे होऊन झटा । 
परंपरेच्या बेड्या तोडुचन चशकण्यासाठी उठा । 

 
“तयास मानव म्हिाव ेका”? ही एक प्रभावी अशी उपदेशपर कचवता आहे. 

 
“ज्ञान नाही चवद्या नाही 
ते घेण्यार्ी गोडी नाही 
बुचद्ध असुचन र्ालत नाही 
तयास मानव म्हिाव ेका?” 

 
याप्रमािे प्रश्न उभे करून खरे मनुष्ट्यत्व प्राप्त करण्यार्ा त्या उपदेश करतात. “साचवत्री व जोतीबा 

संवाद” या अभगंपर कचवतेत आपले पती जोतीबा याचं्या कायारे् 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 । 
“मनुष्ट्यत्व” इंद्र पदीं जाऊ ॥ 

 
यावरून साचवत्रीबींर्ी ध्येयधारिा आचि त्यातील व्यापकच ता स्पष्ट होते. 

 
सामाचजक कचवतापंैकी सवचर् कचवता चवर्षय व आशयाच्या दृष्टीने ताज्यातवान्या वाटतात. 

 
(३) प्रार्थनापर कणिता 
 

या प्रकारच्या सहा कचवता आहेत यामध्ये... 
 

(१) प्रास्ताचवका. 
(२) अपचचिका. 
(३) चशवप्राथचना. 
(४) चशवस्तोत्र. 
(५) स्वागतपर पद्य व 
(६) ईशस्तवन या कचवतारं्ा यात समावशे होतो. 

 
चवशरे्ष म्हिजे साचवत्रीबाईनी या आपल्या संग्रहाला काव्यातर् प्रस्तावना चलचहली आहे. 

“प्रास्ताचवका” या कचवतेच्या शवेटी त्या म्हितात... 
 

आभार मानते सहाय्यकारी यारें् । 
चमशनरी छापारे् लेखचनक मदतीरे् ॥ 
प्रास्ताचवक असे हे पुढे ठेचवते वार्ा । 
स्वीकार करा तुम्ही या नजराण्यार्ा ॥ 

 
शकंर हे साचवत्रीबाईरे् आराध्य दैवत असल्यारे् चदसते. म्हिूनर् त्यानंी सुरुवातील चशवप्राथचना 

केली आहे, तसेर् मुखपषृ्ठावर शकंर-पावचतीरे् चर्त्र रेखाटले आहे. 
 
“ईश्वस्तवन” व “स्वागतपर पद्य” या काव्यरर्नेवरून असे चदसून येते की, साचवत्रीबाई यानंी 

स्वतुः केलेली काव्यरर्ना त्या शाळेत मुलासंाठी उपयोगात आित असल्या पाचहजेत. 
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(४) आत्मपर कणिता 
 

यामध्ये 
 

(१) जोतीबानंा नमस्कार. 
(२) जोतीबारं्ा बोध. 
(३) आमर्ी आऊ. 
(४) माझी जन्मभमूी आचि 
(५) संसारार्ी वाट. 

 
या कचवता आहेत. 

 
आचदशक्ती शकंरानंतर त्या जोतीबानंा नमस्कार करून, आपल्या कायास पे्ररिा घेतात. चवशरे्ष 

म्हिजे “माझी जन्मभमूी” या कचवतेत त्यानंी आपल्या नायगाव या माहेरगावरे् विचन अचतशय हृद्य असे 
केलेले आहे. त्या म्हितात- 
 

“नायगाव हे माझे माहेर जुनाट गाव खेडे 
तयारे् छान गीत पवाडे ॥ 

 
त्या पुढे म्हितात : 
 

“नायगाव खेडे सुखसमृद्धीरे् असे । 
र्ालवी पाटीलकी, कारभारी नेवसे ॥ 
यार् कुलामध्ये मी नारी जन्म घेतसे । 
असी जन्मभ ूमला वंदनीय पे्रम चतयेवर जडे । 
गातसे चतरे् गीत र्हुकडे 

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

जोतीबारं्ा साभंाळ केला आचि जोतीबा व साचवत्रीबाई याचं्या कायाच्या मोठेपिात त्यानंी साथचकता 
मानली. 
 
(५) काव्यणिेयक कणिता 
 

यामध्ये 
 

(१) द्रष्टा कवी आचि 
(२) खुले काव्य. अशा फक्त दोन कचवता आहेत. “द्रष्टा कवी” या कचवतेच्या शवेटी त्या 

म्हितात- 
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चदव्य सृष्टीरे् काव्य हे तयारे् । 
जीिे राहते संुदर चशव सारे् ॥ 

 
यावरून कचवचवर्षयक आधुचनक संकल्पना साचवत्रीबाईंनी त्या वेळी म्हिजे १९ व्या शतकात 

आपल्या काव्यात केली आहे हे चदसून येते. 
 
(६) बोधपर कणिता 
 

या कचवतामंध्ये- 
 

(१) जोतीबारं्ा बोध. 
(२) तेर् संत. 
(३) श्रेष्ठ धन. 
(४) बाळास उपदेश 
(५) नवस. 
(६) बोलकी बाहुली. 
(७) इंग्रजी चशका आचि 
(८) सामुदाचयक संवाद पद्य. 

 
या कचवतारं्ा समावशे होतो. 

 
बाळास उपदेश करताना त्या म्हितात- 

 
“ििानंतररे् काम या िचिर् कर ठोकुन । 
झालं का काम की नाही न पुसे मृत्य ूकारि ॥ 

 
“नवस” या कचवतेत त्या अज्ञजनानंा उपदेश करतात. त्या म्हितात- 

 
“धोंडे मुले देती ॥ नवसा पावती । 
लग्न का करती । नारी नर ॥ 
साचवत्री वदते । करूचन चवर्ार ॥ 
जीवन साकार । करुचन घ्या ॥ 

 
यावरून साचवत्रीबाईंच्या चवर्ारारं्ा पल्ला सुस्पष्ट होतो. 
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(७) इणतहासणिेयक कणिता-यामध्ये 
 

(१) छत्रपती चशवाजी. 
(२) रािी छत्रपती ताराबाई. 

 
या दोन कचवतारं्ा समावशे होतो. 
 
“छत्रपती चशवाजी” या कचवतेत शूद्राचद “अचतशूद्रारं्ा प्रभ”ू म्हिून त्यानंी छत्रपती चशवाजी 

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

इ.स. १८९१ साली जोतीरावाचं्या मृत्यनंूतर ही रर्ना झाली असून पुस्तकरुपाने १८९२ मध्ये यास 
प्रचसद्धी चमळाली आहे. या काव्यसंग्रहाबाबत मूळ हस्तचलचखत संग्रहात व उतरवनू घेतलेल्या संग्रहात काही 
श्लोकाचं्या क्रमात फरक आहे. हस्तचलचखत काव्यातील १ ले कडव ेउतरवनू घेतलेल्या काव्यात ५ व ेआहे. 
शब्दरर्नेत थोडा फरक आहे, तीर् गोष्ट ४९ व्या कडव्याबाबत आहे. साचवत्रीबाईच्या काव्यारे् एक समीिक 
डॉ. कृ. प.ं देशपाडें म्हितात त्याप्रमािे “हे पाठभेद प्रार्ीनत्वारे्, प्रसारारे् आचि अनेक वेळा झालेल्या 
संस्करिारे् द्योतक असावेत.” १२ यामध्ये साचवत्रीबाईंनी आपिास जोतीरावाकडून कशी पे्ररिा चमळाली हे 
व्यक्त करून देशार्ा प्रार्ीन काळापासून सामाचजक इचतहास काव्यस्वरुपात थोडक्यात परंतु अर्ूक 
साचंगतला आहे. प्रार्ीन मध्ययुगीन कालखंडार्ा इचतहास सागंून पेशवाईच्या रावबाजीरे् व 
चकडल्यासडल्या समाजारे् चवदारक चर्त्रि यात केले आहे. जोतीरावानंी शूद्र अचतशूद्रासाठी आपले सवचस्व 
कसे अपचि केले यारे् विचन पाचहले की, साचवत्रीबाईंच्या प्रचतभासंपन्नतेर्ी जशी प्रर्ीती येते, तसेर् जोतीराव 
आचि साचवत्रीबाई या दापंत्याचं्या चवर्ारसृष्टीरे्, जीवनदृष्टीरे् आचि समर्मपत जीवनारे् दशचनही या काव्यात 
घडते जोतीरावानंी साचवत्रीबाईंच्या व्यक्क्तत्वार्ी जी जडिघडि केली त्याबद्दल साचवत्रीबाईंच्या कृतज्ञ 
मनारे् चवलोभनीय दशचनही या काव्यात घडते. त्या उपोद्घातात म्हितात- 
 

“जयारे् मुळे मी कचवता रर्ीते । 
जयाते कृपे ब्रह्म आनंद चर्ते्त । 
जयाने चदली बुद्धी ही साचवत्रीला । 
प्रिामा करी मी येतो जोतीबाला ॥ 

 
साणित्रीबाईंची णिचारसंपदा 
 

“साचवत्रीबाईंर्ी भार्षिे व गािी” या पुस्तकात साचवत्रीबाईंर्ी भार्षिे आहेत. त्याचं्या भार्षिारें् 
चवर्षय “उद्योग” “चवद्यादान”, “सदार्रि”, “व्यसने” आचि “कजच” असे आहेत. नावावरून त्या त्या 
चवर्षयारे् महत्तव आचि त्यामध्येर् आपल्या देशारे् भचवतव्य कसे अवलंबनू आहे हे स्पष्ट केले आहे. “उद्योग” 
या भार्षिात त्या म्हितात- 
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“यासाठी न थकता चदवसभर उद्योग करिे हा मनुष्ट्यार्ा उत्तम धमच असून तो त्यार्ा खरा कल्याि 
करिारा चमत्र होय. या चमत्राचशवाय कल्याि करिारा दुसरा कोिी चमत्र जगाच्या पाठीवर नसतो यार्ी 
प्रत्येकाने खूिगाठ बाधूंन ठेवावी. आपल्या देशात थोडेसे इंग्रज लोक व्यापाराला आले आचि त्यानंी एक 
प्रर्डं राज्य स्थापन केले. हा दृढ उद्योगार्ा व बुचद्धशक्तीर्ा र्मत्कार आहे. त्यात दैवार्ा संबंध नाही, दैव, 
प्रारब्ध यावर चवश्वास ठेविारे लोक आळशी व चभकारी असून त्यारं्ा देश नेहमीर् दुसऱ्याचं्या गुलामचगरीत 
राहतो. यारे् ढळढळीत उदाहरि म्हिजे आपला प्रहदुस्थान होय.” 

 
“चवद्यादान” या आपल्या चवर्ारप्रवतचक चनबधंात साचवत्रीबाई म्हितात- 
 
“आळस, परावलंबन वगैरे दुगुचि न वाढचवण्यास व मनुष्ट्याच्या अंगरे् सद्गुि वाढण्यास उपयुक्त 

असा कोिता धमच असेल तर चवद्यादान होय. चवद्या देिारा व चवद्या घेिारा असे दोघेही या धमाच्या योगाने 
खरीखुरी मािसे बनतात. या धमाच्या शक्तीमुळे मनुष्ट्यातील पशुत्वार्ा लोप होतो. चवद्या देिारा धैयचशाली 
चनभचय बनून चवद्या घेिारा सामर्थयचशाली शहािा बनतो. 

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

तर सारा प्रहदुस्थान चशकलेला होण्यास आिखी दीडश ेवर्ष ेलागतील अशी ठाम समजूत आहे. तरी देखील 
मी म्हिते की, सरकारने चशिि प्रसारार्ा आपला वेळ वाढवनू सारे लोक चवद्या चशकल्याचशवाय येथून 
जाऊ नये.” 

 
यावरून साचवत्रीबाईच्या दूरदृष्टीर्ी, मूलगामी स्वतंत्र चवर्ारारं्ी व प्रजे्ञर्ी यथायोग्य कल्पना 

येईल. १८९१ साली साचवत्रीबाईनी केलेली चवधाने आजर्ी देशार्ी शिैचिक, आर्मथक, सामाचजक आचि 
राजकीय शोर्नीय क्स्थती लिात घेता तंतोतंत खरी ठरल्यारे् चदसून येतात. 

 
जोतीबारं्ी भार्षिे साचवत्रीबाईनी संपाचदत केलेली आहेत. जोतीराव शकेडो सभातूंन व 

पचरर्षदामंधून चवर्ारप्रवतचक अशी भार्षिे करीत व लोकचशिि करण्यार्ा प्रयत्न करत. जोतीरावाबंरोबर 
साचवत्रीबाईही बहुतेक चठकािी जात. जोतीरावारें् लेखचनक महाघट पाटील (ओतूर) हेही त्याचं्याबरोबर 
असत. ते जोतीरावारं्ी भार्षिे उतरून घेत. काही महत्तवाच्या भार्षिारं्ी स्वतुः साचवत्रीबाईही टार्िे घेत. 
त्यारें् चवर्षय पुढील प्रमािे... (१) अचतप्रार्ीन काळी (प्रार्ीन भारतार्ा इचतहास) (२) इचतहास (३) 
सुधारिूक (४) आडदाडं-पशु कुत्र्यार्ी एक गोष्ट. सुधारिूक या चनबंधात म्हटले आहे की, मानवारे् कतृचत्व 
हे ईश्वरकृत नसून ते त्याच्या दीघचकालीन अनुभवाने, दीघचदशी प्रयत्नानंी आचि बुचद्धमते्तने केलेल्या 
सुधारिुकीरे् फचलत होय... 

 
“त्यानंी (ब्राह्मिानंी) लादलेली गुलामचगरी झुगारून देण्यास इंग्रज लोकारें् राज्य उपयुक्त असून 

शूद्रानंी ताबडतोब जागे होऊन चवद्या चशकण्यार्ी जलदी करून हजारो वर्षांरे् पशुजीवनारे् चजिे टाकून 
द्याव ेव सुधारलेला मािूस म्हिून जगण्यार्ा र्गं बाधंावा. असे आपि न करू तर पशूत आचि आपल्यात 
काही एक फरक राहिार नाही.” या साचवत्रीबाईनी संपाचदत केलेल्या वाङ मयावरूनही त्याचं्या सािेपी 
अभ्यासू आचि वैर्ाचरक प्रगल्भतेरे् दशचन घडते. 
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साचवत्रीबाईंनी मचहम्नस्तोत्र या संस्कृत पोथीवर काव्य केले असून त्याचं्या हस्तािरातील मोडी 
चलपीतील दोन पाने उपलब्ध झाली आहेत. ही दोन पाने उपलब्ध झाली असली तरी त्यावरून त्यानंा 
संस्कृत भारे्षरे् ज्ञान होते हे जसे लिात येते तसेर् त्याचं्या प्रासाचदक आचि ओघवत्या शलैीरे्ही प्रत्यंतर 
येते. 
 
णिद्याव्यासंग 
 

साचवत्रीबाईंच्या संग्रहातील काही पुस्तके मला उपलब्ध झाली, त्यार्ा तपशील वर आला आहेर्. 
या पुस्तकावंर त्यानंी पानोपानी खुिा, सह्या केल्या आहेत. त्याचं्या या संग्रहावरून त्याचं्या चवद्याव्यासंगार्ी 
कल्पना येते. “ग्रहलाघव” या पुस्तकात “सूयचग्रहि” व “र्दं्रग्रहि” या प्रकरिात मूळ लेखकाने गचिते 
माडंली आहेत. त्या गचितावंरून साचवत्रीबाईंनी त्या त्या पानावर सूयचग्रहि व र्दं्रग्रहि याच्या आकृत्या 
हाताने काढून त्या खाली सही केली आहे. यावरून साचवत्रीबाईंना खगोलशािासारख्या चवर्षयातही रस 
असावा हे चदसून येते. या पुस्तकावंरून चवचवध चवर्षयावंर त्यांर्ा र्ागंला अभ्यास होता हे चदसून येते. 
“म्हिीचवर्षयी र्ार शब्द” या छोट्याशा पुस्तकात “जगी सवच सुखी असा कोि आहे” हा रामदासारं्ा 
सुप्रचसद्ध श्लोक हे. या श्लोकात काही शब्दाचं्या चठकािी अन्य शब्द योजून मनुष्ट्य जगात सुखी असू शकतो. 
असा अथामध्ये बदल केला आहे. जोतीरावापं्रमािेर् साचवत्रीबाईना अज्ञान अंधकारात र्ार्पडिाऱ्या 
शूद्राचतशूद्रानंा 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 “चलहीिे-
वार्िे चशकून घ्या रे । छान वळे आली ।” असा उपदेशही करतात. 
 
आधुणनक मराठी काव्याच्या िननी 
 

“काव्यफुले” हा साचवत्रीबाईंर्ा पचहला काव्यसंग्रह सन १८५४ मध्ये चशळा पे्रसवर छापून प्रचसद्ध 
झाला आहे. हा कालखंड केशवसुताचं्या पूवी तीस वर्ष ेआधी येतो. यावरून या काव्यारे् ऐचतहाचसक महत्तव 
स्पष्ट होते. 

 
केशवसुतारें् काव्यचवर्षय आचि साचवत्रीबाईंरे् काव्यचवर्षय हे जवळ जवळ सारखेर् आहेत असे 

चदसून येते. आत्मपर कचवता, चनसगचविचनपर कचवता, सामाचजक जाचिवेर्ी कचवता हे सवच चवर्षय 
दोघाचं्याही काव्यात प्रकर्षाने आढळतात. या दृष्टीने चवर्ार केल्यास साचवत्रीबाईंच्या कचवता संख्येने कमी 
असल्या तरी तत्कालीन पचरक्स्थती लिात घेता त्यानंी ज्या चवर्षयावर काव्यरर्ना केली आहे ते चवर्षय 
चवर्ारात घेत आचि साचवत्रीबाईंच्या काव्यरर्ना ही केशवसुताचं्या दोन अडीर् तपे आधीर्ी आहे हे लिात 
घेता मराठी काव्यात क्रातंी घडवनू आिल्याबद्दल पचहला मानार्ा मुजरा साचवत्रीबाईंनार् करिे अटळ 
ठरते. या दृष्टीने आधुचनक मराठी काव्याच्या जननी साचवत्रीबाई फुले ठरतात. 
 
सामाणिक िीिन 
 

फुलेदापंत्यारे् जीवन म्हिजे धगधगिारे अक्ग्नकंुड! जोतीरावानंी र्ूलबोळक्यार्ा संसार आपल्या 
आयुष्ट्यात कधी माडंलार् नाही. बाईंना देखील ती कधी माडंावासा वाटला नाही. त्यानंी समाजार्ा, 
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आप्तारं्ा रोर्ष पत्करला, चनधडेपिाने आल्या प्रसंगाला तोंड चदले. साचवत्रीबाई कोठेही थोड्या देखील 
उण्या पडल्या नाहीत. 
 

साचवत्रीबाईंच्या काव्यसंपदेचवर्षयी, त्यानंी ज्या काळात कचवता केली तो काळ लिात घेता, अर्ंबा 
वाटतो खरा. त्यारं्ी रर्ना पाहता त्यानंा प्रचतभाशक्तीर्ा वरदहस्त होता हे लिात येते. प्रचतभा ही 
चनसगचदत्त देिगी आहे. जोतीरावापं्रमािे साचवत्रीबाईंनाही ही देिगी प्राप्त झाली होती. तथाचप या शक्तीर्ी 
त्यानंी स्वान्तुः सुखाय नव्हे तर बहुजन सुखाय उपयोग केला. काव्यातील प्रर्ारकीपिा कलेत उिेपिा 
आितो हे खरे, त्या दृष्टीने पाहता काही कचवता काव्यगुिाचं्या कसोटीस उतरिारही नाहीत. जोतीराव 
काय प्रकवा साचवत्रीबाई काय, त्याचं्या काव्यारे् प्रयोजन “बुडती हे जन न देखवे डोळा” हेर् होते. शब्द 
सजवनू नटवनू चलचहण्यासाठी शब्दारं्ी मोडतोड करीत त्यांना घासून पुसून चझलई देत, तथाकचथत 
कलात्मक बनचवण्यार्ा आटाचपटा जोतीरावापं्रमािे साचवत्रीबाईंनीही कधीर् केला नाही. “दुुःचखताचं्या 
वदेनाचं्या कळा उरात आमच्याही” ही जािीव अंतुःकरिातं सदैव ठेवनू अस्सल अनुभतूींरे् प्रामाचिक 
चर्त्रि साचवत्रीबाईंनी आपल्या कचवतेत केले आहे. 
 

या संदभात आिखी एक ऐचतहाचसक सत्य लिात घ्यावसेे वाटते ते म्हिजे साचवत्रीवाईंर्ा पचहला 
काव्यसंग्रह ज्या काळात (इ.स.१८५४ मध्ये) प्रचसद्ध झाला; त्या काळात समकालीन अशी एकही कवचयत्री 
झाल्यारे् चदसून येत नाही. उपेचिताचं्या जागरिारं्ा व समाजसुधारिेर्ा चवर्षय समाचवष्ट असलेली 
काव्यरर्ना या कालात केल्यारे् उदाहरि महाराष्ट्र सारस्वतात सापडत नाही. त्यामुळे साचवत्रीबाईंर्ी 
काव्य रर्ना म्हिजे सामाचजक आचि साचहत्य िेत्रातील क्रातंीर् होय, हे मान्य कराव ेलागेल. 

 
साचवत्रीबाईंच्या व्यक्क्तमत्तवाच्या अशा पैलंूरे् दशचन मला त्याचं्या उपलब्ध साधनसामग्रीत घडले. 

अज्ञाताच्या सचरतेत तळागाळात हरचवलेल्या या महान िीरे् साचहत्यभाडंार जनसामान्यापयंत पोहोर्वावे 
म्हिून हे साचहत्य मी गं्रथबद्ध केले आहे. 
 
तरीही साणित्रीबाई काळाच्या पडद्याआड का? 
 

जोतीराव फुले याचं्याबरोबर सवचर् क्राचंतकायात चततक्यार् समथचपिे सहभागी झालेल्या 
साचवत्रीबाई फुले या आजपयंत काळाच्या पडद्याआड कशा राचहल्या हा एक महत्तवार्ा प्रश्न उभा राहतो. 
जोतीरावारं्ी त्याचं्या हयातीत व नंतरही उपेिा झाली. त्याहीपेिा प्रर्डं उपेिा या थोर िीच्या वाट्यास 
आली. 

 
इंग्रजी राजवटीच्या अव्वल काळात इंग्रजी राजवटीर्ी झलू पाघंरलेल्या ब्राह्मिी राजवटीत 

जीवनार्ी सवचर् िेते्र ब्राह्मिानंी व्यापली होती. साचहत्यिेत्रही त्याला अपवाद नव्हते. जाचतव्यवस्थेने 
जन्मचसद्ध जाचतवर्चस्वारे् मुक्त अचनबचन्ध अचधकार या वगाला मुक्त हस्ताने बहाल केले होते. चशवाय या 
अचधकारास इंग्रज राजवटीत शासकीय अचधकारारं्ी जोड चमळाली होती. या वगातील काही सुधारिावादी 
व पुरोगामी चवर्ाराचं्या व्यक्तींर्ा सन्मान्य अपवाद वगळल्यास इतरानंी जोतीराव फुले, सत्यशोधक 
समाजारे् कायचकते याचं्या साचहत्यकृतींर्ी उपेिा आचि हेटाळिीर् केल्यारे् आढळून येते. शूद्रचतशूद्र व 
चिया याचं्या जागृतीरे् साचहत्य “नावडतीरे् मीठ आळिी” या न्यायाने उपेिेच्या खोल गतेत लोटले गेले 
म्हिून साचहत्याच्या इचतहासात या साचहत्याला अद्याचप योग्य स्थान चमळाले नाही. जोतीरावाचं्या ज्या 
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साचहत्यकृती आज मोलाच्या मानल्या जातात. त्या कृतींर्ी साचहत्याच्या इचतहासात कशी बोळवि 
करण्यात आली आहे हे पाहण्यासारखे आहे. 

 
“तृतीय रत्न” हे जोतीरावानंी चलचहलेले मराठीतील पचहले स्वतंत्र आचि सामाचजक नाटक. परंतु 

या नाटकार्ी कशी वासलात लावली गेली याचवर्षयी जोतीराव म्हितात- “भटजोशी आपल्या मतलबी 
धमाच्या थापा देऊन अज्ञानी शूद्रास कसकसे फसवनू खातात व चिस्ती उपदेशक आपल्या चनुःपिपाती 
धमाच्या आधाराने अज्ञानी शूद्रास खरे ज्ञान सागंून 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 भटसभासदाचं्या आग्रहामुळे युरोचपयन सभासदारें् काही र्ालेना, 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 उते्तजन देण्याकचरता चकती चठकािी शूद्रात 
चदवा लावनू उजेड पाचडला आहे ते दाखीव. अखेरीस मी ते पुस्तक एकीकडे टाकून काही वर्षे 
लोटल्यानंतर दुसरी लहानशी ब्राह्मिाचं्या 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 अचधकाऱ्यानंी चवकत घ्याव्यात म्हिून त्याने मजकडून त्या सवच 
अचधकाऱ्यासं सूर्नापते्र पाठचवली. परंतु यातील एकाही अचधकाऱ्याने भटाचं्या भयास्तव एकसुद्धा र्ोपडी 
खरेदी करून आपल्या नावास बट्टा लावनू घेतला नाही.” 

 
जेथे जोतीरावाचं्या साचहत्यार्ी अशी वासलात लागत होती तेथे साचवत्रीबाई काय प्रकवा 

सत्यशोधक कायचकते काय याचं्या साचहत्यार्ी काय परवड झाली असिार यार्ी कल्पनार् केलेली बरी. या 
सवचर् कृतींर्ी चशवताचशवत न होईल यार्ी कटािाने दिता घेतल्यारे् चदसून येते. चवदे्यर्ी प्रकवा 
साचहत्यार्ी मक्तेदारी शकेडो वर्ष ेअबाचधतपिे उपभोगिाऱ्या उच्चभ्रूंनी आपली प्रचतक्राचंतवादी बठैक पक्की 
क्रातंीवादी चवर्ारावर मात केल्याने प्रकर्षाने जािवते. हे चवधान कटू असले तरी सत्य असल्यारे् मोकळ्या 
मनाने माडंीत आहे. इचतहासातील अनेक घटना याच्या सािीदार आहेत. क्रातंीवादी आचि प्रचतक्रातंीवादी 
चवर्ार याचं्या संघर्षात क्राचंतवादी चवर्ारानंा अनेकदा पराभव पत्करावा लागतो. जोतीरावानंा आपल्या 
आयुष्ट्यात जे कटू आचि चवदारक अनुभव आले होते त्यार्ी कडवट प्रचतचक्रय त्याचं्या उद्गारात व्यक्त 
झाली आहे. ते म्हितात- 

 
“जेव्हा मला अचतशूद्राचं्या मुलामुंलींकचरता शाळा असण्यार्ी फार जरुरी चदसल्यावरून, मी त्या 

कामी अनेक भट सभासद करून त्या सवच शाळा त्याचं्या स्वाधीन करून, अचतशूद्राचं्या मुलामुलींकचरता 
शाळा काढल्या, तेव्हा एकंदर सवच युरोचपयन गृहस्थानंी मला द्रव्याद्वारे फार मदत केली. त्या उदार 
गृहस्थापैकी रेक्व्हन्यु कचमशनर रीव््ज्साहेब यानंी जी मदत केली ती मी कधी चवसिार नाही त्या उदार 
गृहस्थाने फक्त द्रव्यादं्वारेर् मदत केली इतकेर् नाही, परंतु त्या अचतशूद्राचं्या शाळात आपली धंदा 
साभंाळून वररे्वर येउन मुलांर्ी गती चवदे्यमध्ये चकती झाली, याचवर्षयीर्ी र्ौकशी वारंवार करीत असे व 
मुलासं चवद्या चशकण्याचवर्षयी उते्तजन यावे, म्हिून तो फार झटत असे. त्यारे् उपकार अचतशूद्राचं्या 
मुलाचं्या हाडामध्ये चखळले आहेत. त्याजबद्दल त्यानंी आपल्या शरीरार्ी र्मी जोडे करून त्याचं्या पायात 
घातले तथाचप ते त्यारें् उत्तराई होिार नाहीत; त्यार्प्रमािे दुसरे काही युरोचपयन गृहस्थानी मला या कामी 
फार मदत केली याजबद्दल मी त्यारें् 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 शाळातं 
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भटाच्या पूवचजाचं्या कृचत्रमी पुस्तकातंील लबाड्या उघड्या करून मुलास दाखव ू लागलो. तेव्हा त्यारं्ा 
माझा आतल्या आत बोलण्यार्ालण्यामध्ये बेबनाव होऊ लागला. त्यारें् म्हिण्यार्ा कल असा चदसून आला 
की, या अचतशूद्राचं्या मुलासं चवद्या मुळीर् देऊ नये. जर कदाचर्त त्यास चशकचविेर् भाग पडले, तर त्यारं्ी 
अिरओळख मात्र करून घ्यावी. माझे म्हििे असे होते की, त्यानंा र्ागल्या प्रतीर्ी चवद्या देऊन चतजपासून 
त्यास आपले बरेवाईट समजण्यार्ी शक्ती यावी. आता त्यारं्ा अचतशूद्रासं चवद्या न द्यावी यार्ा हेतू हा, की 
ते लोक चवद्ववान होऊन आपिास ज्या सरकारच्या योगाने चवद्या चमळाली व तेिेकरून खरे कोिते हे समजू 
लागले, त्या सरकाररे् परमचनष्ठ सेवक होऊन आपले पूवचजानंी त्याच्यावर केलेल्या जुलमार्ी आठवि 
होऊन आपला सवचस्वी चधक्कार करतील प्रकवा कसा, हे बरोबर सागंता येत नाही असा जेव्हा माझे व त्यारें् 
मतामध्ये भेद पडू लागला तेव्हा मी त्यारें् सवच कृचत्रम समजून त्या दोन्ही खात्यातूंन एका बाजूला झालो”. 
[डॉ. कृ. प.ं देशपाडें : अक्ग्नफुले, १९८२,] 

 
मालाकार चवष्ट्िुशािी चर्पळूिकर यानंी स्वतुःला “मराठी भारे्षरे् चशवाजी” म्हिवनू घेतले. परंतु 

राष्ट्रवादार्ा उदोदो करीत असताना परक्या इंग्रजी भारे्षरे् दूध प्राशन करून आचि डॉ. जॉन्सनच्या शलैीर्ी 
सही सही नक्कल करूत या शब्द चशवाजीने जोतीरावाचं्या अस्सल मराठमोळ्या भारे्षवर शब्दारें् पटे्ट चफरवनू 
त्या भारे्षर्ी हेटाळिी केली. जोतीरावाचं्या भारे्षवर असे हल्ले र्ढचवताना जोतीरावाचं्या चवर्ारगभच आशयारे् 
चशवधनुष्ट्य या शब्दप्रभलूा पेलले नाही. 

 
भतूकाळात आिखी डोकाव ूलागलो तरी काय चदसते? उपेचित वगातील र्ोखामेळा, गोरा कंुभार 

या गोरा संतारं्ीही अशीर् उपेिा झाल्यारे् आचि रामदासानंा राष्ट्रगुरू मानण्यार्ी प्रवृत्तीरे् पुढे 
सरसावल्यारे् चदसून येते. अगदी अलीकडे घडलेली एक घटना येथे नमूद करण्यासारखी आहे. महात्मा 
फुले जन्मशताब्दीच्या चनचमत्ताने पुिे नगरपाचलकेत कै. जेधे यानंी महात्मा फुले यारं्ा पुतळा उभा करण्यार्ा 
प्रस्ताव माडंला आचि त्यास आपल्या परंपरेला जागून सनातनी मंडळींनी एकजात चवरोध करून तो प्रस्ताव 
फेटाळून 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 चवर्ारानंा सामोरे जाऊन स्वागत 
करिारा आचि दुसरा, पुरोगामी चवर्ारानंा कडाडून चवरोध करिारा. पुरोगामी चवर्ारारें् स्वागत 
करिाऱ्यार्ी संख्या अथातर् अल्पशी आढळते. दुसरा वगच प्रचतगामी सडलेल्या प्रवाहातर् डंुबत राहण्यात 
धन्यता मानतो. हा वगच बहुजन समाजाच्या र्ळवळीशी फटकून वागतो. बहुजन समाजातील व्यक्तीरे् 
कायचकतृचत्व व लेखनकतृचत्व या वगाच्या टीकेच्या माऱ्यात सापडते, हे हले्ल मोरे् बाधूंन अरू्क वेळी धूतचपिे 
केले जातात. जोतीराव आचि साचवत्रीबाई यारें् वाङ मय या हल्ल्यात सापडले तर त्यात नवल वाटण्यारे् 
कारि नाही. आताशा कोठे जोतीरावारें् वाङ मय हे वाङ मय म्हिून मान्यता पावत आहे. साचवत्रीबाईंच्या 
वाङ मयाला आचि कायचकतृचत्वाला तशी मान्यता अद्याचप चमळावयार्ी आहे. ही मान्यता देताना खळबळ 
झाली तरी ती नचजकच्या काळात चमळिे अपचरहायच आहे. 

 
भारतीय समाजक्रातंीरे् जनक म्हिून आज महात्मा जोतीराव फुले यारें् यथाथचपिे विचन करण्यात 

येते. साचवत्रीबाई फुले याचं्या कायचकतृचत्वार्ा भव्य, चवशाल पट पाचहल्यानंतर त्यारे् विचनही “भारतीय 
समाजक्रातंीच्या जननी” असेर् करता येईल. 
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हा गं्रथ संपादन करीत असता अनेकारें् साहाय्य झाले. त्यार्ा चनदेश करिे हे माझे कतृचत्व 
समजतो. मा. दादासाहेब झोडगे आचि त्याचं्या सुचवद्य पत्नी सौ. फुलवंतीबाई झोडगे यारें् साहाय्य आचि 
पे्ररिा याबद्दल पुनरुक्तीर्ा दोर्ष पत्करूनही मी मुद्दाम उल्लेख करीत आहे. त्याचं्याचशवाय साचवत्रीबाईंरे् 
वाङ मय गं्रथबद्ध होिे अशक्यर् होते. झोडगेदापंत्याला कृतज्ञतापूवचक धन्यवाद. 
 

या गं्रथासंबधी मी महाराष्ट्रातील अनेक चवर्ारवंताशंी, साचहत्यकाशंी अनेकवार र्र्ा केली. त्यात 
प्रा. गं. बा. सरदार, प्रार्ायच मंगुडकर, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. रा. प्रर्. ढेरे. डॉ. भालर्दं्र फडके, डॉ. य. चद. 
फडके, डॉ. सुरेंद्र बारप्रलगे, डॉ. कृ. प.ं देशपाडें, श्री. महेश जोशी आदींर्ा समावशे होतो, या सवांनी मला 
आपला अचभप्राय सागंून मागचदशचनही केले. याबद्दल मी त्यारें् ऋि कृतज्ञतापूवचक नमूद करतो. 

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

आनंदार्ी आचि अचभमानार्ी बाब आहे. याबद्दल मंडळारे् व मंडळारे् चवद्यमान अध्यि डॉ. सुरेंद्र. बारप्रलगे 
व मंडळारे् सवच सदस्य तसेर् अचधकारी व कमचर्ारी त्यारें् मी मनुःपूवचक आभार मानतो. हे साचहत्य प्रचसद्ध 
होऊ नये म्हिून प्रयत्न झाले, तरी सुद्धा मंडळारे् अध्यि डॉ. बारप्रलने चवर्चलत झाले नाहीत. त्यानंी 
आपली वास्तव भचूमका कायम ठेवली व तसे सहकायच चदले. 

 
हा गं्रथ संपादन करण्याच्या कामी माझे सहकारी प्रा. र्ंद्रकातं घुमटकर यारें् मला हरघडी मौचलक 

साहाय्य झाले आहे. या कायास त्याचं्यामुळेर् र्ालना चमळाली व हे कायच वेळेस पूिच होण्यास मदत झाली. 
 
माझे चवद्याथी श्री. जयवतं बगे, यानंी 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. शलेार, श्री. सावकेर, श्री. तळावळेकर व महाचवद्यालयारे् 
गं्रथपाल श्री. सी. बी. कलावतं यानंी मुद्रिप्रत तयार करण्यात व तपासून देण्यात र्ागंले सहकायच केले 
आहे. तसेर् टंकलेखनारे् काम श्री. बी. आर. सावतं यानंी केले आहे. या सवांरे् मनुःपूवचक आभार. 

 
शवेटी महाराष्ट्रातील माझ्या ज्या चहतप्रर्तकानंी मला हे कायच पूिच करण्यार्ा आग्रह केला व 

प्रोत्साहन चदले त्याचं्यासह मी सवांर्ा ऋिी आहे. 
 
गारगोटी  
 डॉ. मा. गो. माळी 

 संपादक. 
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दुसऱ्या आिृत्तीसाठी संपादकाचे मनोगत 
 

“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङ मय” या मी संपाचदत केलेल्या गं्रथार्ी पचहली आवृत्ती महाराष्ट्र राज्य 
साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने ऑगस्ट १९८८ मध्ये प्रचसद्ध केली. सदर गं्रथाला फार र्ागंला प्रचतसाद 
चमळाला. त्यामुळे थोड्यार् कालावधीत या गं्रथार्ी पचहली आवृत्ती संपली. अनेक लोकानंी सदर गं्रथासाठी 
माझ्याकडे आचि मंडळाकडे मागिी केली. परंतु प्रती चशल्लक नसल्याने त्यांना त्या उपलब्ध करता आल्या 
नाहीत. सन १९९७ हे साचवत्रीबाई फुले याचं्या पुण्यचतथी शताब्दीरे् वर्षच असल्याने राज्यात व राज्याबाहेर 
साचवत्रीबाईंच्या स्मृतीशताब्दी चनचमत्ताने अनेक कायचक्रम आयोचजत केले जािे स्वाभाचवक आहे. महाराष्ट्रात 
तर हे स्मृतीशताब्दी वर्षच अथचपूिच व भावपूिच स्वरूपात साजरे होईल यात शकंा नाही. या पाश्वचभमूीवर 
“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङ मय” (आवृत्ती २ री) यार् वर्षात मंडळ प्रकाचशत करून एक र्ागंला योग 
साधत आहे, याबद्दल संपादक या नात्याने मला समाधान वाटते. याबद्दल मी मंडळारे् अध्यि, सवच सदस्य 
आचि महाराष्ट्र शासन यारें् हार्मदक आभार मानतो. 
 

सदर गं्रथाच्या पचहल्या आवृत्तीत ‘संपादकारे् मनोगत’ यामध्ये मी साचवत्रीबाईंच्या कायार्ा 
साधारि आढावा घेऊन ती काळापुढे धाविारी एक थोर िी होती. आपले पती महात्मा जोतीराव फुले 
याचं्या खादं्यास खादंा लावनू शिैचिक आचि सामाचजक िेत्रात त्यानंी केलेले कायच कसे लोकोत्तर होते ते 
स्पष्ट केले. १९ व्या शतकातील आद्य चशचिका, आद्य मुख्याध्याचपका, समाजसेचवका, कवचयत्री, चवर्ारवतं 
म्हिून त्यारें् व्यक्क्तमत्व चकती समृद्ध होते हे मी पुराव्याचनशी माडंण्यार्ा प्रयत्न केलेला आहे. खरे पाहता 
तत्कालीन मान्यवरानंी साचवत्रीबाईंर्ी थोरवी चवचवध स्वरूपात स्पष्ट केली आहे. हे सवच पुराव े आजही 
उपलब्ध आहेत. 

 
साचवत्रीबाई फुले समग्र गं्रथाच्या अगोदर म्हिजे सन १९८० मध्ये “क्राचंतज्योती साचवत्रीबाई 

जोतीराव फुले” हा र्चरत्रगं्रथ चलहून मी प्रचसद्ध केला. या गं्रथारे् प्रर्डं स्वागत झाले. लागोपाठ तीन 
आवृत्या चनघाल्या. तथापी काही मोजक्या टीकाकारानंी साचवत्रीबाईंच्या या गं्रथावर टीका केली. त्यामध्ये 
साचवत्रीबाईंच्या छायाचर्त्राबद्दल जो आिेप घेतला गेला, त्याप्रमािे ते छायाचर्त्र संस्काचरत स्वरुपारे् 
असल्याने त्याऐवजी रेखाचर्त्र समाचवष्ट करण्यार्ा मंडळाने चनिचय घेतला व तो मी मान्य केला. तसेर् 
साचवत्रीबाई फुले यारें् जे साचहत्य म्हिून या गं्रथात समाचवष्ट केलेले आहे त्या सवच साचहत्यार्ी शहाचनशा 
हस्तािर तंज्ञ आचि हायकोटच मान्य श्री. गज्जर यारें्कडून करून घेतली. त्यानंी हे सवच साचहत्य, त्यार्ा 
कागद, शाई, सह्या इत्यादी सवच बाबी आधुचनक वैज्ञाचनक साचहत्याच्या माध्यमातून तपासून पाहून मला जो 
तपशीलवार अहवाल चदला, तो आता दुसऱ्या आवृत्तीत शवेटी पचरचशष्ट स्वरुपात समाचवष्ट केला आहे. 
यावरून या साचहत्याबाबत शकंा घेण्यास वाव राचहलेला नाही. 

 
मी चलचहलेल्या र्चरत्रगथंावर आमच्या टीकाकार चमत्रानंी जे आिेप घेतले त्यारं्ा मी काळजीपूवचक 

अभ्यास केला. यासाठी राज्यातील कांही मान्यवर संशोधक, साचहक्त्यक आचि इतराशंी सखोल र्र्ा केली 
आचि त्याप्रमािे समग्र वाङ मयात समाचवष्ट असलेल्या माझ्या छापील ३५ पानी संपादकारे् मनोगत यामध्ये 
सवचर् बाबींर्ा साधार परामर्षच घेतला असल्याने या गं्रथावर कोित्याही प्रकारर्ी टीका झाली नाही. यार्ा 
अथच यापुढे टीका होिार नाही असे नाही. चवधायक टीका झाल्यास त्यारे् स्वागत कराव ेअसे माझे मत आहे. 
तथापी काही मंडळी व्यक्क्तदे्वर्षापोटी प्रकवा असूयेपोटी चवकृत स्वरुपार्ी टीका करताना आढळतात. त्यानंा 
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त्याचं्यार् भारे्षत उत्तर देिे अपचरहायच ठरते. मी माझ्या प्रदीघच संपादकीयामध्ये र्चरत्रगं्रथावर झालेल्या सवच 
आिेपारं्ा पुराव्यासह परामर्षच घेतला असल्याने सवांरे् समाधान होईल अशी आशा बाळगतो. 

 
दुसरी एक महत्तवार्ी बाब म्हिजे “साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङ मय” या मंडळाने प्रकाचशत केलेल्या 

गं्रथास त्यावेळरे् मंडळारे् अध्यि मा. डॉ. सुरेंद्र बारप्रलगे यानंी टीकाकाराचं्या सवच आिेपांर्ा अभ्यासपूिच 
असा परामर्षच घेतल्याने बहुतेकारें् शकंा-समाधान झाले आहे. यातून काही कोिाच्या शकंा प्रकवा कोिारे् 
आिेप असतील तर प्रथम माझे या गं्रथातील संपादकीय आचि मा. डॉ. बारप्रलगे यारं्ी प्रस्तावना वार्ावी 
असे मी सवांना आवाहन करतो. तसेर् अशा प्रकारच्या संशोधनपूिच गं्रथासंबधंीरे् संशोधन हे शवेटरे् 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 केलेल्या 
गं्रथाबद्दल पुराव्याचनशी एखादी सूर्ना पुढे आल्यास मी त्या सूर्नेरे् मनापासून स्वागत करीन आचि माझ्या 
दृष्टीने ती तपासून पाहून जरूर तर त्या सूर्नेर्ा क्स्वकार करुन त्याप्रमािे कायचवाही करीन असो. 

 
“साचवत्रीबाई फुले समग्रवाङ मय” या गं्रथार्ी दुसरी आवृत्ती प्रचसद्ध करण्यासाठी अचलकडेर् 

ज्यारें् आकक्स्मत दुुःखद चनधन झाले ते मंडळारे् अध्यि कै. मा. चवद्याधर गोखले यारें् मी प्रथम नम्रतापूवचक 
आभार मानतो. तसेर् चवद्यमान अध्यि मा. डॉ. मधुकर आष्टीकर, सचर्व आचि मंडळारे् सवच सदस्य आचि 
महाराष्ट्र शासन यारें् मी पुन्हा आभार मानतो आचि धन्यवाद देतो. 

 
३ जानेवारी १९९७ डॉ. मा. गो. माळी 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
ज्ञानज्योती साणित्रीबाई फुले 

जन्म-३ जानेवारी १८३१ चनधन-१० मार्च १८९७ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
महात्मा िोतीराि फुले ि दत्तकपुत्र णच. डॉ. यशिंत 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
युगपुरूे िोतीराि फुले ि युगस्त्री साणित्रीबाई फुले 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
साणित्रीबाई फुले आणि फाणतमा शेख त्यांच्या 

शाळेतील दोन णिद्यार्णर्नींसह 

(शभंर वर्षापूवी चनगेचटव्हवरून तयार केलेले दुर्ममळ छायाचर्त्र) 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
साणित्रीबाई फुले यांच्या ‘काव्यफुले’ 

या काव्यसंग्रहािरील मुखपृष्ठ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
साणित्रीबाईंनी दुष्ट्काळात उघडलेल्या अन्नछत्राचे दुर्णमळ छायाणचत्र 

 

 
महात्मा फुले यांनी हणरिनांसाठी खुली केलेली णिहीर 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
नायगाि, ता. खंडाळा, णि. सातारा येर्ील साणित्रीबाईंचे िन्मघर 

 

 
अस्पृशयांसाठी म. फुले यांनी काढलेली भारतातील पणहली शाळा 

अणहल्याश्रम 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
तात्यासाहेब णभडे यांचा बुधिार पेठेतील िाडा. 

फुले दांपत्याने भारतातील पणहली मुलींची शाळा याच िाड्यात सुरु केली. 
 

 
पुिे येर्ील णिश्रामबाग िाडा. या णठकािी इ. स. १८५२ मध्ये णब्रटीश सरकारकडून 

म. िोतीराि फुले ि साणित्रीबाई फुले यांचा सत्कार करण्यात आला. 
  



 

अनुक्रमणिका 

काव्य फुले 
 
 
 
 
 

रर्चयत्री 
साणित्री िोतीबा 

 
 
 
 
 

१८५४ 
  



 

अनुक्रमणिका 

१ 
 
“प्रास्तणिका” 
 
अर्मपत फुले ही तुम्हा सुगंधी सार्ी 
काव्यात ओवते माळ करुचनया त्यारं्ी 
आहेत मजेर्ी काव्यफुले ती सारी 
वासाने तयाच्या शाचंत चमळे अंतरी 
 
(र्ाल बदलून) 
मनोरंजक उपदेश हे......गाऊनी 
बुचद्धगम्य रम्य आहे......गाऊनी 
नीचत चशिि सुबोध हे......गाऊनी 
ज्ञान भावनाही पाहे......गाऊनी 
 
आभार मानते सहाय्यकारी यारे् 
चमशनरी छापारे् लेखचनक मदतीरे् 
प्रास्ताचवका असे हे पुढे ठेचवते वार्ा 
स्वीकार करा तुम्ही या नजराण्यार्ा 
 
२ 
 
अपथणिका 
 
(िसंतणतलका) 
 
मजवर सकळार्ी भाव भक्क्त चवशाला 
हृदय भरुचन येते वाटते हे कशाला 
उपकर कृचत आहे भार होई मनाला 
सुजन चहतकारानंा अर्मपते ही सुमाला 
–साणित्री िोतीबा 
इ.स. १८५४ 
  



 

अनुक्रमणिका 

३ 
 
णशि प्रार्थना 
 
(ओिी) 
 
सत्य संुदर चशव थाट । चशरी शोभे जटाजपळट ॥ 
वाहती गंगाधरा उत्कट ॥ र्तुदचश चवदे्यच्या ॥ १ ॥ 
 
चत्रलोर्न चत्रचति ुललाट ॥ चत्रपुरातंक चत्रभवुन चत्रपट 
स्कंधी सपचनृत्यार्ा थयथयाट ॥ र्ाले कता कमच चक्रयेर्ा ॥ २ ॥ 
 
चनलकंठ र्षट्गुि संुदर ॥ चवलसे गळा चदव्य हार ॥ 
र्तुुःर्षष्ट कला संसार ॥ सुशोभे मोि फुलारं्ा ॥ ३ ॥ 
 
अज्ञानीस ज्ञान देिे पूिच ॥ र्तुभचद्रार्ी स्वयंभ ूखूि ॥ 
करी व्याघ्ाबंर वसे्टि ॥ ऐसे अचभरूप चशवारे् ॥ ४ ॥ 
 
नमस्कार तुज चशवप्रभो ॥ आचद चनर्ममक स्वयंभचुवभो ॥ 
अज्ञान नष्ट कारी, वर सवा लाभो ॥ प्राथचना ही साचवत्रीर्ी ॥ ५ ॥ 
 
४ 
 
णशिस्तोत्र 
 
चशव तुझे जपे स्तोत्र 
पे्रम भाव ेगातसे मी 
चवश्वंभरा तू महेशा 
सद्धाव ेतुला वंदी ॥ 
(श्लोक : वसंतचतलका) 
ज्याने गुिे जगत मौचलक चनर्ममयेले 
ज्यारे् कृपे सकल ब्रह्मचत्रलोक डोले 
त्या शभंलूा पुजुचनया वर मागते मी? 
चजव्हेवरी बसुचन तू रचर् काव्य नामी 
  



 

अनुक्रमणिका 

५ 
 
छत्रपती णशिािी 
 
(अनुष्टभ) 
 
छत्रपती चशवाजीरे् । प्रातुःस्मरि करावे 
शूद्राचद अचतशूद्रारं्ा । प्रभ ुवदूं मनोभाव े
नळराजा युचधचष्ठर । द्रौपदी ही जनादचन 
पुण्यश्लोक पुरािात । इचतहासी चशवानन 
 
६ 
 
स्िागतपर पद्य 
 
सुचदन उगवला....या बाळा....आजला 
हर्ष ेवंदुचन तुम्हाला 
स्वागत कचरती आजला 
मुलामुलीरे् पालक जमले 
सुजन थोरही येथे आले 
उपकृत आम्हा तुम्ही केले 
प्रमुचदत चवनये....आपले 
स्वागत कचरती....या बाळा....आजला 
  



 

अनुक्रमणिका 

७ 
 
ईशस्तिन 
 
नमन तुला । शकंरा । श्रीधरा ॥ धृ ॥ 
 
नीलकंठ चशवशभं ूसदाचशव 
तुचजया र्रिी आमर्ा भाव 
अज्ञानी लेकरा । उद्धरा ॥ 
 
आम्ही लेकरे तुला प्रार्मथतो 
चवद्या देई ज्ञान इक्च्छतो 
दैन्यासुर संहारा । श्रीधरा ॥ 
 
८ 
 
िोतीबांना नमस्कार 
 
(अनुष्टुभ) 
 
जोचतबानंा नमस्कार । मनोभाव ेकरतसे 
ज्ञानामृत आम्हा ंदेई । अशा जीवन देतेस 
थोर जोचत दीन शूद्रा । अचतशूद्रा हाक मारी 
ज्ञान ही ईर्षा देई । तो आम्हाला उद्धरी 
  



 

अनुक्रमणिका 

९ 
 
िोणतबाचा बोध 
 
(अभंग) 
 
स्वामी जोतीबाचं्या । लागे मी र्रिी 
त्यारं्ी गोड वािी । मनी घुमे 
 
महार मागंारं्ी । करते मी सेवा 
आवडीच्या देवा । स्मरूचनया 
सेवा सत्यधमच । देई समाधान 
ठेवी शातं मन । आपले रे 
 
जोचतबारें् बोल । मनात परसा 
जीवार्ा आरसा । पाहते मी 
सेवचे्या भावाने । सेवा जे कचरती 
धन्यता पावती । मानवात 
 
ऐसा बोध देती । अनुभव ेजोती 
मनात ठेचवती । साचवत्री मी 
 
१० 
 
संसाराची िाट 
 
(अभंग) 
 
माझ्या जीवनात । जोचतबा स्वानंद ॥ 
जैसा मकरंद । कळीतला ॥ 
 
ऐसा भाग्यवतं । असेल तुजला । 
नसे आनंदाला । पारावार ॥ 
 
पोरे बाळे ऐसे । भवजंजाळारे् । 
ओझे वाहण्यारे् । काम तुझे ॥ 
 
करून प्रपरं् । आहे तो कठीि ॥ 
बोलून हा शीि । जाईक का? ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

शातंता आपली । ठेवावी प्रपंर्ी । 
हीर् वाट सार्ी । संसारात ॥ 
 
११ 
 
तेच संत 
 
(अभंग) 
 
वारे् उच्चारी । तैसी चक्रया करी 
तीर् नरनारी । पूजनीय ॥ 
 
सेवा परमाथच । पाळी व्रत साथच 
होई कृताथच । तेर् वदं्य ॥ 
 
सुख दुुःख काही । स्वाथचपिा नाही 
परचहत पाही । तोर् थोर ॥ 
 
मानवारे् नाते । ओळखती जे ते 
साचवत्री वदते । तेर् संत ॥ 
  



 

अनुक्रमणिका 

१२ 
 
आमची आऊ 
 
(अष्ट मात्री) 
 
आमर्ी आऊ । फार कष्टाळू 
पे्रमळ होती । होती दयाळू 
 
सागर वाटे । उथळ ििी 
आभाळ ठेंगिे । चतच्याहुनी ॥ 
 
आऊ आमच्या । घरी आली 
टाक होऊन । पहा बसैली 
 
मूर्मतमंत जिु । चवद्यादेवी 
हृदयी आम्ही । चतला साठवी ॥ 
 
१३ 
 
रािी छत्रपती ताराबाई 
 
(पद्य) 
 
छत्रपती प्रसहासनीर्ी एक रािी ताराबाई 
कोल्हापूरर्ी जगदंबा मचहराष्ट्रार्ी अंबाई 
शत्रवुर घाली छापा काळ तयार्ी ती होई 
जेरीस शत्रूला करून करी बेफाम र्ढाई 
 
न्हाऊन टाकी रिभमूी 
शत्र ुरक्तानी सारी 
र्पलता चवजेर्ी जैसी 
तशीर् कडाडे संहारी 
 
ही एकर् शूर रिगाजी छत्रपती ताराबाई 
चशवधनू प्रतापी माझी वीरारं्ी रिदेवाई 
जयभवानी जयजयकार जय तारारािी ललकार 
चतज करी मी नमस्कार शूर देवीर्ा जयजयकार 
 



 

अनुक्रमणिका 

र्ाल कटाव..... 
 
कोल्हापूरर्ी महान रािी 
छत्रपती शोभते भरू्षिी 
शुभहस्ते तलवार भवानी 
ताराबाई असुरमदीनी ॥ १ ॥ 
 
ताराबाई माझी मदीनी 
भासे र्ंचडका रिागंिी 
रिदेवी ती श्रद्धास्थानी 
नमन माचझये चतचर्या र्रिी ॥ 
 
१४ 
 
माझी िन्मभूमी 
 
(पद्य) 
 
नायगावं हे माझे माहेर जुनाट गावं खेडे 
तयारे् छान गीत पवाडे ॥ धु्र ॥ 
रामकाली होती माकडे पाडंवारें् कोल्हे 
पुढे ते रठ्ठवशंी झाले 
चशवप्रभनेू राज्य स्थाचपले कुिबी मराठ्यारें् 
स्वराज्य झाले लोकचहतारे् 
नायगावं खेडे सुखसमृद्धीरे् असे 
र्ालवी पाटीलकी कारभारी नेवसे 
यार् कुळामध्ये मी नारी जन्म घेतसे 
अशी जन्मभ ूमला वंदनीय पे्रम चतयेवर जडे 
गातसे चतरे् गीत र्हुकडे ॥ १ ॥ 
 
बारा बलुती बारा अलुती चकतीक जाती जमाती 
चशवारात या सुखे नादंती 
पाऊसपािी छान पडतसे येती चपके सारी 
चवचहरीवर फळेफुले गोचजरी 
गुलजार पिी गाती मनोहर चफरती फुलपाखंरे 
ऐसा चनसगच चतथे वावरे 
बळी राजा थोर होई शतेकरी दानशूर 
जिू माझी जन्मभमूी बळीरे् कश्यपपूर 
आम्ही तयारें् वशंज रडगािे नर् गािारे 



 

अनुक्रमणिका 

जन्मभचूमही मला सागंते फुले कराया ती 
तीर् उधळते मी चतजवरती ॥ २ ॥ 
 
१५ 
 
णपिळा चाफा 
 
(अक्षर छंद) 
 
चपवळा र्ाफा 
रंग हळदीर्ा 
फुलला होता 
हृदयी बसतो ॥ १ ॥ 
 
नाव तयारे् 
सुविच र्पंक 
सृष्टी दाचगना 
मनास पटतो ॥ २ ॥ 
 
रंग मजेर्ा 
ढंग चदमाखही 
गंध तयार्ा 
शरीप्रर खेळतो ॥ ३ ॥ 
 
चशव सत्यारे् 
सुदंशु भरू्षि 
संुदरतेर्ा 
पुतळा जिू तो ॥ ४ ॥ 
 
ध्येयपूतीर्ा 
रंग हळदीर्ा 
त्याग गुिार्ा 
प्रचतक शोभतो ॥ ५ ॥ 
 
जैसे रतीला 
मदन खेळवी 
तैसे कवीरे् 
मन रे्तचवतो ॥ 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 छंद) 
 
फूल जाईरे् 
पहात असता 
ते मज पाही 
मुरका घेऊन ॥ १ ॥ 
 
सफेत रंगी 
गंध मनोहर 
प्रफुल्ल होई 
जाय हरकुन ॥ २ ॥ 
 
हास्य गोडवे 
नजर लाजरी 
उठे काहूर 
मज मनातून ॥ ३ ॥ 
 
परं् दलारे् 
सुरेख फुलते 
जिु बोलते 
मनात चशरुनी ॥ ४ ॥ 
 
म्हिे त्यास मी 
काय हव ेतुज 
एक चवनंती 
ते करी हसुन ॥ ५ ॥ 
 
करी आग्रह 
मजला फुल ते 
जवळ घेई 
मजशी तोडून ॥ ६ ॥ 
 
रीत जगार्ी 
कायच झाल्यावर 
फेकुन देई 
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मजला हंुगुन ॥ ७ ॥ 
 
१७ 
 
िाईची कळी 
 
(पद्य) 
 
संुदर चकती ही कळी जाईर्ी ॥ धु्र ॥ 
 
छटा गुलाबी चतच्या भोवती 
चदसे सुरेख कोवळी जाईर्ी ॥ १ ॥ 
 
चतरे् तरुिपि छान चवकसले 
परं्दळी 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) 
 
गुलाबारे् फूल 
स्वरूप दोघारें् 

आचि कन्हेरीरे् 
एक चदसे ॥ १ ॥ 

 
डोंबकावळा तो 
कृष्ट्ि आचि कंस 

नसे राजहंस 
दुजे असे ॥ २ ॥ 

 
शाम भट्टार्ी ती 
ऐरावत सार्ी 

तट्टािी इंद्रार्ी 
शोभेल का ॥ ३ ॥ 
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तशी दोन्ही फुले 
योग्यता आगळी 

असती वगेळी 
गुलाबार्ी ॥ ४ ॥ 

 
गुलाबासारखा 
साचवत्रीर्ी वािी 

मानव हा प्रािी 
ध्यानी आिा ॥ ५ ॥ 

 
१९ 
 
फुलपाखरू ि फुलाची कळी 
 
(पद्य) 
 
फार देखिे फुलपाखरू 
होते संुदर छान मजेरे् 
सतेज डोळे पवळे रंगी 
बोलके होते हसते त्यारे् 
पखं रेशमी त्यावर गोल 
लहान मोठे चपत रंगारे् 
पाय मोडके परी भरारी 
बागडिेही संुदर त्यारे् ॥ १ ॥ 
  
त्यास पाहुचन भलूुन गेली 
आतुर होई कळी फुलारं्ी 
होती कोवळी भारी संुदर 
मनाने झाली प्रचमला त्यार्ी 
आपुलकीने खुिवी त्याला 
मागचप्रचतिा करते त्यार्ी 
ये तू धावत फुलपाखरा 
मनात प्रर्ती कळी फुलार्ी ॥ २ ॥ 
  
झेप घेऊन फुलपाखरू 
चतच्या जवळी वसे मजेने 
भारावलेली मधुकचलका 
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ओढून घेई उत्कटतेने 
रूप चतयेरे् करी चवक्च्छन्न 
नकोसे केले चतजला त्याने 
शोर्षनू काढी मध चतयेर्ा 
चर्पाड केले चतला तयाने ॥ ३ ॥ 
  
र्व घेऊचन करी दूर ती 
तीजकडे ते जरा न पाही 
चतला टाकुनी दुसरीकडे 
जावयास त्या लाजही नाही 
कोि कोठली कळी फुलारं्ी 
जुनी चवसर नवीन पाही 
रीत जगार्ी उच्छृखल ही 
पाहुचनया मी क्स्तचमत होई ॥ ४ ॥ 
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२० 
 
मानि ि सृष्टी 
 
(पद्य) 
 
पाऊस पडला चशवारात या चनमचल झाली सृष्टी 
फळाफुलानंा कडधान्यानंा पोर्षक देई पुष्टी 
चझमचझम येई पाऊस पडतो बहरली सृष्टी सारी 
फळाफुलारं्ा वलेबुट्टीर्ा नेसते शालू भारी 
कोचकळ गाते कहुकहुनी मोर डोलुनी नारे् 
फुलाभोवती आनंदाने चफरती भुगें र्ारें् 
संुदर सृष्टी संुदर मानव संुदर जीवन सारे 
सद्भावाच्या पजचन्याने बहरूनी टाकू “वा” रे 

मानवी जीवन हे चवकसूया 
भय प्रर्ता सारी सोडुचन या 
इतरा जगव ूस्वतुः जगूया 

मानवप्रािी चनसगचसृष्टी द्वय चशक्क्यारे् नािे 
एकर् असे ते म्हिुचन सृष्टीला शोभवु मानव लेिे 
 
२१ 
 
शूद्रांचे दुखिे 
 
(अनुष्टुभ) 
 
दोन हजार वर्षांरे् । शूद्रा दुखिे लागले 
ब्रह्मचवचहत सेवरेे् । भू-देवानंी पछाडले 
 
अवस्था पाहुचन त्यारं्ी । होय शब्दी मन उठे 
सुलभ मागच कोिता काय । चवर्ारे बुचद्ध अटे 
 
शूद्रानंा सागंण्याजोगा । आहे चशिि मागच हा 
चशििाने मनुष्ट्यत्व । पशुत्व हाटते पहा 
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२२ 
 
द्रष्टा किी 
 
(कदडी) 
 
काव्य ज्ञानार्ा भक्त असे मोठा 
नवरसार्ा तो भरलेला कोठा 
ओघ काव्यारे् वाहतात तोंडी 
तया “द्रष्टा” वर देई नव-र्डंी ॥ १ ॥ 
देवी चजव्हेवर बसुचन काव्य गाई 
धवल गंगाजल शभं ुजटा धारा 
काव्य वारे्तुन वाहती “मधुरा” ॥ २ ॥ 
सरोवर मानस सुवाचसक फुलारें् 
चतथे बाचंधतो महान कमळारें् 
र्ार चवदे्यर्ी र्ौसष्ट कलारं्ी 
सुबक नवरत्ने त्यावर रसारं्ी ॥ ३ ॥ 
कधी कल्पी मी “चवश्व” चमत्र आहे 
काव्य माझे हे प्रचतसृष्टी आहे 
चदव्य सृष्टीरे् काव्य हे तयारे् 
जीिे राहते संुदर चशव सारे् ॥ ४ ॥ 
 
२३ 
 
खुळे काव्य ि खुळा किी 
 
(पद्य) 
 
कक्ल्पत रर्तो कवी काव्य 
सुखदुुःखे तो कधी भव्य 
अनुभव घेतो स्वगार्ा 
भोग भोगतो नरकार्ा 
 

ििात रडतो 
रडत नार्तो 
देव आळचवतो 

 
अघचटत रर्तो खुळे काव्य 
सुरात गातो कवी चदव्य 
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नजरेसमोर उभी परी 
पे्रम कवीवर पचर करी 
 

क्स्मत हसुनी 
गोड बोलुनी 
त्यास चवनवुनी 

 
जवळ घेऊचन र्ुचंबतसे 
कवीच्या मनी चर्त्र चदसे 
 
२४ 
 
मनू म्हिे 
 
(ओिी) 
 
नागंर धरती । शतेी जे करती । 
मठ्ठ ते असती । मनु म्हिे ॥ १ ॥ 
 
करू नका शतेी । सागें मनुस्मृती । 
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 शतेी । अन्नधान्य देती । 
अन्नास म्हिती । परब्रह्म ॥ १ ॥ 
 
शूद्र करी शतेी । म्हिूचनया खाती । 
पक्वान्न झोडती । अहं लोक ॥ २ ॥ 
 
दारूडे बोलती । तैसे हे वागती । 
मतलब नीती । वार्ाळारं्ी ॥ ३ ॥ 
 
जे कचरती शतेी । चवद्या संपादती । 
तया ज्ञानवतंी । सुखी करी ॥ ४ ॥ 
 
२६ 
 
श्रेष्ठ धन 
 
(अनुष्टुभ) 
 
प्रातुःकाळी करी बाळा । शौर्ाचद मुखमाजचन 
होऊचनया शुचर्भूचत । वदूं माता चपता जन 
स्मरू शभंो गुरू देव । अभ्यासी रमवू मन 
घरी जाय दवडू नको । लाभदायी हे चदन 
अभ्यास करी चवदे्यर्ा । चवदे्यस देव मानुन 
घे नेटाने चतर्ा लाभ । मनी एकाग्र होऊन 
चवद्या हे धन आहे रे । श्रेष्ठ साऱ्या धनाहून 
चतर्ा साठा जयापाशी । ज्ञानी तो मानती जन 
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२७ 
 
बाळास उपदेश 
 
(अनुष्टुभ) 
 
करिे काम आजी ते । आतार् कर खेर्ुन 
जे दुपारी करायरे् । ते आतार् कर जाऊन 
 
ििानंतररे् काम । या िचि कर ठोकुन 
झालं काम की नाही । न पुसे मृत्यु कारि 
 
२८ 
 
इंग्रिी माऊली 
 
(अभंग) 
 
इंग्रजी माऊली । इंग्रजी वैखरी 
शूद्रानंा उद्धारी । मनोभाव े॥ 
 
इंग्रजी माऊली । नाही मोंगलाई 
नाही पेशवाई । मूखचशाही ॥ 
 
इंग्रजी माऊली । देई सत्य ज्ञान 
शूद्राला जीवन । देई पे्रमे ॥ 
 
इंग्रजी माऊली । शूद्रानंा पान्हा पाजी 
संगोपन आजी । करतसे ॥ 
 
इंग्रजी माऊली । तोडते पशुत्व 
देई मनुष्ट्यत्व । शूद्रलोका ॥ 
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२९ 
 
निस 
 
(अभंग) 
 
गोट्याला शेंदूर । फासुचन तेलात 
वसती देवात । दगड तो ॥ 
 
म्हसोबा खेसोबा । भयंकर देव 
तयावर भाव । ठेवोचनया ॥ 
 
नवस कचरती । बकरू मारीन 
नवस फेडीन । बाळजन्मी ॥ 
 
धोंडे मुले देती । नवसा पावती 
लग्न का करती । नारी नर ॥ 
 
साचवत्री वदते । करूचन चवर्ार 
जीवन साकार । करूचन घ्या ॥ 
 
३० 
 
शूद्र शब्दाचा अर्थ 
 
(अभंग) 
 
शूद्र या शब्दार्ा । नेचटव्ह हा अथच 
जेते जे समथच । शूद्रा लावी ॥ 
 
चजत झाले शूद्र । इरािी भटारे् 
भट इंग्रजारे् । उग्र शूद्र ॥ 
 
खरे शूद्र धनी । होते इंचडयारे् 
नाव असे त्यारें् । इंचडयन ॥ 
 
होते पराक्रमी ॥ आमरे् पूवचज 
त्यारें्र् वशंज । आपि रे ॥ 
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३१ 
 
बळीचे स्तोत्र 
 
(अनुष्टुभ) 
 
बलुत्यारें् बळीराज्य । दानव दैत्य पावन 
दानशूर बळी होता । सुखी त्यारें् प्रजानन 
राज्यात सवच संतोर्षी । त्यारे् चत्रलोकी कीतचन 
स्वयंभ ुधमच राज्यात । होतसे शाि मंथन 
यज्ञ याग सुरू होते । दान चमळते कारं्न 
डोई मुगुट रत्नारं्ा । उभयता अचभजन 
प्रवध्यावली बचळपत्नी । उभयता अचभजन 
मनोभाव ेबचळवधं्या । त्यारे् गाऊ संकीतचन 
पूवचज आपले हेर् । गुरू त्यारे् शुक्रानन 
त्यानंा पदोपदा ंबदूं । वशंजं त्यारें् आपि 
तू पुण्यात्मा बळीराजा । स्तोत्र गाती तुझे जन 
 
३२ 
 
इंग्रिी णशका 
 
(अभंग) 
 
स्वावलंबनार्ा । उद्योग प्रपंर् 
ज्ञान धन संर् । करी यत्ने ॥ 
 
चवदे्यचवि गेले । वाया गेले पशु 
स्वस्थ नका बसू । चवद्या घेिे ॥ 
 
शूद्र अचतशूद्र । दुुःख 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 पाढंरी ती । चशवारात ॥ 
 
काळसर माती । चपकपािी देती । 
फळे फुले शोभती । चशवारात ॥ 
 
पाढंरीला मळून । कौले चवटा करून । 
राहती घरे बाधूंन । चशवारात ॥ 
 
मातीर्ा मचहमा । सागंावा चकती हा ॥ 
मातीरे् नाते अहा । चशवारात ॥ 
 
३४ 
 
णशकिेसाठी िागे व्हा 
 
(पद्य) 
 

उठा बधुंनो अचतशूद्रानो जागे होऊचन उठा 
परंपरेर्ी गुलामचगरी ही तोडिेसाठी उठा 
 बधूंनो चशकिेसाठी उठा ॥ धु्र ॥ 
  
गेले मेले मनु पेशवे आंग्लाई आली 
बदंी मनुर्ी चवद्या घेण्या होती ती उठली ॥ 
  
ज्ञानदाते इंग्रज आले चवद्या चशकुचन घ्या रे 
ऐसी संधी आली नव्हती हजार वर्ष ेरे 
  
मुलाबाळानंा आपि चशकवू आपिसुद्धा चशकू 
चवद्या घेऊनी ज्ञान वाढवनू नीतीधमचचह चशकू 
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नसानसातून इर्षा खेळवू चवद्या मी घेईन 
शुद्रत्वार्ा डाग हा माझा चनपटून काढीन 
  
राज्यात बळीच्या आम्हास चवद्या घडो 
यशार्ी आमच्या दंुदुभी नगारे झडो 
“इडाचपडा टळो” या कायी भट न पडो ॥ 
  
असे गजूचनी चवद्या चशकण्या जागे होऊन झटा 
परंपरेच्या बेड्या तोडुचन चशकण्यासाठी उठा ॥ १ ॥ 

 
३५ 
 
शूद्राचें परािलंबन 
 
(अनुष्टुभ) 
 
शूद्र आचि अचतशूद्र । अज्ञानाने पछाडले 
देव धमच रूढी अर्ी । दाचरद्र्याने गळाले 
 
सुखार्ी नसते हाव । दुुःखास सुख मानती 
चवधाते चनर्ममले जैसे । रहाव ेबोध सागंती 
 
वैरागी भट मागोती । चफरती काम सोडुनी 
करा चनफच ळ र्ाकरी । स्वगीय पुण्य प्रर्तुचन 
 
ज्ञानारे् नसती डोळे । म्हिोचन न चदसे दुुःख 
स्वावलंबी नसे शुद्र । क्स्वकारती पशू सुख 
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३६ 
 
बोलकी बाहुली 
 
(अनुष्टुभ) 
 
संुदर माझी बाहुली 
नाव असे चतर्ं सोनुली 
उर्लुन चतला हळू घेते 
नजरेपुढती मी धरते 
 

हसू लागली 
फुलून गेली 
बोलू लागली 

 
खेळ ग ताई ती वदली 
फेकी मज वर मग झेली 
चतरे् ऐकुचन जीव भ्याला 
कसं फेकू मी वर चतजला 
 

असे खेळुचन 
खाली पडुचन 
जाईल मरुचन 

 
उरी धरुचन मी चतजला 
वदे गाल र्ुबंुचन चतला 
खेळ घातकी नर् व्हावा 
काळ न साथी कटू दावा 
 

असं तू खेळे 
बरं का बाळे 
ऐक सोनुले 

 
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 म्हिाव ेका? ॥ १ ॥ 
 
दे रे हरी पलंगी काही 
पशूही ऐसे बोलत नाही 
चवर्ार ना आर्ार नाही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ २ ॥ 
 
पोरे घरात कमी नाहीत 
तयाचं्या खाण्यासाठीही 
ना करी तो उद्योग काही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ३ ॥ 
 
सहानुभतूी चमळत नाही 
मदत न चमळे कोिीर्ीही 
पवा न करी कशार्ीही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ४ ॥ 
 
जोचतर्ष रम सामुचद्रक हो 
स्वगच नरकाच्या कल्पनाही 
पशुत नाही त्या जो पाही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ५ ॥ 
 
बाईल काम करीत राही 
ऐतोबा हा खात राही 
पशू पिात ऐसे नाही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ६ ॥ 
 
संसारी दाचरद्र्य राही 
पाघंरून तयावर नाही 
प्रनचदती सगळे लोकही 
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तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ७ ॥ 
 
चलहीिे वार्िेही नाही 
उपदेश पटायर्ा नाही 
पशूनंा कळे ते न कळेही 
तयास मानव म्हिाव ेका ॥ ८ ॥ 
 
पशुत्वार्ी लज्जा नाही 
त्यालार् मानीतो सुखही 
पशुजीवार्ी लििे ही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ ९ ॥ 
 
दुसऱ्यास मदत नाही 
सेवा त्याग दया माया ही 
जयापाशी सदु्रि नाही 
तयासा मानव म्हिाव ेका? ॥ १० ॥ 
 
गुलामचगरीरे् दुुःख नाही 
जराही त्यास जािवत नाही 
मािुसकीही समजत नाही 
तयास मानव म्हिाव ेका ॥ ११ ॥ 
 
पशुपिी माकड मािुसही 
जन्ममृत्य ूसवांनाही 
यारे् ज्ञान जराही नाही 
तयास मानव म्हिाव ेका? ॥ १२ ॥ 
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३८ 
 
इंग्रिी माऊली 
 
(पद्य) 
 
पेशवाई गेली ॥ 
इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
चनराशरे्ा गदच अंधार 
नरक स्वगारे् भय अचनवार 
न्यनूगंडारे् मनी चवर्ार 
अशा या काळी, इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
दूर फेकुचन रूढी द्यारे 
परंपरेर्ी मोडुचन दारे 
चलहीिे वार्िे चशकून घ्यारे 
छान वळे आली..... इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
भटधमांच्या क्लृप्त्या नाना 
अज्ञानामुळे शूद्रजनानंा 
चपळती छळती बहु तयानंा 
पेशवाई मेली..... इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
भटशाहीरे् राज्य जळाले 
शहािे इंग्रज चवजयी झाले 
शूद्र जनानंा चहत हे ठरले 
मनूस्मृती मेली..... इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
शूद्र जनानंा ज्ञान सावली 
अचतशूद्रारं्ी पालनवाली 
इंग्रज सत्ता सुखकर झाली 
भयानकता गेली..... इंग्रजी माऊली आली ॥ 
 
देश इंचडया नाही कुिार्ा 
इरािी बहान यवन हुिारं्ा 
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 
शाळेमधुचन चशकुचन घेऊ ज्ञान चमळव ूर्ला ग र्ला 
शाळेत जाऊ र्ला ग र्ला 

 
दुसरा गट 
 

आहे काय ग दरबारात उगार् कटकट खेळू र्ला 
काही नाही या शाळेत फुगडी खेळ र्ला ग र्ला 
खेळायला जाऊ र्ला 

 
चतसरा गट 
 

तुमर् ंबोलिं पटत नाही घरर्ी कामं करू र्ला 
मदत आईस थोडी करूनी मोदऊ चतला र्ला ग र्ला 
आईस संतोर्ष र्ला ग र्ला 

 
र्वथा गट 
 

थाबंा थोडे काय कराव ेआईस चवर्ारू आचध र्ला 
खेळ, घरकाम की शाळा तीर् सागेंल बघू र्ला 
चतर्ा सल्ला घेऊ र्ला 

 
आई 
 

अचभमानाने जगण्यासाठी चशकून घ्या जा शाळेला । 
मनुष्ट्यार्ा खरा दाचगना चशिि आहे घ्या र्ला 
जा शाळेला जा शाळेला 

 
काम पचहलं चशकायर् ंआहे. दुसरं काम खेळ खेळा 
जमेल तेव्हा झाडि ंपुसि ंहात लावा घरकामाला 

जा आचध जा शाळेला 
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सगळ्या चमळून 
 

सरस्वतीच्या दरबारात चशिि घेिेस जाऊ र्ला 
चवद्यादेवीस प्रसन्न करूचन वर मागू चतजला र्ला 
अज्ञानार्ी दाचरद्रयार्ी गुलामचगरीही तोडू र्ला 
युगायुगारे् जीवन आपले फेकून देऊ र्ला र्ला 
 
नकोर् इच्छा आरामार्ी 
ईर्षा धरूचन चशििार्ी 
संधी घ्या तुम्ही छान आजचर् 
अनुकुलता बघ कालगतीर्ी 

 
न कुरकुरता न आळसता शाळेत जाऊ चशकू र्ला 
गुलामचगरीर्ी युगायुगार्ी बेडी तोडू र्ला र्ला 
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४० 
 
अज्ञान 
 
(पद्य) 
 
एकर् शत्रू असे आपला 
काढू चपटुन चमळुचन तयाला 
 
त्याच्याचशवाय शत्ररू् नाही 
शोधूचन काढा मनात पाही 
 

शधेाला का 
पाचहला का 

 
चवर्ार करूनी सागं लेकरा 
नाव तयारे् बोल भरभरा 
 

हरलास का 
कबूलर् का 

 
सागंते पहा दृष्ट शत्ररेु् 
नाव नीट रे ऐक तयारे् 
 

अज्ञान 
 
धरूचन त्याला चपटायारे् 
आपल्यामधुचन हुसकायारे् 
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४१ 
 
साणित्री ि िोणतबा संिाद 
 
(अभंग) 
 
साचवत्री : र्दं्र 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 : वाचंछती रजनी । सृष्टी काळोखात ॥ 

राहो अंधारात । सवच काळ ॥ ७ ॥ 
 

घुबडार्ी इच्छा । अशीर् असते ॥ 
देतसे सूयाते । शाप चशव्या ॥ ८ ॥ 
 
चवखारी रजनी । काळरात्र गेली ॥ 
सृष्टी प्रकाशली । सूयच तेजे ॥ ९ ॥ 

 
जोचतबा : खरे तुज बोल । हटला अंधार ॥ 

शूद्राचद महार । जागे झाले ॥ १० ॥ 
 

दीनदचलतानंी । अज्ञान सहाव े॥ 
अमानुर्ष व्हाव े। घुबडेच्छा ॥ ११ ॥ 
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कोंडला कोंबडा । तरी आरवतो ॥ 
पहाट सागंतो । लोकानंा 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 कें द्र ॥ 
मनुष्ट्यत्व इंद्र । पदी जाऊ ॥ १५ ॥ 

  



 

अनुक्रमणिका 

िोणतबाचंी भाेिे 
 

“हे पुस्तक चमसेस चमरे्ल 
व 

रेव्ह. चमरे्ल याचं्या प्रोत्साहनामुळे 
सौभाग्यवती साचवत्रीबाई फुले 

इने तयार करून 
पुिे 

येथे चशळा छापावर छापून 
प्रचसद्ध केले.” 

 
लेखचनक 

चालथस िोशी 
२५ चडसेंबर, १८५६ 
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१ 
 
अणत प्राचीन काळी 
 
१. मानि प्राण्याची उत्पत्ती 
 

या सवच अगम्य व अतक्यच आकाश पोकळीत नाना प्रकारच्या तत्तवाचं्या संयोगाने अगचित सूयचमंडळे 
व याचं्या ग्रह उपग्रहारं्ी उत्पत्ती होऊन, क्स्थतीप्रद जाऊन कालातंराने नाश पावतात आचि ही घडामोड 
उत्पात्ती क्स्थती व नाश या कालर्क्राच्या चनयमाने हरहमेश होत असून त्यास कोिी कोिी सृष्टीक्रम 
म्हितात. या सृष्टीक्रमाने आकाशात असलेल्या चकत्येक सूयचमंडळाच्या ग्रहावर क्स्थरर्र, जलर्र व खेर्र 
वगैरे प्रकारच्या जातीरे् जीव प्रािी असतील. आपल्या भमंूडलावर सवच प्राचिमात्रात मानव प्रािी श्रेष्ठ असून 
शिेातील चकडे सावलीत, उन्हात व पािथळ या चठकािी केव्हा व कसे उत्पन्न होतात, यार्ा शोध घेता 
शिेातील द्रव्यारं्ी रसायनचक्रया होऊन पचरक्स्थती आचि काळक्स्थती याचं्या रहाटीने चभन्न चभन्न चठकािी व 
चभन्न चभन्न काळात एकार् शिेाच्या पोचहटीच्या तीन भागातं जे जीवन उत्पन्न झाले त्यास चकडे हे नाव असून 
ते जसे उत्पन्न झाले त्याप्रमािे सवच प्राचिमात्रारं्ा जन्म झाला आहे. जीवसृष्टीत शवेाळ, नेरे्, झाडे, मासे, 
मगर, वाघ, प्रसह, घार, चर्मिी, पोपट, माकड व मानव हे प्राचिमात्र येत असून त्यारं्ा एकमेकाशंी 
चनकटर्ा संबंध असून त्याचं्यात सृष्टीक्रमानुसार फेरफार होतात. माकड पशुजातीर्ा कायापालट होऊन 
त्यापासून नूतन व चवजातीय मानवप्रािी तयार झाला असून ही गोष्ट जादूसारखी, र्ुटकीसरशी घडलेली 
नसून या चक्रयेला लाखो वर्षे लागली आहेत. हे मत डार्मवनने नुकतेर् प्रचसद्ध केले असून ते सत्य मानाव ेतर 
चनरचनराळ्या धमांतील मानव उत्पत्तीच्या मताला बाध येतो. वदेमत असे आहे चक, ब्रह्मदेवाच्या 
चनरचनराळ्या चठकािी असलेल्या जननेंचद्रयापासून ब्राह्मि, िचत्रय वैश्य व शूद्र या र्ार प्राण्यारं्ा जन्म 
झाला. पारशाचं्या धमचगं्रथात अहूरमज्द या देवाने मािसे उत्पन्न केली. बौद्ध अथवा जैन मताप्रमािे 
जुगलाचं्या जुगण्यामुळे प्रािी उत्पन्न झाले. चिस्ती मताप्रमािे प्रभनेू आदाम चनमाि करून त्याच्या एका 
कासोळापासून ईव्हा उत्पन्न केली. आदाम व ईव्हा जोडप्यापासून सारे मानव जन्मास आले. अशा 
तऱ्हेतऱ्हेच्या मताचवर्षयी वाटाघाट करता व धमचघोळात न गुरफटता त्यापंैकी कोित्यातरी एका मागाने 
मानव प्राण्यार्ी उत्पत्ती झाली असेल अशी कल्पना करून र्ालू. 
 
२. पशुपक्षी आणि मानि 
 

प्राचिमात्र उत्पन्न झाले तेव्हा त्यानंा जशी क्स्थती चमळाली चतच्या अनुरं्षगाने ते जगण्यासाठी 
चनसगांशी व इतर कलाकौशल्यामुळे चनरचनराळ्या गोष्टी प्राप्त होत असून त्या पशुपिास नसतात असे नसून 
त्यारं्ी कोटी प्रकवा घरटी, केस, लोकर, लव्हाळा व रेशीम यारं्ी चविकर र्मत्काचरक रीतीने तयार केलेली 
असते. ती पाहून र्मत्कार वाटून मन अगदी थक्क होऊन जाते. जगण्यासाठी ज्या गोष्टीर्ी गरज आहे त्या 
साऱ्या गोष्टींरे् ज्ञान पशुपक्ष्यानंा उपजतर् असून त्यास आपल्या जातीच्या व आपल्या पूवचजाप्रमािे सुख घेत 
येते. मनुष्ट्यप्रािी उत्पन्न होऊन तो पशूप्रमािे वागत होता. त्यारे् ते वागिे आज राचहले नाही. हजारो 
वर्षांपूवी पाकोळी नावारे् पाखरू स्वतुःस जशी कोठी बाधंीत होते त्यार्प्रमािे आजरे् पाकोळी पाखरू कोठी 
बाधंते. हजारो वर्षापूवीच्या कोठीत व आजच्या कोठीत चतळमात्र फरक नाही. पशुपिी चनबुचद्धी असल्याने 
त्यास आपली सुधारिा करता येत नाही. मानवारे् तसे नाही. तो जेव्हा जन्मला असेल तेव्हा तो एखाद्या 
चर्मिीच्या प्रकवा कावळ्याच्या चपलाप्रमािे चनव्वळ मासंार्ा गोळा असून अनेक पडलेले गोळे चकत्येक 



 

अनुक्रमणिका 

अजि पशुपक्ष्यारें् भक्ष्य बनले असतील. त्यातून चकत्येक वार्ले असतील. ते जीव घेऊन कोठे तरी दडून 
प्रािरिि करीत असतील. ते वाढून मोठे होऊन प्रहि पशूसी दगडधोंड्याच्या प्रकवा झाडाच्या टण्िक 
दंडुक्याच्या साहाय्याने झगडून ते आपला बर्ाव करीत असतील. त्यास मोठमोठ्या झाडाच्या बेर्कळ्यात 
प्रकवा डोंगरकपारीच्या खोलीत झोप घेऊन जंगलातील फळे प्रकवा जनावरे ठार मारून त्यारें् मासं 
ओरबडून खाल्ल्यावर, गुडघेमेटी होऊन, हात टेकून कुत्र्याप्रमािे र्टार्टा पािी पीत असतील. 
प्रजोत्पादनास पशुपक्ष्यानंा जन्मदात्यारं्ी ओळख नसून वय व नाते यारं्ा गुंता नसतो. अशार् प्रकारर्ी 
पशुवृत्ती प्राथचमक अवस्थेत मानवारं्ी असून मात-पुत्र, चपता-कन्या, ही जोडपी एकमेकासं अप्रलगून 
रचतसुख घेत असतील. युरोपातील मोठेमोठे इचतहास संशोधक सागंतात, प्रारंभीर्ा मािूस 
पशुपक्ष्याप्रमािेर् उघडा, नागडार् चफरत असे. त्यास त्यार्ी लाज वाटत नव्हती. पशुपक्ष्यातं व मानवात 
खािेचपिे, झोप घेिे, जीव रििे व कामेच्छा तृप्त करिे ही स्वाभाचवक लििे समान असलेचवर्षयी एका 
श्लोकात म्हटले आहे की 
 

आहारचनद्राभयमथुैनंर् । 
सामान्यमेतत्पशुचभनचरािाम् ॥ 
ज्ञान नरािामचधको चवशरे्षो । 
ज्ञानेनहीनाुः पशुचभुः समानाुः ॥ 

 
यार्ा अथच असा आहे की, खािे-चपिे, झोप, भय आचि मथुैन ही मनुष्ट्यास व पशूस सारखीर् 

आहेत. मनुष्ट्यास ज्ञान काय ते चवशरे्ष आहे म्हिून तेवढे नसल्यास ती पशूप्रमािे होत. पशुपक्ष्यास उपजत 
बुद्धी असून आपले मनोभाव प्रगट करण्यार्ी साधने आहेत. चकड्यार्ी भार्षा म्हटली म्हिजे स्पशचेद्रयाच्या 
खुिा होत. मुद्रा व र्लनवलन ही केवळ त्यारं्ी सहज भार्षा असून जनावरारं्ी व पक्ष्यारं्ी वगेवेगळी भार्षा 
आहे. अशा तऱ्हेच्या शोध बाकच रने लावला आहे. मनुष्ट्यार्ी प्रारंभीर्ी भार्षा पशुपक्ष्यासारखीर् चवचशष्ट 
आवाजार्ी व चनयचमत स्वर आचि शब्द यायोगे एकमेकारें् मनोभाव प्रगट करीत असतील. परंतु मानव 
प्राण्यारं्ी नव ेनव ेशोध घेिारी बुद्धी, पशूरं्ी चनबुचद्धी बुद्धी, आचि सवच सृष्टीर्ी रर्ना या चतन्ही गोष्टीर्ा बारीक 
चवर्ार केला असता इतर सवच प्रािी मानव प्राण्याच्या कह्यात राहून त्याचं्या सुखोत्पत्तीस साधनभतू व्हावे व 
सृष्टीतील सवच पदाथच त्यारे् सुखास कारिीभतू व्हावते अशी चनर्ममकार्ी योजना चदसते. सृष्टीतील एकंदरीत 
पदाथच द्रव रूपाने अथवा करि रूपाने उत्पन्न केले असून कायचरूपाने केले नाहीत. यास उदाहरि 
मनुष्ट्याच्या उपयोगी पडिाऱ्या दळिारे् जाते. मातीर्ी भाडंी वगैरे चजनसा करण्यास दगड माती आचद 
करून द्रव्ये आहेत. पि काये म्हिजे जाते, भाडंी वगैरे चजनसा स्वतुः चसद्ध उत्पन्न झालेल्या नाहीत. 
सृष्टीतील द्रव्यारं्ा अथवा पदाथार्ा हवा तो चजन्नस तयार करता करता मानवास पदाथारे् धमच, क्स्थती, 
गचत, महत्तव समजून घेण्यास आजपावेतो हजारो बुचद्धमान व उद्योगी मािसानंी आपले आयुष्ट्य खर्ी घातले 
आहे. या लोकाचं्या अवुभवचसद्ध ज्ञानाने व प्रयोगचसद्ध चसद्धातंाने भौचतकशाि तयार झाले. तसे पशूला 
करता येत नसून हार् भेद पशूत व मानवात आहे. 
 
३. रानटी अिस्रे्तील मानि 
 

मानवप्रािी रानटी क्स्थतीत असताना त्यास शिािे व विे प्रावरिे तयार करण्यार्ी माचहती 
नसल्यामुळे आपल्या दाढ्या, डोक्याचं्या चझपऱ्या, जटा लोंबत सोडून हातापायारं्ी लाबं लाबं नखे वाढवून 
चनव्वळ नागवे, उघडे चफरत असेल. त्यास मातीर्ी अथवा धातंूर्ी भाडंी करण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे 



 

अनुक्रमणिका 

पाण्याच्या कडेला गुडघेमेटी होऊन जनावराप्रमािे पाण्याला तोंड लावनू अथवा हातारे् ओंजळीने पािी 
चपऊन आपली तहान भागवीत असेल. त्यास तव ेव जाती घडण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे चपठार्ी भाकरी 
प्रकवा र्पाती चमळत नसेल. त्यास मेलेल्या मेंढरार्ी कातडी सोलून काढण्यार्ी माचहती नसल्यामुळे त्यास 
चबनवहािाने अनवािी प्रहडाव े चफराव े लागत असेल. तो रानटी अवस्थेत असल्यामुळे आपल्या स्वतुःच्या 
जगण्यासाठी व सुखासाठी दुसऱ्या चनबचल मानवास ठार मारून आपली भकू शमवीत असेल. त्यास दया, 
माया वगैरे काही माहीत नसल्यामुळे िीर्ा पाठलाग करून चतला पकडून, चतच्यावर बलात्कार करून 
मथुैन सुख घेत असेल. लाडंगा शळेीर्ा काळ असतो. त्याप्रमािेर् रगदार मानव दुबचल मानवारं्ा काळ 
असे. एकंदरीत सवच मानवजात एकार् वंशार्ी असून त्यानंा गोतावळा म्हिजे काय हे समजत नव्हते. 
 

कचबला हा शब्द तयार झाला नव्हता. यामुळे ज्या मानवाने चजच्या पोटी जन्म घेतला चतच्याशी 
संबधं ठेवनू 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 पशुपक्ष्यानंा चबलकुल माहीत नव्हती. या लोकारं्ी सुधारिा करण्याकरता दयाळू व 
परोपकारी इंग्रज भट आज प्रयत्न करीत आहेत व त्यानंा इंग्रज सरकार प्रोत्साहन देत आहे. 
 
४. मानिाची सुधारिूक 
 

मानवप्राण्यार्ी बुद्धी पशूसारखी चनबुचद्ध व क्रमयुक्त र्ालिारी नसून ती तीक्ष्ि व गचतमान 
असल्यामुळे त्यास कोित्याही करिीर्ा सारासार चवर्ार करता येतो आचि यार् चवशरे्ष गुिामुळे तो 
सुधारिुकीच्या मागे लागून सुधारू लागला. एक जातीय पशु कळप करून राहतात व एक जातीय पिी 
थव्याने चफरत असतात. हे पाहून मानवप्रािी टोळी करून राहू लागला. सृष्टीतील पदाथच, पशुपिी, 
पाण्यातले मगर, मासे वगैरे प्रािी हेर् खरे मानवप्राण्यारे् गुरू. त्याने प्रत्येकाला नाव े चदली. पुढे यातूनर् 
मानव टोळीर्ी भार्षा उत्पन्न झाली. दुसऱ्या टोळीर्ी दुसरी 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 
राहून सामुदाचयकचरत्या चशकार करीत असतील व चशकारीर्ी वाटिी समसमान करीत असतील. ते 
रात्रीच्या वळेी समुदायाने राहण्यासाठी रानावनात प्रकवा डोंगरपठारीत काट्या-कुट्याच्या झोपड्या बाधूंन 
राहात असतील. ही मानव टोळी र्ुकून दुसऱ्या जंगलात चशकारीस गेली असेल तेथे आपल्यासारखीर् 
मानव टोळी पाहून त्यानंा नवल वाटून त्यानंी तेथील टोळीवर हल्ला केला. या लढाईत त्यानंी तेथील 
टोळीर्ा पराभव करून त्या टोळीतील नारी व नर पकडून आिले. २-४ देखिे, तगडे नर ठेवनू बाकीच्या 
नारी, नरानंा ठार करून खाऊन टाकले असेल. लढाईर्ी कला एव्हापासून सुरू होऊन संघचटत राहून 
एवढे मोठे वाघ, प्रसह कू्रर व शूर असतानाही मानवानंी त्यारं्ी र्टिी करून टाकली. मनुष्ट्यप्रािी उत्तम 
तऱ्हेने चशकार करू लागला. चशकारीच्या चनचमत्ताने टोळ्या-टोळ्यारं्ी लढाई होऊन जी टोळी हरे, त्या 
टोळीतील पुरुर्ष व चिया पकडून आिल्यावर व देखण्या तरुि नराबद्दल त्या टोळीतील चियातं मत्सर 
उत्पन्न होऊ लागल्याने टोळीतील रािीला काही तरी बदंोबस्त करिे भाग पडून चतने काही चनयम घालून 
आपल्या टोळीत प्रर्ारात आिले असतील. यावरून रानटी अवस्थेत असताना मानवप्राण्याने एकमेकाशंी 
बोलार्ाली करण्यासाठी भार्षा, खाण्याचपण्यासाठी चशकारीर्ी कला, चनवातंपिे झोपण्यासाठी जवळजवळ 
उभारलेल्या भक्कम झोपड्या, शत्रचू्या भयामुळे त्याने शत्रसू तोंड देण्यासाठी आपल्या टोळीर्ी केलेली 



 

अनुक्रमणिका 

एकजूट आचि िी-पुरुर्षानंा मनसोक्त मैथुनसुख घेत याव े म्हिून प्रर्ारात आिलेल्या रूढी, वगैरे गोष्टी 
मानवप्राण्याने स्वतुः जगण्यासाठी व सुख भोगण्याकरता रानटी अवस्थेत शोधल्या. 
 

जंगलास विवा लागलेला पाहून त्याने चवस्तव तयार करण्यार्ा शोध लावनू त्यावर चशकार करून 
आिलेल्या प्राण्यानंा पके्क भाजून त्यारे् मासं खाऊ लागला. चवस्तवाच्या शोधामुळे प्रार्ीन मािूस झपाट्याने 
सुधारू लागला. तो दगडार्ी अिकुर्ीदार हत्यारे बनवनू चशकार करू लागला व शत्रशूी झंुजू लागला. 
लवकरर् त्याने भाडंी तयार करून त्यात खाण्यारे् पदाथच चशजवनू तो खाऊ लागला. अशा प्रकारे तो चदवस 
काढीत असताना त्यास अर्ानक धान्यार्ा शोध लागल्याने शतेी करू लागला. शतेी सोयीर्ी पडावी म्हिून 
ती मानवटोळी शतेीजवळर् वस्ती करून राहू लागली. वस्तीने व्यापलेली जमीन समाईक गावर्ी असून 
चतला पाढंरी असे म्हितात व अन्नधान्यारे् पीक काढिाऱ्या जचमनीस काळी असे नाव असून चतच्यावर 
गावात राहिाऱ्या सवच लोकारं्ा समान हक्क असे. काही आयचभट म्हितात, प्रार्ीन काळी गौरविारे् पोपटी 
नाकारे् आयच आले व गावात राहू लागले व त्यानंी गावातल्या लोकासं हुसकून लावले. गावात राहिारे आयच 
असल्यामुळे चतला पाढंरी म्हितात. त्यानंी गावकऱ्यांना प्रजकून दास करून त्यारें्कडून शतेीर्ी कामे करून 
घेऊ लागले. हे दास काळे असल्यामुळे शतेील काळी म्हिण्यार्ी त्यानंी वचहवाट पाडली. पि ही फुशारकी 
असून गाव हे पाढंर रानात पाढंऱ्या मातीनेर् बाधंण्यात येत असल्याने व शतेी ही काळसर व थोडी ताबंसर 
रंगार्ी असल्यामुळे त्यानंा अनुक्रमे पाढंरी व काळी ही नाव ेचमळाली. 

 
५. बळी रािाचे बणलस्र्ान 
 

प्रहदुस्थान देश इंचडयन मानव-वशंारे् उत्पचत्तस्थान असून फार प्रार्ीन काळी तेथे अखंड असलेल्या 
मानवसमाजाच्या अनेक टोळ्या राहात होत्या. आज ज्यानंा शूद्राचतशूद्र म्हिून ओळखले जाते ते तेथील 
मूळरे् रचहवाशी असून रानटी व कू्रर असलेले इरािी आयच ब्राह्मिादी चवप्र म्हिजे चवपचरत लोकापेंिा अचधक 
सभ्य, सुचवर्ारी व सुधारलेले असून त्यानंी आपल्या स्वदेशात म्हिजे बचलस्थानात चठकचठकािी गावे 
स्थापून स्वातंत्र्यार्ा सुखाने उपभोग घेत होते. त्यारं्ी स्वतंत्र राहण्यार्ी प्रवृत्ती व शत्रूपासून बर्ाव 
होण्यासाठी घेत असलेली तत्परता या दोन कारिानंी त्याचं्या अनेक टोळ्या आल्या. त्यारें्र् हल्लीरे् अवशरे्ष 
म्हिजे कोलमुड, मालरह, महार, नागं, संताळ गोंड वगैरे जाती असून गावकारिाने या इंचडयन वशंात 
महार, सोनार, सुतार वगैरे व्यवसायभेद उत्पन्न झाले. कोलीर्न ही एक इंचडयन महावशंार्ी शाखा असून 
या शाखेतील लोकारं्ी वस्ती छोटा नागपूर, प्रवद्यपवचत, कोल्हापूर या भागात आढळते. ह्या लोकारं्ी स्वतंत्र 
भार्षा असून खेड्यास हे खेडे ज्या जचमनीत बसले चतला माकंी व शते मंडी हे शब्द असून त्यारें् अथच माकंी 
म्हिजे पाढंरी व मंडी म्हिजे काळी असे आहेत. हे गावकरी पाढंरीत राहून रानात जाऊन शतेी करीत. या 
सवच इंचडयन लोकानंा िचत्रय हे उपपद असून त्याचवर्षयी सवांना अचभमान वाटत असे. इंचडयन लोकारं्ा 
म्हिजे हल्ली ज्यास शूद्रादी अचतशूद्र म्हितात त्याचं्या मूळ दंतकथा, मूळ रीचतचरवाज यारं् खोलवर तलाश 
घेत गेल्यास त्याचं्या पूवचजारं्ा इचतहास चमळतो. गावगन्ना िचत्रय लोक असून ते सारे एकमेकारें् बधूं लागत 
होते. त्याचं्यात उच्चनीय असा भेदाभेद नसून त्याचं्या प्रत्येक गावाला समता, स्वतंत्रता व समाधानता या 
तै्रचसद्धीमुळे सुख आचि आनंद यार्ा लाभ होत असे. 
 

हरएक खेड्यात महार, कुिबी, माळी, रठ्ठ आचि धनगर, िचत्रय, शतेकरी, असून ते बलीभक्त 
असल्यामुळे दरसाल आपल्या खेड्यास बरकत यावी व बलीने खेड्यातील प्रत्येक मािसास दीघायुष्ट्य 
देऊन सुखी ठेवाव े या हेतूने गावातील सारी रयत चमळून बळीयज्ञ करीत. हे पार् िचत्रय पांढरीत राहून 
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काळी कसून धान्यारे् उत्पादन काढीत. गावात कंुभार, लोहार, सुतार, न्हावी, धोबी हे पार् बलवंत. 
बलवंतर्ा अपभ्रंश बलुते असून त्यारें् महत्तव फार असे. प्रथम प्रत्येक गावात सारे िेत्रवासी रयतेर्ा एक 
समूह असून ते आपिास िचत्रय म्हिवनू घेत. पुढे त्याचं्यात 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 ग्रामपरं्ायत म्हितात. ही परं्ायत रयतेरे् राज्य असून 
ती सारी बलवतं असल्याने चतच्या गावराज्यास “बळीराज्य” म्हित. अशा प्रकारे बळीराज्य प्रहदुस्थान 
देशात गावगन्ना असल्याने या देशाला बचलस्तान हे नाव पडले. या अफाट बचलस्तानात प्रार्ीन काळात जे 
राज्यकते होते ते म्हिजे सापं्रतरे् कुिबी, मराठी, माळी वगैरे शूद्र व महार, मागं, र्ाभंार वगैरे अचतशूद्र 
लोकारें् पूवचज होते. यार्ा तुम्हाला अचभमान वाटायला पाचहजे; हे सागंायला नको. आपल्या भावी 
सुधारिेत या इचतहासार्ी आवश्यकता असून आचि तो असल्यावार्ून पुढे पाऊल टाकता येत नसून 
भतूकाळातील आपल्या पूवचजारं्ा पुरुर्षाथच व वतचमान काळातील आपले नीर्त्व यारं्ी पक्की ओळख 
झाल्याचशवाय आपिास इष्ट सुधारिा करता येिार नाही. 
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२ 
 
इणतहास 
 
१. बहामणनयन नाईट्स 
 

भतूकाळात घडलेल्या 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 गं्रथात 
माडंलेली असते त्यास नामा बखर ही नाव े असून भट भारे्षत इचतहास पुराि असे नाव आहे. तथाचप 
जगातील मानवाच्या गतकालात बऱ्या व वाईट घडलेल्या सत्य गोष्टींरे् दशचन ज्या गं्रथाने होते त्यास 
इचतहास म्हितात. भट लोक इचतहासात उपपुराि समजत असून मागे असे असे घडले याचवर्षयी गवशानी 
थाचपष्ट कथा व गप्पीष्टक गोष्टी ररू्न ठेवलेल्या. राजाला पुरोचहताने सागंाव्यात त्यास आधार तोर्. 
थापाड्या पुरोचहत प्रकवा त्यार्ा गप्पाड्या ऋर्षी हेर् गुरू होते. पुरोचहत व ऋचर्षगुरू बढाईखोर असल्यामुळे 
त्याचं्या पुरािानंा इचतहास म्हिता येत नाही. याचवर्षयी इचतहास तलाशी अमेचरकन आचि युरोचपयन 
लोकपुरािारं्ा तलाश घेऊन असा चनवाळा देतात, की पुराि ही चनव्वळ मतलबी पुस्तके असून त्यात 
ब्राह्मि लोकारं्ा मचहमा सागंून तो लोकाचं्या मतावर ठसवनू ब्राह्मिास ईश्वरापेिा भदेूव श्रेष्ठ समजून त्यार्ी 
पूजा-अर्ा करावी अशी चशकवि चदली आहे. 

 
यास्तव, असा तकच  संभवतो की, प्रार्ीन पुरािात अल्लारशीनी अनेक दंतकथा व कक्ल्पत गाथा ररू्न 

त्या घुसडून त्यार्ा चर्वडा बनवनू टाकला आहे. त्यानंी ब्रह्माचवर्षयी अनेक कक्ल्पत गोष्टी रर्ून व त्या 
ब्रह्मानेर् साचंगतल्या आहेत; असा चजत लोकाचं्या मनावर ठसा उमटावा म्हिून त्यानंी शरे्षशायीरे् दुसरे एक 
आंधळे भारूड रर्ले आचि त्याचवर्षयी इरािी आयच ब्राह्मिानंी चजत लोकासं गं्रथात साचंगतल्याप्रमािे 
वागण्यार्ा उपदेश केल्यामुळे ब्रह्मपुत्र स्वतुःस जेते समजून चजत मानवारे् भदेूव होऊन त्यास 
जनावरासारखे मानू लागले. आपले हे ब्रह्मकपट चजत लोकाचं्या ध्यानात येऊ नये याकचरता अथवा त्या 
गं्रथात पाचहजे तसे फेरफार करता यावते, गुलाम लोकानंा मुळीर् ज्ञान देऊ नये. असा धार्ममकपिार्ा डौल 
घालून त्यास धमचगं्रथ वार्िेर्ी मनाई केली. आपल्या आयचभटादी जातीचशवाय वदेादी धार्ममक गं्रथांर्ा 
मुखडा कुिास दाखवावयर्ा नाही असे वार्ाळ व मूखच ब्राह्मि म्हित असून त्यारें्र् शाि असलेले 
जातभाई परधमी, इंक्ग्लश, फ्रें र्, जमचन वगैर शोधक, म्लें च्छानी द्रव्यार्ी लालूर् दाखचवली की, सारे 
धमचचनयम व धमचरूढी गुंडाळून आपले धमचगं्रथ त्याचं्या हवाली करतात. यार्ी भटचभिकुानंा चबलकुल लाज 
वाटत नाही. भटचभिकुारं्ी पुरािे ही इचतहास नसून त्यास अरेचबयन् नाईट या नावासारखेर् बहमचनयन 
नाईट हे नाव र्ागंले शोभेल. 
 
२. खोटा इणतहास णलणहिारे भट 
 

पुरािे, कादंबऱ्या, काव्य, नाटके, प्रहसने, लळीत, लावण्या, पवाडे, मनोरंजक गोष्टी वगैरे 
वाङ मयारे् प्रकार असून त्यात र्चरत्र ही उद्बोधक व उपयुक्त असून त्याचं्या वार्नाने व मननाने बुद्धीच्या 
कुप्या भरून त्या आनंद सागराकडे जाऊ लागतात. र्चरते्र ही वार्कास सन्मागाला लावतात अशा अनेक 
चशष्ट, पुष्ट व दुष्ट लोकाचं्या र्चरत्रार्ा एक उत्तम संग्रह यालार् इचतहास म्हिता येईल. त्यात पुरािातील 
देवदेवताचं्या अदु्भत पराक्रमाच्या व अघचटत र्चरत्राच्या चवलिि हचकगती नसून प्रत्येक गोष्ट सत्य असते. 
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इरािी आयच ब्राह्मिात पायलीरे् पधंरा व आधोलीरे् सोळा अशी रगड खोटे रेकॉडच करून 
ठेवण्याच्या वचडलोपार्मजत सवयीने चवद्वान, शािी, पचंडत, ऋर्षी म्हिवनू घेिाऱ्या इचतहास म्हिून पुरािे 
चलचहिाऱ्या इचतहासकाराने जुन्यात नवे, नव्यात जुने असा जुन्या नव्यार्ा एकमेकाशी सरासरी मेळ घालून 
भारेरे् भारे पुरािे बनवनू त्यात येथील चजत लोकानंा नीर् व इरािी, हूि वगैरे आयच भटानंा उच्च लेखून 
प्रजकलेल्या इंचडयन लोकाचं्या दास्यत्वास सािात आचदनारायिार्ी संमती नमूद केली. पि हे भटानंी 
चलचहलेले गं्रथ खोटे व अज्ञानभचरत आहेत असे युरोचपयन इचतहासकारानंी चसद्द केले आहे. मानवास खरा 
इचतहास आपल्या पूवचजारं्ी व त्याचं्या कायार्ी माचहती देऊन त्यास स्वत्वार्ी जािीव करून देतो. भटारं्ी 
पुरािे ही आपले दास्यत्व ब्रह्मचवचहत आहे असे सांगून आमच्या मनास न्यनूगंड चनमाि करिारी असल्यामुळे 
ती आपला इचतहास आहेत असे म्हिवत नाही. आजही जन्मजात सवयीमुळे भटलोक इचतहास चलहीत 
असतात. 
 
३. बणलस्र्ानची सुधारिूक 
 

जगातील कोित्याही देशार्ी सुधारिा त्याच्या नैसर्मगक अनुकूलतेवर व तेथे राहिाऱ्या 
मानवजातीच्या बुचद्धमते्तवर अवलंबनू असून या तत्तवानुसार आपला बचलस्तान देश सुधारिुकीच्या 
चशखरावर जाऊन पोहोर्ला होता. हा देश बलवतं बलुत्यारं्ा असून त्यास रानटी इरािी सप्तप्रहदू, सप्त 
म्हिजे सात व प्रहदू म्हिजे इंचड-सात बलाढ्य इंचडराजार्ा देश; इंचड शब्दार्ा अपभं्रश प्रहदू हा शब्द असून 
ग्रीक लोक त्यास इंचडस व पुढे इंचडका म्हिू लागले. इंग्रजानंी इंचडयन लोकारं्ा खराखुरा देश म्हिून 
इंचडया हे नाव चदले. इंग्रज लोक ब्राह्मि, िचत्रय व वैश्य या लोकासं नेचटव्ह म्हिजे शूद्र समजतात. शूद्र 
यार्ा अथच गुलाम व अचतशूद्र यार्ा अथच महागुलाम. ब्राह्मि शूद्र शूद्रादी अचतशूद्र नीर् पशूसारखे मानतात. 
पि हे ब्राह्मि लोक आपल्या देशात येण्यापूवी आपल्या देशातील आजच्या कुिबी, माळी, मराठी, महार, 
मागं, कैकाडी, वगैरे लोकारें् एकर् पूवचज असलेले लोक सुधारिुकीरे् सुख भोगीत होते. परृ्थवीतलावर 
असलेले सारे देश रानटी असताना आपला बचलस्थान देश सुधारिुकीच्या जोरावर आकाशाला गवसिी 
घालीत होता. त्यार्ी सुधारिूक पाहूनर् जगातील चभन्नचभन्न देश सुधारिुकीच्या मागाला लागले, असे 
युरोपातील इचतहासकारारें् मत आहे. त्यानंतर हजारो वर्षांनी ग्रीस देशात सुधारिूक झाली. त्या देशातील 
होमर नावाच्या कवीने इचलयड व ओचडसी हे काव्यगं्रथ चलचहले व त्या देशार्ा इचतहास चहराडटसने 
चलचहला. जगातला पचहला इचतहासकार चहराडटस हा असून यचूसडीडीज हा दुसरा इचतहासकार असून 
याच्याप्रमािे नावाजलेला इचतहास सॉक्रटीसर्ा चशष्ट्य चजनोफन हा होय. 
 

ग्रीस देशातील लोकराज्यार्ा नंदादीप चवझण्याच्या काळात चडमॉस्थेनीस हा इचतहासकार झाला. 
माचसडोन देशार्ा राजा चफलीफ याने सवच ग्रीस देशातील लोकराज्ये प्रजकीत असता त्यास चडमॉस्थेचनसने 
फार चवरोध केला. पि अखेरीस चफलीप चवजयी झाला. चफलीपच्या मुलगा अलेक्झाडंर याने इचजप्त, 
इराि वगैरे देश प्रजकून प्रहदुस्थानवर स्वारी केली. ग्रीकच्या भरभराटीच्या काळात सॉके्रटीस प्लेटो, 
अॅचरस्टॉटल वगैरे चवद्वान मंडळी झाली. अलेक्झाडंरनंतर त्याच्या वशंजानंी एक शािीय शाळा उघडली 
होती. या शाळेत चशिि घेऊन युरोपातील चकत्येक लोक शहािे होऊन त्यानंी सुधारिुकीत भर घातली. 
यार् शाळेत भचूमचतशाि बनचविारा युक्क्लड, खगोल शोधिारा चहपारकस, वाफेने र्ालिारी गाडी तयार 
करिारा हेरो, हे लोक चशकून शािज्ञ बनले होते. ग्रीकमध्ये गुलाम व रोमन याचं्यात भाडंिे लागून ग्रीस 
देशात अशातंता माजली. शवेटी ग्रीकारं्ी सुधारिूक रोमी सुधारिुकीत चवलीन होऊन तो देश रोमी 
लोकारं्ा बनला. या लोकासं ग्रीक लोक रानटी समजून त्यारं्ी येथील इरािी ब्राह्मि जशी अवहेलना 
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करतात त्यार्प्रमािे ते रोमी लोकानंा हीन लेखून चधक्कारीत. पि यार् रोमीनी ग्रीक येथील रानटी व 
दाडंग्या गुलामारें् सहाय्य घेऊन ग्रीकर्ी धूळधाम केली. ग्रीसीत लोकारं्ा रोमीन लोकानंी चकत्ता घेऊन 
आपल्या साम्राज्यातील प्रजासत्ताक राज्यासंबधंाने एकंदर सवच युरोप, एचशया व आचफ्रका या खंडातंील 
देशातं चवद्या, ज्ञान व धन यारं्ी वाढ करून प्रजेला सुख चदले की, त्याचं्यामध्ये चलव्ह, प्लूटाकच , टाचसटस 
वगैरे इचतहासकार व नामाचंकत केटो, मेरीयास, सीझर, चससरो वगैरे वक्ते होऊन ते आपल्या देशात श्रेष्ठत्व 
पावले. रोमीनानंा काथेजी लोकाशंी सतत झगडावे लागून आपले राज्य राखावे लागे. रोमीर्ा अनेक वेळा 
पराभव केला पि रोमी लोकारें् रिधीर व रिशूर महाप्रतापी सेनापतींनी हानीबालला (इ.स.पू. १४६) धूळ 
र्ारून काथेजी लोकासं यथाक्स्थत शासन केले. इंग्लंड, स्पेनपासून, आचशया मायनरपयंत आचफ्रका 
खंडार्ा, उत्तर चकनाऱ्याजवळरे् देश एवढा मोठा प्रदेस रोमीन राज्यात नादंत असून या लोकानंी इंग्लंड 
देश जेव्हा प्रजकला; तेव्हा हल्लीरे् इंग्रज लोक रानटी असून ते आपल्या गोऱ्या अंगाला कोळशार्ा काळा रंग 
फासून त्यावर रंगीबेरंगी चटळे व पटे्ट काढून कंदमुळे खात. या जंगली इंग्रज लोकानंा रोमी लोकानंी 
सुधारिुकीरे् धडे चदले. ते रोमी आपल्या हातात र्ारश ेवर्ष े छडी घेऊन आपल्या साम्राज्यातील लोकासं 
विप्राविार्ा व भाडं्याकंुड्यारं्ा उपयोग करण्यार्ी माचहती देऊन त्या लोकास लोकसत्तात्मक राज्य 
करण्यास वळि लावीत होते. या रोमी लोकाचं्या महाप्रतापी जुचलयस सीझरने आपल्या एकंदर सवच 
कारकीदीत अनेक देशातंील राजे-रजवाडे धुळीस चमळवनू सवांवर वर्क बसवनू, आपल्या मूळ 
प्रजासत्ताक राज्यरूप मातेवर डोळा ठेवनू, प्रजेला आपले दासानुदास 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 ऑक्टेक्व्हअन सीझर यास लोकानंी आगस्टस ही पदवी देऊन बादशहा बनवनू 
टाकल्याने, सरदार दरकदारारं्ी भालेराई सुरू होऊन प्रजासत्ताक राज्यार्ी इमारत कोसळून बारा 
सीझराचं्या कारकीदीरे् इ.स. ४१० अखेरीस रोमन लोकाचं्या वैभवार्ी राखरागंोळी झाली. रोमी 
पातशाहीर्ा फँ्रकन, जमचन, ट्युटन वगैरे रानटी लोकानंी ज्याप्रमािे इंचडयन लोकाचं्या बलाढ्य 
बचलस्थानर्ा रानटी इरािी ब्राह्मिानंी फडशा पाडून इंचडयन सुधारिूक उर्लली त्यार्प्रमािे जेत्या 
टोळ्यानंी रोमी सुधारिूक उर्लली; पि त्यानंा आपल्याकडील भटुकड्याप्रमािे इंचडयन सुधारिुकीस 
आपले नाव देऊन ती पुढे रेटीत रेटीत, आजपावतेो खरे पाहू गेल्यास जशी चटकचवली; तशी चटकचवता 
आली नाही. खरे पाहू गेल्यास ग्रीसन रोमन व त्यानंा प्रजकिारे रानटी सेक्सन, टलटन, फे्रकन, जमचन, 
इराि आचि ब्रह्मन हे फार वर्षापूवी एकार् कुळात जन्मले असून जन्मजात भटकेचगरी व लूटमार करण्यात 
प्रवीि, घुसखोरीत पटाईत असून एखाद्या देशात ते घुसले की, तो देश आमच्यार् बापार्ा समजून तेथील 
लोकासं गुलाम समजून मोठ्या तोऱ्याने व डौलाने राहात. या जातींपैकी इरािात राहिारे रानटी ब्रह्मन हे 
होते. याचं्यार् रानटी भाऊबदंानी युरोपातील रोमीराज्य मोडून काढून साऱ्या युरोपभर धुमाकूळ घातला. 
त्यात मोगल, हूि, तातचर या रानटी टोळ्यानंी सारा युरोप जाळून पोळून त्यार्ी राखरागंोळी करून धुडगूस 
घातला. सवच सुधारिुकीर्ा लोप होऊन आख्खा युरोप अज्ञान, दाचरद्रय यायोगे चपर्ून गेला. ग्रीसन व 
रोमन लोकारें् चशखरावर पोहोर्लेले वैभव कोसळून तेथील लोक सुधारिुकीतून पतन पावनू 
रानटीपिाच्या दरीत फेकले गेले. या इचतहासावरून मनाला असा बोध होतो की, कोित्याही देशारे् वैभव 
व त्यार्ी सुधारिूक चर्रकाल चटकून राहात नसून त्या देशाला केव्हाना केव्हातरी नीर्त्व प्राप्त होते. ते 



 

अनुक्रमणिका 

नीर्त्व कायम राहिारे नसून त्या त्या देशास पुन्हा उच्चत्व स्थापता येिे संभवनीय असते, असे आजच्या 
इचतहासावरून सागंता येते. 
 
५. बळीराज्य येईल तेव्हा 
 

अहो, कुिबी, माळी, मराठी, महार, मागं, कैकाडी वगैरे जातीरे् पूवचज हे प्रार्ीन काळात एकार् 
कुलारे् असून ते महाप्रतापी व चवख्यात राज्यधुरंधर बचलस्थानार्ा कारभार सुखाने करून साऱ्या जनतेला 
सुधारिुकीचवर्षयी फूस देऊन रयतेला आनंद देत होते. त्यार् वळेी सारे बचलस्थान वैभवाने सुख भोगीत 
होते. पि आज त्यारे् वशंजास शत्रतु्व प्राप्त होऊन दुुःखे सहन करावी लागत आहेत. पि त्याबद्दल हाय 
मोकलून स्वस्थ बसून आपली दुुःखे दूर होिार नसून ती नाहीशी करण्यासाठी आपि कमरा बाधूंन 
उद्योगास लागले पाचहजे. महार, मागं हे लोक अस्पशृ्य नसून भटचभिकु अस्पशृ्य आहेत. ब्राह्मि लोक प्रहदू 
म्हिण्यार्ा बहािा करीत असून त्यारं्ा धमच तै्रविार्ा असून शूद्र म्हिजे रयत होय. ती प्रहदू असून 
इंचडयातील आहे. पाविेतीन हजार वर्षापूवी शूद्रराजा र्दं्रगुप्त हा महाप्रतापी राजा होऊन गेला. त्याच्या 
येथे मगेॅक्स्थनीस नावार्ा ग्रीक लोकारं्ा वकील असून त्याने प्रहदुस्थानर्ी सचवस्तर माचहती चलहून त्यास 
इंचडका इचतहास असे नाव चदले होते. त्याने अनेक लेख चलहून ठेवले असून त्यावरून त्या वळेच्या इंचडयन 
लोकारं्ी माचहती चमळते. तो एके चठकािी असे म्हितो की, “इंचडयन व त्याचं्या इंचडका देश हा कोिी 
प्रजकला आहे हे खरे नसून ते युद्धात प्रजकले गेलेले लोक नाहीत.” मगेॅक्स्थनीसरे् हे म्हििे सत्य असून 
इरािी ब्राह्मवादी चवप्राचं्या स्वारीनंतर ग्रीक, इरािी, तुकच , हूि, तातचर, मोगल, पठाि, मुसलमान वगैरे 
लोकाचं्या स्वाऱ्या व इंग्रज लोकाचं्या स्वारीपयंत परकीय रानटी लोकानंी चमळचवलेले जय चवशरे्ष महत्तवारे् 
नसून प्रारंभी इरािी भटाब्राह्मिानंी केलेली स्वारी ही महत्तवार्ी असून, त्यामुळे येथील लोकासं आजपावेतो 
त्यारे् गुलाम होऊन राहाव ेलागले. त्यार्ी ही गुलामचगरी नष्ट करिेर्ी संधी त्यास इंग्रजाचं्या स्वारीमुळे 
प्राप्त झाली. म्हिोन तीही फार महत्तवार्ी व शुभ होय. रानटी आयच ब्राह्मिादी चवपचरत चवप्र काही वर्षे 
इंचडयन लोकावंर राज्य करू लागल्यानंतर त्यानंी स्वचहतारे् ब्राह्मिाकंरता एक व येथील प्रजकलेल्या 
लोकाकरता एक असे कायदेकानून करून ते त्याचं्यावर जुलमाने लादून त्यानंा शूद्र, यार्ा अथच नीर्, 
अचतशूद्र यार्ा अथच परम नीर् मानून बचलस्तानात पके्क बस्तान बसचवले. पि कालातंराने ते ज्या इरािातून 
आले त्यार् देशातून येिाऱ्या रानटी लोकानंी आयचब्राह्मिानंा स्वस्थ बसू चदले नाही. 
 

शक, कुशान, इराि वगैरे लोकानंी प्रहदुस्थानातील चठकचठकािी असलेल्या राज्यावंर र्ौफेर हल्ले 
सुरू करून त्यानंा जेरीस आिून त्राचह भगवान करून सोडले, पि धूतच आयचभटानंी त्यास बाटगे आयच 
बनवनू टाकून आपल्यात सते करून घेतले. पुढे तर मुसलमानाचं्या स्वाऱ्यामुळे त्यारं्ी र्गंळ होऊन कोिी 
पेशव े तर कोिी कारभारी तर कोिी पंतोजी बनून मुसलमानाकंडे, जी ही हूजूर करीत र्ाकरी करून 
आपली पोटे भरू लागले. पि याचं्या बापजाद्यानंी ज्या इंचडयन वशंाच्या प्रतापी थोर लोकावंर शूद्रादी 
अचतशूद्ररूपी गुलामचगरी लादली ती आजपावतेो चटकून धरून चकतीक राजे आले आचि मेले. चकत्येकानंा 
म्हसनवटीत पुरले आचि जाळले. तरी भटानंी आपली पकड जराही चढली पडू चदली नाही. ती आजपावतेो 
जशीच्या तशीर् आहे. आयचभट लोकानंी इरािातून येऊन येथील दैत्य रािस मारून मोठमोठे पराक्रम 
ब्राह्मिानंी केले हे पुरािात वार्ायला चमळून कथाकीतचनातही ऐकायला चमळते. पि हा भटारं्ा इचतहास 
असत्य असून, असत्य ज्ञान अज्ञानापेिाही भयंकर वाईट असून ठाऊक नसलेल्या वाघाच्या गुहेत चशरून 
चतर्ा शोध घेण्यात आपली प्रािहानी करण्यासारखे होय. भटानंी चलचहलेली पुरािे भटारं्ा इचतहास असून 
त्यात सत्यार्ा लव आहे. हे कोिालाही चसद्ध करून दाखचवता येिार नाही. शूद्रादी अचतशूद्रार्ा म्हिजे 
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येथील इंचडयन लोकारं्ा खरा इचतहास अद्याप कोिी शोधून चलचहला असला तरी तो इरािीभट जसे मूळ 
इरािी रक्तारे् आढळत नाहीत, त्याप्रमािे इंचडयन लोकारं्ा मूळ इचतहास आपल्याला वार्ावयास चमळत 
नाही. पि त्यानंा त्याचं्या डोळ्यासमोर गेली दोन हजार वर्षांर्ी ब्राह्मिादी राजेरजवाड्यार्ी सौदेचगरी व 
दडपेचगरी असून ती त्यानंी हंू की र्ू ंन करता सहन करून ते जगले. यातही त्यारं्ा फायदा असून ज्याप्रमािे 
एखाद्या पेरूच्या बागेतील झाडानंा ताव चदल्यानंतर खतपािी घातले, तर ती बाग जशी फुलते त्याप्रमािे 
शूद्रादी अचतशूद्रास ताव चमळाला असून त्यास चब्रटीश अमदानीत चवद्यारूपी खतपािी चमळून शुद्राद्री 
अचतशूद्रबाग जोमाने फोफावनू डौलदार होईल. मग स्वप्नात पे्रमी धूतच आयच-धमचलंड चभिकुास भट्टा, मागं, 
कुिबी, मराठी, माळी यानंा शूद्र म्हिून नीर् म्हिण्यार्ी जुरचत होिार नाही. त्यावळेी शूद्रादी अचतशूद्र चवद्या 
संपादन करून ते आपल्या इंचडयन पूवचजाप्रमािे प्रहदुस्थानात लोकसत्ताक बळीराज्य स्थापन करून 
राज्यकारभार करू लागलेले चदसतात असे मी खात्रीपूवचक भचवष्ट्य करतो. 
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३ 
 
सुधारिूक 
 
प्राचीन काळचे आपले र्ोर पुरुे. 
 

शूद्रादी अचतशूद्रानो! आपि सारे एकार् वंशारे् असून आपल्या बचलस्थानात जेव्हा गाव ेउभारली 
तेथे कालातंराने ग्रामपंर्ायती स्थापन होऊन चतच्या गरजेप्रमािे महार, लोहार, सुतार, सोनार, पोतदार, 
वाघार, राविार, वतचिार, पाथार, खात्यार, र्ाभंार, लोिार वगैरे व्यवसाय उत्पन्न होऊन ते करिाऱ्या 
लोकानंा पुढे पुढे ती नावे रूढ होऊन गेली असली तरी त्याचं्यात चतळमात्र भेद पडला नसून ते सारे एकार् 
इंचडयन रक्तारे् व इंचडयन वशंारे् अस्सल शभंर नंबरी आहेत. ते सारे प्रार्ीन काळ्या इंचडयन लोकारें् 
वशंज होत. ते ब्राह्मिासारखे चद्वज व चत्रज असे असून एक जाती प्रकवा एक गोत्री असून प्रार्ीन काळापासून 
त्याचं्यामध्ये र्र्षचिी, चित, चवश, कृष्टी, चगर असे गावगाड्याच्या व्यवस्थेमुळे पार् भेद असून र्र्षचिी म्हिजे 
गावकामगार व गावकुलाकार, चित-घरे करून राहिारे, चवश-गावाबाहेर जाऊन दुसऱ्या गावात आपल्या 
गावर्ा माल चवकिारे, कृष्टी यार्ा अथच महार असून ते शतेी करिारे, गावच्या वनात अथवा डोंगरात राहून 
तेथेर् शतेी करून उपजीचवका र्ालचविारे, चगरी; असे पार् भेद असून त्या सवच भेदाच्या शब्दारं्ा अथच 
िचत्रय, मानव, रयत असा आहे. बचलस्थानातील हे िचत्रय लोक आपल्या आई-वचडलारं्ा चकत्ता घेऊन 
आपल्या रूढीत लाईक फेरफार करून कालगतीबरोबर मजल दरमजल करीत सुधारिुकीर्ी फळे 
उपभोगीत होते. 

 
सुधारिूक या शब्दाला इंग्रजी भारे्षर् चसक्व्हलीझेशन हा शब्द असून या शब्दाने मानवाने आपल्या 

सवांगीि उन्नतीसाठी केलेली धडपड असा व्यापक बोध असून सृष्टीच्या उत्पचत्तकाळापासून तो आजपावतेो 
त्याने आपल्या सुखासाठी आचि जगण्यासाठी जी काही मेहनत घेऊन प्रयत्न करून आपली सवांगीि प्राप्ती 
केली चतलार् सुधारिूक म्हितात. 

 
आहार, प्रनद्रा, भय, मथुैन या र्ार जीव वृत्तया सवच प्राचिमात्रानंा असून त्यात आपिास अचधक सुख 

व अचधक आयुष्ट्य लाभाव ेया स्वाभाचवक इच्छेने ते सतत धडपडत असून त्यात मनुष्ट्यप्राण्याने अभतूपूवच यश 
चमळवनू एकंदर सवच प्रािीमात्रावर व सृष्टीक्रमावर वर्चस्व स्थापन केले. अशा प्रकाररे् वर्चस्व इतर 
प्राचिमात्रावर स्थापन करता येत नसून त्यास त्यारं्ी बुद्धीलटा अंगबठा यारं्ी प्रचतकूलता असल्यामुळे 
मनुष्ट्येत्तर प्राण्यास मानवप्राण्यासारखे कतृचत्व व्यक्त करता आले नाही. मानवारे् कतृचत्व हे ईश्वरकृत नसून 
ते त्याच्या दीघचकालीन अनुभवाने दीघचदशी प्रयत्नाने आचि तीव्र बुचद्धमते्तने केलेल्या सुधारिुकीरे् फचलत 
होय. पशुपक्ष्यानंा आपल्या आहारात बदल करावसा वाटत नाही. मनुष्ट्य प्रथम कच्चे मास व फुले खात होता 
तो आज नानाप्रकारर्ी पक्वाने्न बनवनू संुदर ताटात थाटामाटाने जेवतो. पशुपक्ष्यारें् पूवचज जसे झोपत होते, 
तसे आज त्यारें् वशंज झोपतात. मनुष्ट्यप्रािी पूवीच्या मािसाप्रमािे झाडाच्या खोलीत प्रकवा गुहेत न झोपता 
संुदर इमारतीत तो झोपू लागला. प्रार्ीन काळच्या पशुपक्ष्यानंा जे भय होते तेर् भय आजच्या पशुपक्ष्यानंा 
वाटते. मनुष्ट्यप्रािी बदुंका, तोफा बनवनू चनभचय होऊ पाहतो. मथुैनसुखासाठी त्यार्ी पशुपक्ष्यासंारखी 
परंपरागत रीत नसून त्यातही त्याने बदल करून आपल्या सुखात वाढ केलेली आहे. साराशं, पशुपक्ष्याचं्या 
आहार, प्रनद्रा, भय, मथुैन 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 लोकाचं्या सुधारिुकीरे् प्रार्ीनत्व आजच्या शूद्राचदअचतशूद्राचं्या र्ालरीतीर्ा व आर्ारचवर्ारारं्ा 
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 पाळून एकमेकाशंी बधुंभावाने वागून गुिवान, शीलवान व ज्ञानवान िीपुरूर्षास उते्तजन 
देऊन चनबचल व अबल मानवावर खट व उद्धट भटाप्रमािे अत्यार्ार व व्यचभर्ार न करता आपल्या बळार्ा 
व ज्ञानार्ा उपयोग परोपकाराकडे करीत असे. येथील सवच लोकानंा समता, स्वातंत्र बंधुत्व या 
मानवधमाच्या महान तत्तवारें् बाळकडू चमळत असल्याने त्यारं्ी प्रत्येक चपढी उत्तरोत्तर शहािी व बलशाली 
चनपजून ती प्रगतीर्ा मागच आक्रमीत बचलस्थानच्या सुधारिेत भर घालीत असे. हे िचत्रय त्याचं्या ठायी 
धाडस, साहस, शौयच, प्रामाचिकपिा, भतूदया वगैरे गुि वास करीत असून त्याचं्या सवच देशातंील 
खेडोपाडी बळीराज्याच्या तत्तवावरून स्वावलंबी व स्वायत्त लोकसत्ताक राज्ये र्ालू असून त्या राज्यात 
र्ोरी, प्रशदळकी, दरोडेखोरी, वाटमारी, फंदचफतुरी वगैरे गुन्हे करिाऱ्या गुन्हेगार लोकासं देहदंडार्ी 
चशिा चमळत असे. तेथील लोकामध्ये ग्रीक, रोमन लोकासंारखी दुसऱ्या मानवास पकडून प्रकवा बाजारात 
चवकत घेऊन त्याच्याकडून गुराढोरासारखे काम करून घेिेर्ी रीत प्रकवा दुसऱ्यार् देशावर स्वाऱ्या करून 
तेथील लोकानंा गफलतीने व मायावी रीतीने प्रजकून त्यानंा शुद्रादी अचतशूद्र म्हिून पशूसारखे वागचवण्यार्ी 
आयचभटासारखी वचहवाट नव्हती. यावरून येथील प्रार्ीन इंचडयन लोक सभ्य व सज्जन असून सुधारलेले 
होते यारे् दाखले भटा-चभिकुानंी पुरािादी बनवलेल्या चखर्डीतही सापडतात. 

 
प्रार्ीन काळी इंचडयन लोक छोटी मोठी गाव ेबसवनू राहात असून लंका, चत्रपुरा यासारखी सुविच 

नगरेही त्याचं्या हाती होती. त्यानंा सवच गोष्टींरे् ज्ञान असून ते कलाकौशल्यार्ी कामेही करीत असत. ग्रहारें् 
वधे घेिे, ग्रहिे वतचचविे, परं्ागं तयार करिे या गोष्टी रानटी आयांच्या नसून इंचडयन लोकाचं्यार् आहेत. ते 
मौल्यवान विे व बहुमोल अलंकार वापरीत असत. आचि यार् लोकारें् आपि सारे शूद्रादी अचतशूद्राचं्या 
जातीतील लोक असून प्रार्ीन काळी त्याचं्या पूवचजाचं्या नाग, सपच, चगधाड वगैरे पशुपक्ष्याचं्या नावाच्या 
टोळ्या असून त्याच्या नावावरून त्याचं्या वशंजास देवक प्राप्त झाली असावीत. आज त्याचं्या वशंजाचं्या 
ज्या ज्या जाती आहेत त्या जातीतील जी कुळे आहेत आचि त्या कुळार्ी जी देवक आहेत त्यावरून त्याचं्या 
पूवचजाचं्या सुधारिुकीर्ा थोडाफार अंदाज बाधंता येतो. शूद्रचदअचतशूद्र बधंूंनो! असे आपले पूवचज गुिी व 
ज्ञान असे श्रेष्ठ दजारे् मानव असून त्यारें् पूजन स्तवन आपि या काळातही हरघडी करून “इडा चपडा टळो 
आचि बळीरे् राज्य येवो” अशी इच्छा व्यक्त करीत असतो. चशतावरून भातार्ी परीिा करावी प्रकवा 
तोंडातून “त” शब्द काढला की ताकभात ओळखाव ेया म्हिीला धरून भटानंी येथील आपल्या इचतहासार्ी 
पुरािाचं्या रूपाने बनचवलेल्या चखर्डीर्ी माचहती घेऊन ती र्ागंली की वाईट हे ठरवाव.े बनचवलेल्या पुराि 
चखर्डीत तादूंळ कोित्या देशार्ा, डाळ कोित्या प्रदेशार्ी, ती तुरूर्ी की म्हसूर्ी आहे, बदाम, चपस्ते, 
मनुके अफगािी की इरािी, वलेदोडा, चमरी, जायफळे, लवंगा, जावा सुमात्राहून आिल्या की येथल्यार्, 
चमरर्ी ताजी चहरवी की वाळलेल्या लाल, चमरर्ी, मीठ वगैरे सवच पदाथच या देशातले आहेत की इरािी 
देशातले आहेत. इरािी ब्राह्मिानंी पुरािारं्ी चखर्डी तर छान बनवली असून चतच्यात दोन गुि असून ती 
भटानंी खाल्ली की तो भदेूव बनतो व भटेतरानंी चतर्ा नमुना र्ाखला तरी चतरे् सारे चवर्ष त्याच्या अंगात 
चभनून तो पशू बनून भट लोकारें् पाय धुऊन त्या घािेरड्या पाण्याला तीथच समजून ते चपण्यारे् वडे लागते. 
असा पुराि चखर्डीर्ा मचहमा असून त्यार्ा अनुभव खल्लडे व भाबडे अशा शूद्रादी अचतशूद्रातील चनरुद्योगी 



 

अनुक्रमणिका 

चरकामटेकड्या व बायाबापड्यास राम, चवठ्ठल, चवष्ट्िू मंचदरात घेत असून भटानंी बनचवलेल्या पशुतुल्य 
प्रपरं्ात भर टाकीत आहेतर्. देव, देवके, पोर्थयापुराि ही इरािी भटानंी आपल्या उपजीचवकेसाठी 
बनचवलेली साधने असून त्यायोगे देव देवार्ा छंद, पूवीर्ा जन्म आचि मेल्यानंतरर्ा जन्म यार्ी वासना 
आचि स्वगच नरकारे् भय उत्पन्न झाल्याने देवावर सवचस्वी अवलंबनू राहण्यार्ी व उद्योग न करण्यार्ी शूद्रानंा 
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 पूवचजानंी आयचभट ब्राह्मिाशंी शकेडो वर्ष े मुकाबला करून त्यानंा अनेक वेळा चपटाळून 
योग्य तो धडा देऊन आपल्या बचलस्थानरे् स्वातंत्र्य राखले होते. कश्यप हा शूद्रादी अचतशूद्रार्ा मूळ पुरुर्ष 
पुरािात साचंगतला असून तो शुद्रादी 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 कश्यपारे् वंशज असून त्यानंी इरािी आयच भटाचद्वजारं्ा अनेकदा पराभव करून त्याचं्या 
इंद्रास इरािी देशात हाकलून लावले आचि साऱ्या परृ्थवीरे् इंद्रपद शकेडो वर्षच उपभोचगले. हा इचतहास 
मत्स्य पुरािाच्या १७ व्या अध्यायात चमळतो. अल्लड व खुल्लड वदेात देखील अनायच लोकाचं्या प्रर्डं आचि 
अभेद्य चकल्ले सुविांनी मढचवलेली नगरे, चत्रपुर नगरर्ा रर्ना, अनायांर्ी चसहासंने, त्याचं्या चियारें् सौदयच, 
त्यारं्ी इतराशंी वागण्यार्ी रीत, त्याचं्या राज्यारं्ी राज्यव्यवस्था, त्यानंी केलेले यज्ञ, याग, इतर 
परराज्याशी करीत असलेला व्यवहार, लोकारें् व्यवसाय, राजे-रजवाड्यारं्ी प्रजेशी वागिूक, तेथील 
लोकारं्ी 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 थेंबात इरािी भट, चद्वज, आयच, यवन, म्लेच्छ, तुकच , मोगल, हूि, बरैाग्याच्या 
पराक्रमार्ा इचतहास नसून चनभळे आपल्या पूवचजाचं्या वैभवार्ा इचतहास आहे. आचि म्हिून् पूवचजाचं्या 
इचतहासाच्या अनुरोधाने आपि आपली अभेद्य एकी करून सुधारिुकीच्या मागाला लागले पाचहजे. 
 

आपल्या बचलस्थानातील इंचडयन मानवारं्ा जन्म कोठे व कसा झाला, केव्हा झाला यार्ा थागंपत्ता 
प्रकवा त्याजचवर्षयी एखादा पुरावा अद्यापपोवतो गवसला नसला तरी त्याचवर्षयी अनुमान करता येत असून 
इंचडयन लोक प्रहदुस्थानातर् जन्मले असून ते येथेलेर् मुळरे् 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 सुधारिुकीरे् भोक्ते, त्यारं्ा हा देश जसा आकाशाएवढा मोठा, तशीर् त्याचं्या 
देशाच्या सुधारिुकीर्ी कीती आकाशभर दुमदुमत होती. चतर्ी सर या भतूलावरील कोित्याही देशात 
आली नसून तेथेर् पचहल्याने सुधारिुकीर्ा उदय होऊन येथूनर् पुढे चतर्ा प्रकाश जगभर पसरून 
रोमसाम्राज्यात अस्त झाला. 
 
ग्रीकन रोमन लोकांची सुधारिूक 
 

या परृ्थवीतलावर सृष्टीक्रमाच्या रहाटीनुरूप प्रत्येक मानवसमाजार्ी व त्याच्या देशार्ी सुधारिूक 
मानवजातीच्या सुखात व ज्ञानात भर घालीत असून एकेकाळी आपल्यापासून अचतदूर असलेल्या अमेचरका 
खंडातील काही देशारं्ी सुधारिूक होऊन पुढे ती लोप पावनू तेथील मानवास अवनत दशा येऊन रानटी 



 

अनुक्रमणिका 

अवस्था प्राप्त झाली तरी चतला मनुष्ट्यजातीर्ी आद्यक्स्थती म्हिता येत नाही. पुरातन काळा इचजप्त, 
मेसोपोटेचमया, ग्रीस, रोम वगैरे देशारं्ी सुधारिूक झाली असून तेथील लोक जोचतर्षशाि, वैद्यकशाि, 
गचितशाि वगैरे शािातं फार वाकबगार होते असे युरोचपयन इचतहासकार सागंतात. हल्ली इचजप्त, ग्रीस, 
इताली वगैरे प्रार्ीन काळी सुधारलेले देश मागासलेले आहेत. यावरून मानवार्ी सुधारिूक ही एखाद्या 
मानव समाजात प्रकवा एखाद्या देशात अचवक्च्छन्नपिे र्ालू असते असे म्हिता येत नाही. सुधारिुकीच्या 
देशात व तेथील सुचवद्य मानवारं्ी स्वतंत्रता; रानटी, बुभचुित, आडदाडं, लोभी, कू्रर महत्तवाकािंी अशा 
मानव लाडंग्यानंी चहरावनू घेऊन काहींना हाकून देऊन काहींना गुलाम करून आपि त्या देशारे् मालक 
बनले व तेथील लोकारं्ी सुधारिूक उर्लून आपि मजेत राहू लागले. अशा रानटी लोकारें्र् भाऊबदं 
असलेल्या लोकानंी बचलस्थानावर अनेकदा स्वाऱ्या करून मूळच्या सुचवद्य व सुशील िचत्रयास प्रजकून 
त्यानंा गुलाम करून नाना प्रकारे त्यांरे् हाल केले. चकत्येक वळेी महार मागंार्ी कातडी सोलून “त्वर्ं 
कृष्ट्िमारंधयंत” उभे जाळले. याचवर्षयीरे् दाखले वेदातं असून पुरािातही गवसतात. यानंतर काही 
काळानी इरािी आयच ज्या देशातून आले त्या देशात पर्मशयन सुधारिूक उदयास येऊन चतर्ा सूयच मध्यान्ही 
तळपत असताना ग्रीकन लोकानंी इराण्यारं्ा मरेॅथान येथे धुव्वा उडवनू त्यानंी आपला देश सुधारिुकीच्या 
मागाला लावला. पुढे यवनी जातीर्ा ग्रीस बादशहा चफलीफ होऊन त्यार्ा मुलगा अलेक्झाडंर याने मोठा 
पराक्रम करून पर्मशयनारं्ा पुरता समार्ार घेऊन तो प्रहदुस्थानात उतरला. त्याने तेथील भटचभिकुारं्ी पुरी 
खोड मोडून तो आपल्या देशाकडे जाण्यास चनघाला. वाटेतर् तो मरि पावला. त्याच्या कारकीदीत ग्रीस 
देशाच्या सुधारिुकीर्ी दंुदुभी जगभर गाजत राहून तेथील ज्ञान, कला व शिे ही पूिावस्थेत जात असता 
ग्रीस देश रोमी लोकानंी प्रजकून आपल्या साम्राज्यास जोडला. या बलाढ्य रोमीकारें् बलाढ्य साम्राज्य हूि, 
फँ्रक, तातचर, मोगल, ट्युटन या रानटी लोकाचं्या टोळ्यानंी चखळचखळे होऊन जेर झाले. ओदावकर या 
रानटी टोळ्याच्या नायकाने रोमन बादशाहास हाकून लावले. रोमन पातशाहीर्ी दुसरी पाती त्यानंतर 
कानतन्तीनोपल येथे एक हजार वर्षे चटकून होती. पि तीही मुसलमानानंी प्रजकून घेतली. त्यामुळे तेथील 
ग्रीस लोक स्वसंरििासाठी रोम शहरात येऊन राचहले. त्यानंी आपल्या बरोबर जुनी पुरािी पुस्तके आिली 
होती. त्याकडे तेथील पचंडतारे् लि गेल्याकारिाने आजपयंत ग्रीकारें् गुप्त झालेले ज्ञानधन उजेडात 
येऊन ते युरोपातील सवच देशात पागंू लागले. पीटाकच  बोक्यार्ीओ या चवद्वान मंडळीनी फार पचरश्रम करून 
ग्रीस व रोमन बादशाहीत तयार झालेली पुस्तके चमळण्यार्ी खटपट सुरू केली. ग्रीक चवदे्यर्ा ओघ 
इंग्लंडपयंत जाऊन पोहोर्ला व आजपावतेो अप्राप्त झालेले प्रार्ीन ज्ञाभडंार उघडून त्यात काय आहे हे 
पाहण्यार्ी इंक्ग्लश लोकासं उत्कंठा उत्पन्न झाली. 
 

यायोगे इंक्ग्लश लोकानंी आपली व आपल्या देशार्ी अभतूपूवच सुधारिा करून आपले साम्राज्य 
जगभर स्थापले. यामुळे इंग्रजी साम्राज्यावर सूयच मावळत नाही अशी म्हि पडली. सापं्रत आपल्या देशात 
इंग्रजारे्र् राज्य र्ालू असून ते शूद्रादी अचतशूद्रानंा आपले पशू चजिे दूर करण्यास व अज्ञान हटचवण्यास 
फार उपयुक्त आहे का की मनुकायद्याने शुद्राचदअचतशूद्रास चवद्या चशकून ज्ञान संपादन करण्यास व 
उद्योगधंदा करून धन साठचवण्यास आजपावतेो बदंी होती. यायोगे ते अज्ञानी व दचरद्री होत जाऊन 
पशुकोटीत राहिेर्ी त्यानंा सवय लागून ते गुलामचगरीत सुख मानण्यारे् पुण्य समजू लागले. आता आपि 
इंग्रजी चवद्या चशकून ज्ञान वाढवनू आपली व आपल्या बचलस्थानार्ी शान वाढचवली पाचहजे. 
 
 
 
गुलामणगरीचा इणतहास ध्यानी आिा : 
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आज युरोप खंडातील जे देश सुधारिुकीच्या गोष्टीत नावलौचककास र्ढलेले चदसतात ते सारे देश 

रोमन साम्राज्य नष्ट झाल्यावर र्वदाव्या शतकापावतेो अज्ञानाधंकारात बुडून गेले होते. तथाचप तेथील 
शहाण्या लोकारें् ग्रीक व रोमन लोकाचं्या प्रार्ीन काळच्या जािच झालेल्या गं्रथाकडे लि लागल्याने 
त्याचवर्षयी मनस्वी चजज्ञासा उत्पन्न होऊन त्याचं्या अध्ययनास प्रारंभ होऊन त्याचं्या देशार्ी सुधारिा होऊ 
लागली व भौचतकशािातील चनरचनराळ्या गोष्टी हुडकून काढण्यार्ा त्यानंा जबरदस्त छंद लागून ते शोध 
लाव ूलागले. जो तो अनुभवचसद्ध व प्रयोग चसद्धातं माडू लागला. 
 

कोिी मानवप्राण्यारे्, कोिी पशुपक्ष्यारे् कोिी झाडाझुडपारे्, कोिी भमूीरे्, कोिी समुद्रारे्, कोिी 
आकाशारे्, कोिी ग्रहताऱ्यारें् शोध पावनू आपल्या देशाच्या व मानवजातीच्या ज्ञानात भर घालू लागले. 
चकत्येक लोक अमेचरकेर्ा शोध घेऊ लागले तर चकती एक लोक प्रहदुस्थान, र्ीन वगैरे देशातं जाऊ 
लागले. काही दचिि धु्रवाभोवती तर काही उत्तर धु्रवाभोवती चफरू लागले. काही चवलिि मािसे दोन्ही 
हाताला पंखे बाधूंन पक्ष्याप्रमािे आकाशात भरारी मारण्यार्ा प्रयत्न करतात, तर काही मािसे तोफेच्या 
तोंडी बसचवलेल्या गोळ्यात बसून र्ंद्रावर जाण्यारे् मनोराज्य आखतात. यावरून मानवार्ी बुद्धी 
आकाशाएवढी कशी अफाट व अतक्यच आहे यार्ा बोध होतो. प्रार्ीन ग्रीकन व रोमन लोकानंी चलहून 
ठेवलेल्या जीिच गं्रथार्ी येथील सनातन्यानंी जुन्या गं्रथात जशा खोट्या व कक्ल्पत गोष्टी घुसडून ते 
चनरुपयोगी करून टाकले तशी दुदचशा होमर, प्लेटो, अचरस्टाटल, चहरोडोट, ल्युचसपस, युक्क्लड, हीरो, 
टालेमी वगैरे पचंडतानी चलहून ठेवलेल्या गं्रथांर्ी झाली नाही. ग्रीकन लोकाचं्या ज्ञानारे् तंत्र समजल्यावर 
युरोचपयन लोक चवश्वार्ी वाफ, अग्नी आचि वीज पकडू लागले असून सूयचमंडळालाही वठेीस धरू पाहात 
आहे. म्हिजे कोिी पक्ष्याप्रमािे आकाशात १०-२० फलांग फेरफटका मारून समाधान मानून राचहला असे 
बोलवत नाही. तो र्दं्रावर केव्हा जाईल हे जरी सागंवत नाही; तरी तो र्दं्रावरर् काय आकाश पोकळीत 
अनेक सूयचमंडळे असलेल्या एखाद्या परृ्थवीसारख्या ग्रहावर येिार नाही असे म्हिवत नाही. 
 

गेली र्ार-पार्श ेवर्ष ेयुरोप खंडातील चनरचनराळ्या देशातंील चवद्वान शाि-पचंडतानंी सत्यार्ा शोध 
घेऊन आपापल्या देशातंील सुधारिुकीत भर घालण्यार्ा दीघोद्योग करून आपला देश भौचतक शािाच्या 
चशखरावर नेल्यार्ा ते खटाटोप करीत आहेत. सांप्रत तर एखाद्या घोड्याच्या रेसप्रमािे युरोपातील 
चनरचनराळ्या देशात सत्यार्ा शोध लावनू सुधारिुकरूपी घोड्यारं्ी रेस सुरू असून तीत इंग्रजारं्ा घोडा 
वीन असून त्यार्ा बोलबाला साऱ्या जगभर पसरू लागला आहे. मानवाच्या रानटी अवस्थेत फरक पडून ते 
सुधारिुकीच्या मागाला लागले. खुद्द इंग्रजाचं्या गे्रट चब्रटनमध्ये पूवी कधीही नव्हता असा सुधारिुकीर्ा 
उत्कर्षच झाला असून रसायन, पदाथचचवज्ञान, भगूभच, सृष्टीज्ञान, सजीवज्ञान, ज्योचतर्ष, वगैरे गोष्टींत मोठमोठे 
शोध होऊ लागले. या योगे लोकारं्ी चजज्ञासा अचतशय वृप्रद्धगत होऊन आर्ार, नीती, मानवधमच, वगैरे 
बाबतीत सुधारिूक होत असून ते खरेखुरे मानवप्रािी बनत आहेत. ह्यार्ी कल्पना अक्कलशून्य अथचहीन वदे 
पठि व शुष्ट्क जाल चनमाि करिाऱ्या पळीपरं्पात्री वाजचविाऱ्या आचि हजारो वर्ष े आम्हास शूद्र म्हिून 
चहिचविाऱ्या लोभी भट भटाळानंा होिे कठीि आहे. 
 

सापं्रत आपल्या बचलस्थानावर इंग्रज बहादुरारें् राज्य असून रयतेर्ी सुधारिा करून ते तरे् सुख 
वाढचवत आहे. इंग्रज लोक उपरे असले तरी आजपयंत राज्य असलेले उपरे इरािी आयच ब्राह्मि; दुराि 
पठाि व तुरािी मोगली, हूि याचं्यापेिा लाखपटीने बरे असे बोलिे भाग पडते. का की बाहेरून इंचडयन 
घुसिारे इरािी ब्राह्मि, पठाि हूि हे असून या बेकार व बेदरकार लोकानंी आमच्या इंचडयन पूवचजासं 



 

अनुक्रमणिका 

प्रजकले व आम्ही आयच, अस्सल रक्तारे् जेते म्हिून श्रेष्ठत्वार्ा तोरा चमरवनू येथील लोकासं हीन, नीर्, शूद्र 
समजून त्याचं्यावर राज्य केले. असा या उपऱ्यारं्ा इचतहास असून तो येथील मूळच्या इंचडयन लोकाचं्या 
वशंजास पशूकोटीत नेिारा आहे. त्यानंी लादलेली गुलामचगरी झुगारून देण्यास इंग्रज लोकारें् राज्य 
उपयुक्त असून शूद्रानंी ताबडतोब जागे होऊन चवद्या चशकण्यार्ी जलदी करून हजारो वर्ष े पशुजीवनारे् 
चजिे टाकून द्याव ेव सुधारलेला मािूस म्हिून जगण्यार्ा र्गं बाधंावा. असे आपि न करू तर पशूत आचि 
आपल्यात काही एक फरक राहिार नाही. 
  



 

अनुक्रमणिका 

४ 
 
गुलामणगरी 
 
आडदांड पशू कुत्र्याची एक गोष्ट 
 

एकंदरीत सवच प्राचिमात्रानंा जगण्यार्ी टाहोळी आचि सुखार्ी डोहळी ही जन्मजात आदत असून 
त्यामुळे जगण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्न व सुखास कारिीभतू होिारी र्ीज पैदा करण्यास ते हर 
वखत धडपड करीत असून अन्न चमळचवण्याकचरता नाना तऱ्हेरे् उद्योग करून पोटार्ी भकू भागवनू, काम 
भकेुसाठी िीशी रत होऊन मनसोक्त सुख भोगून प्रजोत्पादन करीत असतात. आचि ही तलखाली सवच 
प्राचिमात्रानंा जन्मचसद्ध असते. याचवर्षयी तुमर्ी खात्री म्हिून येथे उदाहरिाकचरता एका उंडारलेल्या 
बुभचुित जंगली कुत्र्यार्ी गोष्ट असून ती तुमच्या मनात ठसावी या उदे्दशाने सागंतो. आता कान देऊन ऐका. 

 
एका कुत्र्याला एके चदवशी काही एक खायला न चमळाल्यामुळे त्याच्या जीवार्ी फार तगमग होऊन 

तो चपसाळलेल्या कुत्र्यासारखा इकडे चतकडे धावत असता दुसरा एक कुत्रा सशाच्या मासंावर ताव मारीत 
असल्यारे् पाहून त्याने खाण्यात रंगून गेलेल्या कुत्र्यावर झेप घेऊन त्यास खाली पाडून र्ाव ेघेऊन मवॅ मॅव 
चवजयी स्वर काढून घुसळून काढू लागला. खाली पडलेला कुत्रा हैराि होऊन कसाबसा कलवंडून त्याच्या 
तडाख्यातून नसटून कॅव कॅव असे पराभतू स्वर काढून दूर पळून गेला. तो गेल्यावर त्यार्ी चशकार तो 
उन्मत्त कुत्रा खाऊन ढेकर देत र्ालू लागला. पुढे त्यास कुत्रा व कुत्री चदसली. त्याचं्या जवळ तो कुत्रा 
गेला. व पचहल्या कुत्र्याशी लढाई करून त्यास चपटाळून लावले. 

 
या गोष्टींवरून “बळी तो कान चपळी” हा न्याय अनाचदकाळापासून आजपावतेो अचवक्च्छन्नपिे 

पशुपिी वगैरे प्राचिमात्रास र्ालू असून मानव प्राण्यातही तो हजारो वर्ष ेहोता, असे कामेचलयस टाचसटस या 
चवद्वान रोमन इचतहासकाराने आपल्या गं्रथात चलहून ठेवले. त्यानंतर कान्स्टांटीनोपल येथील जाक्स्टयन 
नावाच्या बादशहाच्या कारकीदीच्या वळेी होऊन गेलेल्या चथओडोचशअस या चवद्वान इचतहासकाराने पूवीर्ी 
मािसे कशी होती यारे् नमुने आपल्या गं्रथात नमूद करून साचंगतले की, पूवीर्ी मािसे आचि पशू याचं्या 
वागिुकीत तफावत नसून मानवामध्ये सुधारिुकीर्ा गंधही नव्हता. चकत्येक चवद्वानंानी मानव जातीतील 
कुटंुबव्यवस्थेत सवांना लागू पडण्यापूवी पशूप्रमािेर् िीपुरुर्षारं्ा संबधं असून पशुसारखे खातपीत होते. 
परंतु कालातंराने आपल्या आर्ार-चवर्ारात बदल करून पशुत्वार्ा त्याग केला. त्याच्या या बदलास 
चसक्व्हलायझेशन म्हितात. 

 
मानवप्रािी आपल्या बुद्धीच्या जोरावर हळूहळू सुधारत जाऊन एकंदर सवच सजीवसृष्टी व 

चनजीवसृष्टी ही आपल्या जगण्यास व सुखास कशी साधनीभतू होईल यार्ा शोध घेऊन कू्रर प्राण्यार्ी झगडा 
करून, अज्ञात गोष्टींच्या संकटास तोंड देऊन अनुभव व ज्ञान संपादन करीत करीत त्याने आपले स्वाचमत्व 
एकंदर सवच र्रार्र सृष्टीवर स्थापन करून इतर प्राण्यानंा जे साधले नाही अशा तऱ्हेरे् कतृचत्व केले. ते 
साध्य करण्यापूवी लिावधी मानवप्रािी कू्रर पशूशी व सृष्टीच्या अज्ञात संकटाशी झंुजता झंुजता ठार झाले 
असतील बरे! आचि अशा अवस्थेत मानवप्रािी हजारो वर्ष े मानवतेर प्राण्याशंी आचि सृष्टीशी लढला. ही 
लढाई करीत असता मानवतेर प्राण्यारे् व भौचतक चनयमारे् अनुभवचसद्ध ज्ञान चमळवनू त्याच्या जोरावर 
सृचष्टपदाथच व पश्वाचदक प्रािी सवचथैव आपल्या किात राहून ते सवच मानवाचं्या जगण्यास व सुखोत्पत्तीस 
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साधनभतू व्हाव ेअशा प्रकारर्ा त्याचं्यावर प्रर्डं चवजय संपादून त्या सवांना आपल्या गुलामचगरीत डाबंून 
टाकले. हे मानवकतृचत्व असून त्यारे् हे कतृचत्व एवढ्यावरर् थाबंले नसून त्याने एकंदरीत सवचसामान्य 
मानवाच्या तकच बुद्धीस काही एक उमगिार नाही अशा तऱ्हेच्या कक्ल्पत व खुळसट ज्ञानाच्या प्रचर्तीवर 
आकाशातल्या प्रभबुापार्ी र्ादंताऱ्यावर राहिाऱ्या अचलशा ंअल्लार्ी त्यार्प्रमािे ब्रह्माडंार्ा चनमाता म्हिून 
चवष्ट्िूला कल्पून त्यास र्ारीमंुडी र्ीत करून त्याच्या बेमटातून ब्रह्मदेवास जन्म देवनू व या ब्रह्माच्या 
तोंडातून ब्राह्मिास उत्पन्न करून त्याचं्या माफच त अनाडी मानवास आपल्या गुलामचगरीत जखडून 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 कोिारे् सहाय्य न घेता स्वतुः चशकार करून ती 
खाऊन स्वतुःरे् रिि स्वतुः च्या बलावर करीत असतो. त्याच्यार् जातीर्ा प्रकवा अन्य जातीर्ा प्रहिपशू 
त्याच्यावर शत्र ूम्हिून र्ालून आला तर तो त्याच्याबरोबर लढतो. यावरून कोित्याही प्राण्याच्या जगण्यास 
प्रकवा सुखात जो काही अडथळा येतो तो दूर करण्यास जो धवशा घालावा लागतो त्यास लढाई हे नाव 
असून ती प्राण्याचं्या उपजत गुिाबरोबरर् अंगावास करीत असून गवताळ रानात एकटे दुकटे हरि 
र्रण्यास जात नसून र्ारा खाण्यास त्यारं्ा कळप असतो. या कळपातील प्रत्येक हरिास कळपार्ा आधार 
वाटतो. तथाचप एखाद्या वाघाने कळपातील एखाद्या हरिावर झडप घातली तर कळप फुटून त्यातले 
प्रत्येक हरि घाबरून सापडेल त्या मागाने पळून जाते. पळून जािे हा एक जीव बर्ावाच्या लढाईतला भाग 
असून दुबचल 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 कोिारे् तुझे 
की माझे? प्रकवा ह्या वाचघिीरे् सुख घेण्यास ती कोिार्ी? तुझी का माझी? या कारिास्तव एकमेकाशंी 
झगडून लढाई करून चनकाल लावनू घेतात. अशीर् अवस्था प्रार्ीन काळच्या रानटी मानवार्ी असून 
प्रत्येक लहान लहान मानव टोळी व चतर्ी प्रत्येक वस्ती दुसऱ्या मानव टोळीशी व वस्तीशी भाडंत असून 
प्रबल टोळीने दुबचल टोळीवर हल्ला करावा, त्यार्ा शवेट दुबचल टोळीतील तरण्याबाडं पोरी पकडल्या 
जाऊन चवजयी जवानानंी त्याचं्यावर त्या मारण्याच्या पंथावर येई पावतेो जबरदस्ती जुगलून आपला माज 
घालवनू सुख भोगीत. त्या तरुि जवान पोरी जीवापुरत्या या पशुजबड्यातून कशाबशा वार्ल्या, तरी 
पकडून आिलेल्या इतर िीपुरुर्षाबंरोबर त्यानंा दगडीने ठेर्ून ठार करत. अत्यार्ार करिाऱ्या नराधमाच्या 
टोळीच्या तडाख्यातून पुढे त्या एकंदरीत सवच टोळीतील प्रत्येक उघडेनागडे लहान-थोर िी-पुरूर्ष 
झाडदेवीभोवती फेर धरून हातात झावळी घेऊन टुरटुरी गािे म्हित दमल्यावर खाईरार्ा देवीपुढे नैवेद 
ठेवनू त्यार्ा म्होरक्या प्रत्येकाच्या ओंझळीत मासारे् तुकडे घालून मग ते जेवि करून र्गंळ करीत. या 
रागंड्या मानवारे् ससे, हरीि व डुक्कर पकडून आिलेल्या दुसऱ्या टोळीतील मानवारे् मासं मासे व झाडारं्ी 
फुले हेर् खाद्य पदाथच होत. त्यावळेी त्यानंा रोटी माहीत नव्हती. 

 
कालातंराने मानवप्राण्यास अग्नीर्ा शोध लागून तो दगडमातीर्ी भाडंी तयार करून मासं व इतर 

खाण्यारे् सृष्टपदाथच उकडून, भाजून खाऊ लागला. शतेीर्ा शोध लागून अन्नधान्यार्ी पैदास होऊ 
लागल्याने शतेीरे् काम करण्यास बैल व मािसे लागू लागली. बैल व मािसे पकडून त्याचं्याकडून शतेीर्ी 
कामे करवनू त्याचं्यावर धप्रटगि मािसे त्यानंा ठार मारून त्यारें् मासं न खाता धनीपिा गाजव ूलागले. 
दुसऱ्या टोळीतील पकडून आिलेल्या जनावरारं्ी व मानव िी-परुर्षारं्ी वाटिी आपल्या टोळीतील 



 

अनुक्रमणिका 

मानवास केल्यावर तो मालक बनून त्या जनावरारं्ा व िी–पुरुर्षारं्ा कामाने चपट्टा पाडी. र्ार पायाचं्या 
जनावरास चजव व दोन पायाच्या मानवास चजद्रस समजून त्याचं्या खाण्याचपण्यार्ी सोय करी. त्याच्या 
मालकास एखादे जनावर प्रकवा मानव नाठाळ वाटल्यास तो त्यानंा बाजारात नेऊन चवक्री. अरब लोक 
चजद्रसास गुलाम म्हितात. भट लोक शूद्र म्हितात. ग्रीकन लोक स्लेव्ह व इतर युरोचपयन लोक 
चजत्राबंापेंिा अचधक महत्तव नसलेल्या चजद्रसास सक्व्हचटर म्हितात. चजद्रसाच्या क्स्थतीलार् गुलामचगरी 
म्हितात. गुलामचगरी, शूद्रचगरी, स्लेव्हरी, सेक्व्हड्युल आचि दासपिा हे शब्द एकार् अथारे् आहेत. 
गुलामचगरीर्ी र्ाल पश्वादी प्राण्यातं कधीही र्ालू असलेर्ी चदसत नसून शहािपिार्ा डौल चमरचविाऱ्या 
मानवप्राण्यातर् आढळून असून ती मानवाच्या अंगी जन्मजात असलेल्या स्वतंत्रता या आवडीर्ा र्कार्ूर 
करिारी व त्यास स्वाचभमानशून्य बनवनू पशुकोटीत नेऊन बसचविारी असल्यामुळे ती अधम व अमानुर्ष 
असून दुष्ट मानवातील बेवकूब बुद्धीर्ी व चपशार् चवर्ारार्ी चनशािी होय. 
 
३. ॲणरस्टाटल आणि ग्रीकनांचे गुलाम 
 

या र्ालरीतीबरहुकूम ग्रीक देशामध्ये मानवाच्या मनुष्ट्यपिास शरम वाटेल अशा प्रकारर्ी वागिूक 
सुधारिुकीर्ा डौल चमरचविाऱ्या ग्रीकन लोकारं्ी असून ते गुराढोराच्या बाजारात जशी गुरारं्ी खरेदी चवक्री 
होत तशी गुलामार्ी खरेदी चवक्री ज्या बाजारात होते तेथे जात व गुलामार्ी खरेदी प्रकवा चवक्री स्लेव्हर 
यारें् माफच त करीत. ग्रीकन लोक शरीरश्रम करीत नसून डोके र्ालवीत असत. हे गुलामाकडून 
गुराढोराप्रमािेर् कामे करून घेत व आपिास पडिारे कष्ट वार्वनू डोक्यार्ी कामे करीत. मानव जे श्रम 
करतो, त्यायोगे त्यारे् शरीर धडधाकट बनत असले तरी त्याच्या बुद्धीर्ी र्लाखी मंद होते. असा येथील 
भटलोकासारखा चसद्धातं ग्रीकन लोकारं्ा असल्यामुळे ते कष्टार्ी सवच कामे गुलामाकडून घेऊन आपल्या 
बुद्धीस चमळत असलेला चनवातंपिा व अवसर आपल्या देशाच्या सुधारिुकीत खर्च करीत. यामुळे मानवारं्ा 
नीतीधमच, राज्यधमच वगैरे चवर्षयासंंबधी अनेक शािगं्रथ तयार झाले. संुदर कपडे व इमारती तयार होऊन 
मानव सुधारिुकीरे् चसद्धातं बसचवता आले. हे कतृचत्व ग्रीकन लोकासं करता येऊन त्यानंी आपला देश 
वैभवाच्या चशखरावर र्ढचवला. तथाचप गुलामानंा सुख न चमळता रातं्रचदवस मरेपयंत शतेीत काम करूनही 
त्यानंा पोटभर अन्न चमळाले नाही. त्याचं्या साऱ्या कष्टार्ी फळे ग्रीकन लोकर् र्ाखीत असत. अशा प्रकारे 
गुलामारे् कष्ट, ग्रीकन लोकाचं्या जगण्यास व सुखास मदत करीत असल्यामुळे एक ग्रीकन पडंीत 
ॲचरस्टाटल याने भटचभिकुाचं्या मनूसारखे साचंगतले की ग्रीकनानंी बुद्धी श्रमवावी आचि गुलामानंी शरीर 
कष्टवाव.े गुलाम जनता ही समाजव्यवस्थेच्या पाठीर्ा किा असून त्यारं्ी गुलामचगरी ही राज्यव्यवस्थेतील 
प्रमुख चवभाग होय. अशा प्रकारर्ी समजूत येथील भटचभिकुार्ी असून ते सागंतात शूद्र हे चद्वजारें् 
ईश्वरचवरचहत दास असून त्यारे् शूद्रत्व समाजाच्या पाचवत्र्यारे् रिि करते. अस्पृश्यता धमचचवरचहत असून 
गरती चियारं्ी अब्र ूराखण्यास वशे्या जशा अप्रत्यि मदत करतात; त्यार्सारखी अस्पृश्यता चद्वजजातीर्ा 
मंगलपिा रिण्यास उपयुक्त आहे. यावरून ग्रीस देशारे् ग्रीकन यवन व इंचडयामधील इरािी आयच ब्राह्मि 
हे सख्खे जुळेबधूंर् होते हे चसद्ध होते. 

 
ग्रीकन लोकानंा रोमन लोकानंी प्रजकल्यापासून तेथील गुलाम लोकारें् फारर् हाल होऊन त्यानंा 

आपले चजिे नकोसे झाले होते. रोमनानंी ग्रीकनानंा जंचकले खरे. तथाचप आपल्या देशातील भटारें् इरािी 
पूवचज ब्राह्मि हे इंचडयन लोकापेिा सुधारिुकीत मागासलेले, कमी ज्ञानारे् व हीन बुद्धीरे् कू्रर होते तसे 
रोमन लोक ग्रीकनपेिा कमी हुशार होते. परंतु भटाचभिकुानंी जशी इंचडयन लोकारं्ी सुधारिूक उर्लून 
बचलस्थानावर आपले स्वाचमत्व स्थापले तद्वत ग्रीकन लोकारें् ज्ञान घेऊन आपले बस्तान प्रजकलेल्या 



 

अनुक्रमणिका 

प्रदेशावर बसचवले हे जे ते रोमी लोक आपल्या देशात आलेल्या इरािी ब्राह्मिारे् वशंज जे भटकडे इंचडयन 
लोकानंा शूद्र, अचतशूद्र, नकटे, काळे, उंदे्र, दास वगैरे शब्दानंी चहिवतात. तसेर् आचिया, पोलंड, जमचन, 
इंग्लंड वगैरे युरोपातील देशाचं्या रचहवाशानंा स्लाव्ह अथवा स्लेव्ह शब्द वापरून हीन गुलाम समजत होते. 
प्रजकलेल्या लोकानंा चजत समजून त्यानंा पिपातीपिाने वागवनू त्याचं्याकरता एक व आपल्या लोकाकंरता 
एक असा कायदा करून कारभार करीत होते. रोमन साम्राज्यातील चकत्येक शहरातील गुराचं्या 
बाजारासारखी गुलामारं्ी ओपन माकेटमध्ये खरेदी चवक्री होत असे आचि ती कायदेशीर मानली जात असे. 

 
४. रोमन साम्राज्यात गुलामांचे हाल 
 

रोमन हे ग्रीकन लोकारें् भाऊबदं असून त्यानंी हजार दीडहजार वर्ष े राज्य केले. मध्यंतरी या 
शहाण्या लोकाचं्या साम्राज्यावर गाथन, फँ्रकन वगैरे रानटी टोळ्यानंी वारंवार हल्ले करून ते चखळचखळे 
करून एका रानटी टोळ्यारं्ा नायक आडोॲकर याने रोमनारं्ा बादशहा रोम्युलस आगस्टयुलस यास 
पळवनू लावले. रोमनानंी दुसरी पाती कान्स्टाचंटनोपल येथे होती. तीही तुकांनी धुळीस चमळचवली. रानटी 
प्यटून हे तेथील ब्राह्मि लोकारें् भाऊबदंी रोमीरे् राज्य करू लागले. पि त्यानंा तेथील बहुसंख्य गुलामास 
येथील भट लोकाप्रमािे खच्ची करता न आल्याने दंगेधोपे बंड होऊन त्यारं्ी सत्ता लयास गेली. या प्यटून 
लोकानंी प्रजकलेल्या लोकावर त्यानंा गुलाम समजून नानाप्रकाररे् अत्यार्ार केले. 

 
गुलामचगरी नष्ट होण्यासाठी येशू महात्म्याने व महमद पैगंबराने आपली सारी हयात खर्च करून 

मानवप्राण्यामध्ये जन्मजात असलेल्या स्वतंत्रता, समता व बंधुता या गुिारं्ी लोकानंा जािीव करून देऊन 
गुलामचगरीर्ा चधक्कार केला. तथाचप त्यारे् प्रयत्न वाया गेल्याने व अलेक्झाचंिया येथील रोमीरे् राज्य 
लयास गेल्याने अज्ञानारं्ी अवकळा रात्र सुरू होऊन स्वगच, नरक, देवधमच, गंडेदोरे, साधुसंत वगैरे 
कृष्ट्िपिात प्रकाश पाडिाऱ्या र्ादंण्यासारखे घनदाट अंधार चनमाि करिाऱ्या अंघाईटींनी युरोपातील 
सारी मानवजात कुचवर्ार, कुचवद्या व कुश्रद्धा यानंी भारावनू गेली होती. त्यात मानवधमच जाित नसलेल्या 
ब्राह्मि लोकाचं्या आयच इरािी पूवचजाप्रमािे, रानटी असलेले ट्युटन, बे्रहन व कुलचटन लोकाचं्या टोळ्यानंी 
लूटमार व बायाबापड्यावंर अत्यार्ार करून सवच मानवानंा गागंरून टाकले होते. त्यातर् चिस्तधमाच्या 
गुरूनी येथील भटचभिकुासारखी लूटमार र्ालचवली होती. या पचरक्स्थतीला सारे लोक कंटाळून गेले होते. 

 
ब्राह्मि धमारे् धमचगुरू पालखीत बसून चदवसाढवळ्या मशाली पेटवनू जसे गावोगावी चमरवनू 

लोकाकडून पाद्यपूजा करवनू अमाप दचििा लुबाडतात, तसेर् चिस्ती धमचगुरू पोप महाराज आपल्या 
चशष्ट्यगिास बरोबर घेऊन वाजत-गाजत संर्ार करीत व गुलामचगरी ही धमचचवचहत आहे असे सागंत. 
लोकही चपशार्वत असलेली गुलामचगरी नाहीशी करण्यास चवनवीत, तेव्हा पोपर्ा पढतमूखच चशष्ट्यगि 
उपदेश करीत की, “गुलामचगरी नष्ट केल्यास प्रभरू्ा कोप होईल. पुढील जन्मी गुलामचगरी नको असल्यास 
पोपगुरू महाराजाकंडून रोटीर्ा तुकडा ब्रनॅ्डीर्ा एक घोट घेऊन खा. पापार्ी िमा व स्वगातली खुर्ीही 
चमळण्यासाठी महाराजाकडून सर्मटचफकेट घ्या. रोटी, ब्रडँी आचि सर्मटफेकेटस चवकून पोप महाराजानंी 
लोकारं्ी लूटमार करून गडगंज संपत्ती चमळचवली. अशा कठीि समयी इरस्मस व अधा महात्मा लूथरला 
पुढे सरसावनू बुद्ध यासारखे गुरूस चवरोध करून आंधळ्यासारखे कुमागाने र्ालिाऱ्या मानव समाजास 
सुमागावर आिण्यारे् महान कायच करून त्यानंी धमचक्रातंी घडवनू आिली. लूथरला मी अधा महात्मा 
म्हितो, का की त्याने रे्टूक या खोट्या चवदे्यवर चवश्वास ठेवनू आपल्या अनुयायाकंरवी अनेक रे्टकीरे् खून 
करवनू चकत्येक रे्टचकिींना पकडून झाडास बाधूंन चजवंत उभे जाळले. 
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लूथरने मख्खीवाद ओळखून बायबलमधील वर्नारं्ा आपल्या सोईप्रमािे व मताप्रमािे अथच घेऊन 
पोपमहाराजारं्ी सौदेचगरी लोकापंुढे व्याख्यानाच्या द्वारा माडूंन लोकातं जागृती करू लागला. त्यामुळे 
त्यास पुष्ट्कळ अनुयायी चमळून त्याच्या भार्षिासं हजारो लोक जमा होऊ लागले. त्याचं्या या र्ळवळीने 
प्रोटेस्टँट पथं स्थापन झाला. या पथंार्ा अंगीकार करून एचलझाबेथ रािीने इंग्लंडमधील गुलामचगरी 
नाहीशी करण्यार्ा पाया घातला, पुढे काही शतकानंी इंग्रजी लोकानंी गुलामचगरी ही कायद्याने बंद पाडली. 

 
इंग्लंड देश हा, युरोपच्या पचिमेस चसलोनसारखे समुद्रातले एक बेट असून प्रार्ीन काळी तेथील 

गोरे लोक अंगाला कोळशार्ा काळा रंग फासून त्यावर र्ुन्यारे् पाढंरे पटे्ट ओढून वाघासारखे डुर डुर, घुर 
घुर आवाजार्ी भार्षा वापरून एकमेकाशंी बातर्ीत करत असत. ही रानटी अवस्था बऱ्यार् काळ येथे रूढ 
असून नामचन लोकारं्ा राजा ड्यूम चवल्यम याने इंग्लंडवर स्वारी करून इंग्रजानंा प्रजकून आपले राज्य 
स्थाचपले. एव्हापासून त्याच्यात सुधारिूक होऊन त्याच्या इचतहासास प्रारंभ झाला. त्याच्या इचतहासात दोन 
राजे व दोन राण्या याचं्या कारकीदच फारर् गाजली जाऊन लोकानंा मािुसकीरे् हक्क चमळवनू गुलामचगरी 
लयाच्या मागाला लागली. 

 
कोलंबस हा एक समुद्रावर चफरिाऱ्या वास्को-ड-गामासारखा चफरता खलाशी असून त्याने 

स्पेनच्या रािीकडून थोडीशी चर्रीचमरी घेऊन इंचडयार्ा जलमागच शोधण्याच्या ईष्ट्येने चनघाला खरा पि तो 
र्ुकून इंचडज बेटास लागला. परत स्पेनला आला, त्यानंतर चनरचनराळ्या देशातंील युरोचपयन लोक 
अमेचरकेत जाऊन तेथील लोकानंा हुसकावनू त्याचं्या जचमनी बळकावनू आपि उद्योग करून राहू लागले. 
हे उपरे वसाहतवाले येथील ब्राह्मि लोकाप्रमािेर् असून त्यानंी अमेचरकेतील मूळच्या इंचडयनास वठेीस 
धरून त्याचं्याकडून जनावरासारखे भयंकर कष्ट घेऊन आपल्या सुखात व संपत्तीत भर टाकून त्याच्यावर 
मालकशाही गाजवनू त्यानंा नाना प्रकारे छळू लागले. त्याच्या छळाला कोट्यवधी इंचडयन बळी पडले. 
चकत्येकानंा गोळ्या घालून तर चकत्येकानंा प्रजवत जाळून ठार मारले. त्याचं्या असल्या अघोरी अत्यार्ाराला 
चभऊन चकत्येक इंचडयन लोकानंी आत्महत्या केली. आज या चबर्ाऱ्या इंचडयनार्ी लोकसंख्या थोडी उरली 
असून ती केव्हा नामशरे्ष होईल हे सागंवत नाही. 
 
५ अमेणरकन णनग्रोंची गुलामणगरी 
 

गेल्या दोन तीनश े वर्षात गुलामार्ा व्यापार करिाऱ्या हलकट व्यापाऱ्यानंी अमेचरकेतल्या 
कोट्यवधी चनग्रोंना पकडून त्यानंा अमेचरकेतल्या वसाहतवाल्या गोऱ्या मालकास चवकून अब्जावधी रुपये 
कमाचवले. आज अमेचरकेत चनग्रो गुलाम कोट्यवधी असून कुत्र्याला जे चजिे आहे ते त्यानंा नसून 
गुराढोरापेिाही नीर्पिाने वागचवण्यात येते. िी गुलामार्ी क्स्थती तर फार शोर्नीय असून चनग्रो लोक 
अचशचित मागासलेले असले तरी त्याचं्या जातीत मािुसकीला साजेसे बरेर् आर्ारचवर्ार असून 
र्ालरीतीप्रमािे चियानंा एखाद्या देवीप्रमािे वागचवण्यात येत असून, चकत्येक चिया संुदर, कुलीन व 
अबु्रदार असून त्यानंा गावात मोठा मान असतो. अशा चियापंैकी कृष्ट्िविाच्या, तारुण्याने मुसमुसलेल्या 
दिकट चनग्रो चिया पकडून त्यानंा अमेचरकेतील श्रींमत गोऱ्या मालकास गुलामारं्ा व्यापार करिाऱ्या दुष्ट 
व्यापाऱ्यानंी मुबलक पैसा घेऊन चवकले. हाय! हाय!! या दीन दुबळ्या चियारें् हाल तुम्हास काय सागंावे 
पाहा, सागंताना मला रडू येते. 
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गोरा मळेवाला प्रकवा कारखानवाला मालक िी गुलामावर लाजलज्जा सोडून बेशक अत्यार्ार 
करून चतला गरोदर ठेवतो. पुढे ती बाळंत झाल्यावर चतला जी मुले होतात ती आपलीर् मुले मानत नसून 
त्यात नीर्र् समजतो. एकदा गोरा मळेवाला मालक आपल्या गुलाम िीस नागंराला जंुपून चतर्ा कामाने 
चपट्टा पाडून तीस आसोडारे् फटके चतच्या अंगातून रक्ताच्या चर्ळकाडं्या उडेपयंत देऊन, मध्येर् त्यास 
कामलहरी येतार् चतरे् काम थाबंवनू, चतला झाडाखाली नेवनू नग्न करून बोका माजंरीला पळचवण्यापूवी 
चतला र्ावार्ाळी करून मॅवच्या फूत्काराने घाबरवनू उलथीपालथी करून धामधुमी माजवनू चतच्याशी रत 
होतो; तशी बोकेशाही काळ्या चनग्रो िीवर गोरा मालक र्ालवनू चतच्या काळ्या गोड गालावर, स्तनावंर 
दातारे् र्ावे घेवनू नखाने ओरखडून टण्ि स्तनावर घिासारख्या बुक्या मारून चतला आपल्या कवळीत 
लपटून चतर्ी दमछाट होईपयंत मुरमाड जचमनीवर घुसळून रक्तबबंाळ करतेा. अशा प्रकारे अघोरी 
कामसुख घेतल्यावर त्या िीस पुन्हा शतेीच्या कामाजा जंुपतो. अशी तऱ्हेवाईक रीत पिादी प्राचिमात्रात 
नसल्याने अमेचरकेतील गुलामाचं्या मालकानंा पशू म्हििेदेखील लज्जास्पद होय! 

 
बधूंनो! माझे भार्षि ऐकताना तुम्ही रडता का? डोळे पुसा, अमेचरकेतील गुलामाचं्या क्स्थतीबद्दल 

तुम्हाला इतके दुुःख होते, तर आजपावेतो स्वतुःर्ी क्स्थती कळून न आल्याने ती कळल्यावर तुमर्ा ऊर 
दडपून तुम्ही धाय मोकलून रडत बसला पि आपली दुुःखे दूर होिार नसून त्यासाठी आपि एक होऊन 
आपिावर लादण्यात आलेल्या शूद्रत्वाच्या भट गुलामचगरीर्ा र्ेंदामेंदा केला पाचहजे. जुन्या काळातील 
रानटी मािसारं्ी गुलामचगरी चमसरी, बाबोलीयन लोकातंील गुलामचगरी, आयचन रोमींर्ी गुलामचगरी आचि 
अमेचरकन गोऱ्यार्ी व आपल्या देशातील ब्राह्मि गुलामचगरी यात काही एक भेद नसून, असला तर स्थान 
क्स्थती आचि काळ यात असून चनग्रो गुलामाप्रमािे आपि शूद्र लोक हजारो वर्ष ेगुलामचगरीर्ा अनुभव घेत 
असून चनग्रो गुलाम आचि शूद्र गुलाम दोघेही दुुःखी आहेत. चनग्रोंना लोकानंी अमेचरकेतील भटाचं्या 
भाऊबदंास चवकले. तर भट लोकाचं्या आयच इराण्यानंी आपल्या इंचडयन पूवचजास गफलतीने प्रजकले. 
यामुळे त्याचं्या वशंजास परंपरेने शूद्रत्व प्राप्त झाले. हे शूद्रत्व नष्ट करण्यास इंग्रजी राज्यात आपिास उत्तम 
संधी चमळाली असून ती न दवडता आपि आपली गुलामचगरी नष्ट करण्याकरता एक होऊन झटू. भट 
लोकारं्ा देव, धमच व पुरािे ही आपल्या डोक्यात न्यनूगंड चनमाि करून गुलामचगरी पक्की करीत असल्याने 
ती सारी आपल्या उकीरड्यात गाडून चवपरीत आयचभट्टादी चवप्रांनी शूद्रादी अचतशूद्रास अकरमासी असून 
अस्पृश्य आहेत; असे पुरािात चलहून ठेवले आहे पि ते सत्य नसून इरािी आयचचद्वजर् खरेखुरे अकरमासी 
व अस्पशृ्य होत. याचं्या गुलामचगरीच्या मगरचमठीतून सुटण्यासाठी मी भरलेल्या तळीला एकजुटीने हात 
लावा. आचि आपल्या पूवचजारं्ा जयजयकार करा. 
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साणित्रीबाईंची िोणतबास पते्र 
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पत्र क्र. १ 
१०-१०-१८५६ 

 
सत्यरुप जोचतबास्वामी यास, 
साचवत्रीर्ा चशरसाष्टागं नमस्कार, 
पत्रास कारि की, 

 
माझ्या तचबयतीत अनेकदा उलटा पालटी होऊन ताळ्यावर आली आहे. या दुखण्यात भाऊने 

अपचरचमत श्रम घेऊन माझी सेवा केली आहे. यावरून तो चकती पे्रमळ आहे हे चदसून येते. मी पचरपूिच दुरुस्त 
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 महारमागंादी अंत्यजाकरता जी कमे करता, ती पचतत असून आपल्या कुलास बट्टा 
लाविाऱ्या आहेत. यास्तव सागंतो की, तुम्ही नवरा बायकोने जातीरूढीस अनुसरून व भट सागेंल 
त्याप्रमािेर् आर्रि कराव.े त्यारें् बेलगाम व असंमजस बोलिे ऐकून आई खटकन उतरून काळवडंली. 
भाऊ तसा दयाळू पि कोत्या बुद्धीर्ा असल्यामुळे त्यानी तुम्हास व मला दूर्षिे देऊन आपली प्रनदा 
करण्यास कमी केले नाही. आईस वाटले, ती त्यास रागे न भरता ऐकविी करती झाली की, तुला देवाने 
रसवतंीसारखी काया चदली असता चतर्ा असा दुरुपयोग करावा हे र्ागंले नाही. आईरे् बोलिे ऐकून भाऊ 
उगा राचहला व लज्जा पावनू मुकाट्याने बसून राचहला. मी त्याच्या मतारे् खंडन करून बोलले. भाऊ तुझी 
बुद्धी कोती असून भट लोकाचं्या चशकविीने दुबचल झाली आहे. तू शळेी, गाय यानंा जवळ घेऊन 
कुरवाळतोस, नागपरं्मीस चवर्षारी नाग पकडून त्यास दूध पाजतोस. महार मागं हे तुझ्या सम मानव 
असतात. त्यास अस्पशृ्य समजतोस त्यारे् कारि सागं? असा त्यास प्रश्न केला. भट लोक सोवळ्यात 
असता तुझा चवटाळ मानतात. तुला महारर् समजतात. माझे बोलिे ऐकून तो लचज्जत झाला व पुसू 
लागला, महारमागंानंा तुम्ही कशासाठी चशकवता? याचवर्षयी लोक तुम्हाला अपशब्द देऊन त्रास देतात. हे 
मला ऐकवत नाही. मी त्यास इंग्रज लोक महारमागंासाठी काय काय करतात ते सागंून चवद्याहीनता ही 
पशुत्वार्ी खूि आहे. भट लोकाचं्या श्रेष्ठत्वास आधारभतू चवद्या हीर् होय. चतर्ा मचहमा मोठा आहे. जो 
कोिी चतला प्राप्त करून घेईल त्यार्ी नीर्ता दूर पळून उच्चता त्यार्ा अंगीकार करील. माझे स्वामी 
देवमािूस आहे. त्यार्ी सर या देशी कोिाला येिार नाही. महारमागंानंी चशकाव ेव मािूस म्हिून जगाव ेया 
कारिास्तव भटगुळाशंी झगडत खटाटोप करिारे जोचतबा स्वामी महारमागंानंा चशकचवतात व मीही त्यास 
चशकचवते. पि त्यात अनुचर्त काय आहे? आम्ही उभयता मुलींना चशकचवतो, बायानंा चशकचवतो 
महारमागंानंा चशकचवतो, हेर् ब्राह्मिानंा 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 घडवनू त्यात 
त्याचं्या कायार्ा गौरव करून, आदरसत्कार घडवनू दुमचती दुजचनास लाजचवले. तुला मी खात्रीपूवचक 
बोलते, माझा नवरा तुझ्यासारखा वारकऱ्याप्रमािे नुसते हचरनाम घेत वाऱ्या करीत नसून प्रत्यि हरीरे् काम 
करीत आहे. त्यास मी मदत करते. हे काम इतके आल्हादकारक होते की, त्यायोगे मला परमानंद होतोर् 
होतो. याव्यचतचरक्त मनुष्ट्यार्ी सीमा दृग्गोर्र होते. माझे बोलिे, भाऊ व आई एकाग्र चर्त्ताने ऐकत राचहली 
होती. भाऊ पिात्ताप पाऊन यार्ना करता झाला. आई बोलली, साचवत्री तुझ्या चजव्हेत सरस्वती नादंत 
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असावी. तुझे ज्ञान ऐकून मी कृताथच झालो. दोघाचं्या उदाराने मात्र माझे अंतुःकरि समाधानाने भरून आले. 
यावरून तुमच्या ध्यानात येईल की पुण्यात “आपल्या-चवर्षयी” दुष्टावा माजचविारे चवदूर्षक पुष्ट्कळ आहेत. 
तसेर् येथेही आहेत. त्यानंा चभऊन आपि हाती घेतलेले कायच का सोडून द्यावे? सदासवचदा कामात गुंतावे. 
भचवष्ट्यातले यश आपलेर् आहे. अचधक उिे काय चलहाव ेही चवज्ञापना. 
 

आपली 
साणित्री 
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पत्र क्र. २  
 नायगाव, पेटा खंडाळा, चज. सातारा 
 ता. २९ ऑगस्ट १८६८ 

सत्यरूप जोचतबा स्वामी यासं,  
साचवत्रीर्ा चशरसाष्टागं दंडवत,  

 
पत्रास कारि की, आपले पत्र पावले. इकडील सवच मंडळी खुशाल आहेत. मी येत्या पार् 

तारखेपयंत पुण्यास येईन. काळजी करू नये. येथे एक अघचटत वतचमान घडले की, गिेश नामे एक ब्राह्मि 
यास पोथी पुरािारं्ा नाद असून गावोगाव चफरून परं्ागं सागंून उदरचनवाह करत करत गावी येता झाला. 
परंतु येथील नुकतीर् वयात आलेली सारजा नामे पोरीवर त्यार्ी प्रीती जडली असोन, त्यापासून तीस सहा 
मचहने चदवस गेले आहेत. त्यार्ा बोभाटा होऊन गावातील दुरमती दुष्ट टवाळानंी 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 लोकासं इंग्रज सरकाररे् भय दाखचवले व त्याना कू्रर 
कमापासून वळचवले. सदुभाऊने तोडमोडी दावनू बोलिे केले की, या भटुकड्याने या महारिीने आमरे् 
गाव सोडून जाव.े हे उभयतानंी कबूल केले. या उभयतासं मी वार्चवले. तेिेकरून लोकासं अदु्भत वाटले. 
ती उभयंता मला देवी समजून माझ्या पाया पडून शोक करू लागली. यारं्ा शोक उिा होईना. त्यारं्ी 
कशीबशी समजूत घालून या उभयतासं तुमरे्कडे पाठचवले आहे. अचधक दुसरे काय वताव.े 
कळाव ेही चवज्ञापना. 
 
 आपली 
 साणित्री िोतीबा 
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पत्र क्र. ३ 
ओतूर जुन्नर, 

२० एचप्रल, १८७७ 
सत्यरुप जोतीबा स्वामी यास 
साचवत्रीर्ा चशरसाष्टागं दंडवत, 

 
पत्रास कारि की, गेले १८७६ साल लोटल्यानंतर दुष्ट्काळार्ी तीव्रता अचधक वाढून सवचजि व 

जनावरे प्रर्ताक्रातं होऊन गतप्राि होत धरिीवर पडू लागली आहेत. मािसानंा अन्न नाही, जनावरानंा 
र्ारापािी नाही. यास्तव चकत्येक देशांतर करून आपले गाव टाकून जात आहेत. चकत्येक पोटर्ी पोरे व 
तरण्याताठ्या पोरी चवकून परागंदा होत आहेत. नद्या, नाले, ओढे, शुष्ट्क व कोरडे ठिठिीत होऊ 
मृगजलानी व्याप्त झाले आहेत. झाडाझुडपानंी पाने वाळून ती भमूीवर पडली आहेत. भमूीला भेगा पडल्या 
असून त्यातून अंगाला झोंबिाऱ्या झळाया बाहेर पडतात. अनेक लोक िचुधत व तृर्षाक्रातं होऊन भमूीवर 
पडून मस्त आहेत. चकत्येक चनवडंुगार्ी बोंडे अन्न म्हिोन खातात व मूत्र पािी म्हिोन चपतात व संतोर्ष 
पावतात. देहत्यागापूवी भकेुर्ी तहानेर्ी इच्छा पुरचवतात व मृत्यचू्या स्वाधीन होतात, असे इकडरे् भयानक 
वतचमान आहे. 
 

सत्यशोधक मंडळीनी या भागातील लोकास, अन्न, धान्य पुरचवण्यास्तव, धीर देण्यास्तव 
दुष्ट्काळचनवार कचमट्या स्थापल्या. भाऊ कोंडाजी व त्याचं्या उमाबाई मला जीवापचलकडे साभंाळतात. 
ओतुररे् शािी, गिपती सखाराम, डंुबरे पाटील वगैरे आपल्या समाजारे् सत्यशोधक तुम्हास भेटण्यासाठी 
येिार आहेत. तुम्ही साताऱ्याहून ओतुरला येऊन नगरला गेले असते तर बरे होते. रा. ब. कृष्ट्िाजी पंत 
लक्ष्मिशािी हे आपिास चवश्रुत आहेत. त्यानंी माझ्या समवेत दुष्ट्काळी गावात जाऊन दुष्ट्काळाने हैराि 
झालेल्या लोकानंा द्रव्यरुपाने मदत केली. दुसरी प्रर्तेर्ी बाब अशी की, सावकारानंा लुटावे, त्यारं्ी नाके 
कापावी अशी दुष्ट कमे या भागात घडत आहेत. तस्मात मोठेमोठे दरोडे पडत आहेत. हे श्रवि करून 
कलेक्टर येथे आला. त्याने मसलत केली. गोरे साजंट पाठवनू बदंोबस्त बसचवला. ५० सत्यशोधक पकडून 
नेले. त्याने मला बोलचवले. तेव्हा मी उत्तर केले की आमच्या लोकावर आळ व कुभाडं घेऊन कैदेत ठेवले ते 
सोडा. केलक्टर न्यायी आहे. तो गोऱ्या फौजदारास रागे भरून बोलला की, पाटील का दरोडे घालतात? 
त्यानंा सोडून दे, कलेक्टर दुष्ट्काळ पाहून कष्टी झाला व कळवळून त्याने आपल्या कें द्रात ज्वारीच्या र्ार 
गाड्या पाठचवल्या आहेत. तुम्ही जे लोक कल्यािकारी कायच करीत आहात यास माझ्या हातून सदासवचदा 
सहाय्य होत जावो व मी आपल्या चदव्य कतचव्यकमच, सेवा कायास सहाय्यभतू होवो, एवढीर् माझी इच्छा 
आहे. अचधक उिे काय वताव ेही चवज्ञापना– 
 

साणित्री िोतीबा 
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साणित्री िोतीबा णिरणचत 
 

बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर 
 
 
 
 

१८९१ 
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साणित्री िोतीबा णिरणचत 
 
अर् बािन्नकशी सुबोध रत्नाकर ॥ प्रारंभ ॥ 
 
॥ उपोद्घात ॥ 
 
जयारे् मुळे मी कचवता रचर्ते ॥ 
जयारे् कृपे ब्रह्म आनंद चर्ते्त ॥ 
जयाने चदली बुचद्धही साचवत्रीला ॥ 
प्रिामा करी मी यती जोचतबाला ॥ १ ॥ 
 
रर्ी काव्य सोपे भजंुगप्रयाते 
मनी वृत्त आखून गािे चलहीते 
भ्रतारास अपी बहू आदराने 
नसे ते इहीहो परी प्रर्तनाने ॥ २ ॥ 
 
करी शूद्रसेवा चदले धैयच त्यानंा 
चक्रयाशील नेता अशा जोचतबार्ा 
नसे जात ज्याला तसे पथं काही 
तया वदुंनी साचवत्री काव्य वाही ॥ ३ ॥ 
 
वदे सवच शूद्रासं साचवत्री भाव े
सदोदीत हे काव्य आन्हीक व्हावे 
कुळार्ी कथा गीत गं्रथी चलही मी 
गुलामी जनार्ा इचतहास नामी ॥ ४ ॥ 
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॥ 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 लादुनी धमच सागें 
पशुतल्या जीिे चिया शूद्र भोगे ॥ ६ ॥ 
 
मनुष्ट्यत्व सारे चहरावनू भिी 
तयाला असे वेद ही सवचसािी 
अहंकारी भदेूव मगू्रर झाले 
तयी वळेेला बुद्ध जन्मास आले ॥ ७ ॥ 
 
अती भाडंिे ब्रहे्म बुद्धात झाली 
जयार्ी ध्वजा ब्रह्म लोका चमळाली 
समाजात कल्पीत र्ौविच बाधंी 
अमयाद जाती तसे पथं साधी ॥ ८ ॥ 
 
स्वधमी अती चभन्नता विच जाती 
चतथे स्थीरता ना वसे ऐक्य नीती 
चफरे चशक्ष्ट्यिी शकंरार्ायच मेळा 
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 वाछंा ॥ १० ॥ 
 
जना गाजंती तकच ही 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 तेथे 
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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 
तयानंी चकतींनी स्वधमी बाटचवले. 
चतथे भाटगीरी प्रहदू या चमर्षाने 
करीती स्वये र्ाकरी लीनतेने ॥ 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 
मनुष्ट्यात आचि सुखी ठेवी त्यानंा 
परी चशवसत्ता पुढे लाभली ना ॥ १६ ॥ 
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॥ पेशिाई ॥ 
 
पुढे पेशवाई चतरे् राज्य आले 
अनार्ार देखी अती शूद्र भ्याले 
स्वथंुकी थंुकाया गळा गाडगे ते 
खुिा नाश या ढंुगिी झाप होते ॥ १७ ॥ 
 
स्वराज्यी स्वधमी परी व्याघ् दाढी 
असंतोर्ष त्यारं्ा 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 शकंरारे् लुटी पूज्य िेत्र 
अशी माजली पेशवाई चवचर्त्र 
पुढे जाहली मूखचसत्ता चवनाश 
नसे दुुःख 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 शूद्राचदकानंा 
लढाई कराया जमे जाचत नाना 
पराभतू हो पेशवाई करूनी 
चतथे आिती शूद्र आंग्लाई शहािी ॥ २२ ॥ 
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॥ आंग्लाई ॥ 
 
करी इंग्रजी नोकरी ते अशूद्र 
परी शूद्र िीया रहाती अशूद्र 
तयी आंग्ल सत्ता उदे-प्रहद देशी 
प्रजेला सुधारी मराठी प्रदेशी ॥ २३ ॥ 
 
इचतहास सत्ये घडे ते चटपीतो 
तसा जोचतबार्ा इचतहास ज्ञातो 
अशी अव्वली इंग्रजी रम्य सार्ी 
तशी स्फूर्मतदायी कथा जोचतबार्ी ॥ २४ ॥ 
 
मनुष्ट्ये चशकाया असे पात्र प्रािी 
वदे आंग्लशाही अभीजात वािी 
म्हिोनी चशकाया डोळे आपिाला 
चिया शूद्र सारे चशके वार्याला ॥ २५ ॥ 
 
पहा गजचतो इंग्रजीर्ा नगारा 
तसा वाटतो सते्तर्ाही दरारा 
अडाण्यास देती चशकाया सुसंधी 
दरोडे, खुनी, र्ौयच गुन्ह्यास बदंी ॥ २६ ॥ 
 
प्रभ ूयेशू चिस्ती भटारं्ी प्रशाला 
लळा लावुनी चशकवी शूद्र बाळा 
म्हिे मेंढरे ही कशी चिस्त हाकी 
फुका बोलती ही उगा बोंबठोकी ॥ २७ ॥ 
 
असे शूद्र “युगानुयुगे” अभागी 
नसे सूख काही सदा दुुःख भोगी 
पशूसारखे मौन होऊन राही 
अशा या दशरे्ी कुिा लाज नाही ॥ २८ ॥ 
 
जया जन्म-मृत्य ूकळेना जराही 
म्हिोनी पशूसारखे कष्ट नाही 
नसे बुचद्ध ज्याला नसे ज्ञान काही 
अशा मानवाला कधी सूख नाही ॥ २९ ॥ 
 
म्हिे बाधं शतेी पहा या चवहीरी 
पहा पीक माझे कशी छान ज्वारी 
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मला गौरकातंा तशी गोड पुत्री 
असा दंभ ज्याला नसे तो सुपात्री ॥ ३० ॥ 
 
करी जो बहू पाशवी दृष्ट कृत्ये 
पराच्या सुखार्ा करी दे्वर्ष चनत्ये 
मनी लोभ ंठेवी 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 
तयारे् कुशी जन्मला जोचतबाजी 
सती धन्य माता यती धन्य पीता 
तया वचंदते आदरे जोचतकातंा ॥ ३४ ॥ 
 
नऊ मास झाले चर्मा माय मेली 
चर्मू जोचतर्ी फार आबाळ झाली 
परी त्याजला मानवी झोप घ्याया 
चमळाली सगुिा महादेव-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 शाळेत जाई 
गुरूजीकडूनी धडे पाठ घेई 
परी चशििाला दुष्ट खीळ मारी 
तया छेदुनी मुक्न्सलीजीट तारी ॥ ३७ ॥ 
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करी जोचत शतेी घडे लग्न त्यारे् 
घेई इंग्रजीरे् धडे छान वारे् 
मला आऊला पाठ देई 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 देती शहािे स्वधमी 
मला प्रनदती शिे धोंडेही मारी 
अशा संकटाला खुबीने चनवारी ॥ ४० ॥ 
 
स्वतुःच्या चवहीरी महारास वाटा 
मनुष्ट्यत्व दावी तयार्ा सुवाटा 
दलीतास आदेश सद्बोध सारे् 
न भतूो र्मत्कार जोती युगारे् ॥ ४१ ॥ 
 
पथा र्ूकल्या काचमनी पोटुशीना 
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 मारेकरी दोन आले 
परी जोचतला पाहुनी लीन झाले ॥ ४३॥ 
 
तुकाराम जैसा तसा संत जोती 
सुधा ज्ञान देई जना रीचतभाती 
पुढारी चक्रयाशील द्रष्टा प्रचसद्धी 
वदे जोचत रूढी असे ती अचसद्धी ॥ ४४ ॥ 
 
समस्तासं 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 
चपवनूी बळी हो अचभजात कान्हा 
प्रयत्ने धडे चशििारे् करी रे 
संसारात शातंी 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 
तयारं्ा प्रिेता वदे जोचत भाया ॥ ४८ ॥ 
 
चनराधार दुुःखी चियारं्ा पुढारी 
दुबळ्या अडािी जनारं्ा मदारी 
कृती तैसा खरा ज्ञानयोगी 
चिशूद्रा करीता इही दुुःख 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 इच्छुनी काव्य केले स्वभावे 
तुम्ही गाऊनी त्यातले सत्य घ्याव े॥ ५१ ॥ 
 
जरी यातले थोडके ज्ञान झाले 
तरी या श्रमारे् खरे र्ीज झाले 
मला काव्य माझे कसे सत्य सागंा 
मनोहार का रम्य तुम्हीर् सागंा ॥ ५२ ॥ 
 
॥ इचत बावन्नकशी सुबोध रत्नाकर समाप्त ॥ 
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चमती शुक्ल पि १५ शके १८१३ रात्री २ वाजून 
२० चमचनटानी ही पोथी चलहून पुरी केली असे ॥ 
 
 सही/- 
 साणित्री िोणतबा फुले. द. खु. 
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१ 
 
उद्योग 
 

उद्योग यार्ा अथच म्हटला म्हिजे यत्न असून सदासवचकाळ मेहनत करिे. या सदराखाली 
चवद्याभ्यास करिे, शतेीत राबिे, व्यापारधंदा करिे, की ज्या योगाने आपली उपजीचवका होऊन इतराचं्या 
उपजीचवकेला हातभार लावता येईल. मनुष्ट्यमात्राच्या सुखाला साधनभतू असे सवच उद्योगधंदे या सदरात 
येत असून त्या योगे मनुष्ट्यार्ी सुखबुद्धी होत असते. मनुष्ट्याच्या सुखात भर घालिारे पैसा हा एक मुख्य 
साधन असून त्यार्ी गरज सवच मानवानंा असून ती उद्योगातून भागत असल्याचवर्षयी सवांस चवचदत आहे. “दे 
रे हचर पलंगावरी” प्रकवा “बाबा हे जाभंळू माझ्या हाताजवळ पडले ते माझ्या तोंडात टाक.” असे म्हििारा 
मािूस आळशी मनुष्ट्य आहे असे कोि म्हििार नाही? यासाठी चदवसभर न थकता उद्योग करिे हा 
मनुष्ट्यार्ा उत्तमधमच असून तो त्यार्ा खरा कल्याि करिारा चमत्र होय. या चमत्राचशवाय कल्याि करिारा 
दुसरा कोिी चमत्र जगाच्या पाठीवर नसतो यार्ी प्रत्येकानी खूिगाठ बाधूंन ठेवावी. 

 
हा चमत्र आपली उपजीचवका करिारा व आपल्या सुखात भर घालिारा असल्यामुळे उद्योगार्ीर् 

संगत धरून त्यावर भरवसा ठेवल्यास, तो आपल्या उपयोगी सतत पडेल हे मी चनियाने तुम्हासं सागंत 
आहे. देव हा एक काल्पचनक सहाय्यकता आहे असे बहुतेक लोक समजतात. पि हा सहाय्यकता सत्य 
नसून बेभरंवशार्ा असून मानव व उद्योग यातं भेद पाडून त्याचं्यात शत्रतु्व उत्पन्न करून मािसास आळशी 
बनचवतो. पापपुण्याप्रमािे मनुष्ट्याला पचरक्स्थती प्राप्त होत असून त्यास सुखदुुःखे प्राप्त होत असतात. ह्या 
प्रालब्धाच्या कल्पनेमुळे महार, मागं, कुिबी, मराठी या साऱ्या जातींतील लोक नीर् ठरून हजारो वर्ष ेनीर् 
राचहले. ज्ञानधारी व अथचधारी लोकाचं्या ब्रह्माला त्यानंा सुखी करता येत नसून लोकाचं्या पूवचसंचर्तात 
ढवळाढवळ करता येत नाही. त्याला दैन्यामध्ये काहीर् ढवळाढवळ करता येत नसल्याने शूद्रादी अचतशूद्र 
लोकानंी पूवचसंचर्त समजून पशूचं्या जीवनारे् जगावे, असे पके्क होऊन त्याप्रमािे आजतागायत जगत असून 
त्यानंा आपि मनुष्ट्यप्रािी आहे यार्ा चवसर पडला व ते पशूपं्रमािे गुलामचगरीरे् उद्योग करू लागले. त्याचं्या 
उद्योगात ज्ञान नसून ढोर मेहनत असते ती त्यानंा फक्त जगण्यास मदत करीत असते. यावरून उद्योग दोन 
प्रकाररे् असून एकक चवर्ारी उद्योग व दुसरा चवर्ार नसलेला उद्योग. अभ्यास करिे हा एक उद्योग आहे. 
या उद्योगात डोळे, कान व बुद्धी या इंचद्रयारं्ी जरुर असते. “देग माई भाकरी मला” असे ओरडत भीक 
मागिे हाही एक उद्योग पि त्यास चवर्ार नसलेला उद्योग म्हितात. हात पाय वगैरेंर्ा उपयोग होिाऱ्या 
उद्योगास बुद्धीरे्ही सहाय्य लागत असते. मनुष्ट्य प्रािी मानचसक व शारीचरक उद्योग करू लागल्याने 
त्याच्या उद्योगातून फार उत्तम प्रकारर्ी फळे उत्पन्न झाली असून, यार्ा चवर्ार केला असता मन थक्क 
होऊन प्रभगरीसारखे भुगंायला लागते. युरोचपयन लोकानंी उद्योग करून घड्याळे, दुर्मबिी, आगबोटी, 
आगगाड्या, चगरण्या यारं्ा शोध लावनू चजकडे चतकडे उद्योग सुरू केले. त्यारें् हे उद्योग त्याचं्या अर्ाट 
बुद्धीर्ी फलचनष्ट्पत्ती असून, त्यार्ा उपयोग मनुष्ट्यत्व वाढचवण्यासाठी असून परंपरेने अज्ञानात चखतपत 
पडिाऱ्या शूद्रादी अचतशूद्रास उद्योगी बनचवण्यास उपयुक्त होिारा आहे; यात यक्त्कंचर्त संदेश नाही. 
युरोचपयन लोक देवावर चवश्वास ठेविारे असते तर ते अशा तऱ्हेने अदु्भत गोष्टी न करते. त्याचं्या उद्योगात 
वळेेरे् फार महत्तव असून ते कोितेही काम वळेच्या वेळी करीत असून, आपल्या आयुष्ट्यार्ा काटेकोरपिे 
चहशबे करतात. इंग्रज लोकही पूवी रानटीर् होते. परंतु रोमन लोकाचं्या सहवासाने ते उद्योगी बनले. 
यामुळे त्यारं्ा देश उद्योगारे् कोठार बनून, तेथील लोकारें् सुधारिुकीरे् पाऊल पुढे पुढे पडून ते चवद्या, 
कला व उद्योगधंदे यातं प्रबल झाले. आपल्या देशात थोडेसे इंग्रज लोक व्यापाराला आले आचि त्यानंी एक 
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प्रर्डं राज्य स्थापन केले. हा त्यारं्ा दृढ उद्योगार्ा व बुद्धीशक्तीर्ा र्मत्कार आहे. त्यात दैवार्ा संबधं 
नाही. दैव, प्रालब्ध यावर चवश्वास ठेविारे लोक आळशी व चभकारी असून त्यारं्ा देश नेहमीर् दुसऱ्याच्या 
गुलामचगरीत राहतो; यारे् ढळढळीत उदाहरि म्हिजे आपला प्रहदुस्थान होय. 

 
युरोचपयन लोक म्हितात, दोन हजार वर्षांपूवी हा देश सुधारलेला येथील लोक उद्योगी होते व 

ज्ञानी होते. पि इरािी, हूि, तातचर लोकाचं्या म्हिजे त्यानंार् ब्राह्मि, िचत्रय, वैश्य ही नाव ेअसून त्यारं्ी 
साऱ्या सुधारिेर्ा चवध्वसं केला. येथील लोकानंा शूद्राद्री अचतशदू्र बनवनू त्यानंा दैवदेवतारें् नादी लावनू 
दैवावर भरंवसा ठेवण्यास चशकचवले. या चद्वजाच्या आगमनाने येथील लोकारं्ा अधुःपात होऊन ते पशुतुल्य 
बनले. इंग्रजी लोकाचं्या आगमनाने येथील शूद्रादी अचतशूद्रानंा हळूहळू चवदे्यर्ी गोडी लागत असून त्यारें् 
क्रमक्रमाने पाऊल उद्योगाकडे पडत र्ालले आहे. यावरून आपि सारे शूद्रादी अचतशूद्र लोक 
पशुजीवनातून खऱ्या मनुष्ट्यजीवनाकडे जात आहोत असे खचर्त अनुमान करता येते. उद्योग हा ज्ञानस्वरूप 
असून आळस हा दैवार्ा चमत्र आहे. उद्योगी मनुष्ट्य आपले सुख वाढवनू लोकानंा सुखी करण्यार्ा प्रयत्न 
करतो. तर दैववादी, ऐतखाऊ आळशी मनुष्ट्य सदोचदत दुुःखी राहून लोकाचं्या सुखात माती कालचवण्यारे् 
कृत्य करतो. आळस दचरद्रीपिाने लिि आहे. ज्ञान, धन आचि मान यारं्ा तो वैरी असून आळशी मनुष्ट्यास 
या चतन्ही गोष्टी चमळत नाहीत. तर एवढी हानी होत असून त्यास मनुष्ट्यत्वही कंटाळून सोडून जाते. अशी 
मनुष्ट्यार्ी वाईट क्स्थती आळस हा अवगुि करीत असतो. यासाठी उद्योग करीत राहिे हे मनुष्ट्यारे् आद्य 
काम असून तो त्यायोगेर् सुखी होईल हे मी तुम्हासं खात्री देऊन सागंतो. इंग्रजी सरकार येथील शूद्रादी 
अचतशूद्रास ज्ञान देऊन उद्योगी बनचवण्यास झटत आहे ही र्ागंली गोष्ट असून त्याबद्दल सरकाररे् आभार 
मानले पाचहजेत. सरकारने काय करायला पाचहजे, हे मी सरकारला साचंगतले आहे. 
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णिद्यादान 
 

बहुत मािसाजंवळ दया, उदारता, परोपकार वगैरे सद्गुि असून तारतम्याने व दूरदृष्टीने त्यारं्ा 
सदुपयोग न होता त्यार्ा भलतार् पचरिाम घडून आलेला आढळतो. गुन्हेगारास दया दाखचविे. हे 
गुन्हेगाराच्या दुष्ट कायात भाग घेिे असे होईल. दान देिे हे र्ागंले असले तरी ते आपि मोठे दानशूर 
आहोत हे दाखचवण्याच्या भावनेने चदले असल्यास ते सत्पात्री गेले असे होत नसून केलेले दान घेिाऱ्यास 
ऐतखाऊर्ी सवय लावण्यारे् कृत्य करते. द्रव्यदानासारखेर् अन्नदानाच्या योगाने दुगुचिानंा वाढवनू त्यारे् 
पचरिाम समाजास भयंकर भोगाव ेलागतात. दया, दानधमच इत्यादीसंबधंी मािसारे् अंगी जी प्रवृत्ती आहे 
चतर्ा उदे्दश दुसऱ्याच्या दुुःखात वाटेकरी होऊन त्यारें् संकट प्रकवा आपत्तीत मदत करिे हा असून 
त्याप्रमािे परोपकारी वृत्तीर्ा मनुष्ट्य दुसऱ्यास मदत देत असतो. परंतु दुुःखे, संकटे, आपत्ती ही कोिास 
येतात; तर ती आळशी, व्यसनी व मूखच मािसावर येतात. बऱ्यार् अंशी त्याचं्यावर आलेली आपत्ती या 
त्याचं्यार् अवगुिामुळे आलेल्या असून त्याला ती एक चशिार् असून तीमुळे दुगुचिी मनुष्ट्यारे् दुगुचि नष्ट 
होण्यास उपयोग होतो असा अनुभव येतो. सरकार गुन्हेगारास जबर चशिा करते या भयाने गुन्हेगार लोक 
र्ोरी, जबरी वगैरे गुन्हे करण्यास वर्कतात व त्यापासून दूर राहतात. तसेर् दचरद्रीपिा, दुुःखे, हालअपेष्टा 
इ. चशिेरे् भय बाळगल्यास मनुष्ट्यार्ी सुधारिा होऊन आळस, अचवर्ार, उधळपट्टी इ. दुव्यचसने यापासून 
मनुष्ट्य दूर होऊन उद्योगी बनेल. तो परावलंबी राहिार नाही. यावरून दया दानधमच करण्यार्ा ज्यानंा छंद 
आहे अशा लोकानंी आपल्या चक्रयेर्ा काय पचरिाम होईल, यार्ा चवर्ार करून ती कृत्ये केली पाचहजेत. 
सत्कृत्यापासून सुद्धा समाजावर वाईट पचरिाम घडण्यार्ा संभव असतो. 

 
मनुष्ट्य सुधारला म्हिजे त्याला दुसऱ्यार्ी मदत घेण्यार्ी लाज वाटावी. एखादेवळेी आपिावर 

प्रसंग पडला तर दुसऱ्यारे् मदतीवर आपली उपजीचवका चनरुपायास्तव करिे भाग पाडले, तरी त्यार्ी हाय 
न घेता माझ्यावर आलेले 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 गुिापंासून समाजावर दुष्ट पचरिाम उत्पन्न न होता 
कल्यािकारी कायदा होईल. 

 
आळस, परावलंबन वगैरे दुगुचि न वाढण्यास व मनुष्ट्याच्या अंगरे् सद्गुि वाढण्यास उपयुक्त असा 

कोिता धमच असेल; तर चवद्यादान होय. चवद्या देिारा व चवद्या घेिारा असे दोघेही या धमाच्या योगाने 
खरीखुरी मािसे बनतात. या धमाच्या शक्तीमुळे मनुष्ट्यातील पशुत्वार्ा लोप होतो. चवद्या देिारा धैयचशाली, 
चनभचय बनून चवद्या घेिारा सामर्थयचशाली शहािा बनतो. इंग्रज भट लोकानंा चवद्यादान करून लोकानंा शहािे 
करतात. हे खरे शहािे भट. आमरे् भट लोकानंा अचशचित ठेवण्यात तरबेज खरे. तथाचप ते पके्क मूखच होत. 
इरािी प्रहदुस्थानात घुसले व प्रहदुस्थान आपल्यार् बापार्ा मानू लागले. हूि आले तेव्हा इरािी म्हिाले, 
“हा देश तुमर्ा नाही.” पि हूि घुसले व आपल्यार् बापार्ा मानून राहू लागले. मोगलाच्याही बापार्ा 
प्रहदुस्थान होता की काय, कोि जािे! जेथे त्यानंी आपले पाय येथे रोवले तेथे इचतहास असा आहे की, 
प्रहदुस्थान हा इंचडयन लोकारं्ा असून त्याचं्यावर परकीयांनी राज्य केले. त्याला कारि अज्ञान हेर् होय. 
दोन हजार वर्ष ेइंचडयन लोक अज्ञानात राहून पशुजीवन जगावते हे महदाियच नसून भटचभिकुारं्ा तो कावा 
आहे. तो आपिास इंग्रजी ज्ञानाने उमगला असून चवद्यादान करिेचवर्षयी व चवद्या प्राप्त होण्यास लोकासं 
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मदत करिेचवर्षयी लोकारं्ी वासना बळावेल, त्या वळेी आम्ही सुधारण्याच्या मागास लागू. यामुळे समाजारे् 
चहत होऊन प्रत्येकारे् सुख वाढेल. इंग्रज सरकारने ज्ञानदानासाठी शाळा काढल्या; पि त्या थोड्या असून 
त्या तेवढ्यावरर् राचहल्या तर सारा प्रहदुस्थान चशकलेला होण्यास आिखी दीडश े वर्ष े लागतील, अशी 
माझी ठाम समजूत आहे. तरी देखील मी म्हिते की, सरकारने चशििप्रसारार्ा आपला वगे वाढवनू सारे 
लोक चवद्या चशकल्याचशवाय त्याने येथून जाऊ नये. महार, मागंादी शूद्र अचतशूद्र-प्रत्येक गावात बारा बलुते, 
बारा आलुते व धनगर, माळी, कुिबी इत्यादी लोक राहत आहेत. त्या लोकांजवळ ज्ञान, कला, चर्वटपिा 
वगैरे गुि आहेत पि त्यार्ा उपयोग आजपयंत सरकारने करून घेतला नाही. त्याचं्या गुिाकंडे हेळसाडं व 
दुलचि करून राजे लोकानंी राज्ये केली. शूद्रादी अचतशूद्राजंवळ चनुःसंशय अनेक गुि वसत असून 
अज्ञानामुळे त्यानंा आपल्या बुद्धीर्ा व कौशल्यार्ा उपयोग कसा व कोठे करावा हे माहीत नाही. अगर 
माहीत असल्यास आपल्या देशात आपि काय उत्पन्न केले असता ते लोकानंा उपयोगी पडेल की नाही, 
लोकानंा कोिती वस्तू केली असता देशाला व आपल्याला बरकतं होईल हे त्याचं्या मनी उमजत नसून 
कळत नाही आचि सरकारही त्यानंा काही कळवीत नाही, तशा शूद्रादी अचतशूद्र जातींतील लोकारं्ा असा 
मूखच स्वभाव आहे की, त्यास कोिी मागच दाखचवल्याखेरीज ते स्वतुःच्या अकलेने प्रकवा धाडसाने कोिताही 
उद्योग करायास धजत नाहीत. त्यारं्ा स्वभावही मनचमळाव ूनसून वाईट बनलेला असून त्यानंा आपि कसे 
सुधाराव ेहे उमजत नाही व अशा अज्ञानामुळे ते अधचपोटी तर कधी कधी पूिच पोटी उपाशी राचहले आहेत. या 
लोकानंा उपजीचवकेर्ा मागच दयाळू सरकारने दाखवनू प्रकवा खेड्यातील धचनक मािसाने प्रत्यि धंदे 
उभारून खेड्यातील कामचगरानंी आपल्या गुिारं्ा धचनक मािसास उपयोग होईल असे वतचन ठेवले 
पाचहजे. आज जर असे वतचन त्याने ठेवले नाही, तर त्या पचरक्स्थतीर्ा दोर्ष त्यारें्र् माथी येतो हे सागंिे 
नलगे. 
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सदार्रि हे मनुष्ट्यास अचधक सुख प्राप्त करून घेण्यारे् व्रत आहे. या व्रताने सवच संसार दुुःखार्ा 
नाश होतो. हे व्रत करावयास द्रव्य फार पाचहजे असे चकतीएकास वाटते. परंतु द्रव्यार्ा आचि सदार्रि 
व्रतार्ा काही संबधं नाही. सदार्रिावर पूिच चनष्ठा पाचहजे. मनुष्ट्याने सवचकाळ काही तरी परोपकार, 
सत्कायच करण्यार्ा उदे्दश मनात धरून ते चर्काटीने तडीस जाण्यार्ी काळजी घेतली पाचहजे. सदार्रिी 
मनुष्ट्यावर लोकारं्ा चवश्वास बसतो. हा खराखुरा मनुष्ट्य आहे; तो खोटे बोलत नाही अशी लोकातं खात्री 
असल्यामुळे त्याच्याशी खोटे बोलण्यास ते चभतात. यास्तव ेसदार्रि हा गुि अंगी प्रबबवण्यासाठी आपल्या 
भोवताली वावरत असलेल्या मनुष्ट्यारे् आर्रि चकत्तयासारखे चगरचवले पाचहजे. म्हिजे आपिास, 
सदार्ारिारे् व्रत र्ागंले असून त्यायोगे त्यारे् फळ चमळेल व आपला संसार सुधारेल यार्ी खात्री पटेल. 

 
पुिे शहरात बल्लाळपंत गोवंड्ये हे एक गृहस्थ राहात. ते सदार्रिारे् व्रत करीत असून दुरार्रिारे् 

वतचन करण्यास नेहमी भीत असत. त्यारं्ी िी गंगामाई, गंगेसारखी चनमचळ व तादंळासारखी धवल असून 
तीही फार सदार्रिी आहे. लोकानंा मदत देण्यास सदोचदत दि असते. या सदार्रिी उभयतासं एक पुत्र 
झाला तेव्हा त्यानंी आपल्या पुत्रारे् नाव ‘सदाचशव’ ठेवले. तो मुलगा चदवसानुचदवस मोठा होत र्ालला हे 
पाहून त्यानंी आपल्या पुत्रास पतंोजीच्या शाळेत चवद्या चशकण्यासाठी पाठचवले. आपल्या पुत्रास चशकचविे हे 
माताचपत्यारें् कतचव्य आहे. जे माताचपता आपल्या पुत्रास प्रकवा कन्येस चशकवीत नाहीत ते आपल्या पुत्रारे् व 
कन्येरे् शत्र ू असतात असे समजावे; आचि म्हिूनर् आईबापानंी आपल्या मुला-मुलीस चवद्या चशकवावी. 
चवदे्यच्या योगे सदार्रिारे् व्रत पार पाडण्यास ते समथच होतात. 

 
बल्लाळपतं आपल्या लाडक्या पुत्रास उपदेश देई की, हे सदाचशवा, चवद्या हे मनुष्ट्यारे् श्रेष्ठधन आहे. 

एका संस्कृत गं्रथात म्हटले आहे की– 
 

“चवद्यचवत्तचवहीनेन प्रककुलीनेन दोचहनाम् 
अकुलोनोचप यो चवद्वान् दैवतैरचप पूज्यते” 

 
यार्ा अथच असा की, चवद्या-धन-रचहत जो मनुष्ट्य; तो मोठ्या कुळातला असला तथाचप त्यास कोिी 

पुसत नाही. तुच्छ समजतात. हीन कुलीन असूनही तो चवद्यावतं असेल तर त्यार्ी पूजा देवही करतात. तो 
लोकातं मान्यता पावतो. 

 
मुलगा सदाचशव, बापार्ा उपदेश, “नळी फंुकली सोनारे इकडून चतकडे गेले वारे.” असे करीत 

नसे, तो आईबापार्ा उपदेश हृदयात कोरून ठेवीत असे. तो सरकारी शाळेत चलचहिे, वार्िे, गचित, 
व्याकरि, खगोल व भगूोल चशकला. मनापासून अभ्यास केल्याने चनरचनराळ्या इयते्तत पास झाला. 
सदार्रिी आईबापार्ा मुलगा दुरार्ारी क्वचर्त चनपजायर्ा. सदाचशव धीट, बोलका व हुशार असल्याने 
गोरासाहेब कलेक्टर त्यावर प्रसन्न झाला. नंतर त्यास मोंठी बचिसे, वि अलंकार 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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शतेकऱ्याने लार् देण्यारे् भार्षि केले. सदाचशवाने उत्तर चदले, ‘पाटील असेल दुष्ट भार्षि करू नये. जे 
होिे ते मी पहािीच्या वळेेस होईल. लार् कोिी देऊ नये व लार् कोिी घेऊ नये. सरकारी काम इमानाने व 
प्रामाचिकपिाने केले असता समाधानार्ा अलभ्य लाभ प्राप्त होतो. सदाचशवाला कलेक्टररे् हाताखाली 
दप्तरदारार्ी जागा चदली. तो कलेक्टरसाहेबारे् स्वारीबरोबर प्रातंार्ी पहािी करी. पहािीच्या वळेेस 
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 चवदे्यर्ा अभ्यास 
करून सदार्रिारे् व्रत अंगीकारले. तेिे करून र्ागंले काय व वाईट काय हे त्यास समजू लागले. 
सत्कायच काय, दुष्टकमच काय हे कळू लागले. लोकातं त्यार्ी मान्यता झाली. 
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४ 
 
व्यसने 
 

व्यसन हे मनुष्ट्यास अचधक दुुःखे प्राप्त करून देण्यारे् दुष्ट्कृत्य आहे. कोित्याही व्यसनाने 
संसारसुखार्ा घात होतो. दारू, भागं, अफू, चबडी, चर्लीम वगैरे व्यसने बहुत असून त्यापासून शरीरार्ी, 
पैक्यार्ी व संसारार्ी मात्रा होते. व्यसनापासून मनुष्ट्यार्ी बुद्धी भ्रष्ट होते व मािुसकी नष्ट होते. तस्मात 
व्यसन हे मनुष्ट्यार्ी प्रचतष्ठा वाढचविारे नसून मनुष्ट्यत्वास बाध आििारी खोड आहे. यास्तव ती चवलंब न 
करता सत्वर सोडून द्यावी. 

 
दारू हे व्यसन बहुत कालपयंत मनुष्ट्यामध्ये वास करीत असले तरी त्या मनुष्ट्यार्ी आतडी नासते. 

गाजंा-तंबाखू चर्लमीत भरून त्यास आग लावनू ओढीत राहिारे व्यसनी फार चदवस जगत नाहीत. त्यारें् 
शरीर दुबचल बनते. माजूम या कंुजीपासून उन्मत्त वायू होऊन मनुष्ट्य धंुद होतो. अंती तो हातपाय झाडून 
तडफडून मरतो. मनुष्ट्य व्यसनाने बुचद्धहीन झाला म्हिजे त्याच्या जवळर्ा लत्ता-कपडा पैसे वगैरे जे काही 
संसारोपयुक्त सामान असेल; ते हळूहळू दुसरीकडे जाते. हे व्यसनी मनुष्ट्यास समजत नाही. कोित्याही 
व्यसनाने मनुष्ट्यार्ा चवर्ार प्रपड धंुद होतो. व्यसनाच्या कैफात तो आपले मनुष्ट्यत्व चवसरून जातो व 
कैफाच्या धंुदीत मी कोि, माझी योग्यता काय हे त्यास समजत नाही. त्यारे् मन जनावराप्रमािे वापसून 
र्ालता उठता, खाता, चपता हवा तसा बडबडतो. मग लोकही त्यार्ी हवीतशी प्रटगल व कुरे्ष्टा करू 
लागतात. सभ्य मािसे त्यापासून दूर राहतात. व्यसनाधीन झालेल्या मनुष्ट्यास आपले व्यसन सोडून देिेर्ी 
फार मारामार पडते. व्यसन न सुटल्यामुळे पैशार्ी हानी व संसारार्ी परवड होऊन व्यसनी लोक लवकरर् 
धुळीस चमळतात; हे उदाहरिाने चसद्ध करून सागंते. 

 
उसळी नावारे् एक गाव आहे. या गावात दारुडे बहुत असून गावच्या पाटलास दारूरे् व्यसन 

जडले होते. तेिे करून गावात अनार्रि होऊ लागले. पाटील चवद्याहीन असल्यामुळे त्याचं्या भोवती मूखच 
चमत्रमंडळींर्ा गोतावळा जमला होता. सज्जन लोक त्याच्यापासून दूर होऊ लागले. त्याला र्ागंल्या 
लोकारं्ा सहवास चमळेनासा झाला. व्यसनाने अनेक दोर्ष व न्यनेू अंगी जडतात. “मद्यपीच्या घरी अवदशा 
वास करी” या म्हिीप्रमािे पाटलाच्या घरात अवदशा चशरून त्याच्या प्रपरं्ास अवकळा प्राप्त झाली. 
र्ारदोन चमत्रासंमवते यथेच्छ दारू घ्यावी ती अंगी चभनली की मनास वाटेल ते भकाव.े जुगार खेळाव.े 
दंगामस्ती करावी व राडंारं्ी पाळे हुडकावी. त्यारे् हे पशुतुल्य अत्यार्ार गोऱ्या अचधकाऱ्याच्या कानावर 
गेले. त्याने त्यार्ी पाचटलकी काढून घेतली व त्यारे् मुलारे् स्वाधीन केले. तदनंतर पाटील लवकरर् छाती 
फुटून मेला. यास्तव. मनुष्ट्यानंी सावध राहून व्यसनाला हंुगूनही पाहू नये. कैफी लोकारं्ी संगत आपिास न 
लावण्याचवर्षयी खबरदारी घ्यावी. आपि चवद्या चशकावी व आपल्या मुलाबाळानंा चवद्या चशकचवण्यार्ी 
काळजी घ्यावी. चवद्या नसिे हे नाशारे् व अनथारे् मूळ आहे. चवद्या नसल्याने सत्यासत्य ओळखता येत 
नाही. तुकारामबुवानी साचंगतले की...... 

 
“सत्यकमे आर्रे आर्रे : सत्यकमे आर्रे रे । 
सत्यकमे करीत चहत : वारेल दुुःख असत्यारे् । 
सत्य रुरे् भलेपि : वर्न ते जगासी । 
जेिे वाढे अपकीती : सवाथी ते त्यजाव े। 
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तुका म्हिे खोटे वज्यच : प्रनद्य कमच काळीमा ॥ 
 

कैफापासून बहुत तोटे होतात. जुव ेखेळण्यापासून काय अनथच घडतात. “राडेंर्ा जो संग करी । 
त्यारे् पुवचज नकच द्वारी ।” दारूबाज, जुवबेाज व रंडीबाज ही मनुष्ट्ये मािुसकीला लाथाडून लावतात. ती 
दुरार्ारी बनतात. या तीन बाजीपासून मनुष्ट्य दूर राहील तर त्यारे् कल्याि होऊन तो समाधानी पावले. या 
तीन बाजींमुळे कैक सुखी मािसे दुुःखी होऊन वडेे झाले व कुत्र्याच्या मौतीने मेले. अब्रदूार मािसानंा 
कोितीही वाईट व्यसने नसतात. हे नेहमी पाहाव ेव त्यापासून धडा घ्यावा. 
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५ 
 
किथ 
 

“ऋि काढून सि साजंरा” या म्हिीत वडेेपिार्ा अथच भरलेला आहे. या अथापासून आपिास 
बहुत बोध होऊन शहािपिा चशकता येईल. ऋि काढून सि साजरा करावयार्ा आचि ऋिाच्या दाढेत 
पडून आपल्या संसाराला घोर लावावा हा वडेेपिार् नव्हे काय? प्रत्येकाला संसारात एखादी गरज 
भागचवण्यासाठी ऋि काढाव ेलागते. पि ऋिकोस त्यार्ा फार त्रास होतो. अनेक वळेा अपमान, अडर्िी 
सहन कराव्या लागतात. सवच कजच बाजारात अनुभव समान असतात व तेिे करून सवांरे् मत असे की, 
“शहाण्याने कजच काढू नये.” यात अनुभवार्ा अंतरभार झालेला आहे. प्रत्येक खेड्यात कजचबाजारी लोक 
असतात. त्यात चकत्येक कामधंदा करीत नाहीत. आळशी असतात. आपि काही तरी उद्योग करून जगावे 
व कुटंुबातील मािसास थोडाफार हातभार लावावा अशी त्यास बुद्धीर् होत नाही. आरामात सुख चमळावे 
असे त्यास वाटते व ते न चमळाले म्हिजे दुसऱ्या मनुष्ट्यास दोर्ष लावतात व आपला चनरोद्योगी अवगुि झाकू 
पाहतात. काही लोक कजच काढतात व आपल्या अंगी असलेले उद्योग, र्ातुयच, धाडस, बुद्धी, पराक्रम, 
उत्साह हे र्षट्गुि हरवनू बसतात. म्हिोचनया साचवत्री वदे– 

 
शटेजीरे् कजच जो घेई 
तयारे् सुख दुरू जाई 
संकटाने हैराि होई 
बेजार होई कजचदार ॥ 
कजाने लागतेसे प्रर्ता 
घालवी सारी मालमत्ता 
संसारात वाढवी गंुता 
आली अहंता ऋिकोर्ी ॥ 

 
कजच काढिे हे अनथारे् मूळ असून ते सवचस्वारे् चदवाळे काढते कसे ते पहा– 
 
एका खेडेगावात दोन कुळंबी गावाशजेारी सरकारर्ी धान्य चपकचविारी शतेे करून मुला-

लेकरासुद्धा सुखाने राहात असतात. एकारे् नाव होते खंडोबा व दुसऱ्यारे् नाव होते चपरोबा. दोघानंाही 
चर्लीचपली मुले होती. लग्नाला आलेल्या मुली होत्या. दोघारं्ाही संसार सुखाने र्ालला होता. दोन्ही घरे 
आनंदात नादंत होती. गावतही त्यारें् वजन होते. 

 
त्या गावात एक परदेशातून गृहस्थ आला. ते वळेी त्यारे् जवळ फाटका जोडा, फुटका लोटा, 

चठगडी बडंी, जोडारे् धोतर इतकी काय ती त्यार्ी दौलत होती. त्यार्ी ही दशा पाहून खंडोबा, चपरोबा यास 
दया आली. त्यानंी त्यास लहानसे घर बाधूंन चदले. काही उसने पैसे देऊन त्याजकडून दुकान करचवले. 
काही चदवसानंी तो गरीब चदसिारा मनुष्ट्य आपली व्यापारी चवद्या र्ालवनू गावातील रयत लोकास 
वाढीचदडीने कजच देऊन घरातील र्ीजवस्तू गहाि ठेवनू हजारो रुपये कमवनू शठे बनला. या शठेकडून 
खंडोबा व चपरोबा यानंी पार्पार्श ेरुपये एकोत्र्यारे् भावाने मुलीच्या लग्नाप्रीत्यथच कजच म्हिून घेतले. दोन 
तीन वर्षे खाते र्ालले. तेिे करून र्क्रवाढी व्याजाने चहशोबाने शठेजीने दोघाकडे ५०० रे् दीड हजार 
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सुरती रुपये केले. कजच चफटाव ेम्हिून दोघेही दरसाल शतेात जे उत्पन्न होईल ते सवच शटेजीस देत असत. 
पि ते वहीत जमा केले जात नसे. कजच, त्यारे् व्याज व त्यावर र्क्रवाढी व्याज हे र्क्र थाबंत नव्हते. चर्डून 
खंडोबा व चपरोबा शठेजीशी भाडूं लागले. शठेजीने अमीन कोटात चफयाद केली. चनकाल शटेजीतफे 
लागला. दोघाचं्या जचमनीवर सरकारी टार् आिून जाहीर चललाव करून आपला सारा पैसा वसूल करून 
घेतला. तेव्हा ते दोघेही कुळंबी आपले गाव सोडून बायकामुलासुद्धा चनघून देशातंरास गेली. त्यार्ी खंत 
शठेजीस चतळमात्र वाटली नाही. कजामुळे लोक तसे देशोधडीस जातात हे खंडोबा चपरोबा याचं्या 
गोष्टींवरून कळून येते. 
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पणरणशष्टे 
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पणरणशष्ट १ 
 
साणित्रीबाईंच्या संग्रहातील उपलब्ध झालेले इतर साणहत्य 
 
१. श्री ग्रहलाघि 
 

श्री. भास्कर नारायि गोडबोले आवृत्ती (५-१२-१८८७) ज्योचतर्ष व खगोल शािावरील एक 
महत्तवपूिच व दुर्ममळ गं्रथ-मुखपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंरे् नाव व तारीख. पान ६७ वर र्दं्रग्रहि आकृती व 
मोडी स्वािरी, पान ७९ वर सूयचग्रहि आकृती व इंग्रजी शब्दप्रयोग व इंग्रजी सही. या आकृत्या 
पुस्तकातील गचितावरून साचवत्रीबाईंनी काढल्या आहेत. 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 रर्लेली म्हि व “साचवत्री” अशी संचिप्त सही, आचि 
रामदासारं्ा दुरुस्त केलेला खालील श्लोक– 

 
रामदासांचा श्लोक 
 

जगी सवच सूखी असा कोि आहे? 
चवर्ारी मना तूर् शोधोचन पाहे 
मना त्वाचंर् रे पूिथसंर्ीत केले 
तयासाचरखे भोगिे प्राप्त झाले 

साचवत्रीबाईंनी दुरुस्त करून खालीलप्रमािे चलचहला 
जगी सवच सूखी असा एक आहे? 
चवर्ारी मना तंूर् शोधोचन पाहे 
मना त्वाचंर् रे ज्ञान संर्ीत केले 
तयासाचरखे सौख्य हे प्राप्त झाले 

 
केवळ तीन शब्द बदलून श्लोकाच्या अथात व्यापकता आिून चशििारे् जीवनातील महत्तव 
साचवत्रीबाईंनी पटवनू चदले आहे. 

 
३. शुकबाहात्तरी 
 

चवठ्ठल सखाराम अक्ग्नहोत्री (१८४९). मुखचपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंर्ी मोडीत सही व १-३-१८५३ ही 
इंग्रजीत तारीख. पान १०, ३१, ९४, ९६, ९८, १०७, १३१ वर खुिा. शवेटी कापडी कव्हरवर सही. 
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४. कहदुस्र्ानचा इणतहास 
(१८६१) मूळ लेखक मरेसाहेब. अनुवाद-चवष्ट्िु परशुराम शािी. मुखपषृ्ठावर 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 केलेल्या 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 
 

(मंुबई इलाख्यारे्) (१८८९) पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंरे् नाव व तारीख व वार्ताना केलेल्या 
खुिा. 

 
८. शालापत्रक 
 

(ऑगस्ट १८६४) अंक ४, मुखपषृ्ठावर साचवत्रीबाईंरे् नाव व आतील पानावर वार्ताना केलेल्या 
काही खुिा. 

 
९. णसहासन बणत्तशी 
 

(१८९२) पचहल्या पानावर साचवत्रीबाईंर्ी सही. 
 
१०. गद्यरत्नमाला 
 

(१८८८) ले. गोप्रवद शकंर 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 केलेल्या खुिा. पान १५७ वर 
कानडी शब्द व पान २५४ वर उदूच शब्द चलचहले आहेत. हे साचवत्रीबाईंनी चलचहले असावते असे 
मला वाटते. अचधक शोध र्ालू आहे. 
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१२. सॉके्रणतसाचे चणरत्र (१८७३) 
 

कृष्ट्िशािी चर्पळूिकर 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 केलेल्या खुिा. 

 
साचवत्रीबाई फुले याचं्या संग्रहातील वर नमूद केलेल्या पुस्तकापंैकी काही पुस्तके नायगाव या 

माहेरगावी आचि काही पुस्तके दत्तोबा यादव (सातारा) यारें्कडे चमळाली आहेत. श्री. रामजी चवन मंजाजी 
माळी उफच  “रामजी बुवा” हे श्री. दत्तोबा यादव यारें् र्ुलत आजोबा, चवठ्ठल मंचदर, भायखळा, मंुबई येथे 
त्यारें् वास्तव्य असे. त्याचं्या मृत्यनंूतर श्री. दत्तोबा यादव यानंी त्यारें्कडील कागदपत्र व इतर साचहत्य 
करंजे (सातारा) येथे आिले आचि श्री. यादव यारें्कडून श्री. दादासाहेब झोडगे व त्यारें्कडून डॉ. माळी 
यानंा चमळाले. 
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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 परमानंद 
 

“परंतु आपले सारे जीवन जनतेच्या चनुःस्वाथच सेवसेाठी वरे्िाऱ्या. जोचतबाचं्या व त्याचं्या पत्नीच्या 
चनष्ट्काम सेवेर्ी जािीव ठेवनू त्यानंा जीवन वेतन चमळत जाईल अशी कृपा करून महाराजानंी 
व्यवस्था करावी. जोचतबापेंिाही त्याचं्या पत्नीरे् कौतुक करावे तेवढे थोडेर् होईल. चतर्ी योग्यता 
काय सागंावी? आपल्या पतीबरोबर चतने संपूिच सहकायच केले व त्याचं्याबरोबर राहून वाट्याला 
येतील त्या हालअपेष्टा भोचगल्या. उच्च विातील उच्च चशिि घेतलेल्या चियातंही अशा प्रकारर्ी 
त्यागी िी आढळून येिे कठीि आहे. त्या उभयतानी लोककायात आपले सारे जीवन खर्च केले, 
अशानंा खरे सागंावयारे् म्हिजे आपल्यावर राज्य करिाऱ्या सरकारकडून जरूर ती मदत चमळिे 
आवश्यक आहे. परंतु आपि चब्रचटश सरकारच्या म्हिजे परकीयाचं्या राज्यसते्तखाली वावरत 
आहोत. अशा गोष्टीकडे त्यारें् लि जाव ेअशी अपेिा करिे व्यथच आहे.” 

 
मामा परमानंद आचि त्यारं्ा कालखंड 
लेखक- बु. बा. कुलकिी 
प.ृ २६८ 

 
२. गिपत गोकिद काळे (एक समकालीन) 
 

“आता साचवत्रीबाईसंबंधाने चलहावयारे् म्हिजे त्या माऊलीरे् एखाद्या लेखकाने स्वतंत्रर् र्चरत्र 
चलचहले पाचहजे. ज्योचतराव जे एवढ्या मोठ्या योग्यतेस र्ढले त्यारे् बरेर् मोठे श्रेय त्याचं्या 
सुपत्नीस चदले पाचहजे.” 

 
“चियाचंवर्षयी एक स्वतंत्र माचसक काढण्याबद्दल साचवत्रीबाईंनी सुर्चवल्यावरून वाळवेकरानंी 
“गृचहिी” या नावारे् एक माचसक काढले होते.” 

 
आम्ही पाचहलेले फुले- 
पुरोगामी सत्यशोधक, अंक जुलै ते चडसेंबर, १९८१ 
प.ृ २० व २१. 
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३. धनंिय कीर 
 

“साचवत्रीबाईंरे् अलौचकक कायच-एकोचिसाव्या शतकात चियाचं्या उद्धारासाठी व्यतीत केलेले 
साचवत्रीबाईंसारखे अन्य आदशच चन उदात्त उदाहरि क्वचर्तर् आढळून येईल. पंचडता रमाबाईंरे् 
पाचंडत्य चन भरारी त्याचं्या ठायी नसेल परंतु मंगल धडाडी, चनव्याज मानवता आचि भारतीय 
धवलता त्या गुिातं रमाबाई त्यारं्ी बरोबरी करू शकल्या नाहीत.” 

 
राष्ट्रवीर-संपादक-दाजीबा देसाई, 
सुविच महोत्सव चवशरे्षाकं १९२१-१९७१. 
बेळगाव 

 
४. डॉ. बाबा आढाि- 
 

“साचवत्रीबाईरे् संपूिच जीवन क्राचंतकारक आहे.” 
-जीवन चशिि-चशििशाि संस्था, पुिे 
जानेवारी-फेबु्रवारी १९८१, प.ृ ३१. 

 
५. डॉ. मा. प. मंगुडकर- 
 

“साचवत्रीबाई फुले : एक युगिी” 
“सावचजचनक कायासाठी बाहेर पडलेली भारतीय पचहली िी” 
“स्वतंत्र व्यक्क्तमत्तव असलेली १९ व्या शतकातील एकमेव िी” 
“िी-मुक्ती र्ळवळीच्या आद्य प्रिेत्या” 

 
जीवन चशिि-चशििशाि संस्था, 
पुिे-जानेवारी-फेबु्रवारी १९८१, 
प.ृ 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 करण्यारे् 
व्रत त्या दोघानंी घेतले होते. त्या समाजाच्या हातून अनक्न्वत छळ सोसण्यार्ी त्यानंी आपली 
चसद्धता केली.” 

-म. जोतीराव फुले-प.ृ ३२ 
 
७. “चतरे् (साचवत्रीबाईरे्) कायच म्हिजे प्रहदुस्थानातील चियाचं्या सावचजचनक जीवनातील एक 

युगप्रवतचक अशीर् घटना होती.” 
-म. जोतीराव फुले-प.ृ १०१. 
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८. “आपली पत्नी आपले कायच र्ालू ठेवील चन मुलगा त्या कायासाठी जीचवत व्यतीत करील असा 
त्यानंा चवश्वास वाटत होता. त्या साध्वीने सुमारे पन्नास वर्षे पतीसंगे कडूगोड झेलले होते. 
चजवापाड कष्ट केले होते.” 

-म. जोतीराव फुले-प.ृ ३०० 
 
९. पंढरीनार् सीताराम पाटील- 
 

(म. फुले आद्य र्चरत्र लेखक व थोर व्यासंगी) 
“साचवत्रीबाईंच्या भारतीय िीच्या उत्थानासाठी केलेल्या सहृदय कायाशी तुलना करता येिारे 
एकही उदाहरि १९ व्या शतकात सापडत नाही.” 

 
१०. प्रा. गं. बा. सरदार- 
 

“साचवत्रीबाई या महात्मा फुल्याचं्या फक्त पत्नी आहेत असे नाही. महाराष्ट्रातल्या िी-मुक्ती 
र्ळवळीतल्या त्या आद्य प्रिेत्या आहेत.” 

-डॉ. माळीकृत क्राचंतज्योती 
“साचवत्रीबाई फुले” पुस्तकाच्या प्रकाशन 
समारंभारे् भार्षि- 
पुिे, चद. २४-१०-१९८०. 
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पणरणशष्ट ३ 
 
साणित्रीबाई फुले िीिन कालपट आणि कायथ- 
 
३ जानेवारी १८३१ – सातारा चजल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगाव या गावी जन्म. 

१८४० – जोतीराव फुले याचं्याबरोबर चववाह. 
१८४१ – चशििास प्रारंभ. 
१८४७ – नॉमचल स्कूलमधून चशिक प्रचशिि. 

१ जानेवारी १८४८ – पुिे येथे चभडे वाड्यात मुलींच्या पचहल्या शाळेर्ी स्थापना, साचवत्रीबाई चशचिका 
झाल्या. 

१ मे १८४९ – पुिे येथील उस्मानशखे याचं्या वाड्यात प्रौढाचं्या शाळेर्ी स्थापना आचि 
साचवत्रीबाईंरे् अध्यापनकायच. 

१८४९-५० – पुिे-सातारा-नगर या चजल्ह्यातं शाळारं्ी स्थापना आचि त्यातील काही शाळातं 
चशचिका म्हिून कायच. 

१८४९ – शूद्र अचतशूद्राचं्या चशििासाठी पती जोतीरावाबंरोबर गृहत्याग. 
१८५२ – शाळारं्ी तपासिी व आदशच चशचिका म्हिून अचभप्राय. 

१२ फेबु्रवारी १८५३ – मेजर कँडी याचं्या हस्ते फुले दापंत्यार्ा चवश्रामबागवाड्यात गौरव आचि सवच 
शाळारं्ा एकत्र पार पडलेला बिीस समारंभ. 

१८५३ – बालहत्या प्रचतबधंक गृहार्ी स्थापना आचि साचवत्रीबाईरे् यासाठी कायच. 
१८५४ – काव्यफुले हा पचहला काव्यसंग्रह प्रचसद्ध. 
१८५५ – शतेकरी व मजूर िीपुरुर्षासंाठी रात्रशाळा व अध्यापन कायच. 

२५ चडसेंबर, १८५६ – जोचतबारं्ी भार्षिे हे पुस्तक प्रचसद्ध केले. 
१८६४ – अनाथ बालकाश्रम र्ालचवला. 
१८६८ – घरर्ा हौद अस्पशृ्यासंाठी खुला. 

१८७५ ते १८७७ – पुिे पचरसरात बावन्न अन्नछते्र उघडून सत्यशोधन समाजातफे र्ाललेल्या दुष्ट्काळ 
चनवारि कायारे् नेतृत्व. 

४ फेबु्रवारी १८८९ – दत्तकपुत्र यशवतंरावारं्ा ससाण्याचं्या मुलीशी चमश्रचववाह. 
१० मार्च १८९७ – प्लेगने क्राचंतज्योतीरे् महाचनवाि. 
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काव्यफुले या संग्रहातील साणित्रीबाईंनी मोडी णलपीत णलणहलेल्या काही कणिता 
 

 
पान क्र. ११७ ते१२० 
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क्र. १२१ 

  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट ६ 
 

 
पान क्र. १२२ 
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पणरणशष्ट ११ 
 

म्हिीणिेयी चार शब्द या पुस्तकाच्या पृष्ठ ३८ िर रामदासांच्या 
श्लोकात बदल करून आिलेला व्यापक अर्थ. 
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पणरणशष्ट- १३ 
 
श्री. एच्. टी. गज्जर, दस्तऐिि तपासिी तज्ञ, मंुबई 
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. 
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॥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.  
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डॉ. मा. गो. माळी 
एम. ए., एम. एड., पीएर्. डी. 

 
पणरचय 

 
डॉ. मा. गो. माळी, रा. गारगोटी, चज. कोल्हापूर हे महात्मा फुले चवश्वभारती या संस्थेरे् 

संस्थापक-अध्यि आचि पुिे व चशवाजी चवद्यापीठारे् चशििशाि चवर्षयातील पीएच .डी. रे् गाईड आहेत. 
यापूवी ते श्री मौनी चवद्यापीठात २३ वर्षे प्रार्ायच, ५ वर्षे संर्ालक आचि सहा वर्षे अन्य पदावर होते. याचशवाय 
इतर काही संस्थारें् ते पदाचधकारी आहेत. डॉ. माळी यानंी चशवाजी चवद्यापीठाच्या सवच अचधकार मंडळावर 
सदस्य व पदाचधकारी म्हिून काम केले आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यचमक व उच्च माध्यचमक चशिि मंडळ, 
पुिे, महाराष्ट्र राज्य शिैचिक संशोधन व प्रचशिि पचरर्षद, पुिे व राष्ट्रीय शिैचिक संशोधन व प्रचशिि 
मंडळ, नवी चदल्ली इ. राज्य व देश पातळीवरील मंडळावंर त्यानंी दीघचकाळ महत्तवारे् कायच केले आहे. डॉ. 
माळी यारें् संशोधन व लेखनही चवपुल आहे. आजवर त्यारं्ी लहानमोठी तीस पुस्तके प्रचसद्ध झाली असून 
त्यापैकी सहा गं्रथानंा चवचवध पुरस्कार चमळाले आहेत. उत्कृष्ट गं्रथचनर्ममतीसाठी त्यानंी तीन वेळा राज्य 
पुरस्कार चमळवनू हॅट् चरक केली आहे. त्याचं्या पीएर्.डी. च्या मौचलक संशोधनाबद्दल त्यानंा देश 
पातळीवरील पुरस्कार बनारस (काशी) येथे देण्यात आला आहे. तीन वळेा जागचतक पचरर्षदेत ते सहभागी 
झाले असून तीन शोध चनबंध त्यानंी सादर केले आहेत. 


