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पवाडा 
 

ववद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी 
  

“विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी” हा पिाडा “सत्यदीवपका” माससकाच्या जून १८६९ च्या 
अंकात (प.ृ ८६ ते ९२) पिाडा (सलहून पाठविलेला) या मथळ्याखाली प्रथम प्रकासशत झाला होता. 
कें ब्रब्रज विद्यापीठातील एक संशोधक डॉ. रोझसलडं ओ’ हॅनलन यांनी तो धंुडाळून “पुरोगामी 
सत्यशोधक” या त्रैमाससकाच्या जानेिारी ते मार्ष १९८४ च्या अंकात पुन्हा प्रससद्ध केला.  

  

महात्मा फुले समग्र िाड:मयाच्या सुधाररत ततृीयाितृ्तीत या पिाड्यार्ा समािेश करताना 
सत्यदीवपकाकत्याांनी द्रदलेल्या तीन तळद्रटपा गाळण्यात आल्या होत्या. त्या खालीलप्रमाणे:−  

 

(१) महाअररच्या पोरा सशकविणे विटाळ मानीती । 

   इंग्रजा शेकह्यांड कररती ॥  

 

या फुल्यांच्या पिाड्यातील शबदांपैकी “महाअरीच्या” या शबदािर तारांककत चर्न्ह असून 
तळद्रटपेत त्यार्ा अथष “महाराच्या” असा असल्यारे् सत्यदीवपकाकत्याांनी म्हटले होते.   

 

(२) पिाड्याच्या शीर्षकािरही त्यांनी तारांककत चर्न्ह द्रदले होते आणण म्हटले होते, “सिष 
ब्राह्मण पंतोजी या पिाड्यात िणणषल्याप्रमाणे आहेत असे आमरे् मत नाही, तथावप 
सरकारास जो दोर् द्रदला आहे तो बहुतांशी खरा आहे. ज्या रयतेकडून सरकार विद्येर्ी 
पट्टी घेते ततच्या मुलांस विद्या सशकविण्यार्ी जशी सोय व्हािी तशी अद्याप झाली नाही.”  

 

(३) सशकिा क्लास पंतोजीरे् । 
तनव्िळ माळ्या कुणबयांरे् । 
दसुरे महार मांगारे् ।  

 
या ओळींिर तारांककत चर्न्ह असून तळद्रटपेत “आमच्या मते सिष जातींर्ी मुले एका द्रठकाणी 
सशकिािी” असे सत्यदीवपकाकत्याांनी म्हटले होते.  
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“ववद्याखात्यांतील ब्राह्मण पंतोजी*” 

त्यार्ा माल त्यारे् हाल पडल्या पठाणाच्या पंक्क्त । 
मुलें तीं भलत्यार्ीं सशकती ॥  

माळी कुणबी शेती खपून करती पट्टीर्ी भरती । 
समळेना लंगोटी पुरती ॥  

लहान चर्टकूलीं पोरे कररती ढोरांच्या िळती । 
जोडे नाहीं पाय पोळती ॥  

सशकण्याला िेळ नाही वपते मनामध्यें झुरती । 
दोर् पाहा देिाला देती ॥  

विद्या देण्यार्ी थाप देऊन रयत नाडीती । 
द्िीज पंतोजी धाडीती ॥  

कुळकरण्यार्ी मदत थोडीं पोरें जमविती । 
संख्या रपोटांत सलद्रहती ॥  

महाअरीच्या * पोरा सशकविणें विटाळ मानीती । 
इंग्रजा शेकह्यांड कररती ॥  

 

॥ र्ाल ॥ र्ाकरी पंतोजीर्ी करी । 
लाज नाहीं धरता दरुदरुी । 
आतां का तुमरे् महा अरी । 
दास िा तुमरे् परोपरी । 
लाजली अमेररका जरी । 
नव्हती भू देिापरी ।  



॥ र्ाल ॥ ब्रम्ह्यास मधीं िणीती हो । 
इतर धमाषस तनदं्रदती हो | 

तनत्य बोधार्ी रीतत हो । 

शिु पोरा खोटा धमष हळूर् सशकविती । 
द्िेर् राणीर्ा भरविती । 

अशा तर् हेच्या कपटी लोका पंतोजी कररती । 
मुलें भलत्यार्ीं सशकती ॥  

स्िजातीरे् रु्कती परतुनी करती समजुती । 
सशक्षा बोधाने कररती ॥  

परकी मुलें रु्कता र्ापट्या गुद्दे माररती । 
जोराने कान वपळती ॥  

शिु लेकरा मुका मार देऊन पळविती । 
ठेविती संख्येर्ी भरती ॥  

शाळांिरला िररष्ठ येतां र्ोंबडकी कररती । 
करािा आजषि तो ककती ॥ 

॥ र्ाल ॥ जातीरे् इनस्पेकतर । 
तपासी हाजरी मास्तर । 

गुणी म्हणे शाळा मास्तर । 
पंतोजी र्ढविला फार ॥ 
रपोटीं मी थोड्यांत सार ॥  

॥ र्ाल ॥ शिुार्ी जात िेडी हो ॥ 
सलद्रहण्यार्ी नाहीं गोडी हो ॥ 
खोटीर् सलद्रहतो र्हाडी हो ॥  

ससद्ध साधक होऊन करती जातीर्ी बढती । 
कोणी घेईना ह्यार्ी झडती ॥  

 

आधंळे दळती सिष त्यांर्ें कुत्रे पीठ खाती । 
मुलें तीं भलत्यांर्ी सशकती ॥  

 

संध्या सोिळें तनत्य बेताने पंतोजी कररती । 
हाजरी पोरें सोरें घेती ॥  

 



शिुपोरां ट फ सांगून िेळ घालविती । 
गुरूर्ा हुद्दा र्ालविती ।  

आठ िाजल्या िेळ झाला मोयाया घाईने येती ॥ 
खुर्ी आसनािर बसती ।  

ब्राह्मणार्ी मुलें सशकवितां दहा िाजविती । 
सािली घड्याळा पाहती ॥  

थकले बापे भाळािरर्ा घाम तनरवपती । 
कपाळीं बुक्या मारती ॥  

टेबलािर हळूर् पालथें डोकें  ठेविती । 
र्ाड काय पोरा दाखविती ॥  

 

जेिण िेळ झाला मधींर् दर्कून उठती । 
शाळेला झटकन सोडीती ॥  

॥ र्ाल ॥ जेिून झोपती गार ॥ 
नंतर न्युजपेपर ॥ 

सलद्रहती पत्र अखेर ॥ 
थंडाई पडल्यािर ॥  

शाळेत जाती घडीभर ॥ 
सशकविती भािलें तर ॥  

॥ र्ाल ॥ ब्राह्मण पंतोजी करती हो ॥ 
शिुाच्या सशकण्यार्ी माती हो ॥ 

सांगतों तुम्हा प्रचर्ती हो ॥  

माळ्या कुणबया बोध करून रात्रीं पोथ्या िार्ती । 
आपलें महत्त्ि सशकविती ॥  

 

भलतीर् थाप देती ससध्यािर दक्षक्षणा घेती । 
मुलें ती भलत्यांर्ी सशकती ॥  

 

सिष जगाला शदु्ध नमुना पाहा ही राजनीतत । 
शिुाला उघड नाडीती ॥  

 

विद्येसाठी पट्टी पसैा ब्राह्मण पंतोजी कररती । 
जगार्ा संशय फेडडती ॥  



 

महार जातीरे् भूपतत भूदेि मातनती । 
तेथें दासांर्ी कोण गती ॥  

 

अशा तर् हेर्ा ढोंगी लोकां सशक्षक नेसमती । 
सुधरले शहाणे म्हणिीती ॥  

 

िाघ मेंढक्याकररतां करती खांडार्ी बढती । 
जळामधीं पक्षी जसे उडती ॥  

 

सुधारले मंडूक सपाष ज्ञान सशकविती ॥ 
ज्ञानाने झाली उपरती ॥  

 

इंक्ललशांच्या मेहरीपुरते सुधारले बनती । 
घरामध्ये दगडी पुक्जती ।  

 

॥ र्ाल ॥ नेमा गुरु अन्य जातीरे् ॥ 
नमने साक्त्िक ज्ञानारे् । 
सशकिी काम पंतोजीरे् । 
तनिळ माळ्या कुणबयारे् । 

दसुरे महार मांगारे् । 
बीस घ्या अनुभिार्ें ॥  

 

॥ र्ाल ॥ िकृ्ष मग देईल फळास हो । 
सुख मग होईल शिुास हो । 

लाजिा भुदेिास हो ॥  

 

शिू मुलार्ी दाद नाही जोती मनामधीं झुरती ॥ 
दसुरे णिस्ती तरफडती ॥  

 

सुधारले म्हणविता आतां तुम्ही आमरे् भूपती । 
मुलें भलत्यांर्ी सशकती ॥  

 

—समाप्त— 


