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ततृीय रत्न 

महात्मा फुले समता प्रततष्ठानतफे प्रकाशशत होणार् या “पुरोगामी सत्यशोधक" या 
त्रमैाशसकाच्या एप्रप्रल-जून १९७९ च्या अकंात (वर्ष ५, अकं २) प्रथमच या नाटकाच ेहस्तशलखित 
प्रकाशशत झाले. नाटकाच े हस्तशलखित फुलयांचे चररत्रकार पंढरीनाथ पाटील यांच्या िासगी 
संग्रहात आढळले. हस्तशलखित प्रथम प्रशसद्ध झाले तेव्हा त्यासोबत प्रा. सीताराम रायकरांनी 
शलद्रहलेली एक छोटीशी प्रस्तावनाही प्रशसद्ध झाली होती. या नाटकाच्या हस्तशलखिताच्या एका 
प्रतीवर “ततृीय नेत्र” असे शीर्षक द्रदलेले आढळले. 

या नाटकाच ेहस्तशलखित आपण “१८५५ सालात दक्षणा प्राईज कशमटीस अपषण केले. परंत ु
तेथेही असलया शिडस्थ िटसिासदांच्या आग्रहामुळे युरोपीयन सिासदांच ेकाही चालेना तेव्हा त्या 
कशमटीने माझी चोपडी नापसंत केली” असा जोतीरावांनी “गुलामगगरी” पुस्तकात या नाटकासंबंधी 
उललेि केलेला आहे.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ततृीय रत्न 

 

(प्रथम माळ्या कुणब्याचे मूल ते आपलया आईच्या उदरात कोठे गिी वास करू 
लागलयाचा आरंि होत आहे तोच ब्राह्मण जोशाची स्वारी येवून त्या गरीब बाईस 
मोठमोठ्या हुलथापी देऊन ततजला िव्यहीन कसकशी कररतो याप्रवर्यी मी येथे 
शलहीन.) 

 

 

स्थळ  

(जोशी त्या गरोदर बाईचा नवरा घरी नसेल अशी संधी पाहून प्रथम ततथ, वार, नक्षत्र, 
योग, करणाचा उच्चार करून ततच्या दारी उिा राद्रहला. 

इतक्यात घरच्या धनणीने याचा शब्द कानी पडताच थोडी कोरडी शिक्षा हातात घेऊन 
बाहेर ओसरीवर आली.) 
 

जोशी: (थोडी शिक्षा पाहून मनात मोठा िटू्ट झाला) बाई, मज ब्राह्मणास शिक्षा घेऊन आलीस ती 
ही कां? 

बाई: महाराज, काय? काय झाले? ही शिक्षा नव्हे काय? मी गरीब दबुळी, माझा नवरा तर सवष 
चार रुपये दरमहा शमळवीत असतो.  

जोशी: बाई ही शिक्षा नव्हे कोण म्हणेल? परंतु एवढ्या शिक्षेने माझ ेपोट कसे िरेल? आखण मी 
तुझ ेकलयाण कसें गचतंावें?  



बाई: (मोठा कंटाळा पावून) जा बाबा, ब्राह्मणाची गचकाटीच मोठी ! आम्ही तुमच्या पोटाची 
काळजी कोठवर करावी? तुम्ही एिादा रोजगार धंदा वा करा ना?  

जोशी: (रोजगार धंधा करणे हे आमच ेकपाळीच शलद्रहले आहे, यात त्वां काय जास्ती सांगगतलेस 
असें मनांत म्हणून) ते िरें. पण, तुझ्या शजेाररणीसारिे तुझें कांहीं नुकसान झाले नाही व तुला 
पुढे बोलू देणार नाहीं बरे ! 

बाई: (थोडा प्रवचार केलयासारिे करून) त्या बाईचे मूल ते आपलया नशशबाने मेलें. 

जोशी: हॅं हॅं, नशशबाने मलेे काय? 

बाई: नशशबाने नाहीतर कशानें? तुम्हाला पुष्कळ शिक्षा द्रदली नाही म्हणून मेले काय?  

जोशी: थोडी का होईना, परंतु ती आमच्या संतोर्ाने असावी.  

बाई: ततने तुमच्या संतोर्ाप्रमाणे द्रदले असते तर तुम्ही ततच ेमूल वाचप्रवले असते काय?  

जोशी: यात काय संशय आहे? जर ततने मला सतंोर्प्रवलें असते तर िगचत मी त्या मुलावरील 
सवष पीडा दरू केलया असत्या आखण ती पुत्रवती झाली नसती काय?  

विदषूक: (सवष लोकांकड ेहात करून) जोशी आपलया मुलांस कसे मरंू देता हे तुम्ही त्यास प्रवचारा.  

बाई: ततच्या मुलांवर पीडा तरी कसलया होत्या त्याप्रवर्यी मला कांहीं कळत नाहीं, तुम्हीच का 
सांगाना?  

जोशी: काय तुला ग्रहाच्या पीडा ठाऊक नाहींत काय? अगे जेथें महादेवासारख्या देवाला ज्याचें 
िय वाटून पाणयांत बुडी मारून लपावे लागले आखण त्यांच्या झपाट्यातून वाचलेत तरी कोण?  

विदषूक: (सवष लोकांकड े हात करून) महादेव िोळा िरा म्हणूनच त्याने जोशींच े ऎकून ग्रहाला 
भ्याला.  

बाई: (ककंगचत िय वाटून म्हणते) तर ते मजला पीडा करीत आहेत काय?  

जोशी: तुला तर नाहीं, पण तुझ्या होणार् या मलुाच्या मुळावर फार त े टपले आहेत, माझ्यान े
सांगवत नाही, त्याचा ते शवेट कसा करतील !  



विदषूक: जोशी जर मरणापासून माणसे वाचप्रवतात तर, इंग्रज सरकार सवष और्धी उपाय 
करणयास एकीकड े ठेऊन सवष इसप्रपतळेही मोडून, त े सवष काम जोशाच्या गळ्यात का बांधीत 
नाहीत?  

बाई: (मोठी घाबरी होऊन, मुठीतली शिक्षा उभ्यानेच सुपात टाकून, हात जोडून, मोठ्या अजषवान े
म्हणाली) महाराज त्यांस काही उपाय असलयास सांगा !  

जोशी: तू वेडी आहेस. त्याजप्रवर्यीं उपाय कां तुझ्याने होतात; तुझ्या नवर् याला येऊन जाऊन, चार 
द्रटकलया शमळणार.  

विदषूक: जोशांना जर िप्रवष्य कळून सांगता येते, तर कारंज्यावर उडी मारून मेलेलया 
पेशव्याप्रवर्यी सवष त्यांच्या सरदारास पूवी कळवावे म्हणून जोशींच ेज्ञान त्यावेळेस कोठे बंगालयांत 
गेले होते काय?  

बाई: (नवरा कसचा देतो असे मनांत म्हणून) तुम्ही म्हणतां ते िरे आहे, पण तुम्ही कृपा करून 
मला ककती िचष लागेल तो सांगा तर िरें?  

जोशी: बरें बरें, मला येव्हांतर जाऊ दे. पुढे त्याप्रवर्यी पाहता येईल, माझी शिक्षेची वेळ जाती. 

बाई: (मोठ्या आग्रहाने) असे नका करंू, महाराज मी तुम्हाला तुमच्या शिक्षेपुरते दाणे देते.  

जोशी: तू दाणे देशशल िरे, पण त्याला दळणावळ, जळण, यािेरीज िाजी, तुपाला कांही नको? 
तुझें एकटे दाणे घेऊन, घुगर् या करून िाऊं काय?  

बाई: महाराज, तमुच्यापरुत ेसवष काय जे पाद्रहजे त ेसवष मी देत,े पण तमु्ही माझ्या होणार् या 
बाळावरील ग्रह कसें दरू होतील, याप्रवर्यी उपाय सांगाच म्हणजे तुमच े मजवर मोठे उपकार 
होतील.  

जोशी: तुम्ही कुणब्याच्या बायका ! काय बोललयाप्रमाणे कराल? अगे तझुा नवरा आता आला 
म्हणजे तूं आपली घरात जाऊन बसशील, मग माझ ेइकड ेकांहीं कां होईना.  

बाई: महाराज असें कसें होईल? कारण माझा नवरा नेहमी असे म्हणत असतो, की वणाषनाम 
ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मणास द्रदलयानें कांहीं कमी होत नाहीं; पण मला चाकरी फार हलक्या दरज्याची 



काय करू? ईश्वर जर माझ्या धन्याच्या मनात उिा राहून माझा पगार वाढववील तर, िगचत मी 
ब्राह्मणास पाद्रहजे ते देईन (इकड ेजोशी गालातलया गालात हसून, शमटक्या माररत आहे.) यावरून 
तुम्ही कांहीं त्यांच ेिय बाळगू नका. परंतु लाचारीमुळें कदागचत (घरातलया घरात) माझ्याशी काही 
कुरकुर केली तर करतील, परंतु महाराज मी घरांतून जाऊन येई तोपयतं थांबा थोडसेे. (असे 
म्हणून चालती झाली) 

विदषूक: जोशीची फसप्रवणयाची गोळी तीरासारिी लागूं झाली, नाहीं बरें?  

जोशी: बाई, नको नको, मला जाऊं दे आता, पुरे तुझ्या गप्पा.  

बाई: (घरात घाईनें जात असतां मागे तोंड करून) थोडीशीं तर कळ काढा आता मी आले असे 
समजा.  

जोशी: मला जाऊ देईनास, मजजवळ तुझें असें काय काम आहे?  

बाई: (मडक्याच्या उतरंडी उतरीतांना, मोठ्याने ओरडून म्हणाली) मी तुमच्याच िटपटीत आहे 
महाराज, जाल नाहीतर.  

(काही एक पळानें त्या बाईनें सुमारे पायलीिर बाजरी एका टोपलयात घालून बाहेर जोशाजवळ 
ओसरीवर घेऊन आली, आखण म्हणाली,) जोशीबुवा, हे घ्या दाणें. तुम्हाला पुरे होतील ना?  

जोशी: (मोठा रागावून) आम्ही तुझ्या नवर् यासारिे घण घेऊन लोिडंी कुटीत असतो काय? 
वाह:वा ! वाह:वा ! बरीच कीगें आहेस तूं ! आम्ही तनस्त्या िाकरीच िाललयाने, तीन द्रदवस तरी 
जगूं? आम्हा ब्राह्मणास एक वेळ तरी िात पाद्रहजे कां नको?  

विदषूक: अहो जेथे पसािर दाणे शमळणयाची भ्ांत, तेथनू जोशी कसा िात युक्तीने काढीतात.  

बाई: महाराज, इतके उतावीळ होऊं नका, मी त्याप्रवर्यी तजवीज योजजली आहे.   

जोशी: (काही हसलयासारिा करून) हॅं ! हॅं ! असें आहे काय? बाई तुला सवष समजते (असे 
म्हणून कंबरेची तपककरीची डबी काढून, शमशांवर ताव देऊन मोठ्या डौलाने नाकांत मोठे झटके 
मारमारून कोंदीत आहे, जसा का कोणी दयाराम आत्मारामाचा लेकच.)  

बाई: (इतक्यात बाईनें कडसरीची पावली काढून जोशास म्हणाली) ही घ्या तुमच्या डाळ तांदळुास.  



जोशी: थांब, मला तपकीर तर ओढंू दे, तुझी बेटे सवष कामाची घाईच.  

विदषूक: जोशाला येवढी वेळ जलदी झाली होती, आखण आंतां थांब म्हणू लागला, कारण बुवाजीची 
तुंबडी िरली ना?  

बाई: महाराज आता स्वस्थता होऊन समाधानी झाली ना?  

जोशी: (मान हालवून) झाली िरीं, पण आता बसूं नकों, जलदी करून, एक पैसा आखण लहानशी 
सपुारी या मजजवळच्या पचंांगाला वाहा, म्हणजे मी तझु्या होणार् या मलुावर ग्रहाच्या येणार् या 
पीडां दरु करणयाप्रवर्यी उपाय सांगतो. (इकडे या बाईजवळ सध्या पैसा नाही; म्हणून 
शजेाररणीपासून, हातउसना घेऊन, कडसरीची एक सुपारी काढून, जोशाच े पुढे ठेवून, मोठ्या 
नम्रतेनें त्याच्या पाया पडून, जरा ककंगचत पलीकड े कपाळावर हात ठेवून मोठी उदास होऊन 
बसली, आखण सांगा महाराज असे म्हणाली.)  

विदषूक: महाराज, पोटाची आगच फार कठीण आहे बरें !  

जोशी: बाई, तुझ ेनावराशीच ेनाव काय?  

बाई: माझ े नांव? माझ े नांव जोगाई. (नंतर जोशानें राशीचक्र आपलयापुढे मांडून, काही वेळ 
उजव्या हाताच्या आंगठ्याच्या अग्राच ेटोंक बाकीच्या बोटाच्या पेर् यांवर नाचवून, तोंडातलया तोंडात 
पुटपुट करी, नंतर काही वेळ दांत (पुटपुट) ओठ िावून, बाईच्या तोंडाकड ेवारोवार पाद्रहलयासारिे 
करून)  

जोशी: बाई तझु्या नावाची मकररास आहे. मकरराशीचा शनी तुझ्या मुलाला छळलयावाचनू 
राहणार नाही, हे िगचत असें तू समज; याला उपाय तू सध्या नेहमी आजपासून, दर शतनवारी 
पंचमुख्या मारुतीवर एक रुईच्या फुलाची अथवा पानाची का होईना माळ करून, घालीत जा; 
म्हणजे तेणेकरून तुझ्या जजवाला कांही समाधान वाटत जाईल, व दसुरे तूं जर, मारुतीस असे 
कबूल करशील की, जे (हे) मारुतीराया माझ्या होणार् या मुलावर ग्रहांनी पीडा करंू नयेत म्हणून 
सध्यां तूं त्यास कांहीं आटकाव करावास म्हणून मी तुझ ेतेवीस ब्राह्मण तपूपोळ्यांचें ह्या पुढलया, 
श्रावणमासी घालीन, तरच तुमच्या मुलाला कांहीं द्रदवस बाधा होणार नाही.  



विदषूक: ग्रहाच्या पीडा अगदी िोट्या आहेत. असे जोशाच्या बोलणयावरून शसद्ध झाले; ते असें की 
जोशी आखण जोगाई या दोघांची एक रास असून शनीग्रह जोगाईला पोळ्या घाल म्हणतो, आखण 
जोशाला ततच्या पोळ्या िा म्हणतो, व दसुरे मला असे वाटते की ब्राह्मणांनी ग्रह उत्पन्न केले 
आहेत, म्हणून ते आपलया उत्पन्न करणार् या जोशीं बापास पीडा कसे करतील? िरेच ग्रहांनी 
आपलया बापाला पीडा करंू नये असे माझपेण मत आहे. परंतु ब्राह्मण ग्रहाच ेबाप ठरलयामुळें 
त्यांनी इतर लोकांस आपलया पुत्राप्रमाणे. . . . .   

बाई: महाराज, श्रावणमास ककती द्रदवस राद्रहला आहे?  

जोशी: आजपासून सोळा द्रदवसांनी सुरू होईल.  

बाई: तर मग जवळच आहे, मी आता माझा नवरा घरी आला म्हणजे त्याला प्रवचारून 
याप्रवर्यीची तजवीज करीन.  

जोशी: बाई, मी आता येतो, याप्रवर्यी तू तजवीज करच, चकुु नको बरें? तुझ ेकलयाण व्हावे 
म्हणून मी हे सवष तुला सांगगतले आहे.  

बाई: जा िरें, पण तुम्ही पुन्हा कधी इकड ेपायधूळ झाडाल, हे मला अगोदर सांगा.  

जोशी: आता माझें येणें कशाचें? माझ्यामागे अशी पुष्कळ लचांड ेआहेत.  

बाई: तर मग तुम्ही राहतां तरी कोठें  हे मला सांगा?  

जोशी: जुन्या गंजात कसायांच्या आळींत जैराम जोशाच ेघर प्रवचारलयास िलता एिादा माझ ेघर 
दािवील; कारण मी त्यांच्या शजेारी ककंगचत पलीकड ेउत्तर बाजूस राहात आहे.  

विदषूक: जोशी कां कसाई आळींत मेंढराला ग्रहाच्या पीडांपासून मुक्त करणयाकररतां राहात 
आहेत?  

बाई: आता या वेळेस तमु्ही जा, मी दोन तीन द्रदवसांच्या आंत तुम्हास बोलावणे पाठप्रवलयास 
कृपा करून या बरें ! (असे म्हटलयाबरोबर जोशी घरीं चालतां झाला) (नंतर जोगाबाईने मोठ्या 
घाईनें स्वयंपाक तयार करून ऊंबर् यात नवर् याची वाट पहात बसली, इतक्यात ततचा नवरा घरी ं



आला. यानंतर ततने त्यांस िोजन घालून आपण जेवतेवेळी त्याशी कांहीं संिार्ण केलें ते तेथें 
िाली शलद्रहलयाप्रमाणे आहे.) 

बाई: काहो ग्रहाच्या पीडा िर् या आहेत काय?  

निरा: अगे िरे नाहीत तर का िोट्या आहेत; ब्राह्मण लोक नेहमी ग्रह फार छळणारे आहेत, 
म्हणून आपणास पािी उपदेशकांसारिे सांगत कफरतात; तर हे त्यांच ेसांगणे िोटे आहे, असें तुला 
वाटते काय? 

विदषुक: कुणब्यास त्याच्या बायकोपेक्षा ज्ञान नसणयाच ेकारण प्रवद्येची बंदी नव्हे काय?   

बाई: िोटे वाटत नाहीं; म्हणून तुम्हास प्रवचारलें, कारण आज सकाळी िाद्रटक आळीतलया 
जोशीबुवांनी येऊन, आपलया होणार् या मुलाप्रवर्यीं फारच प्रवपररत सांगगतले आहे.  

निरा: प्रवपररत? ते कसे, सांग कळू दे तरी.  

बाई: (मोठा मुरका मारलयासारिे करून म्हणाली) तुम्हांला राग तर येणार नाहीं. कारण त्यांनी 
कांहींसा िचष सांगगतला आहे.  

निरा: असा काय तो िचष लागणार?  

बाई: िचष तर कांहीं नाहीं, फार थोडा आहे; पण तमु्ही कबूल केला पाद्रहजे म्हणजे झाले. 

निरा: कबूल न करावे तर काय करावे? अगें आपण येव्हडा संसार कररतो, याच ेमग फळ काय? 
जर, मुलाच्या उपयोगी नाही तर कशाच्या? 

विदषूक: कुणबी लोकांत ककती हे अज्ञान ! कीं जोशाचें कृत्रत्रम न समजतां त्याचा उपदेश यास 
सत्य उपदेशासारिा वाटतो ना ! ! ! याचें नशींबच फुटके त्याला कोण काय करील?  

बाई: सांगू, सांगू (असे दोन चार वेळा मान हालवून म्हणाली) आपले जोशीबुवा असें म्हणालें कीं 
माझ्या मकरराशीला शनी जो आहे, त्याने आपलया होणार् या बाळाला पीडा करंू नये, म्हणून 
आपण मारुतीच ेतेवीस ब्राह्मण तूपपोळ्याच ेघालावे.  

निरा: बरें तर तुझ ेमत याप्रवर्यी कसे काय आहे?  



बाई: मी बायकोमाणूस. माझी बुद्धी ती ककती? माझें मत तुम्हावर; कारण त्याला िचष करणयास 
पैसा नको? ह्या कां तोंडच्या गप्पा आहेत?  

निरा: तू म्हणतीस ते िरे आहे. पण त्यास पैसा तरी ककती लागेल?  

बाई: असे काय तमु्ही मला वेड्यासारिें प्रवचारतां? आपण कधीं सणावारास पोळ्या करून िात 
नसतो काय?  

निरा: अगे तुला समजत नाहीं, आपण केवळ गुळाच्या पाणयाबरोबर पोळ्या िात नसतो काय? 
आखण त्याला तर िरचक्का गुळवणयासारिे तूप पोटिर पाद्रहजे का नको? आतां त्यास ककती तूप 
लागेल, हे तुझ्यानें अथवा माझ्यानें तरी सांगवेल काय? यावरून कोण तू वेडी का मी?  

बाई: (मोठी शमी होऊन) बरें तर मी जोशीबुवास जाऊन प्रवचारतें.  

निरा: तुला त्याच े घर ठाऊक आहे काय? असलयास मीच त्यास प्रवचारून येतो; तू गरव्हार-
सरव्हार, उन्हात कोठे जातीस ! 
(इतक्यात जोशाची स्वारी बाहेर दरवाजाशी येऊन ठेपली, व त्यान े बाईस हांक मारताच, बाई 
आखण ततचा नवरा मोठे हर्ष पाऊन धावतच बाहेर जोशाजवळ आले.)  

बाई: (ककंगचत हनुवटी वर करून डोळे वासून म्हणाली) कां बुवा इतके घाबरे का झालात?  

जोशी: बाई माझी तपककरीची डबी तुझ्या येथे ककंवा कोठे सांडली असावी म्हणून मी ततचा शोध 
करीत कफरत आलो.  

बाईचा निरा: तुमची डबी काय ककंमतीची होती, महाराज?  

जोशी: बाबा, तुला काय सांगू ! ती मला तुजसारिा एका माझ्या यजमानानें, धमषबुप्रद्धनें द्रदलेली 
होती. मला ततची ककंमत कशावरून माद्रहत असेल? परंतु मुंबईची ककंमत चार आणे असावी असे 
अनुमान होते.  

बाईचा निरा: ही घ्या महाराज मजजवळ चार आणी आहे; पण तुम्ही उदास होऊ नकां !  

जोशी: (मनात कदागचत याच्या बायकोने मागलया पावलीप्रवर्यी याजजवळ सांगगतले असलयास 
कुणब्याला माझी ठकबाजी समजून, केवळ माझ ेमन तर पाहात नाही; असा प्रवचार करून, काही 



चमकलयासारिा करून म्हणाला) नको, नको मला तुझी पावली. आम्ही तमु्हा गररबाला कोठवर 
छळावे? पण काय करू? तझु्या घरी आलो नसतों, तर मज ब्राह्मणाचा एव्हढा तोटा झाला 
नसता.  

बाईचा निरा: असे जाणूनच महाराज, आपणास पावली देत आहे. आपण याप्रवर्यीं कांहीं मनांत 
आणू नका, मी आपलया स्वसंतोर्ानें देतो.  

जोशी: बरें, इश्वर तुझें कलयाण करो. (असें म्हणून जोशाने हातोहात कुणब्याच्या जवळची पावली 
बाधीवालयासारिी उडवली.)  

विदषूक: जोशानें डबीच्या तनशमत्ताने ककती सफाइने कुणब्याची पावली हरण केली हे तुमच्या 
लक्षांत आले ना?  

बाई: महाराज आपण थोड े स्वस्थ व्हा; आखण माझ्या पतीस आपण मागे सांगगतलया 
ब्राह्मणिोजनास काय िचष लागेल तो सांगा. आमचा तुमच्या सांगणयाप्रमाणे बेत ठरला आहे.  

जोशी: बरें तर, मजकडून कोणती हरकत आहे? आम्ही तुम्हास सांगावें मात्र आखण तुम्ही 
त्याप्रमाणे करावें म्हणजे आमच ेकाम झालें.  

विदषूक: जोशाच ेकाम फार सोपे आहे, नाहीं बरें? कारण तोंडाने सांगगतले पुरे म्हणजे सवष आयते 
शमळतें.  

बाईचा निरा: ते तेच सांगा फार महाराज, तुम्हाकडून हरकत असती तर तुम्ही आमच्या घरी 
टांगा तोडीत येऊन सांगगतलेच नसते.  

जोशी: सुमारे पाच रुपये पुजेसुद्धा तनदान पक्षाला लागतील असे मला वाटते. मग पुढे जसा गूळ 
घालावा, तसें गोड होईल, पुढे तुमच्या िक्तीवर आहे.  

विदषूक: जोशाने पांच रुपयाचा िचष कुणब्याच्या माथ्यावर थापला, तथाप्रप यापुढें िक्ती आहे 
म्हणतो कोणती?  



बाईचा निरा: बरे महाराज, मी एकदोन रोजांत कशी ना कशी पाच रुपयांची तजवीज करून 
तुमच्या स्वाधीन आणून करतो; मग त्याच ेतुम्ही पुढे ब्राह्मणिोजन घाला; नाहीतर जसें तुम्हाला 
कळेस तसें करा.  

जोशी: तू वेडा तर नाहीस? जसे कळेल तसे करा म्हणजे या तुझ्या बोलणयाचा अथ ंकाय होतों 
रें? हे मला सांग कसे?    

बाई: महाराज त्यांच्या बोलणयाचा तुम्हाला राग येऊ देऊ नका, आम्ही ककती केले तरी कुणब्याची 
जात; आम्ही नांगर हाकूनच रहावे. तुम्हाशीं कसें बोलावे हे आम्हाला काय ठावे?  

विदषूक: या नांगरहाक्याच्या बायकोला हे काय ठावें, की कुणब्यानें नांगर हाकतां हाकतां प्रवद्या 
जर शशकली असती तर, िगचत जोशी तर केव्हाच कोणीकडसेच द्रटरीला पाय लावून पळाला 
असतां, पण या बाईच्या अशा ह्या बोलणयावरून, दोहो हातांनी (िूदेवासारिी) पोटिर पुजा 
करणयास कधी कमी केले नसते.  

जोशी: यात कांहीं कमी नाही, तूं बोललीस त ेसवष सत्य आहे; परंतु बाई जर कदागचत हे पांच 
रुपये पुरे झाले नाहींत तर का मी आपलया घरची िांडींकंुडी तुझ्या ब्राह्मणाच्या िरीस घाल ू
काय? 

विदषूक: कुणब्याची िांडी असतां जोशी आपली िांडी ब्राह्मणाच्या िरीस कशीं घालील बरें?  

बाईचा निरा: महाराज, मी चकूुन बोललो. असे कां म्हणतां? परंतु त्या िोजनास िचष तनदान 
रुपये तरी ककती लागतील, हे मला एकदम सांगा, कारण दोनदा कजषरोिे शलहून द्रदलयाने कागद 
शलद्रहणारांस मात्र व्यथष दपु्पट पैसे द्यावे लागतील.  

जोशी: बरे बाबा ! जा दहा रुपये कजष काढून आण, म्हणजे त्यामध्ये जप करणयास सुद्धां 
ब्रर्ाह्मणांस बसवीन, म्हणजे एकदम सवष िटपट वारली.  

विदषूक: जोशीच्या द्रहशोबी कुणब्याच ेकांहीं कां होईना, आपला पोटंमा िरला म्हणजे झाले ना?  

बाईचा निरा: असें समजून, उमजून, सांगा महाराज. आम्ही नाही म्हणू तर आमच्या कानाला 
िडा लावा. आता जा तमु्ही, पुन्हा अमावास्येच्या द्रदवशी या म्हणजे आपण लागलेच प्रततपदेचा 
बेत करून टाकंू.  



जोशी: तुमचा चाकर लागला असेल ! आता जा आखण उद्या या, असे हेलपाटे घालीतच बसा.  

बाई: महाराज तुम्ही हेलपाट्याप्रवर्यी कांही काळजी करंू नका, मी कांही तुम्हाला आणिी देईन. 
मी तुमचा उपकार ठेवणार नाहीं (असें बाई बोलताच जोशाने घरचा रस्ता धरला. परंतु जोगाईच ेहे 
अप्रवचारी बोल ऎकताच जोगाईच्या नवर् याची तर कंबर िचनू मनांतलया मनांत असें म्हणाला कीं, 
आपलयाला कजष तरी कोण खिस्तीवालयांशशवाय देतो? आखण हे कजष कफटेल तरी कधी? कारण 
आपलयाला रुपये शमळणार सवष चार. हे मूल नव्हे पण माझ्या मरणाला मूळ म्हटलयास बरें होईल 
!)  

बाई: कां हों द्रदलगीर कां झाला, तुमच्या मनात जोशीबूवाच ेमेहनतीबद्दल त्यांना काही देऊ नयें, 
याप्रवर्यी प्रवचार करीत होता काय?  

निरा: मनांत येऊन फळ काय? त्याच्या मेहनतीच ेद्रदलयाशशवाय हे सवष होईल तरीं कसे? परंत ु
आपण आतां कजष कोणाकडून काढावें? याचा प्रवचार मी करीत होतो.  

बाई: तुम्ही कां काळजी कररतां? जा, बाबजी खिस्तीवाला काळ्या वावरांत राहतो, त्यापासून, दहा 
रुपये सवाईनें काढून, साडबेाराचा खिस्तरोिा शलहून द्या म्हणजे आपणं वज वज फेडून टाकू. तर 
का राहतो?  

विदषूक: परंतु ह्या अशा बायास अगदी कसे कळत नाहीं, कीं खिस्तीवालें यांच्या घरदारांचा 
उन्हाळा कांहीं एक द्रदवसांनी करीत असतात. कोणता हा देविोळेपणा ! ! (पुढे लागलेच चारपांच 
द्रदवसांत जोगाईला जामीन व आपण कूळ होऊन कजष रोिा शलहून देऊन, रपये काढून, घरी घेऊन 
आले; आखण जोशास बोलावणे आपणच स्वत:त्याचा घराचा शोध करीत जाऊन, घरी घेऊन आला. 
नंतर बुवाजीस उियतांनी रुपये िळिळ वाचवून, त्यास दािवून, असे म्हणालें आता जलदी करा 
महाराज?)  

जोशी: जलदी तर केलीच पाद्रहजे; पण मनापासून जप करणारा ब्राह्मण माझ्या िात्रीचा कोठें  
शमळेल तर शमळो.  

बाई: महाराज तुम्हींच का जपाच ेकाम करा ना?  

जोशी: कोणकोणते तरी मीच करंू, हा एक मला मोठा त्रासच आहे !  



विदषूक: जप करणे हे का मोठे मेहनतीच ेअथवा प्रवचार तरीं करणयाच ेकाम का आहे?  

बाई: महाराज तुम्हाला जसें आवडले तसें करा; आमची कांहीं हरकत नाहीं, तुमच्या हातनू देवास 
पावले म्हणजे झालें.  

जोशी: म्हणूनच मी त्याचा प्रवचार करीत आहे; थांब थोडीशी, बोलू नको. मला थोडासा प्रवचार 
करून पाहू दे. (असे म्हणून, मनात दाम्यालाच हे काम सोपवावे कारण तो बेटा मोठा 
कुत्र्यासारिा वचवच बोलून या मूिांची मजला समजूतहीं करंू लागेल; असा बेत करून, म्हणाला) 
ऎका माझा धाकटा िाऊ हे काम मनापासून करील, असे मला प्रवचारांती द्रदसून आले.  

बाई: तुमचा दामू िाऊ आलयास मग बरेच झाले.  

जोशी: बरें तर आता मी कोणकोणते धान्य व सवदा सूत ककती आणावें ते तुला सांगतो; 
याकररता तुम्ही उियतांनी शांत होऊन ध्यानात ठेवावे. (असें म्हणून समुारें चार रुपयांचा िचष 
करणयास सांगून (तूप) मात्र आमचें आणून घेऊ; कारण तुम्हाला तूप कसले घ्यावें हे ज्ञान नाहीं. 
नंतर घरी जाऊन दामूस प्रश्न करून, असे म्हणाला, काय रे दामू, तू ं उद्या जप करणयाच े
पत्करतोस कां?)  

दामू: जप कोण करवीत आहे?  

जोशी: तो एक कुणबी आहे.  

दामू: ककती द्रदवस करप्रवणार आहे?  

जोशी: ते सवष माझ्या हातात आहे ! मी जसें सांगेन तसे तो करील बेटा.  

दामू: तर मग आठ द्रदवस लागोपाठ जप करणयाची तजवीज कर; म्हणजे माझी धोत्रे फाटली 
आहेत, म्हणून मी दसुरी नवी धोत्र ेघेईन; परंतु तूं त्याजकडून धोत्र ेप्रवकत मात्र आणवू नको बरें 
दादा. कारण तू रुपये देवीव म्हणजे माझी मीच आपलया िात्रीची आणीन.  

विदषूक: परंतु दामूच्या मनांतले बैठकीतले तबक साजरे करायच ेआहे, हे बेटा कशाची धोत्र ेघेतो, 
हे या जोशास काय ठावें?  



जोशी: बरें (म्हणून तसाच त्या कुणब्याच्या घरी परत माघारी पुन्हा आला, परंतु बाईनें आपला 
नवरा बाजारात सामान आणणयाकररतां प्रपटला होता; म्हणून बाई घरी एकटीच होती, याकररता 
बाईचा नवरा येई तोपयतं जोशाला काही वेळ कळ काढावी लागली नंतर तो कुणबी आलयावर.)  

जोशी: बाबा, एक तजवीज फारच उपयोगाची झाली, ती अशी कीं जपाच ेकाम आपलया दामूनेच 
कबूल केले व मीही तुझ्या गररबीप्रवर्यी त्याला पुष्कळ सांगगतलें पण तो असे म्हणतो कीं आपण 
सवष व्यवस्था केलेलया बहुत सुंदर आहेत िर् या; परंतु, एका द्रदवसाच्या जपाने शनी कांहीं झपेणार 
नाही.  

विदषूक: दामूने जपाच े काम धोतरजोड्यावर जोशाच्या शशफारशींवरून पत्करलें, हा मोठा यांनी 
कुणब्यावर उपकार केला असावा नाही बरे?  

बाईचा निरा: तर ककती द्रदवस जप असावा म्हणून त्याच ेमत आहे?  

जोशी: तनदान पक्ष अकरा द्रदवस जप असावा म्हणून त्याच ेमत आहे?  

बाईचा निरा: माझी कांहीं नको नाही; परंतु ह्या सवष िटपटीला आहेत तेवढे रुपये पुरतील ना?  

जोशी: मग काय काय करावें ! तुझ्या कररता तेव्हड्यातच काटकसर करून, कसे ना कसे तरी 
पुरवून घेतलेच पाद्रहजे, कारण जसें अथंरुण असेल तसें पाय पसरावें, असें जाणून मी त्याला एक 
धोतर जोडा मात्र देणयाचे कबूल केले आहे. 

विदषूक: ह्या सवष जोशाच्या काटकसरीप्रवर्यींच्या बोलणयांत कपट नाही असे तुम्हाला वाटते 
काय?  

बाई: (मोठ्या आनंदाने टाळ्या प्रपटून म्हणाली) मग काय महाराज तुमच्या बेताला पाहावयाचें.  

जोशी: मग अकरा द्रदवस त्याला जपाला बसप्रवणयाचें ठरवूं ना?  

बाईचा निरा: हं, बेलाशक या दहा रुपयांत जे पाद्रहजेल ते करा. तुम्ही मुित्यार आहात, आम्हाला 
प्रवचारावयास सुद्धा येत जाऊं नका.  

जोशी: बरे तर आतां मी जातो; परंतु तुम्ही गहू तांदळुास तनसून, चांगले बारीक गहू मात्र दळून 
ठेवा. (म्हणून घरी गेला.) 



(नंतर कांहीं एका द्रदवसांनी बाईच्या नवर् यानें आपलया धनी दकुानदारास चार द्रदवसांचीं रजा 
सांगून पाठप्रवली. आखण ब्राह्मणिोजनाचा द्रदवस आला नाहीं तोंच, सवष तयार् या करून ठेवलया. 
पुढें जेवणाच्या आदले द्रदवशी जोशाची स्वारी याचे घरी येऊन, दारांतच उिी राहून मोठ्या डौलान े
कंबरेवर हात ठेवून म्हणाली—कारे बाबा कसें काय? सवष तयारी ना?) 

बाईचा निरा: (हात जोडून म्हणाला) महाराज आम्हाकडून सवष तयार आहे, पण तुमच्या 
जपाप्रवर्यी कसें काय?  

जोशी: वेड्या, तुला अद्याप कसें ठाऊक नाहीं ! अरे आज दहा द्रदवस झालें ना ! पंचसुख्या 
मारुतीजवळ दामू दररोज जप करीत असतो ना ! वा ! कोण ही अदंाधुंदी?  

विदषूक: दामूने (दहा द्रदवस कुणबी कसे बुडवावेत) यािेरीज दसुरा कोणता तरी जप केला असेल 
काय?  

बाईचा निरा: असें जर आहे, तर फारच बरें झालें; परंतु आम्हाला कळप्रवले जर असतें, तर आम्ही 
त्याच्या पायात्रबया पडावयास आलो असतो.  

जोशी: आतां ते सवष उद्या होईल. घाबरा का होतोस? पण मला असें वाटतें, हे सवष सामान तूं 
आमच्या घरी आज संध्याकाळपयतं वाहून ठेव, म्हणजे आपण सवष माझ्याच घरी बतेाबेतान े
करून टाकंू; कारण एक तर तुझ ेघर फार लहान व दसुरे दसुरे तुझे येथे िांड्याकंुड्याची ददाद 
(असें म्हणून घरीं तर एकदाचा गेला).  

विदषूक: जोशानें आपलया घरी बेत ठरप्रवलयानें उरलेसुरलें सामान कुणब्याच्या हाती न लागतां, 
तसेच आपलया हाती लागले, म्हणून कुणब्यास िललयाच बाबी सांगून, पंडडतांनी आपलया घरचा 
बेत ठरप्रवला नाही कशावरून? 
(इकड ेजोशाच्या सांगणयाप्रमाणे जोगाई आखण ततचा नवरा सामानसुमान जोशाचें घरी उरापोटावर 
वाहून नेत असतां ततकड ेजोशाच ेआखण त्याच्या पत्नीचें संिार्ण झाले; त्यापकी कांहीं येथे थोडसेे 
शलद्रहतो).   

जोशी: अगे तुला कांहीं माहीत आहे काय?  

स्री: काय ते? तुम्ही कळप्रवलयाशशवाय मला माहीत कसे होईल? 



जोशी: अगे आपलया जोगाईचा नवरा उदईक तेवीस ब्राह्मण िोजन घालतो आहे.  

स्री: हं हं, तर ब्राह्मण सांगणयाच ेकाम कोणाकडेस आहे?  

जोशी: ते काम मजकड,े मीच त्यात मुित्यार आहे. मी ज्याला पाद्रहजे त्याला सांगू शकेन.  

स्री: तर माझ ेसख्िे व चलुत िाऊ या सवाषस तुमच्यानें सांगणयाची सई करवेल व दसुरें असें 
कीं तुम्ही त्या कामात कारिारी आहात म्हणून त्यास दक्षक्षणाहीं यथासांग देववाल.  

जोशी: असें. आतां ह्या अशा वेळेस जर आपण आपलया संबंध्यांच्या उपयोगी पडू नयें तर केव्हा? 
मी त्यालाच बोलप्रवणार आहे, परंतु तुला एर् हवी प्रवचारून, तुझ ेबरे कसे काय मत आहे म्हणून 
तुला प्रवचारून पाद्रहले.  

विदषूक: अशा वेळेसच जोशानें आपलया संबंध्यांच्या उपयोगी पडाव े कारण यालाच लुटीच े गहू 
आखण बाबाच ेश्राद्ध म्हणतात.  

स्री: (मोठा मुरका मारून म्हणाली) काय बाई ! पुरुर्ाची जात? माझ ेका? मत तुम्हास पाहायच े
होते? तुम्हाला कां तुमच्या मेहुणयांची काळजी नसेल काय? 

विदषूक: बाई, जात पुरुर्ांची िरी, पण ही जात ब्राह्मणांची आहे बरे ! तुला ठाऊक नाहीं, म्हणून 
तूं आपलयातलया प्रवधवा जस्त्रयास ह्या जातीप्रवर्यी प्रवचार म्हणजे ह्या तुला ब्राह्मणाच्या जातीची 
काय जी िणुगाठ आहे, ती हुबेहुब दािप्रवतील बरें? 
(इतक्या जोगाईचा नवरा प्रपठाकुटाचे ओझें घेऊन आलेला दरवाज्याशीं उिा राहून जोशास उतरू 
लागा महाराज म्हणून हाक मारून म्हणाला.)  

जोशी: अरे मी आताच सोवळा झालो. दसुर् या कोणी रस्त्यावरील मनुष्यास हाक मार म्हणजे तो 
तुला उतरू लागेल, नाहीतर कदागचत मी ओवळा होऊन तुला उतरू लागेन.  

स्री: (हळूच डोळें शमचकावून म्हणाली) तुम्हाला वेड तर लागलें नाहीं? कोणी एकदा रस्त्यावरील 
येणार् या जाणार् याला त्याची दया येऊन त्याला उतरंू लागतील तर का राहतात? तुम्ही सध्या 
संध्या करून जेवायास मोकळे तर व्हा.  



विदषूक: रस्त्यावरील लोकांस कुणब्याची दया यावी आखण त्याच्या श्रमाच्या पोळ्या िाणारी ती 
बाई, ततला कुणब्याची दया येऊच नये काय?  

बाईचा निरा: महाराज तुम्ही उतरू लागतां कां नाहीं? मी तर आतां हे ओझें उभ्याने टाकून देईन, 
कारण माझ्या डोक्याला याळ आली व माझी मान मोडायला झाली, तुमच्या सोवळ्याला काय 
म्हणंू?  

विदषूक: खिस्ती शास्त्रांत शलहीलें आहे कीं, तुम्ही ओझ्यानें लादलेले आहात ते सवष तेथे सत्य होत 
आहे की नाही?  

जोशाची स्री: (मोठ्या जुलमानें) अरें उगीच बडबड करंू नको, मी तुला उतरंू लागते पण सांिाळ 
हो ! मजवर सवष िार टाकंू नकोस !  

बाईचा निरा: नाही बाईसाहेब, तुम्हीं ककंगचत साह्य करून पाटीचा कल मात्र सांिाळा म्हणजे 
मीच उतरतो. तुम्हाला कांहीं मेहनत पडू देत नाहीं (असे म्हणून ओझ ेतर एकदाच ेिाली उतरून 
ठेवले.)  

जोशी: (दरुूनच) बैस बैस थोडा प्रवसावा घे, तुला फार ओझ ेझाले होते काय?  

बाईचा निरा: चाललेच आहे महाराज. हा कमषिोग आहे. देहांत जीव आहे तोपयतं िोगला पाद्रहजे 
!  

विदषूक: सत्य, सत्य कुणब्याच्या जन्माला हा ब्राह्मण ग्रहाचा िोग लागला आहे.  

जोशी: बरे तर तुझा एकादा ओळिीचा ब्राह्मन उद्या आमच ेघरीं जेवावयास बोलवावयाचा आहे 
काय?  

बाईचा निरा: (मोठा आनंदी होऊन उत्तर देतो). 
(इतक्यांत जोशाच्या स्त्रीने यांच्या बोलणयांत तोंड मधे घालून, जोशास अशी म्हणाली, तुम्हाला 
वेड तर लागलें नाही?ं)  

जोशी: वेड म्हणजे, तूं मला असें कां म्हणालीस?  



स्री: अहो तुम्ही जर त्याच्या ओळिीच्या ब्राह्मणांस जेवावयास बोलाव म्हणालात तर हे 
ब्राह्मणिोजन आहे ककंवा मेजवानीं हे मला अगोदर सांगा कसें?  

जोशी: (िली इनें आपलया िावाप्रवर्यी ररकामी जागा केली असे मनात समजून म्हणाला) वाहवा 
तुला बरे अशा प्रसंगी हें सुचलें.  

विदषूक: पहा येथे जोशीणीनें आपलया िावांकररता नवर् याला समजणयाजोगी लबाडी केली ककंवा 
कसे?  

बाईचा निरा: महाराज ताईनें तर तुम्हाला हाद्रटवलें, आतां मी पण तुमच्या येथे जेवणार नाहीं.  

जोशी: नाही बाबा असें कसे म्हणतोस, कांही अन्न ब्राह्मणास पुरून, उरलयास तुला प्रसाद द्यावा 
लागेल.  

विदषूक: ब्राह्मणास तूपपोळ्यांची रेलचेंल आखण ज्याचा माल त्याला उरलयास प्रसादादािल. वा: 
जोशाने येथे िबू. . . . केली.  

बाईचा निरा: बरे महाराज, तुमच्या मजीप्रमाणे कां होईना.  

जोशी: आतां तू जा आखण सपषणासुद्धा दोनतीन काय ज्या िेप होतील, त्या सवष संध्याकाळपयतं 
येथे वाहून आण: आखण मी आतां जेवलो म्हणजे िवानी पेठेत जाऊन ब्राह्मणांस सांगून टाकतो, 
नाहींतर ते एकादे दसुरे आमंत्रण घेतील.  

बाईचा निरा: बरे तर जलदी करा महाराज (असें म्हणून, हारा डोचकीवर पालथा टाकून रस्त्यान े
चालता झाला. इतक्यात जोशाची स्वारी, हातात मुकट्याचा घोळ धरून, मोठी घाबर् याने बाहेर 
धावत कुणब्याच्या पाठीशी जाऊन थबकली.)  

जोशी: अरे बाबा तूं असें कर, जेव्हां तूं दसुरें ओझें घेऊन येशील, तेव्हां बाकीच ेराद्रहलेले सवष रुपये 
तुझ्याबरोबर सांिाळून घेऊन ये म्हणजे मी आजच जप करणार् या ब्राह्मणास धोतर जोडा प्रवकत 
घेऊन येईन, उद्या बनत ेना बनते, परंतु मागेंच दामू मजजवळ असें बोलला होता कीं, मजजवळ 
रुपये द्या, म्हणजे त्यास प्रवचारून, तो पाद्रहजे असलयास रुपये घेवो अथवा धोतर जोडा घेवो, 
आपलयाकडून हरकत नसावी म्हणजे झाले. कारण त्यानें दोनतीन वेळा मजकड ेरुपयांची मागणी 
केली.  



विदषूक: दामूने मागणी केली असें जोशी म्हणाला या बोलणयास कोणी सत्य म्हणेल काय?  

बाईचा निरा: बरे (म्हणून पुढें चालतां होऊन. . . . ).  

जोशाची स्री: (जोशास िोजन घालते वेळीं) कायहो मी त्या कुणब्याच्या ओळिीचा ब्राह्मण त्याने 
बोलावूं नये म्हणून कशी युक्ती केली?  

विदषूक: जोशीणीच्या युक्तीला याप्रसंगी कृत्रत्रम म्हटलयास कांहीं हरकत आहे काय?  

जोशी: वा: िलीच युक्ती केलीस; कारण तुम्ही बायका कोणाच्या? ब्राह्मण जन्म पावून अशी 
युक्ती केली नाही तर मग काय व्यथष जन्म म्हटलयास काय गचतंा आहे.  

जोशाची स्री: कांहों, तुम्ही िवानी पेठेंत केव्हां जाल, हे मला कृपा करून सांगा. कारण फार 
द्रदवस झाले माझी आई मला िेटली नाहीं म्हणून ततला असें तुम्ही सांगा कीं, उद्या तरी मला 
कसेही करून िेट, परंत ुतुम्ही जेवून उठताच जलदी जर जाल तर ती िेटेल नाहींतर कदागचत ती 
पुराण ऎकणयात जाईल.  

जोशी: बरे मी जेवतांच जाईन िरा; पण तो धोतर जोड्याच्या तनशमत्ताने तरी, रुपये घेऊन 
येईतोपयतं तरी मला थांबले पाद्रहजे कां नको? कारण तो मला फार वडवाईक द्रदसतो. आपले 
कांहीं कजष नाही म्हणून त्यावर तगादा पाठवूं?  

विदषूक: सावकार तरी कजष देऊन, सोईनेच तगादा बसवून फेड करून घेतात, परंतु जोशासारिे 
घाबरे करून, मोठ्या उतावळीनें घेत नाहीत बा !  

स्री: तुम्ही असें करा, मी सांगते ते तुम्ही कोणा एिाद्या शशपं्याजवळून दोन द्रदवसांच्या बोलीने 
धोतर जोडा जांगड कुणब्याला दािवायापुरती आणा व तो रुपये घेऊन आला म्हणजे मी त्यास 
असे सांगेन कीं, तूं रुपये मजजवळ दे म्हणजे मी हे रुपये जोशीबुवाकड ेकोणाच्या हाती पाठवून 
देते, कारण त्यांनी तुझी वाट बरीच पाद्रहले िरी, परंतु त्यांना तर ब्राह्मण सांगणयाची फारच 
जलदी होती, असे सांगून मी त्यापासून रुपये आपलयाजवळ घेऊन ठेवीन, मग तुम्ही दामू 
दाजीबास द्या, अथवा जांगड कायम करा. 

विदषूक: बाई ! ! ! ककती तरी एकलया पोटासाठी लबाड बोलावें !  



जोशी: योजना तर फारच उत्तम आहे, पण तूं रुपयें आपलयाजवळ घेऊन ठेवलयास ककमप्रप कमी 
करंू नको बरें?  

स्री: वा: ! मी बायको कोणाची तुमची ना? असें कसें होईल, मी तो आलयाबरोबर, त्याला घाबरा 
करून पाद्रहजे असलयास आधी रुपये मजजवळ घेऊन, मग त्यास उतरंू लागेन; याप्रवर्यी तुम्ही 
काळजी करंू नका. 

विदषूक: कुणब्याजवळून आधी रुपयें घेऊन, मग त्यास उतरंू लागेन म्हणे. वा: केव्हढी ही 
िूतदया कीं जजचा पारच लागत नाहीं !  

जोशी: बरे तर, तूं हुशार आहेस, आता याप्रवर्यीं मला काळजी करणें नलगें. तू तें काम करशील.  

स्री: काय हो? हा कुणबी घरचा काही सधन आहे काय? असलयास त्याजकडून अशीच दोन तीन 
िोजने काढा.  

जोशी: तू म्हणतेस तस ेकांही नाहीं, हा जर घरचा सधन असता, तर मी त्यास सांगून असें पांच 
वेळ ब्राह्मणिोजन घालणयाचा पाया रचला असतां आखण त्यांचें घरी मला हरीप्रवजय वाचीत 
बसणयाची काय हरकत होती? बरें, कदागचत हे त्याच े कजष कफटेल तर पुढे याप्रवर्यी पाहाता 
येईल; परंतु तूं त्याला असें सांग कीं, आज रात्री तू आमच्या येथे मोलाचा गडी बोलप्रवला नाहीं 
आखण हेही त्यास सांग कीं आम्ही मोलकरी बोलावला असतां, परंतु ह्या सवष कृत्याला दहा रुपये 
पुरे होतील ककंवा न होतील हीच आम्हाला मोठी काळजी येऊन पडली आहे.   

विदषूक: अहो सवष माळ्या कुणब्यांनो ! तुम्ही या संवादास मनन करून वाचाल अथवा ऎकाल, तर 
िगचत तुम्ही असें शसद्ध कराल, कीं आपलया घरावर दरवडा पडला (तरी) पुरवेल पण ब्राह्मण 
जोशांवर िरवंसा ठेवणे आपलया स्वप्नी सुद्धां नको !  

जोशाची स्री: तुम्हाला बरीच की हो कारणे देता येतात.  

विदषूक: कारणे देणयाला फारच श्रमच पडतात कीं नाहीं; कारण जजिेला तरी हालप्रवली पाद्रहजे कां 
नकों?  

जोशी: मग काय करावें आपण ब्राह्मणाचा असें केलयाशशवाय गुजारा तरी कसा होईल?  



विदषूक: बाबा तुम्ही रोजगारधदंा करा, म्हणजे तुमचा गुजारा (मांगमहाराच े फटसट बोलून 
घेतलयाशशवाय) फारच उत्तम रीतीन ेया जगात होईल. आता ह्या सवष ठकबाज्या सोडा; कारण 
पुढें मला तुमची बरी गत द्रदसत नाही. (इतक्यांत जोशाच ेजेंवण संपलें, नंतर आचमन घेऊन, 
अगं व वस्त्र अगंाला िोवताली गुंडाळून, सोवळें िटुीवर टाकून, घाबर् या-घाबर् यानें धोतर नेसून, 
अगंरिा रस्त्याने चालतां चालतां अगंात घालून, सासुबाईच्या घरी जाऊन ततजजवळ सवष 
जेवणाची वासलांत सांगून तुम्हाला घरी उद्यां कसेहीं करून ततने बोलावलें आहे असे सांगून, 
कापडगंजात जाऊन, एक धोतर जोडा उधार जांगड म्हणून घेऊन, स्नेही वगैरे लोकांच्या िेटी 
घेणयांत सुमारे रात्रीच्या दहा वाजजवलया. नंतर घरी येऊन स्त्रीस रुपये पावलयांच ेप्रवचारून, कुणबी 
तनजावयास आलेला पाहून, तीस शाबासकी देऊन, त्रबछान्यावर पडून सवष रात्र झोप यथासांग 
घेतली. दसुरें द्रदवशी सुमारें दहा वाजेतोपयतं कुणब्याजवळून, सवष बायका पोरातनशीं, 
सोयर् याधायर् यांतनशी काम घेऊन जोशान ेयास असें सांगगतलें कीं आता तूं घरी जा, आखण आघंोळ 
कर, आखण तुझ्या बायकोला घेऊन, सुमारे बारावर एक वाजता येथें ये म्हणजे मी सवष 
ब्राह्मणाकडून िोजन करवून, यांना मारुतीच्या देवळी दक्षक्षणा देणयांस घेऊन (आपण) जाऊं. नंतर 
तेथेच तुला त्याजकडून आशीवाषद देववीन, असें म्हणतात कुणबी मोठा हर्ष पावून, घरी येऊन 
बायकोस सांगू लागला कीं, आतां सवष झालें, परंतु एक आपण उियतांनी बारावर एक वाजता 
देऊळी जाऊन आशीवाषद घेतला म्हणजे झाले.)  

बाई: आता माझा जीव घोरातनराळा झाला बरें हो.  

बाईचा निरा: घोरातनराळा होईना तर काय? (इतक्यांत बाराची तोफ पडलेली ऎकून मोठी त्वरा 
करून, सुमारे साड-ेबारा वाजता जोशाच ेघरी जाऊन, पहातात तो त्याची नकुतीच पात्रें पडत होती. 
असें पाहून तेथेंच बाहेरलया बाजूला ओळचणीिाली थोडीशी सावली होती तेथे स्वस्थ सुमारे 
बारावर तीन वाजेपयतं दोघे उियतां गगनगगनवाणी ततष्ठत बसली. इतक्यात सवष मंडळींसद्रहत 
जोशाची स्वारी िोजन करून उठली, नंतर पानसुपारी िाऊन काही वेळ प्रवसांवा िालयासारिें 
करून, जोशानें घरांत जाऊन एका पत्रावर या दोघांकररता कांही शशजले अन्न घालून, 
कुणब्याजवळ येऊन, उिा राद्रहला आखण असें त्यास म्हणाला कीं, “हा प्रसाद आहें बरें, त्याततकड े
पलीकड ेबसून स्वस्थ आखण सावकाश िा” नंतर दरुूनच त्याच्या पदरांत ते पात्र टाकलें.)  



कुणबी: (मान हालवून म्हणाला) बरे महाराज आमच े नशीब म्हणून आम्हास प्रसाद शमळाला; 
(असें म्हणून ते सवष अन्न दोघांनी एकीकड ेबसनू चाटून, पुसून, िाऊन, पोटिर पाणी प्रपऊन 
दमदमीत दसुर् या ओळचणींिाली सावलींत जाऊन बसली.)  

विदषूक: (कुणब्याकड े तोंड करून म्हणाला), अरें तुझ े नशीब म्हणूनच जोशाने तुझ्या 
बायकोजवळून, मूठिर शिक्षेच्या जागीं पायलीिर दाणें, एक पावली एक शशवराई व सुपारी आखण 
तुझ्याजवळून डबीच्या (शमर्ाने) एक पावली हे सवष तुम्हा उियतांजवळून उपटून नेलें व दसुरें त्या 
जोशाच ेनादी लागून, धनी, दकुानदारापासून चार द्रदवसाचा िाडा मांडवून, त्याबद्दल तूं आपलया 
आठ आणे शमळकतीवर पाणी घालून बायकोला जामीन व आपण कूळ होऊन दहा रुपयांकररता ं
साडबेारा रुपये आपलया बोडक्यावर अधंासारिे शकूेन घेऊन रात्र आखण द्रदवस चार रोज 
गुलामासारिी ब्राह्मणिोजनाची तयारी केलीस ! व जोशाच े नशीब म्हणून त्याने काही श्रम 
केलयाशशवाय तुजकडून िोजनिचष करवून आपलया दामूिावास फुकट्या फाकटी तुजजवळून धोतर 
जोड्याकररतां रुपये देववून त्यांने आपले सवष िाऊबंद सोयरेंधायरें व घरचीं दारचीं माणसें यांस 
आपलया पंक्तीला घेऊन तुझ्या अगोदर िोजन सारून उठला; व त्यानें तुला काल रोजी उचलू 
लागणयाचा सुद्धां कंटाळा केला. तथाप्रप, त्वा तनलाजर् यासारिें सवष सामानसुमान तसेंच त्याच्या 
घरीं वाहून, आज दहा वाजेतोपयतं त्याच े घरी त्वा कामाचा चेंध उपसून, नंतर जोशांच्या 
सागंगतलयावरून तूं आपलया गरव्हार सरहार बायकोला घेऊन, बारावर एक वाजली नाहीतोच येऊन 
सुमारे साडचेार वाजेतोपयतं उन्हाच्या झळा वाहणार् या या सावलींत ततजला दीनासाररिा शजेारी 
घेऊन बसून, शवेटी जोशाने थोड े शशजले अन्न तुझ्या पदरांत दरुून टाकून तुला दरू बसून िा 
म्हणाला. यावरून तुझ्या नशशबासारिे नशीब या िूमंडळावर तरी दरू बसून िा म्हणाला. यावरून 
तुझ्या नशशबासारिे नशीब या िूमंडळावर तरी कोणाच ेआहे काय ! ! ! ! ! ! नाही ! तुजसारिा 
वेडा, ब्राह्मणाच े (अशा खिस्ती मतानुसारी इंग्रजांच्या राज्यांत) ऎकून फसणारा मला तर 
द्रहदंसु्थानािेरीज दसुरें कोणत्याच द्रठकाणी या िूमंडळावर सापडणार नाही ! (नंतर ब्राह्मणी 
ज्ञानप्रकाशाच्या तोंडाजवळ हात नेऊन म्हणाला) कारे बाबा, तुझ ेजातवाले ब्राह्मण, आतां तुझ्या 
नजरेसमोर असे करीत आहेत ककंवा नाही? हे िरे असलयास छापून प्रशसद्ध कर बरें? नाहीतर 
लाजशील त्रबजशील !  

(यापुढें , सुमारे साडेचार वाजतां ततकड ेसवष ब्राह्मणांनी देवळाकडे जाणयाची तयारी करून बाहेर 
बसलेलया कुणब्यास व त्याच्या बायकोस देऊळी घेऊन जाऊन, तेथे सवष ब्राह्मण मोठ्या दीघष 



स्वराने एकदम ओरडून, आशीवाषद देणयास आरंि केला; इतक्यांत तेथे पािीसाहेब देवळाच्या एके 
बाजूला उिा राद्रहलेलया अज्ञानारोपीत कुणब्यास उपदेश करू लागला; त्यावेळी ह्या सवष 
ब्राह्मणांनी त्याच्या मनांत उपदेश ठसूं नये, म्हणून कसकशी होळकर गदी केली, ततजकड ेआपण 
थोडसेे लक्ष पुरवूं या.)  

पाद्री: कां पाटीलबुवा तुम्हाला देव ककती आहेत याप्रवर्यी कांही माद्रहत आहे कां?  

बाईचा निरा: माहीत नाहीं तर कां, तुझ्यासारिे देवरद्रहत आहों काय?  

पाद्री: (मोठा अचबंा पावून म्हणाला) आम्हीं देवरद्रहत म्हणजे ! हे बाबा मला कसें ते सांग.  

बाईचा निरा: माहीत नाहीं तर कां, तुझ्यासारिे देवरद्रहत आहों काय?  

पाद्री: (मोठा अचबंा पावून म्हणाला) आम्हीं देवरद्रहत म्हणजे ! हे बाबा मला कसें ते सांग.  

बाईचा निरा: काय तुमच्या मम्मा देवीच्या देवळांत कसलयातरी देवीची मूतत ष आहे कां? पहा 
आमचा देव कसा दृष्टीने सुद्धां पहाता येतो; (म्हणून पंचमुख्या मारुतीकड ेबोट करून दािप्रवले.)  

विदषूक: पहा पािीसाहेब ! तुम्हीच पहा. ब्राह्मणांनी कुणब्यास अज्ञानी करून ठेवलें आहे कीं याला 
देव आखण दगड यामध्ये काय िेद आहे, तो सुद्धा पण कळत नाही.  

पाद्री: पाटीलबुवा, तुमच्या समजुतीप्रमाणे हा देव आहे िरा, पण मी कांहीं तुम्हांस देवाप्रवर्यी 
प्रवचारलयास राग न येतां सांगाल? 

बाईचा निरा: वा: ! सांगणयास कोणती हरकत आहे? तुम्ही प्रवचारा मी सांगतो.  

पाद्री: पाटीलबुवा हा तुमचा मारुती देव कशाचा केला आहे?  

बाईचा निरा: यांत कशाचा राग, आमचा मारुती देव दगडाचा केला आहे.  

पाद्री: बरें बरें, हा दगड कोठून आणला असावा बरें?  

बाईचा निरा: िाणीतून आणला असावा असें मला वाटतें.  

पाद्री: बरें पण ज्या िाणींतून हा धोंडा आणला असावा त्या िाणींत हा एव्हढाच धोंडा होता 
काय?  



विदषूक: असे काय तुम्हीं वेड्यासारिें प्रवचारतां? आहो, सडकेवर जी िडी करून टाकलेली असते, 
ती त्याच दगडाची नव्हे? आखण त्याच िडीची पुन्हा आपलया सवाषच्या पायािाली तुडप्रवलयाने 
दरवर्ी माती होत नसत?े  

बाईचा निरा: आता ती िाणच म्हणप्रवली आहे; तीत एकटाच धोंडा होता म्हणून कोणाच्यान े
म्हणवेल? तेथे तर एव्हढा मोठा धोंडा आहे कीं त्या धोंड्यातील हा मारुती केलेला धोंडा त्याचा 
कपरासुद्धां म्हणणयास मला लाज वाटते.  

पाद्री: बरें बरें तुमच्या मनांत ज्या धोंड्यातून, हा धोंडा फोडून आणलेला तो धोंडा ककती मोठा 
असावा याप्रवर्यीं कांहीं तुमच्यानें अनुमान करून सांगवेल काय?  

बाईचा निरा: साहेब माझी मती तर (कंुद्रठत) झाली; कारण तो धोंडा ककती मोठा असावा, हे 
माझ्याने सांगवत नाही.ं 

पाद्री: बरे तर तो धोंडा कोठे असावा, हे तरी तुमच्याने सांगवेल का नाहीं?  

बाईचा निरा: हे मी सांगतो तो धोंडा पथृ्वीत आहे. 

पाद्री: बरे, तो धोंडा जर पथृ्वींत आहे तर, तो धोंडा पथृ्वीच्या पोटांत आहे; ककंवा पथृ्वी त्याच्या 
पोटांत आहें; हे मला कृपा करून कसे सांगता पाहंू बरे?  

बाईचा निरा: धोंडा? धोंडा पथृ्वीच्या पोटांत आहे; हे उघड पांच वर्ाषच ेमूलसुद्धा सांगू शकेल ! मग 
मी सांगेन यांत नवल काय? व दसुरे असें कीं त्या धोंड्याच े वजन ती बापडी कांही कुरकुर 
केलयाशशवाय सहन करीत आली यावरून पथृ्वी धोंड्याची आई आहे म्हणणयास काहीं गचतंा नाही.  

पाद्री: बरे तर, आतां ती पथृ्वी कशी आपलया आपण उत्पन्न झाली, ककंवा दसुरे कोणी उत्पन्न 
केली असावी?  

बाईचा निरा: (कांहीसे डोळे झांकून, ककंगचत िाली मान करून, आपलया मनाची नजर प्रवस्तीणष 
जगाकड ेपोहचवून मोठा उसासा टाकून) साहेब ततचा कोणी तरी दसुरा उत्पन्न करणारा असावा 
असे मला वाटतें.  



पाद्री: शाबास रे ! बाबा शाबास (म्हणून वरती तोंड करून, मोठ्या करूण स्वराने असे म्हणाला 
की हे आमच्या आकाशातील बापा, त ूआम्हा सवष जगास उत्पन्न केले आहेस; म्हणून तुझी 
शक्ती व लीला अपार असून तूं धन्य आहेस; यावरून, तुझीच सेवा आम्ही सवांनी एक तनष्ठेन े
करावी; िगवान तू ंआताशी कृपाळू होऊन, माळी, कुणबी लोकांच्या दृष्टी पडू ं लागला म्हणून 
त्यांचा उदयकाळ जवळ आणू पाहतोस नंतर िाली कुणब्याकड ेतोंड करून म्हणाला) पाटीलबुवा 
आतां आपण पथृ्वीची ककंवा ततच्या उत्पन्न करणार् याची पूजा करावी हे मला सांगाल तर फारच 
बरे होईल.  

बाईचा निरा: त्याचीच ! त्याचीच मनाने पूजा करावी; कारण तो दृष्टी अगोचर आहे; असे मला 
आतां प्रवचारातंी उघड द्रदसून, िास झाला. 

विदषूक: पािी साहेब, तमु्ही आपला उपदेश करणयाच े चालूं द्याच; रूमालाने तोंड पुसणयाच्या 
गडबडीत पडू ंनका; नाहीं तर ते बडबड करणारे ब्राह्मण कदागचत याचजेवळ दािल झालयास, ते 
यआ् कुणब्याच्या मनात िलत्याच प्रवचाराची लहर घालून त्या लहरीच्या झोकानें या अज्ञान्याला 
सुद्धां तुमचा द्वेर् करावयाला लावतील; कधी कमी करणार नाहींत; याप्रवर्यी अनुिव तुम्हाला 
असेलच ! मीच याप्रवर्यी तुम्हाला सांगावे असें नाही.  

पाद्री: पाटीलबुवा तुमचा प्रवचार तसाच तुमच्या मनांत आहे ना? मला थोडसेे दसुरे कांहीं 
प्रवचारावयाच ेआहे. प्रवचारा म्हणाल तर प्रवचारतो.  

बाईचा निरा: साहेब आतां तुम्हाला जे पाद्रहजेल ते प्रवचारा; पण आपलया जगकत्याष िगवंताप्रवर्यी 
मात्र प्रवचारा, कारण आता मला ह्या वेळेंस त्याच्या गोष्टीशशवाय दसुरें कांही आवडत नाहीं.  

पाद्री: (मारुतीकड ेबोट करून) पाटील बुवा तो हाच देव कीं काय? आखण तो दृष्टी अगोचर आहे 
म्हणून त्याच्या द्रठकाणी याचीच मनाने पुजा करावी की काय?  

बाईचा निरा: (पंचमुख्या मारुतीकड ेपाहून, मोठ्या रागाने पावून म्हणाला) साहेब तुम्हाला नाव 
साजें, माझी िात्री होऊन मला तर असें कळून आलें कीं हा धोंडा पुजणयास तर पात्र नाहींच; पण 
याला आता फोडून, याच्या गचधंड्या करून, मातीस शमळवून याची राि रांगोळी केली, म्हणजे 
दसुरें कोणी मजसारिे िोळे गहृस्थ ब्राह्मणाच ेऎकून याच्या नांवावर फसून, कजषबाजारी होणार 



नाहींत; व दसुरें असें कीं ह्या सोंगाला फोडलयाशशवाय िरा जो िगवान आहे, त्याला आम्हातील 
सवष लोक तोपयतं ओळिू ंशकणारच नाहींत.  

विदषूक: आतां पािी आखण ब्राह्मण दोघांच्या उपदेशांत ककती अतंर आहे याप्रवर्यी प्रवचार करणें 
तुम्हा सवष लोकांकड ेसोपतो.  

पाद्री: (मोठा ियिीत होऊन म्हणाला) पाटीलबुवा याला आतां या वेळेंस फोडू ं नका, कारण 
तुम्हासारख्या समजुतीच ेलोक फारच थोड ेआहेत. म्हणून बाकीचें सवष अज्ञानी तुम्हांवर कफयाषद 
करून, तुम्हास सरकारांत पकडून नेतील; व सरकारही तुम्हाला आरोपी ठरवनू शशक्षा करतील.  

विदषूक: पािी साहेब तुम्ही इतके का शिता? हे कुणबी माळी कसच ेमारुतीला फोडतात? अहो हा 
घरी गेला म्हणजे याला िलता कोणी एकादा ब्राह्मण येऊन नेहमीप्रमाणे असे सांगेल कीं, अरे 
पािीचा धमष िोटा आहे म्हणजे झाले. हाही ब्राह्मणाचा उपदेश ऎकून त्यासारिा तुमची व 
तुमच्या धमाषची तनदंा करू लागेल; याला ते धमाषप्रवर्यी प्रवचार करणयास उमास तरी िाऊं देतात; 
एकतर हे प्रवचारशून्य, दसुरे शूिांनी ब्राह्मणाची आज्ञा कधीच उललंघू नये, म्हणून बहुत 
द्रदवसांपासून, ब्राह्मणांनी आपलया लेिणीच्या व सत्तेच्या द्इमािाने कुणब्या माळ्यांच्या मनांत 
ठसप्रवले आहे, हे सवष िोटे वाटत असलयास, मनुकड ेव परशुरामाकड ेपहा म्हणजे तुमची िात्री 
होईल.  

बाईचा निरा: साहेब तमु्हाला काय सांग ू ! या बटे्या मारुतीच्या नावावर ह्या ओरडणार् या 
ब्राह्मणांनी मला इतके फसवून बुडप्रवले आहे, की जर मी तुम्हास सवष मुळापासून सांगेन तर 
तुम्ही पण माझी नातवानी पाहून, या ब्राह्मणास सुद्धा काही शशक्षा असावी म्हणून म्हणाल, मग 
मारुतीला फोडणें तर कोणीकडसेच राहील. (इतक्यात एक मुसलमान हे सवष बोलणे ऎकत उिा 
होता त्याने पुढे हात करून म्हनाल-क्यऊं पािी साहेब प्रपच्छले द्रदनोमे हमारे बादशहावोने द्रहदंकेू 
बड बुतोंकू फोड डालेसो अच्छा ककया; ये सब लोग उन्होंके नामसें तानें मार-मारकर रोते हैं; ये 
बडा आबसोस [अफसोस] है.)  

पाद्री: टंुमकु माआलुम नही मेरे साहाब टुमारे बादशहावोंने इन्होंके बुंतोंकू फोड डाले, सो अच्छा 
ककया यह सच है, लेकीन उन्होंने उन्होंसें हमारे मूजब तकरीर करकरके उन्होंके हातोसें फोडा 
नहीं.  



बाईचा निरा: साहेब, ते िाई काय म्हणतात?  

पाद्री: ते असे म्हणतात कीं तुमची सोरटी सोमनाथची मूती त्यांच्या एक बादशहानें फोडली, हे 
त्या बादशहाने फार चांगले केलें, म्हणून मी त्यास असें उत्तर द्रदले कीं तुम्ही आम्हासारिी केवळ 
द्रहदंचुी समजूत करून, ती मूती फोडप्रवली नाही; याकररता, सवष द्रहदं ुतुमच्या बादशहाच्या नावाने 
अद्याप कुरकुर करीत आहेत.  

बाईचा निरा: िाई साहेब तुम्हीं कांही आमच्या मधी बोलू नका; साहेबाला माझ्याबरोबर थोड ेबोल ू
द्या. कारण तुम्हीं म्हणता ते व साहेबांच ेबोलणे सवष िरे असावें असें आता मला वाटू लागलें.  

मुसलमान: पािी साहेब पटेल की तुम्हारेसे बात करनेंकी बहौत िशुी है. चलने देव मै िी िडे 
िड ेसुनता हूूँ.   

पाद्री: त्यांनी कशाचे तुम्हांला मारुतीच्या नावांवर फसप्रवले. कारण तेही तुमच्या बाकीच्या 
लोकांसारिे अद्याप अडाणीच आहेत व त्यांच ेपूवषज जसजसे तुमच्या पूवषजांशी वतषत होते तसतसें 
तेही तुम्हाशी वतषतात, म्हणून त्याजकड े(हललीच्या ब्राह्मणाच्या बोलणयावरून) यांचा कांहीं बोल 
नाही.  

बाईचा निरा: असें बोलूं लागलयास त्यांच्या तोंडाला साहेब कोण हात लावील? कारण त्याच ेमत 
असें आहे की, बापान ेशमळवलेला इनाम मुलाने स्वस्थिावा; पण याची सरकारपट्टी मात्र मुलांनी 
देऊं नयें; म्हणजे त्यांनी आपलया पूवषजाप्रमाणें आमच्या श्रमाच्या पोळ्या िशुाल िाव्यात, परंतु 
त्या पोळ्यांचा दाम िचष आम्हा माळ्या कुणब्यास िरून घेणे आवडलयास मात्र, आम्ही त्याच्या 
पूवषजाचा शोध करीत कफरावें काय? काय मौज आहे ! ! !  

विदषूक: हातच ेसोडून पळत्याच्या पाठी कोणी लागावे वा !  

पाद्री: पाटील इतके रागावूं नका थोड ेशांत व्हा; आखण मजशीं ककंगचत बोला. तुम्हाला वाचतां येते 
काय? (ततकड ेसवष ब्राह्मण आशीवाषद देताना एकमेकांकड ेडोळ्यानें चमकाऊ लागले.)  

बाईचा निरा: साहेब मला राग येऊन फळ काय? माझ्यानें काय त्या िटांच ेहोणार? परंत ुमला 
वाचतां येत नाही.  

पाद्री: का ! तुम्हाला वाचता का येत नाही?  



बाईचा निरा: साहेब मी जेव्हां लहान होतो, तेव्हा ंमाझा बाप एका िेड्यांत रहात असें, त्यावेळी 
त्यानें मला शाळेंत शशकणयाकररतां घातले होते िरें, परंतु शाळेंत पंतोजी मला फार मारंू लागला 
म्हणून माझ्या आईने मजला शाळेंतून काढून गुरामागें लावले.  

विदषूक: (सरकारकड ेतोंड कफरऊन म्हणाला) कुणबी काय जे आतां बोलला ते सवष सत्य आहे. 
तसें होत असते बरें !  

पाद्री: तुम्हालाच पंतोजी इतके कां मारी? इतर सवष मुलांस मारीत नसे? तुम्हीं कांही िोडकर 
असाल.  

बाईचा निरा: कदागचत, मी एक िोडकर असेन, पण सवष कुणब्या माळ्यांची मुले मजसारिींच 
होती काय? तेथे तर सवष कुणब्यांनी आपली मुलें घरी ठेऊन घेतली होती. आतां तुम्हीं असें 
म्हणाल कीं कुणबी माळी सवष अडाणी आहेत; त्यांला कशाची शलद्रहणयाची गोडी; म्हणून त्यांनी 
आपली मुले घरी ठेंऊन घेतली असतील.  

पाद्री: होय, (ब्राह्मण लोकांच्या सांगणयावरून) माझ ेमत तसेंच आहे.  

बाईचा निरा: साहेब ! जेव्हां मामलेदार वगैरे ब्राह्मण कामगाराचा तुम्हा इंग्रज लोकासारिा 
प्रवद्या शशकलयामुळें डामडौल वाढून, मोठ्या इतमामास पावलेलया गहृस्थास दृष्टीने आम्हीं 
पाहतो, तेव्हां कां आमच्या मनांत शलद्रहणें शशकू नयें म्हणून येत असेल काय? नाहीं नाहीं ! 
नेहमी आमच्या मनांत असें येत असतें की, आपणही प्रवद्वान होऊन महालकरी तरी व्हावे, परंत ु
आतलया या ब्राह्मण पंतोजींची कारस्थाने तुम्हांला काय ठावी?  

विदषूक: साहेब, कुणबी आता काय बोलला, त्यावर तुम्ही पािींनीं पण प्रवचार करावा बरे.  

पाद्री: तुम्ही म्हणता त ेसवष िरें आहे, पण आतां तसें कांही नाही; कारण आताशी कृपाळू क्यांडी 
साहेबांनी बरेच दसुरे नवें पंतोजी तयार करून गावोगांव पाठप्रवणयाचा झपाटा चालप्रवला आहे.  

बाईचा निरा: साहेब तुम्ही आपलीच टर शवेटास नेता असें मला वाटतें, अहो आपलया क्यांडी 
साहेबांनी हत्ती एव्हढालें पंतोजी तयार करून, गांवोगांव शशकप्रवणयाकररतां पाठप्रवले, हे मलाही 
ऎकून (माद्रहती) आहे. पण फळ काय? त्या गावांतील सवष ब्राह्मण लोक कुणब्या माळ्यांनी 



आपली मुलें शाळेंत पाठवू नयेत, म्हणून आतलया आंत त्यांना उपदेश करून, अथवा 
कुलकणीपणाचा धाक दािवून त्यांच्या मुलांच्या शशकणयाच्या आड येत नसतील काय !  

पाद्री: छे: छे: पाटीलबुवा, हें केवळ तुम्ही द्वेर् बुद्धीनें बोलतां. कारण आतांशी सवष ब्राह्मण लोक 
आमच्या तोंडावर, तुम्हीं बाकीच्या सवष लोकांनी प्रवद्या शशकावी म्हणून बोलत असतात.  

विदषूक: पािी साहेब, तमु्ही थोड े द्रदवस कळ काढा; म्हणजे सवष कुणब्या माळ्यांची एकदम 
अशीच त्यांच्या गार् हाणाची आरोळी सरकारच्या कदमापाशी येईल; कारण आतांशी त्याला थोडशेें 
कळंू लागले आहे, तथापी ब्राह्मणास अद्याप आतलया आंत िीतच आहेत.  

बाईचा निरा: बरे, जर सवष ब्राह्मण आमच्या शशकणयाप्रवर्यी “तोंड देिली” काळजी वाहतात 
आखण त्या बोलणयाप्रमाणे साहेब लोकांच्या मागें गांवोंगांव जाऊन, तशीं वतषणूक कररतात अशी 
तुमची पक्की िात्री आहे काय?  

विदषूक: का ! पािी साहेब तुम्हीं इंग्रजांनी आपली प्रवद्या शशकवली तरी, बहुतेक इंग्रजी तुमच्या 
हातािाली शशकलेले ब्राह्मण “कांहीतरी िेद असलाच पाद्रहजे,” म्हणून बोलत नसतात काय?  

पाद्री: आता ते आम्हांशी बोलून दािप्रवतात एक; आखण तुम्हाशीं वद्रहवाट करतात दसुरी, याला 
आम्ही काय करावें?  

विदषूक: असे असे, मागाषवर या साहेब; केवळ सुधारलया ब्राह्मणांच्या मसलतीवर िरवंसा ठेवून 
त्यांच्या धोरणानेच चालू नका.  

बाईचा निरा: आतां मीच तुम्हाला कसे म्हणून सांगू?  

पाद्री: सांगा तुम्हीच कां सांगा ना? कारण कोणी कोणाची अक्कल वाटली नाही.  

बाईचा निरा: मला असे वाटते की सरकारी बोडष ऑफ इज्युकेशनच्या द्वारें, असा एक नेम करून 
टाकावा कीं दर िेडगेावांनी माळ्या कुणब्यांच्या वस्तीचा अनुमान करून, त्यांची मुलें शाळेंत 
अमूक असावीत, जर कदागचत तततकी मुलें गांवकरी िरती करून देणार नाहीत तर, एकदम 
तेथील शाळा मोडली जाईल. मग पाहू बरें ! हे हेच ब्राह्मण लोक, आम्हा कुणब्या माळ्यांस, मुलें 
शाळेंत पाठवावीत म्हणून उपदेश करू लागतील; शवेटी असे सुद्धा म्हणंू लागतील कीं, अहो 



माळ्या कुणब्या हो, मागे जे शास्त्रांत शलद्रहलें आहे कीं, शूिांनी शलद्रहणें शशकू नयें ते सवष िोटे 
आहे. 

विदषूक: साहेब असें न म्हणून काय करतील. कारण कुणबी माळी जर, आपलया मुलांस प्रवद्या 
शशकणयास पाठवणार नाहींत, तर त्यांच्या मुलाला (त्यांच्या मुलाकररतां) प्रवद्या न शमळतां कांहीं 
द्रदवसांनी माळ्या कुणब्यांच्या मुलांच्या पंक्तीत जाऊन बसावें लागेल; यालाच “बाप दािीव 
नाहीतर प्रपडं पाड” असें म्हणतात. परंतु साहेब ह्या सवष कुणब्यांच्या बरें होईल असें मला पण 
वाटते.  

पाद्री: पाटीलबुवा जर सवष कुणब्या माळ्यांनी आपली मुलें घरी ठेवून घेतलीत. यावरून ती शाळा 
मोडली असेल नाही बरें?  

बाईचा निरा: मोडतील कशानें? तेथें कांही ब्राह्मणांची मुलें होती ती येत असत.  

विदषूक: असें कसे होईल ! जातींच्या मुलाला गोडी गुलाबीने न शशकप्रवता कोणी मारीत असतो 
काय? 
(ततकड े ब्राह्मणांनी आशीवाषद म्हटलयानंतर, त्यातून जोशानें हातात पळीसुद्धा पंचपात्री घेऊन, 
जोगाईच्या नवर् याच्या पाठीमागे उिा राहून, त्यास असे म्हणाला-कां रे बाबा घरीं चालतोस ना?)  

पाद्री: अहो िटजी याला माझ्याबरोबर बोलूं द्या.  

विदषूक: पण जोशाला हे काय ठावें कीं पािीनें एव्हढा वेळ श्रम करून कुणब्याला, राघूसारिा 
पढवून, उलटा जोशाचा पंतोजी होणयाजोगा तयार केला आहे.  

पाद्री: अरे बाबा आम्ही अज्ञानाचचे बरोबर बोलावयास आलो आहोत व आमच्या तारणार् याची 
आज्ञा हीं अशीच आहे.  

विदषूक: धन्य ! ! धन्य तुमचा तारणारा कीं ज्यानें या सवष माळ्या कुणब्यास इंग्रजी सरकारच्या 
हातून तारणयाप्रवर्यी (ब्राह्मणाची नजर चकुारून) सतत उपाय चालवलाच आहे.  

जोशी: बोला, येऊं द्या तुमचा येशू खिस्त; (कुणब्याकड ेतोंड करून म्हणाला) जा, बाबा बाट ! 
याचा उपदेश ऎक, कमी करू नको, म्हणजे पुष्कळ गांव िायाला शमळतील. (असें म्हणून तेथेंच 
एके बाजूला तरफड उिा राद्रहला).  



विदषूक: हे काय या जोशास ठावें कीं येशू खिस्त याच्या चार तोंडाच्या ब्रह्मदेवाला सुद्धा कांहीं 
द्रदवसांनी बाटवावयास (शुद्ध करणयास) कधी कमी करणार नाही.  

पाद्री: पाटीलबुवा, ब्राह्मणाची मुलें शशकत राद्रहली, आखण तुमच्या लोकांचीच मुलें का तनघाली?  

बाईचा निरा: (जोशाच्या तोंडाकड ेपाहून कांहीं भ्यालयासारिा करून) साहेब आता मी काय सांग?ू 
तुम्हाला कां कळत नाही?  

विदषूक: कुणब्या माळ्यांचा हाच तर मोठा वेडपेणा कीं सरकारास अथवा साहेब लोकास यांनी 
आपली सवष द:ुिे आपलया स्वमुिानें सांगगतलयाशशवाय त्यांना यांची द:ुिे कशी कळतील, व 
इंग्रज सरकारने तरी कोठवर द:ुिे मनी जान होऊन, तनवारण करावीत? द्रदवसा अधं िरें.  

पाद्री: पाटीलबुवा ब्राह्मण बुवास शिवू नका, सांगा काय जे िरे असेल ते म्हणजे मी ज्ञानोदयांत 
कांही कोणाचें िय न धररता छापून प्रकट करीन. 

विदषूक: हे एक माझ ेिप्रवष्य ध्यानांत असूं द्या. बरे? पुढें कांहीं द्रदवसांनी ज्ञानोदयाची ककम्मत 
कुणब्याच्याने करवणार नाहीं.  

जोशी: (हळंूच कोणास ऎकंू न जावे म्हणून, जोगाईकड ेतोंड करून) जोगाई तुझ्या नवर् याला वेड 
तर लागले नाहीं? आतां तुझा नवरा साहेब लोकांची बरोबरी करायास लागला, पण घरीं िांडी 
कोणी घासावीत बरें?  

विदषूक: वाहवारे इंग्रज लोक कीं ज्यांची बला ईश्वर दरू करो ! ! ! ! कारण जे नेहमी कुणब्या 
माळ्यांस आपलया बरोबर करंू पाहतात आखण ब्राह्मण त्यास िांडी घासणारें करंू इजच्छतात.  

बाई: (बायको कुणब्याची) महाराज, तुमची सवष कामाची मेली घाईच ! थांबा, साहेब पहा कसा 
तुम्हा ब्राह्मणापेक्षाही (देवाप्रवर्यीं बोलतो) चांगले बोलणे बोलतो, ते जरा मला पण ऎकू द्या— 

प्रवदरू्क: सत्य बोल सवाषस आवडू लागतात हे उघड शसद्ध आहे ना.  

जोशी: कुणब्याची जात वेडी िरी ! (असें म्हणून तसाच दात ओठ िात उिा राद्रहला).  

विदषूक: कुणब्याची जात वेडी िरी. म्हणूनच त्यांनी ब्राह्मणाचें इतके द्रदवस अधंासारिे ऎकले 
बाबा ! (जोशी कांहीं पुढे बोलतो इतक्यात).  



पाद्री: चपु चपु. ब्राह्मणाच्या बुवा गडबड करंू नको, पाटीलबुवाला ब्राह्मणाच्या मुलाच ेकारण सांगू 
द्या, (म्हणून कुणब्याच्या डोक्यावर मोठ्या प्रवनोदाने हातातलया काठीचा शेंडा) ठेऊन बोला बाबा 
बोला ! ! शिऊं नका !  

बाईचा निरा: (मोठा अटकळत अटकळत) साहेब ती मुलें त्याच्या जातवालयाची होती यावरून 
आम्हां इतकें  त्यांना मारीत नव्हते व दसुरे असे की त्यातील एकादा मुलगा शाळा सोडून घरी 
राद्रहलयास त्या गावांतील सवष ब्राह्मण बायकासुद्धा गोड लागू देत नसत.  

पाद्री: बरे तर तुम्हा कुणब्या माळ्यातील एकादा मुलगा घरीं शाळा सोडून राद्रहलयास तुमचे 
आईबाप कोठे जात असत? त्यांनी तुम्हाला उपदेश करंू नये का?  

जोशी: वाहवा साहेब वाहवा ! आतां फारच उत्तम प्रवचारलें. म्हणून कुणब्याकड े तोंड करून 
म्हणतों आतां हो पािी, नाही तर तुमच्या वडडलांनी तुम्हांला शाळेत पुन्हा जा म्हणून कां सांगत 
गेले नाहीं याच ेकारण सांगा.  

बाईचा निरा: जोशीबुवा तुम्हाला राग तर येणार नाही?  

जोशी: बोल बोल. आमचा राग चलुीत गेला, आता का आमची पेशवाई आहे म्हणून तुला शशक्षा 
करप्रवणयाप्रवर्यी आमच्यांनें िटपट होणार? व आतां तुम्ही आपलया मनुच्या कायद्याला मानताल 
कां? पहा पाद्रहजे असलयास “मनुसंद्रहता ॥ अ. (कायदा)” ॥ श्लोक० (कलम) २०५ ॥  

विदषूक: (सवष लोकांकड ेहात करून म्हणाला) मनुनें कायदे कुणब्या माळ्यांच्या अनुमताने कें ले 
असतील काय?  

बाईचा निरा: तुम्हीं ब्राह्मण लोक आमच्या आई-बापाना असें नेहमी सांगत नसता ं कीं, अरें 
तुम्हाला शलद्रहणें शशकणयाचा तो कोण तुमचा मनु का फनुच्याच कायद्यावरून अगधकार नाहीं, 
मग त्यांनी करावे काय? त्यांनी का तुमच्या मनचु्या कायद्याला हरताळ लावून आपापली मुले 
शाळेत घालतील की काय? कारण तुम्ही त्याला शलद्रहणयाच े तोंडच दािप्रवले नाही म्हणून, ते 
तुमचें आंधळ्यासारिें ऎकत होते. परंतु आता या द्रहदंसु्थानांत इंग्रज सरकारच्या कृपेने असे असे 
आमच ेकांहीं एक माळी कुणबी (व ईश्वर करील तर महार मांगही होतील) आहेत की ते तुमच्या 
मनु का फनुच्या कायद्याला हरताळ कोण लावीत बसतो म्हणून जे असे एकदम शसद्ध करून 



दािवतील कीं मनुचें म्हणून जे कांहीं कायदे आहेत ते सवष तपकीरीच्या पुड्या बांधणयास प्रवकन 
यांच्या कवड्या करून आधंळ्या पांगळ्यांच्या धमषशाळेत पाठवून द्याव्यात. 

विदषूक: (आपलयाच मनाशीं) मला तर असे वाटत ेकी, तपककरीच्या पुड्याच्या उपयोगी पडलयास 
पुढे त्या पुड्या सोडलयावर त्यातील एिादा श्लोक कोणाचें दृष्टी पडून, सहज त्या तुकड्यावरील 
श्लोक कोणी वाचील कीं नाहीं? म्हणून दसुरी एिादी योजना करावी, म्हणजे कुणब्या माळ्याचें 
कलयाण होऊन ब्राह्मणही चांगलया मागाषस लागतील.  

जोशी: बरें बरें, जर तुम्हाला शाळेंत घालून प्रवद्या आलयाने आमचा अगधकार जातो तर मग 
पंतोजीने तुजला मारीतोपयतं तरी तुझ्या बापाने तलुा शाळेंत कसा पाठप्रवला?  

निरा: हे काय तुम्हाला ठाऊक नाही? जेव्हा शाळेवरील सुपररटेणडेंट अथवा कोणी मोठा साहेब 
येऊन सवष जातीतील मुले शाळेत घेतलीच पाद्रहजेत म्हणून ताकीद देत असलयामुळे िट कुलकणी 
सरकारास दािवायासाठी मात्र कुणब्यांची मुलांची िरती मेंढरासारिी करून साहेबाची स्वारी 
येईतोपयतं शाळेत कोंडून ठेवीत असतात काय व दसुरे असे की तुमच्याबरोबर आमच्यातला एक 
तरी ह्या वेळेस शलद्रहणे शशकून हुशार झाला काय? झाला असलयास चला माझ्या लहानपणीच्या 
गावात आखण दािवा !  

जोशी: मग हे साहेबास कसें ठाऊक नाही?  

बाईचा निरा: त्यांना कसे ठाऊक होईल आखण त्यांना कोण सांगेल? असा कोणाला मगदरू होता?  

जोशी: तुमच ेवडील नव्हते का?  

बाईचा निरा: आमच े वडील होते िरे, पण जेथे पाटलास तरी कुळकरणयाच्या व ब्राह्मणाच्या 
चकु्या सांगाव्या म्हणून धयैष होत असते काय (नंतर िालचा ओठ दातात धरून मनातलया मनात 
म्हणून असे कधी िगवान करील की आमच ेसवष लोक तुम्हा ब्राह्मणांच्या चकु्या बेधडक तुमचे 
िय न धरता सरकारजवळ सांगू लागतील?)  

विदषूक: (कुणब्याकड े तोंड करून) बाबा घाबरा होऊ नको, तुम्ही सवष माळ्या कुणब्यांनी पण 
महार मांगांनी सुद्धा ब्राह्मणाच े ककमपी िय धरू नये. म्हणून ईश्वराने तुमच्या देशात इंग्रजास 
आणले आहे. व तोच तुमच्यावरील सवष संकटे दरू करवतील.  



जोशी: तुजकड ेकाहीं बोल नाहीं हे कलीचचे महात्म म्हणून तुम्ही आम्हा ब्राह्मणाच्या लबाड्या 
बाहेर पाडू लागलात. 

विदषूक: (सवष लोकांकड े हात करून) या राज्यात प्रवद्येच ेद्वार सवष जातींना िलुले असतानाही 
यांच्या लबाड्या बाहेर कशलयुगांत सुद्धां पडू ंनयेंत असें यांना वाटते. 

बाईचा निरा: साहेब तुम्ही ऎकले ना? हे मी जे बोललो ते लबाड आहे काय? पाद्रहजे असलयास 
चला सवष आपण गावोगाव जाऊन त्या गावच्या ब्राह्मणांस नकळत प्रवचारून पाहंू. मग कळेल कीं 
जोशीबुवा लबाड कां मी? व दसुरें अशें कीं, येव्हडा वेळ यांचा मनु नाचत होता आखण आतां तर 
बोलणयातं कली का फली घेऊन आलेत ! आतां जर मी प्रवचार करून, बोलू लागलयास यांच्या 
मनुसारिीं ही कलीची िोड माझ्याने काढवणार नाहीं? परंतु पुन्हा कधीं फावलयास पुढें याप्रवर्यी 
बोलून यांची िात्री मीच करीन. कारण आतां मला यांच ेसवष प्रवचारांती िोटें द्रदसून येऊं लागले.  

जोशी: अरे तुला लबाड कोण म्हणाला? मी आमचें ब्राह्मण लोक लबाड आहेत म्हणून म्हणालों; 
परंतु बाबा असं तुम्ही बोलूं नयें, साहेब ककती द्रदवस येथें राहणार ! शवेटी तुम्हां आम्हांशीच गाठ 
आहे. कारण मुसलमानाप्रमाणें हे इंग्रजी राज्य आज नाहीतर पुढे कांहीं वर्ांनी जाऊन पुन्हा 
पेशवाई येईल. अरे ब्राह्मण हे पूवीपासून १८ वणाषच ेगुरू असलयामुळें तुम्ही शुिांनी आम्हांस वंदावे 
यातच तुम्हास ईश्वरप्राप्ती आहे.  

विदषूक: (सवष लोकांकड ेहात करून) ब्राह्मणाने इतर शूि अतत शूि जातींवर केलेली प्रवद्या बंदी 
उठवून त्यांना शशकवून शहाणें करणयाकररता ईश्वरानें या देशावर इंग्रजांना पाठप्रवलें आहे. शूिादी 
अतत शूि शशकून शहाणें झालयावर तें इंग्रजांचें उपकार प्रवसरणार नाहींत व मग पेशवाईपेक्षा शंिर 
पटीने इंग्रजी राज्य पसतं करतील. पण पुढे जर मोंगलांप्रमाणें इंग्रज लोक या देशातील प्रजेला 
छळतील तर प्रवद्या शशकून शहाणे झालेले शूि अतत शूि लोक पूवी शूिात झालेलया जहाूँमदष 
शशवाजीप्रमाणे आपले शूिादी अतत शूिांच े राज्य स्थापून अमेरीकेतील लोकांप्रमाणे आपला 
राज्यकारिार आपण पाहतील, पण िटांची ती दृष्टी व नष्ट पेशवाई आता पुढे या देशावर कधींच 
येणार नाही. हे या जोशीबुवांनी पक्के ध्यानात ठेवावे. आखण तसेंच जी ईश्वरप्राप्ती िटांना झाली 
नाहीं ती ते तुम्हा शूिांस कोठून करून देतील?  



बाईचा निरा: अहो िटजी. या इंग्रजी राज्यापुढें आतां तुमची ती जुलमी पेशवाई कधीच द्रटकाव 
धरून पुन्हा येणार नाही. त्या पेशवाईत शूिावर व त्यातूनही अतीशूि जे मांग-महार यांचवेर जो 
जुलूम झाला त्याची आतां आठवण होण देिील नको, या इंग्रजी राज्यांत आमच्या लोकांनी 
प्रवद्या शशकलयावर त्यांना चांगले कळंू लागेल व मग पुढें ते तुमच्या िटाब्राह्मणांच ेकांही एक 
चालू देणार नाहींत.  

पाद्री: पाटलांनी कांहीं िोटें सांगगतले नाही. त्यानंा आता देवाच्या दयेन ेजे सत्य ते कळलें. व 
त्यांनी कोणास न दबता ते मात्र तोंडाने बोलून दािप्रवले. सहजगत्या त्यांच्या तोंडातून तनघालेले 
सत्य बोल ऎकलयावरून असें अनुमान करवतें कीं ईश्वर कांहीं द्रदवसानें प्रथम शूिाततशूिांना 
प्रवद्यावंत करून तुम्हा ब्राह्मणांनी बनवलेली शास्त्र े लबाड ठरवप्रवल. व तुमच्या सांगणयावरून 
दगडी मूतीला फसून आज जसें िजतात, ते सवष मूतीला िजणें सोडवप्रवल आखण िरा व जजवतं 
तोच देव मी आहे, हे त्यास ओळिावयास लावून, ती आपलया आजे्ञप्रमाणे वागणारें करील, परंत ु
तुम्ही असें म्हणतां कीं आम्हां ब्राह्मणास मात्र वदंावे. तर मग त्यांनी ईश्वरास काय वंदावे ककंवा 
कसें?  

जोशी: ब्राह्मणांस वंद्रदले म्हणजें त्यांत सवष आले.  

विदषूक: (सव लोकांकडे हात करून) ज्ञानोदयाच े करते (कते) नेहमी ब्राह्मणांच े वंदन करीत. 
त्यांनी आतां या अज्ञान कुणब्या माळ्यांच्या व मांगामहाराच्या वंदनाची आशा करू नये अशी 
माझी सवष जोशांस सुचना आहे. व पुढे जोशी कुणब्या माळ्यांच्या लगनांत कसकसा घोटाळा 
घालीत असतात त्यावेळी लगनाची सुपारी मला आलयास मीही तेथे येऊन मला काही असे 
सुचलयास ब्राह्मणाच्या तोंडावर बोलणयास कधी कमी करणार नाही. (असे म्हणून सवष लोकांस 
सलाम आलकी (आलेकुम) करून प्रवदरू्क चालता झाला.)  

पाद्री: (कुणब्याकडें तोंड करून) बाबा जेथे देवाची ब्राह्मण बरोबरी करंू लागले तेथे त्यांची समज 
समाधानी करावी अशीं माझी मोठी इच्छा होती. परंतु आतां संध्याकाळ झाली म्हणून मी जातो, 
परंतु तुम्हाला जर कधी आणिी वेळ सापडले तर माझ्या बंगलयात या. म्हणजे मीच यांनी 
तुम्हास आपण तुमच े ईश्वर होऊन कसेकसे फसप्रवत आले त्याप्रवर्यी सवष समजूत काढीन. त े
कृत्रत्रमी आखण लबाड आहेत असें मला त्यांच्याच बोलणयावरून आताच द्रदसून आले. (असे म्हणून 
पािी टोपी डोचक्यावर ठेवून चालता झाला). 



(इतक्यात कुणब्याने आपलया स्त्रीस मोठ्या घाईने): मी दकुानी आपलया जोशाचा द्रहशोब 
करणयासाठी आपलया दकुानापयतं जातो व तूं घरी जाऊन लौकर िाजी िाकरी तयार कर. मघाशी 
ततसरे प्रहरी माझ ेपोट कांही िरले नाही. 
(इतके बोलणे झालयावर सवष तनघून जातात. थोड्या वेळाने कुणबी आपलया घरी जातो.)  

बाईचा निरा: अगे िटजीचा द्रहशोब आटोपून आलो. तुझी िाकरी तयार झाली कां?  

बाई: होय, (वाढलेले ताट नवर् यासमोर ठेवून) हे घ्या आखण करा जेवण !  

बाईचा निरा: अगे तुझहेी ताट घे. आज आपण बरोबरच जेवण करंू !  

बाई: अगोदर तुम्ही आपले आटोपा.  

बाईचा निरा: अगे आज तूं देिील लवकर जेवण आटोप कशी ! मघाशी त्या परोपकारी पािी 
साहेबाच्या उपदेशावरून व आज घडलेलया सवष गोष्टीवरून देवाच्या व धमाषच्या नावांवर 
आपणासारख्या इतर अज्ञान माळी कुणबी इत्यादी शूि जातींना लबाड्या व हूल थापा देऊन 
लुबाडून िाणयाचा िटाब्राह्मणांचा कावा चांगला उघड झाला असून शशवाय प्रवद्या शशकणयाचें 
महत्त्वही आज आपणास चांगले कळून आले आहे. म्हणून आपण लौकर जेवण आटोपून आपलया 
घरापलीकडील त्या रा. रा. जोतीराव गोप्रवदंराव फुले यांच्या वाड्यात त्यांची स्त्री सौ. साप्रवत्रीबाई 
फुले यांनी उपवर जस्त्रयांसाठी रात्रीची जी शाळा घातलेली आहे त्या शाळेत तू आजपासून जावें व 
तेथें रा. रा. जोतीराव फुले यांनी वयस्कर पुरुर्ांकररता रात्रीची जी दसुरी शाळा घातलेली आहे तीत 
आजपासून मी जाणें सुरंू कररतो. या दोन्ही शाळांत येणयाबद्दल त्या दोघांनी आपणास पुष्कळ 
वेळां आग्रह केला असतां आपण गेलो नाही ही आपण मोठीच चकू केली आहे.  

बाई: (जेवावयास बसून) ठीक आहे. चला तर आपण दोघे आजपासून रोज रात्री फुलयांच्या शाळांत 
जाऊन शलद्रहणें, वाचणें शशकंू. म्हणजेंच पुढे जगातील सवष गोष्टी आपणांस कळंू लागतील. 
(नंतर बाई व ततचा नवरा असें दोघेंही जेवण आटोपून आखण आपापलया हातात पाटी लेिणी 
घेऊन फुलें यांच्या प्रौढ स्त्री पुरुर्ांत साक्षरता प्रसारासाठी काढलेलया रात्रीच्या शाळांत शशक्षण 
घेणयास ततकड ेतनघून जातात.)  

 



—समाप्त—  


