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सार्वजनिक सत्य धर्व पुस्तक
जोतीराव आणण साववत्रीबाई या दांपत्यास मूलबाळ नव्हते. ह्मणून त्यांनी एका अनाथ अर्षकाचे तो पोटचा
मुलगा असल्याप्रमाणे पालनपोर्ण केले. त्याचे नाव यशवंत असे ठे वण्यात आले होते. याच यशवंतराव

फुल्यानें जोतीराव २७ नोव्हें बर १८९० रोजी मध्यरात्र उलटल्यानंतर कालवश झाल्यावर “ सावषजतनक सत्य
धमष पुस्तक ” हे त्यांचे पुस्तक १८९१ साली प्रथम प्रससद्ध केले. त्यांनी जोतीरावांचे एक छोटे से चररत्र सलहून
ते या पुस्तकाच्या पद्रहल्या आवत्ृ तीत समाववष्ट केले होते. पद्रहल्या आवत्ृ तीत यशवंतराव फुल्यांनी

फुल्यांनी डॉ. ववश्राम रामजी घोलें यांनी १ नोव्हें बर १८८९ रोजी जोतीरावांच्या हस्तसलणितावर द्रदलेल्या
ववस्तत
ृ असर्प्रायाचाही समावेश केला होता.

“ हे पस्
ु तक अधे छापले नाही तोच जोतीरावांना मत्ृ यन
ु े गाठले ” असे यशवंतराव फुल्यांनी प्रस्तावनेत

नमद
ू केलेले आढळतो. जोतीरावांनी हे पस्
ु तक कोणत्या पररस्स्थतीत सलद्रहले हे सांगताना यशवंतराव फुले
म्हणतात, “ जोतीरावांनी शूिाद्रद अततशूिास अततशूिास सुस्स्थतीत आणण्याववर्यी अतोनात पररश्रम
केले. या पररश्रमानें प्रकृतीचे र्ान फार बबघडून त्यांस पढ
ु े पक्षघाताचा आजार झाला. रोग फार र्यंकर

असल्यामुळे त्यांस अतनवार त्रास र्ोगावे लागले. तथावप रा. ब. डॉक्टर ववश्राम रामजी घोले यांनी फी न
घेता अतत पररश्रम केल्यामुळे त्यास एक मद्रहन्यातच बरे वाटू लागले. थोडे बरे वाटू लागल्यावर

तनरोद्योगी राहणे इष्ट न वाटून त्यांनी शूिाद्रद अततशूिासह एकंदर सवष मानवंच्या द्रहताथष ग्रंथ रचण्यास

प्रारं र् केला. सलहण्याचे मुख्य साधन जो उजवा हस्त तोच पक्षघाताने तनरोद्योगी झाल्यामुळे त्यास थोडे
दुःु ि झाले. तथावप ईश्वरे च्छा म्हणून धैयष न सोडता आपल्या डाव्या हस्ताने व अत्यंत ववचाराने “

सावषजतनक सत्य धमष ” नावाचे पुस्तक तयार केले. ” ग्रंथाच्या छपाईसाठी आवश्यक त्या िव्याची तरतूद
जोतीरावांचे परमसमत्र मोरो ववठ्ठल वाळवेकर यांनी केल्यामुळे हे पुस्तक प्रकासशत होऊ शकले.

जोतीरावांचे हस्तसलणित वाचन
ू त्यावर असर्प्राय दे ताना ववश्राम रामजी घोल्यांनी जोततरावांनी

केंलेल्या कायाषचे मोजक्या शबदांत सार सांगगतले आहे . “ त्यांनी धमषप्रकरणी सत्यासत्य व कायषकारणर्ाव
यांचा शोध लावण्यास लोकांस सवय लावली, अमूक चाली बरया ककंवा वाईट यांचा न्याय त्यांपुढें मांडला,
मूततषपूजेचे िंडण केले, एकेश्वरी धमाषचे मंडन केलें . धमष, कमष व व्यवहार त्यांत लोक नाडले जाऊ नयेत

म्हणून त्यांच्या समजुती पाडल्या.” धमषसंस्कार म्हणजे पूजाअचाष, होमहवन व आहूती, मूततषपूजन,
नैवेद्यापषण, र्ूतपूजा वगैरे सवष मतलबी साधच्
ुं या द्रहताचे असतात, असे सांगून घोल्यांनी म्हटले
होते, “ धमषर्ोळे पण व धमषवेड हा ग्रंथ वाचल्याने जाईल. ” सावषजतनक सत्य धमष पुस्तकातील

जोतीरावांच्या सशकवणीचे स्वरुप स्पष्ट करताना घोल्यांनी सलद्रहले होते, “ त्यांचा सलद्रहण्याचा मुद्दा
असा आहे , कीं एका ईश्वरास र्जावे, सव्दतषनाने वागावे, सवाांनी बहीणर्ावंडाप्रमाणे वताांवे, सवष

मनष्ु याला सारिेच हक्क असावे.” गल
ु ामगगरी नामक ग्रंथरुपाची एका गदा उत्पन्न करुन ततच्या

बबनचक
ु तडाख्याने

जोतीरावांनी बळीराजास फसवणारया वामनास आणण पवी
ृ वी तनुःक्षस्न्तय करु

पाहाणारया परशुरामास चीत केले, असेही घोल्यांनी असर्प्रायात म्हटले आहे .
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या आपल्या अमयाषद ववस्तीणष पोकळीमध्यें तनसमषकानें अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांच्या

ग्रहोपग्रहांसद्रहत तत्सबंधी एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न केलें आहे . त्यापैकी आपण सवष

मानवस्त्रीपुरुर्ांनीं त्याववर्यीं काय काय करावें आणण आपण सवष एकंदर मानवस्त्रीपुरुर्ांनीं त्याचें स्मरण
मनी जागत
ृ ठे ऊन एकमेकांशी कोणत्या तरहे चें आचरण केल्यामुळें त्यास आनंद होणार आहे ; यास्तव मी
त्याच्या कृपेनें एकंदर सवष मानवस्त्रीमानवस्त्रीपुरुर्ांच्या द्रहतासाठीं हा लहानसा ग्रंथ रगचला आहे . तो

सवाांस ग्राह्य होऊन आम्ही सवाषनीं तनसमषकाच्या सत्यमय राज्याचा सारिा उपर्ोग घेऊं लागावें म्हणून
माझा त्यापाशीं मागणी आहे .

जें कांहीं मी माझ्या अल्पबुद्धीनुसार या ग्रंथांत सलद्रहलें आहे , त्यांत जी आमच्या मानवस्त्रीपुरुर्

ववव्दान व सूज्ञ वाचणारांच्या ध्यानांत व्यंगे द्रदसून येतील, त्यांववर्यीं त्यांनीं क्षमा करुन गुणलेशाचा

स्वीकार करावा अशी त्या सवाांस माझी ववनंती आहे . आणण जर कररतां त्यांच्या अवलोकनांत कोणताही
र्ाग सावषजतनक अयोग्य ककंवा िोटा द्रदसला तो ककंवा या ग्रंथाच्या दृढीकरणाथष जर त्यांस कांहीं सत्य

ववचार सच
ु ववणें असेल तर ते, त्यांनी वतांमानपत्रव्दारे आम्हांस कळवावे, म्हणजे ते, िरे च ववचारी परु
ु र्ांचे
असल्यास आम्ही कृतज्ञतापव
ष मान्य करुन दस
ू क
ु रया आवत्ृ तींत दािल करुं .

हा ग्रंथ आम्हास ववस्तारानें सलहावयाचा होता, परं तु एकंदर सवष मानवस्त्रीपरु
ु र्ांस आपआपले प्रपंच

आवरुन जर हा ग्रंथ त्यांस वाचतां न येईल, तर एकंदर सवष ररकामटे कडे धत
ू ष त्यांस लट
ु ू न िातील. यास्तव
एकंदर सवष मानवस्त्रीपुरुर्ांच्या उपयोगीं हा ग्रंथ पडावा म्हणन
ू या ग्रंथास “ सावषजतनक सत्य धमष पस्
ु तक
” असें नाव द्रदलें आहे . यास्तव सवाांनीं योग्य आश्रय द्रदल्यास दस
ु री आवस्ृ त्त आम्हांस, सुधारुन व तींत
नवीन पुराव्यासह कृबत्रमी थोतांडी ग्रंथांचें िंडण करण्याची द्रहम्मत येईल.
ता. १ माहे एवप्रल}
सन १८८९ इ. पुणें.}
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----------सख
ु

यशर्िंत जोतीरार् फुले. प्रश्ि—मानवप्राणी एकंदर सवष जगांत कशानें सुिी होईल ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले. उत्तर—सत्य र्तवि केल्यासशवाय मानवप्राणी जगांत सुिी होणार नाही.
याववर्यीं प्रमाण दे तों.

।।अखिंड।।
।। सत्य सर्ाांचें आदी घर ।। सर्व धर्ाांचें र्ाहे र ।। ध ृ ।।

।। जगािंर्ाजीिं सुख सारें ।। खास सत्याचीिं तीिं पोरिं ।।१।।
।। सत्य सुखाला आधार ।। बाकी सर्व अिंधकार ।।

।। आहे सत्याचा बा जोर ।। काढी भिंडाचा तो िीर ।।२।।
।। सत्य आहे ज्याचें र्ूळ ।। करी धत
ू ाांची बा राळ ।।
।। बळ सत्याचें पाहूिी ।। बहुरुपी जळे र्िीिं ।।३।।
।। खरें सुख िटा िोव्हे ।। सत्य ईशा र्जूव पाहे ।।

।। जोती प्रार्ी सर्व लोकािं ।। व्यर्व डिंभा पेटूिं िका ।।४।।सत्य॰।।

यशर्िंत. प्र.—यावरुन दे शस्थ आयष रामदास र्ट्टजीबुवाचा श्लोक असा आहे कीं “ जगीं सवष सूिी असा
कोण आहे , ववचारी मना तूंच शोधन
ू ी पाहे ” याववर्यीं तुमचें काय ह्मणणें आहे ?

जोतीरार्. उ,--दे शस्थ आयष रामदास र्ट्टजीबुवांनीं या श्लोकावरुन तनमीकानें तनमाषण केलेल्या पववत्र

जगाववर्यीं व संसाराववर्यीं अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांचे मनांत वीट र्रवून तो सवष व्यथष आहे , म्हणून

त्यांनीं तनररच्छ व तनरभ्रम होवून, पररत्याग केल्याबरोबर धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं त्यािंर्र झोड उडर्ार्ी; यास्तव
हा श्लोक बुद्ध्या केला असावा. कारण आयष रामदासास सत्य कशाला म्हणावें , हें केवळ आपल्या

जातीमतलबासाठींच कळाचे नव्हतें , असेंम मला वाटतें . याववर्यीं मी तम्
ु हांस एक प्रश्न कररतों. त्याचें

उत्तर दे तांना आयष रामदासाचा श्लोक ककतपत िरा आहे , याववर्यीं तम्
ु हांस सहज तनणषय कररतां येईल.
यशिंर्त.प्र.—असा तम
ु चा प्रशन काय आहे , तो आम्हांस सांगाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्. उ.—असें कोणतें क्षुल्लक सार्वजनिक सत्य आहे कीं, त्याचें आचरण केल्यानें मानवप्राणी दुःु िी
होतो ?

यशर्िंत. प्र.—सत्यास स्मरुन एकंदर सवष सावषजतनक सत्य मग तें क्षुल्लक कां असेना, पण त्याचें आचरण
केल्यानें कोणताद्रह मानव प्राणी दुःु िी होणार नाहीं, असें शोधांतीं समजन
ू आलें; तथावप आयष रामदासानें
कोणत्या आधाराच्या जोरावर हा श्र्लोक कस्ल्पका असावा ?

जोतीरार्. उ.—याला जोर मूढ शूिाद्रद अततशूिांचें अज्ञान व त्यांचा मतलबीपणा व धत
ष णा होय. याववष्यीं
ू प
धत
ू व आयव रार्दासािें आपलें ग्रंथांत जें कांहीं सलद्रहलें आहे , त्यावर तनुःपक्षपाताने ववचार करावा, यास्तव तें
पुढें दे तों.

दे र् झाले उदिं ड ।। दे र्ाचे र्ािंडडलें भिंड ।।
भूता दे र्ािंचें र्ोतािंड ।। एकची जहलें ।।

र्ुख्य दे र् तो कळे िा ।। कशास कािंहीिंच सर्ळे िा ।।
एकास एक र्ळे िा ।। अिार्र ।।

ऐसा िासला वर्चार ।। कोण पाहतो सारासार ।।
कैचा लहाि कैचा र्ोर ।। कळे वर्िा ।।
शास्रािंचा बाजार भरला ।। दे र्ािंचा गलबला झाला ।।
लोक कार्िेच्या व्रताला ।। झोंबोि पडती ।।
ऐसे अर्घे िासले ।। सत्यासत्य हारपले ।।
अर्घे जिा एक झाले ।। चहूिंकडे ।।

र्तार्तािंचा गलबला ।। कोणी पुसेिा कोणाला ।।
जो जे र्तीिं सािंपडला ।। तयासी तोची र्ोर ।।

असत्याचा असभर्ाि ।। तेणें पार्ीजे पति ।।
म्हणोनिया ज्ञाते जि ।। सत्य शोधधती ।।

यशर्िंत. प्र.—रामदास न अस्सल आयष ब्राह्मण कुळांतील असतां, त्यानें आपल्यास रामशमाष पद न

जोडडतां अततशूि सुरदासाचें पद आपले नांवास कां जोडून घेतलें ? यांतील इंगगत काय असावें , हें तुम्ही सांगूं
शकाल काय ?

जोतीरार्. उ.—सशवाजी हा शूि जातीमध्यें मोठा योद्धा असून, अक्षरशून्य असल्यामुळें व रामदास अट्टल
धत
ू ष आयष जातींतील साधु बनल्यामुळें, त्यानें आपल्या नांवास शमाष असें पद जोडून न घेतां,अततशूि

सुरदासासारिा आपल्यास रामदास म्हणवून घेऊं लागला. यांतील मुख्य इंगगत अज्ञानी शूि शूर सशर्ाजीस
खष करणें होय.तात्पयष, तनमीकाच्या नांवावर धमषसंबंधीं दरवडे घातल्यानें मात्र सुि होतें व बंडिोरापासून
अज्ञानी व पंगू मानवांस सोडववल्यापासून अथवा तनरागश्रत अंध, पंगू व पोरक्या मल
ु ीमुलांस व इतर सवष
प्रकारच्या संकटांत पडलेल्या मानव बांधवांस साह्य दे ण्यापासून, मात्र सुि होत नाहीं, म्हणून म्हणणें
केवळ एिाद्या नास्स्तकानें जग तनमाषणकत्याषचें अत्स्तत्र् िष्ट करण्याप्रर्ाणें होय.
धर्व पस्
ु तक

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर. प्र.—यावरुन कोणत्याच धमष पस्
ै प्राणीमात्रांस सि
ु तकांत सवषथव
ु दे ण्यापरु तें
सत्य नाहीं काय ?

जोतीरार् गोंवर्दरार् फुले.उ.—या पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावर जेवढी म्हणून मानवांनीं धमष पुस्तकें केलीं

आहे त, त्यापैकीं एकही ग्रंथांत आरं र्ापासून शेवटापयांत सारिे सावषजतनक सत्य नाहीं. कारण प्रत्येक धमष

पुस्तकामध्यें कांहींएक व्यक्तींनीं त्या वेळच्या प्रसंगांस अनुसरुन हे कडपणा केल्यामुळें, ते धमष एकंदर सवष

मानवी प्राण्यांत सारिे द्रहतकारक न होतां, सहजच त्यामध्यें अनेक फळ्या होऊन त्या एकमेकांचा
मनापासून हे वा व व्दे र् करुं लगतात.

दस
ु रें असें कीं तनमाषणकताष जर आपण सवष मानवांचा तनमीक आहे , तर एकंदर सवष मानवी प्राण्यापैकीं

प्रत्येक व्यक्तीस त्यानें कृपाळू होऊन एकंदर सवष उत्पन्न केलेल्या र्ािर्ी अधधकारािंचा यथायोग्य उपर्ोग
घेतां यावा, असें घडुन येत नसल्यामुळें त्यास अनेक प्रकारच्या दुःु सह अडचणी सोसाव्या लागतात.

सारांश, आपल्या या सूयम
ष ंडळासह, आपण वस्ती करणारया पवी
ृ वीचा तनमाषणकताष जर एक आहे ; तर

ततजवरील अनेक दे शांतील लोकांचा एकमेकांशीं वैरर्ाव माजन
ू प्रत्येकामध्यें दे शासर्मान व धमाषसर्मान व
धमाषसर्मानाचें िळ
ु व्यथष कां माजलें आहे ? त्याचप्रमाणें या पवी
ृ वीवरील अनेक दे शांतील सवष नद्या

महासागरास समळत असतां, त्यांपैकीं एका दे शािंतील िदी पवर्र कशी होऊं शकेल ? कारण ती महापववत्र
नदी श्र्वानाचें र्लर्र
ू पोटांत घेऊन समि
ु ास वाहुन नेण्यास कधीं मागें पढ
ु ें घेत नाहीं.

बळर्िंतरार्.प्र.—तर यावरुन या पवी
ू , त्यांस
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावरील कांहीं लोकांस र्हापवर्र मानन
र्द
ू े वासारिा मान दे ऊन त्यांसच कां श्रेष्ठ मातनतात ?

जोतीरार्.उ.—या पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावर एकंदर सवष मानवी प्राणी अवयवानें व बुवद्धकौशल्यानें एकसारिे

असून, त्यांपैकीं कांहीं लोक वपढोजादा पववत्र बनून श्रेष्ठ कसे होऊं शकतील ? सवाांसारिें त्यांस जन्ममरण
असून ते सवाांप्रमाणें सद्गुणांत व दग
ु ण
ुष ांत तनपूण नाहींत काय ?
निर्वणकताव

यशर्िंत जोतीरार् फुले.प्र.—तर सूयम
ष ंडळासह आपण वस्ती करणारया पवी
ृ वीचा निर्ावणकताव कोण आहे ?
जोतीरार् फुले. उ.—पूवष अथवा पस्श्चम अथवा दक्षक्षण अथवा उत्तर इत्याद्रद दहा द्रदशांपैकीं एका तरी
द्रदशेचा आपण शोध करुं लागल्यास ततचा अंत लागेल काय ?

यशर्िंत.उ.—दहा द्रदशांपैकीं एकाद्रह द्रदशेचा आम्ही शोध करुं लागल्यास आम्हांस थांग लागणार नाहीं;
हजारों वर्ेंसुद्धां आम्ही त्या द्रदशेचा शोध करुं लागल्यास आम्हांस ततचा थांग लागणार नाहीं, कारण आम्हािं
र्ािर्ािंचें आयुष्य तें ककती ?

जोतीरार् फुले. प्र.—दहा द्रदशांपैकीं एकाद्रह द्रदशेचा आपल्यास जर थांग लागत नाहीं, तर एकंदर सवष
द्रदशांची पोकळी ककती असावी बरें , याचें तुम्हांला अनुमान तरी कररतां येईल काय ?

यशर्िंत. उ.—एकंदर सवष पोकळीची लांबी, रुदी, ऊंची व िोली याचा आम्हांस थांग लागणार नाही; ती
अििंत आहे, अशी आमची िात्री झाली.
जोतीरार्.उ.—या आपल्या ववस्तीणष पोकळीमध्यें अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसद्रहत आपल्या

पवी
ृ वीवरील प्राणीमात्रांसह, पशू, पक्षी, वक्ष
ृ इत्याद्रदकांस ज्यांनें निर्ावण केलें आहे, तो कताष कोठें व तो कसा
आहे , हें पाहण्याची आपण यस्त्कंगचत मानवप्राण्यांनीं इच्छा करुं नये; कारण आपल्या पवी
ृ वीच्या

अतीसस्न्नध ग्रहांवर काय काय आहे , हें पाहावयास जाण्याचीसुद्धां आपणास शस्क्त नाहीं. आतां मी तुम्हांस
असें कळववतों कीं, पूवोकडे अथवा दस
ु रया कोणत्याद्रह द्रदशेकडे ववमानाच्या अथवा रे ल्वेच्या मागाांनें हजारों
वर्ाांच्या रस्त्यावर पसलकडे गेल्यावर तेथें एका महालामध्यें सवाांचा तनमाषणकताष अनेक ववश्वांतील

प्राणीमात्रांच्या सुिदुःु िाची व्यवस्था करीत बसला आहे . असें आपल्या दृष्टीस पडेल, अशी जर आपण

कल्पना केली, तर तुम्ही स्वतुः तेथें जाऊन आपल्या सवाांच्या तनमीकाचें दशषन घेऊन पुनुः तें शुर्वतषमान
माझ्या मुलाबाळांस ( कारण आम्ही अल्पायुर्ी आहोंत म्हणून तोंपयषत आम्ही जगणार नाहीं.) येथें परत

सांगण्याकररतां तुमच्यानें येववेल काय ? अथवा आपल्या सवाांच्या तनमीकानें मजा पाहण्यासाठीं आपण

मानवांस दशषन घेण्यास जर बोलाववलें , तर आपल्या या पवी
ृ वीवर अनेक क्षणणक सावषर्ौम राजे झाले, त्यांचें
तेज तर काय, परं तु अनंत सूयाांचें तेज एके द्रठकाणीं केल्यानें , त्या आपल्या महापववत्र दै द्रदप्यमान व

तेजोमय तनमीकाच्या तेजापढ
ु ें आपल्याच्यानें उर्ें राहून त्याचें दशषन घेववेल काय ? आपण ककतीद्रह केलें
तरी सवष कामांत अपत
ु ,े पंग,ू ज्ञानहीन व सवष दग
ु ण
ुष ांत तनपण
ू असन
ू आपला घटकेचा र्रं वसा नाहीं.

यास्तव लाचार होऊन त्या आपल्या दयानिधी तनमाषणकत्याांस आपण उर्यता येथन
ू च अनन्यर्ावें

शरण जाऊन मोठ्या नम्रतेनें साष्टांग प्रणणपात करुं या.

यशर्िंत.प्र.—अतत दघ
ष तपश्चयाष केल्यामळ
ु ट
ु ें ककत्येक तपस्वी लोकांस तनमाांणकत्याषनें दशषनें द्रदलीं, म्हणन
ू
कांहीं लोकांच्या ग्रंथांत लेि सांपडतात, याववर्यीं तम
ु चें काय म्हणणें आहे ?

जोतीरार्.उ.—कस्ल्पत ववष्णूच्या नार्ीकमळापासून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मदे वास तनमाषणकत्याषनें जर

द्रदलें नाहीं, तर मानव प्राण्यांची काय कथा ? कारण जगामध्यें कांहीं धत
ू ष लोकांना अशा प्रकारच्या कस्ल्पत
कादं बरया रचन
ू मूढ जनांवर आपलें वजन पडतां आलें; परं तु हल्लींच्या सत्ययुगांत त्यांचें कस्ल्पत ब्रह्म
ककत्येक लोकांस कळूं लागलें आहे .
पूजा

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर. प्र.—आतां आपल्या तनमाषणकत्याषवर पुष्पें चढवून त्याची पूजा आपण
मानवांनीं कोणत्या तरहे नें करावी ?

जोतीरार्. उ.—या अफाट पोकळींतील अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसद्रहत पवी
ृ वीवरील पुष्पें वगैरे
सवष सुवाससक पदाथष जर तनमाषणकत्याांनी दयादृष्टीनें आपल्या र्ािर्ािंच्या उपभोगासाठ िं उत्पन्न केलीं

आहे त, तर त्यांपैकीं कोणत पदाथष उलटा आपण तनमीकावर वाहून त्याची पूजा करावी ? एकंदर सवष पदाथष
तनमीकानें जर उत्पन्न केले आहे त, तर आपल्याजवळ आपलें स्वतुःचें काय आहे , तें तनमीकावर वाहून
त्याची पूजा करावी ?

बळर्िंतरार्. प्र.--तर मग आतां आपण या पुष्पांचा काय उपयोग करावा ?

जोतीरार्. उ.—स्वपररश्रमानें आपल्या कुटुंबाचें पोर्ण करुन रात्रंद्रदवस जगाच्या कल्याणासाठीं झटणारे —
म्हणजे अज्ञानी मानव बांधवांस आपमतलबी व स्वकायषसाधु लोकांच्या जाळ्यांतून मुक्त करणारे अशा

सत्पुरुर्ांस फुलांच्या माळा करुन तनत्य ईश्वराच्या नांवाने अपषण कराव्यात, म्हणजे पुष्पांचें साथषक झालें .
िार्स्र्रण

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर. प्र.—तनमाषणकत्याषचें वारं वार पोकळ नामस्मरण केल्यानें त्यास संतोर् होईल
काय ?

जोतीरार् फुले.उ.—आपण घरीं असतां मी आपल्या घरीं तुमच्या नांवानें एिाद्या धातूच्या अथवा

दगडाच्या मुतीवर पुष्पें वाहून तुमचें नामस्मरण केल्यास तुम्हांस त्यापासून कांहीं िरा फायदा होईल काय
? त्याचप्रमाणें एका मातावपत्यास सुमारें दहा मुलें झालीं; व त्या उर्यतांनीं पररश्रम करुन आपला

वद्ध
ृ ाकाळ होत तोंपयषत त्यांचें पालनपोर्ण केलें व तीं आतां उर्यतां वद्ध
ृ होऊन पंगू झाल्यावर त्यांपैकीं

थोरल्या मुलानें त्यांच्या पाळणपोर्णांकररतां कांहीं िटपट न करतां “ माझी माता, माझा वपता ” असें

पोकळ नामस्मरण करुं लागल्यास मातावपत्याद्रह त्याच्या र्ावंडांस उपवासानें मरावें लागेल कीं नाहीं बरें ?
परं तु दस
ु रया मल
ु ानें मातवपत्याचें नामस्मरण न कररतां मोठ्या काळ कष्टांनीं श्रम करुन आपल्या

मातावपत्याचें व धाकट्या र्ावंडांचें पाळणपोर्ण केल्यास त्याचे आईबाप व बद्रहणर्ावंडें सि
ु ी होऊन

आनंद पावतील ककंवा नाहीं बरें ? यावरुन केवळ मातावपत्याचें पोकळ नामस्मरण करणारा मल
ु गा, ककंवा
अतत मेहनत करुन स्वकष्टानें त्यांचें व बद्रहणर्ावंडांचें पोर्ण करणारा, या सवाांस आवडेल ? तव्दत
आपल्या पररश्रमानें उदरतनवाषह न कररतां अथवा जगाच्या द्रहतासाठीं न झटतां, केवळ आपलें पोट
जाळण्याप्रीत्यथष बहुरुप्यासारिें ढोंगी बैराग्याचें सोंग घेऊन, केवल आपलें पोट जाळण्याप्रीत्यथष

बहुरुप्यासारिें ढोंगी बैराग्याचें सोंग घेऊन सवषकाळ र्ांग वपऊन ततच्या अमलांत अज्ञानी र्ोळ्या जनांचे
नामस्मरण कररतात, ते तनश्र्चयेंकरुन ववचारवान पुरुर्ांच्या उपहासास पात्र होतात.
बळर्िंतरार्. प्र.—तर मग तनमीकाचें नांवसुद्धा आपण मानवांनीं घेऊं नये काय ?

जोतीरार्. उ.—आपण मानवांनीं कृतज्ञपूर्क
व व र्िःपूर्क
व तनमीकाचें नांवसुद्धा घेऊं नये, म्हणून ससद्ध
करणारास अधम व कृतघ्न म्हटलें पाद्रहजे.

बळर्िंतरार्. प्र.—तर मग मानवानें कृतज्ञपूवक
ष तनसमषकाचें नांव कसें व कोणत्या वेळीं घ्यावें , याववर्यीं
ववस्तारानें स्पष्टीकरण कराल, तर फार उत्तम होणार आहे .

जोतीरार्. उ.—जो आपणास तनमाषण करुन सतत आपलें पाळणपोर्ण करीत असतो व काळजी वहातो;
त्याच्या नांवाचा घोर् धमषसमर्ानें , कोल्ह्यासारख्या नानाववध युक्त्या लढवून कोणत्या तरी मागाषनें

अज्ञान्याच्या हातावर तुरी दे ऊन स्र्कुटुिंबाचा निभवयपणें निर्ावह करणारया घूतव भट्ट र्ािर्ािें मौल्यवान
निरे दार वपतांबर नेसून रजस्वला स्त्रीसारिें सोंवळें होऊन, सुगंधी पदाथाांच्या योगानें घमघमाट ज्या

द्रठकाणीं सुटला आहे , अशा पुजेच्या िोलींत नकट्या गुन्हे गारासारिे आपलीं नकटीं नाकें मुठींत धरुन,

बगळ्यासारिें एकगचत होऊन, द्रदवासर्तासारिे गच्च डोळे झांकून, मोठ्या धामीकपणाचा आव घालून,
त्याचे नांवाची घोर् जर केला, तर आपल्या सवाांच्या परमन्यायी तनसमषकास या अट्टल धत
ू ष बहुरुपी

गारुड्याचें नामस्मरण पाहून अत्यंत संताप होणार नाहीं काय ? यास्तव तनमीकाचे नांवाचें सदा सवषकाळ
र्य बाळगून त्याच्या नांवाची आठवण मनीं दृढ धरुन, त्यानें तनमाषण केलेल्या एकदं र सवष मानवांबरोबर
छक्केपिंजे ि कररतािं सरळ सात्वीक आचरण केल्यानें तनमीकाच्या पववत्र नांवास सन्मान द्रदल्यासारिें

होईल. परं तु केवळ तनमीकाच्या नांवाचा सतत व्यथष नामघोर् करुन त्याचें मस्तक कफरववल्यानें त्यास

तनुःसंशय संतोर् होणार नाहीं. सारांश आपल्याकररतां तनमीकानें तनमाषण केलेल्या वस्तूंचा, त्याच्या नांवानें
कांहीं धमषसंबंगधत कस्ल्पत छक्केपंजे उत्पन्न केल्यासशवाय आपल्या सवाांच्या श्रमाप्रमाणें उपर्ोग

घेण्याची सुरवात केल्याबरोबर, एकंदर सवष जगांतील मानवप्राण्यांत कोणत्याद्रह तरहे चे तनरथषक कलह

उत्पन्न होणार नाहींत. व आपण सवष बद्रहणर्ावंडांसारिे वागूं लागल्याबरोबर एकंदर सवष मानवी प्राणी
सुिी होऊन साक्षात तनमीकाचा अम्मल बसून त्याचें राज्य होणार आहे .
िैर्ेद्य अर्र्ा अनिदाि

यशर्िंत जोतीरार् फुले. प्र.—आपण तनमीकास नैवेद्य दािवून त्यास कसें तप्ृ त करावें ?

जोतीरार् फुले. उ.—एकंदर सवष पोकळींतील अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसद्रहत पवी
ृ वीवरील सवष
प्रकारचे पदाथष मानवाच्या तनवाषहाकररतां जर तनमाषणकत्याषनें आपल्या स्वेच्छे नें उत्पन्न केले आहे त, तर
त्यांपैकीं आम्ही कोणत्या पदाथाांचा उलटा िैर्ेद्य त्यास अपषण करावा ?
यशर्िंत. प्र.—तर त्यावरुन तनमीकास सतष्ु ट करण्यासाठीं पदाथाषचा आम्ही काय व कसा उपयोग करावा ?
जोतीरार्.उ.—एकंदर आपल्या कुटुंबाचें स्वकष्टानें पाळणपोर्ण करुन ज्या सत्परु
ु षािंिीिं जगाच्या

कल्याणासाठी आपलें सवष आयष्ु य िची घातल्यामळ
ु ें त्यांस यदाकदागचत वद्ध
ृ ापकाळीं ववपस्त्त आली

अर्र्ा ते कांहीं संकटांत पडले, तर त्यांस अथवा जगांतील पिंगू लोकांस अथवा पोरक्या र्ल
ु ािंस तनमीकाच्या
नांवानें स्वशकत्यनुरुप मदत करावी, म्हणजे त्यास नैवेद्य अपषण केल्याचें श्रेय होईल.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन तुमच्या मतें आळशी म्हणूि निरुपयोगी भट्ट सर्क्षुकांस सहस्त्रर्ोजनें व दक्षक्षणा दे ऊं
नये काय ?

जोतीरार्.उ.—तसें नव्हें , कोणत्याही प्रकारचा र्ेदार्ेद न कररतां एकंदर सवष मानवांपैकीं जो कोणी
आपल्या कुटुंबाचें पोर्ण करुन जगाच्या कल्याणासाठी सतत रात्रंद्रदवस झटत आहे , तो आयष र्ट्ट सर्क्षुक
असो, अथवा अमेररकेंतील इिंडडयि असो, अथवा ज्याला तुम्ही नीच मातनतां असा एिादा र्त
ृ प असो, तो
मात्र अन्नदान घेण्यास पात्र आहे आणण तशालाच अन्नदान केल्यानें तनमीकास अवपषलें जाणार आहे .
कारण एकंदर सवष मानवी प्राण्यांचा तनमाषणकताष साक्षात तोच आहे.
अिुष्ठाि

बळर्िंतरार्.प्र.—अिुष्ठािािंपासूि अथवा जप करण्यापासून तनमीकास कांहीं संतोर् होईल काय ?

जोतीरार्.उ.—नाहीं, कारण हें सवष अज्ञानरुप अंधुःकारांत बुडालेल्या बांधवास बहुरुपी धत
ू व ठकािंचें लुटून
िाण्याचें कृत्रीमी सोंग आहे .

बळर्िंतरार्.प्र.—तर मग अनुष्ठान घालून जपतप कसें करावें ?

जोतीरार्.उ.—तनमीकानें एकंदर सवष पदाथष उत्पन्न केले आहे त. त्यांपैकीं प्रत्येक पदाथाषचा कोणकोणत्या
द्रठकाणीं कसा कसा उपयोग करावा, याववर्यीं रात्रंद्रदवस िटपट करुन ध्यानस्थ होऊन त्याववर्यीं ववचार
करीत बसल्यानें तनमीकाची अगाध शत्क्त, अगाध चातुयव र् अगाध लीला होणार आहे .
स्र्गव

र्िाजी बोलूजी र्गर.प्र.—एकंदर जगांतील सवष अज्ञानी लोक स्वगष आहे म्हणून म्हणतात व त्या

स्वगाषमध्यें पुण्यवान मनुष्यांस यावत्काल अनाद्यंत सुि समळतें , तसेंच पातकी मनुष्यांस त्यांच्या

पातकाप्रमाणें नकाांत यावत्काल नानाप्रकारच्या यातना र्ोगाव्या लागतात, याववर्यीं तुमचें कसें काय
म्हणणें आहे ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—अनत प्राचीि काळीिं म्हणजे ज्या वेळेस स्जकडे ततकडे सुधारणूक हा पदाथष

काय आहे , हें ज्यांना माहीत नव्हतें , अशा लोकांनीं स्वगष हा कोणी एक पशूपक्ष्याद्रदकांस र्ेडावण्याकररतां
माळ्याच्या स्जतरापांतील हडाला शेंदरू लावून थेट बाहुल्यासारिा वागुलबुवा अथवा वुजगावणें करुन

ठे वला होता. पुढें ककत्येक कामांत कालेंकरुन सुधारणा होत गेल्या; परं तु स्वगाषववर्यीं कोणीच ववचार करुन
त्याचा िरा थांग लाववला नाहीं.

र्िाजी.प्र.—यावरुन स्वगष नाहीं म्हणन
ू तम्
ु हास वाटतें काय ?

जोतीरार्.उ.—यांत काय संशय ? कारण एकंदर सवष धमषपस्
ु तकांत स्वगष आहे म्हणन
ू सलद्रहतात; परं तु या
पवी
ू सांगतां येईल काय ?
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावरील एका तरी गह
ृ स्थास स्वतुः हा स्वगष पद्रहला म्हणन

त्याचप्रमाणें कस्ल्पत परु ाण शबदांच्या अथाषकडे लक्ष दे ऊन पौराणणक कथेवर ववश्र्वास न ठे वतां एिादा
मनष्ु य स्वगष पहाण्यास गेला व तो परत आला अशी कधींतरी गोष्ट घडून आली आहे काय ? व अशा
प्रकारचा मनुष्य तरी एिाद्या र्ूर्ागावर सांपडेल काय ?
स्री आणण पुरुष

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर.प्र.—तनसमषकानें या आपल्या पवी
ृ वीवर जलचर, स्थलचर व िेंचर अशा
प्रकारच्या स्जवांच्या तीन जाती तनमाषण केल्या आहे त; त्यांपैकीं सवाांत श्रेष्ठ कोण आहे ?

जोतीरार् गोंवर्दरार् फुले.उ.—त्यांपैकीं सवष प्राणीमात्रांत मानव प्राणी श्रेष्ठ केले आहे त व त्यामध्यें स्री
आणण पुरुष असे दोन र्ेद आहे त.

बळर्िंतरार्.प्र.—या उर्यतां स्त्रीपुरुर्ांमध्यें जयास्ती श्रेष्ठ कोण आहे ?

जोतीरार्.उ.—याचें कारण, तनमीकानें तनमाषण केलेल्या चमत्काररक माहे उत्पन्न करणारया र्वसागरांत
तरं गून मजा मारणारे क्षणणक उर्यतां मानवप्राणी आहे त. त्यांतून स्वर्ावेंकरुन स्त्रीची जात सर्डस्त

असल्यामुळें ती प्रथम एका पुरुर्ास सलगी करण्यास सवड दे ते; आणण ती सलगी हा कामाथी धत
ू ष पुरुर्

इतकी वाढववतो कीं; अिेरीस स्त्री स्वतुः होऊन त्यास आपला मदतगार वाटे करी सिा कररते आणण तीच
सष्ृ टीतनयमांस अनुसरुन आपल्यांतील सवष मुलीचें तर काय, परं तु आयष र्टांतील नाडबंद ब्रह्मचारी

शंकराचायाांच्या तोलाच्या मुलाचें सुद्धां आपल्या उदरीं कांकू केल्यासशवाय तनमूटपणें नवमास रात्रंद्रदवस

सतत ओझें वागववते. तीच आपल्या सवाांस जन्म दे णारी होय. आपले मलमूत्राद्रद काढून आपल्या सवाांचे
लालन व पालन करुन आपल्या सवाांचा परामर्ष करणारी होय. आपण सवष पंगू लाचार असतां सवषकाळ
आपली काळजी वाहते व ततनेंच आपणा सवाांस चालावयास व बोलावयास सशकववलें ; यावरुन एकंदर

आवालवद्ध
ृ ांत जगप्रससद्ध म्हण पडली आहे कीं. “ सवाांचे उपकार कफटतील परं तु आपल्या जन्मदात्या
मातोश्रीचे उपकार कफटणार नाहींत.” यास्तव तनुःसंशय पुरुर्ांपेक्षां स्त्री माझ्या मतें श्रेष्ठ आहे .
बळर्िंतरार्.प्र.—यासशवाय स्स्त्रयांमध्यें ववशेर् काय आहे ?

जोतीरार्.उ.—सदरच्या कारणासशवाय स्त्री आपल्या बद्रहणर्ावंडास आवडणारी असल्या कारणानें ती
त्यांचा तनरपेक्षबुद्धीनें पाठराखेपणा कररतें ; ह्यासशवाय स्त्री घरांत असल्यािेरीज घर शोर्त नाहीं, हें
आपण जाणतच असाल. याववर्यीं म्हण अशी आहे कीं, “ न गह
ृ ं गह
ृ समत्याहुगद्रषृ हणी गह
ृ मुचय्ते.”
बळर्िंतरार्.प्र.—स्स्त्रया पुरुर्ांवर जास्ती प्रीतत कररतात, याला काय प्रमाण ?

जोतीरार्.प्र.—एिाद्या स्त्रीचा नवरा ज्या वेळेस मत
ृ होतो, त्या वेळेस ती फार दुःु िसाहरांत बुडून ततला
फार संकटें सोसावीं लागतात. मरे तोंपयांत सारा काळ वैधव्यांत काढावा लागतो; इतकेंच नव्हे तर पूवीं

ककत्येक सतीदे िील जात असत, परं तु परु
ु र्ाला ततच्याववर्यीं दुःु ि होऊन तो कधीं “ सता ” गेलेला ऐककला
आहे काय ? तो लागेल तततकीं लग्नें करु शकतो तशी स्स्त्रयांची स्स्थती नाहीं.
बळर्िंतरार्.प्र.—स्स्त्रयांवर परु
ु र् कमी प्रीतत कररतात, याला काय प्रमाण ?

जोतीरार्.उ.—घरांमध्यें महापततव्रता स्त्री असतां अत्यिंत लोभी परु
ु ष ततच्या उरावर दस
ु रया लग्नाच्या
दोन-दोन, तीन-तीन बायका कररतात; त्याचप्रमाणें एकिंदर सवष स्स्त्रया एका पुरुर्ाबरोबर लग्न

लाववल्यानंतर त्याच्या घरीं नांदत असतां दस
ु रया एिाद्या गह
ू त्याचेच घरीं त्यास
ृ स्थाबरोबर लग्न लावन
आपल्या पतीचा “ सर्ता ” करुन नांदत नाहींत.

बळर्िंतरार्.प्र.—अशी तरहेचे पुरुर्ांमध्यें अन्याय कशामुळें घडून येतात ?

जोतीरार्.उ.--स्स्त्रयांची जात फार अबला असल्यामुळें या लोभी व धाडसी पुरुर्ांनीं मोठी कावेबाजी करुन

कोणत्याद्रह कामामध्यें स्त्रीजातीची संमती घेतल्यासशवाय एकंदर सवष पुरुर्ांनी आपलेच घोडें पुढें दामटले;
त्यांस मानवी हक्क समजू दे ऊं नये, या इराद्यानें त्यांस ववद्या सशकववण्याचा प्रततबंध केला, यामुळें
एकिंदर सवष स्स्त्रयांवर अशा तरहे चा जुलमी प्रसंग येऊन गुदरला.
बळर्िंतरार्.प्र.—स्स्त्रयांची जात अबला ती कशावरुन ?

जोतीरार्.उ.—आपण सवाषचें ती सतत रात्रंद्रदवस नऊ मद्रहने उदरीं ओझें वागवीत असतां ततजला
कोणत्याच लोर्ी पुरुर्ासारिे छक्केपिंजे करुन धाडसपणा कररतां येत नाहीं, यावरुनच स्स्त्रयांना अबला
असें म्हणतात.

बळर्िंतरार्.प्र.—असें करण्याचा पररणाम काय होतो ?
जोतीरार्.उ.—यावरुन एकंदर सवष जगांत प्रथम पुरुर्ांच्या अत्यंत लोर्ामुळें हे वा, व्दे र्, कृबत्रम वगैरे
नानाप्रकारचे दग
ष उत्पन्न होऊन सर्व प्रकारचीिं पातकें उदयास आलीं.
ु ण

बळर्िंतरार्.प्र.--तर मग एकंदर सवष जगांतील मानवप्राण्यांस आपल्या पापपुप्याचा झाडा द्यावा लागत
नाहीं काय ?

जोतीरार्.प्र.—एकंदर सवष जगांतील मानवप्राणी आपल्या पापपुण्यानुरुप हइलोकींच प्रत्यक्ष झाडा दे ऊन
आपल्या पुढील वाढणारया सवष संततीरुप वक्ष
ृ ांस पाणी घासलतात ककंवा मारुन टककतात.अशा प्रकारें

त्यांच्यावर ककंवा त्यांच्या संततीवर त्या पापाचा ककंवा पुण्याचा पररणाम होतो, ह्यांवरुन ईश्वरानें परलोक
हा प्रत्यक्ष हइलोकींच तनमाषण केला आहे .

बळर्िंतरार्.प्र.—तर याववर्यीं कृपा करुन आपण कांहीं पुरुर्ांच्या अत्यंत लोर्ाववर्यीं उदाहरणें द्रदल्यास
माझी व इतर सज्जन लोकांची िात्री होईल.

जोतीरार्.उ.—ककत्येक व्यसिी पुरुर् स्वस्त्रीशीं प्रतारणा करुन जास्ती सुिी होण्याकररतां लोभािें ततच्या
उरावर दोन-दोन, तीन-तीन, लग्नाच्या बायका कररतात आणण त्यांकबरोबर रात्रंद्रदवस आपल्या

मनुःकामना तप्ृ त करण्याचें छं दांत पडतात. यामुळें पद्रहल्या स्त्रीच्या मनांत हे वा उत्पन्न होऊन ती त्यांचा
मनापासून व्दे र् करु लागते.यास्तव प्रथम कुटुंबांमध्यें कलह होण्यास पुरुर्ाचा लोर्च मूळ कारण आहे .
यािेरीज ककत्येक व्यसिी परु
ु ष स्वस्त्रीशीं दगेबाजी करुन ज्यास्ती सि
ु ी होण्याकररतां लोर्ानें ततच्या
उरावर अनेक ल्ग्नाच्या बायका कररतात आणण त्यांजबरोबर रात्रंद्रदवस आपल्या मनुःकामना तप्ृ त

करण्याचे नादांत पडल्यामळ
ु ें परु
ु र्ांमध्यें नानाप्रमाणें घाणेरडे रोग तनमाषण होऊन ते एकंदर सवष जगांत

पसरले आहे त. त्याचप्रमाणें ककतीएक व्यसनी परु
ु र् र्दोनर्त्त होऊन रजस्र्ला असलेल्या स्स्त्रयांबरोबर
आपल्या मनुःकामना तप्ृ त कररतात, यामळ
ु ें च त्या उर्यतां स्त्रीपरु
ु र्ांस महाव्याधी उदर्वतात. इतकेंच
नव्हें ! परं तु त्याच्या संततीसद्ध
ु ां तोच महारोग काहीं काळापयांत वास केल्यासशवाय रहात नाहीं.

बळर्िंतरार्.प्र.—आपण पूवी म्हणालांत कीं, एकंदर सर्व त्स्रयािंस र्ािर्ी हक्क सर्जूिं दे ऊिं िये, या

इराद्यानें लोर्ी पुरुर्ांनीं त्यांस ववद्या सशकववण्याचा प्रततबंधकेला यामुळें स्स्त्रयांवर अनेक जुलमी प्रसंगी
येऊन गुदरले, त्यांपैकी नमुन्याकररतां एिादे उदाहरण द्याल, तर बरें होईल ?

जोतीराक.उ.—साठसत्तर वर्ाांच्या जरजर झालेल्या बोथरया िल्लड जरठांशीं आयष र्ट्टांनीं पूवी ल्गन

लाववलेल्या स्स्त्रया मरतांच त्यािंिीिं लार्ण्यर्ती अशा अज्ञािी र्ुलीिंबरोबर पुिःसिंबिंध करुि, त्या अबलांचे

तारुण्यांत माती कालववतात. परं तु बालपणीं वैधव्य आलेल्या अज्ञानी मुलीनें मात्र पुनुः त्व्दतीय सिंबिंध करुिं
िये म्हणून कडेकोट प्रततबंध करुन प्रचारांत आणणला आहे व याचे पररणाम िालीं सलद्रहल्याप्रमाणें
होतात:--साठसत्तर वर्ाांच्या जरजर झालेल्या बोथरया िल्लड जरठांशीं आयष र्ट्टांनीं पूवी लग्न

लाववलेल्या स्स्त्रया मरतांच त्यािंिीिं लार्ण्यर्ती अशा अज्ञािी र्ुलीिंबरोबर पुिःसिंबिंध करुि, त्या अबलांचे

तारुण्यांत माती कालववतात परं तु बालपणीं वैधव्य आलेल्या अज्ञानी मुलीनें . मात्र पुनुः त्व्दतीय सिंबिंध करु

िये म्हणून कडेकोट प्रततबंध करुन प्रचारांत आणणला आहे व याचे पररणाम िालीं सलद्रहल्याप्रमाणें होतात;
--पववत्रतेचा पोकळ आव घालणारे अतततनलषज्ज आयष; आपल्यांतील अबला व पंगू र्ावजया व सुना

तारुण्याच्या र्रांत आल्याबरोबर, त्यांचा रात्रंद्रदवस पाठलाग इतका कररतात कीं, त्यांची सहजच आडमागी
पाऊलें पडतात, असें झालें म्हणजे त्यांस अब्रूकररतां नाइलाज होऊन गर्षपात करुन बाळहत्त्या कराव्या
लागतात. यावरुन धत
ू ष आयष र्ट्ट जातीमध्यें ककती गर्षपात व बाळहत्या होत असतील, याववर्यीं
तुमच्यानें, िास अनुमान करुन सांगवेल काय ?

बळर्िंतरार्.उ.—या अवोर पापाचें अनुमान करुन माझ्यानें सांगवणार नाहीं. परं तु ही पक्षपाती वद्रहवाट

आयष लोकांनीं आजपावेतों आपल्या जातीमध्यें कशी चालू ठे ववली ? कारण ही नेहमीं चालू ठे ववल्यानें धत
ू ष

आयष र्ट्ट जातीचा आपोआप तनवांश होऊन लयास जाईल; यास्तव ही दष्ु ट चाल ते आपल्यांतून कां काढून
टाकीत नाहींत ?

जोतीरार्.उ.--ह्याचें कारण, स्त्री जातीस नीच मानण्याचा त्यांचा प्रघात पडल्यामुळें व त्यांस अनेक धत
ू षव
कावेबाज ऋर्ींनीं केलेल्या संद्रहता, स्मत्ृ या वगैरे बळकट आधार समळाल्यामुळें त्यांनीं आजपावेतों ही दष्ु ट
चाल चालू ठे ववली आहे . यास्तव तुम्हीच ववचार करा कीं, आयष ब्राह्मणांनीं ही दष्ु ट चाल प्रचारांत

आणल्यामुळें र्ोळसर अज्ञानी कुळवाडी, सोनार वगैरे जातींतील लोकांनीं त्यांचा ककत्ता घेतल्यामुळें ते

र्ट्टांप्रमाणेंच आपल्या सुनाबाळांस त्याच प्रकारच्या संकटांत पाडतात. या अन्यायावरुन आपण सवाांच्या
परमन्यायी व दयामूती तनमाषणकत्याषस त्यांच्या अघोर दष्ु ट अचरणाचा संताप येत नसेल काय ?

बळर्िंतरार्.प्र.—आयष र्ट्टांच्या सन
ु ाबाळांनीं अशा तरहे चे गर्षपात व बाळहत्या करुन आयाांचा तनवांश होऊं

नये म्हणन
ू त्यांच्या पववत्र मानलेल्या वेदांत कोणत्याच द्रठकाणीं त्याववर्यीं ववगधतनर्ेध केला नाहीं काय ?

जोतीरार्.उ.—आयाांच्या पववत्र वेदांमध्यें स्स्त्रयांचा परु
ु र्ांबरोबर स्व्दतीय संबंध घडूं नये असें कोठें सलद्रहलेलें
मळ
ु ींच आढळत नाहीं. यास्तव गर्षपात व बाळहत्येववर्यीं त्यांच्यामध्यें ववगधतनर्ेध कोठून असणार ?

परं तु वेदांच्या कारकीदीत एका आयाषचा बंधू मेल्याबरोबर तो आपल्या र्ावजयीस पन
ु ववषवाहासंबंधी कांहींच
ववधी न कररतां त्याजला संतान होण्याच्या तनसमत्तानें त्याजबरोबर आपल्या स्वस्तीसारिी मजा मारीत
असे. यावरुन आतांच्या घूतष र्ट ब्राह्मणांसारिे त्यांच्यात गर्षपात व बाळहत्या होत नसतील, असें
अनुमान कररतां येईल.

पाप

र्ौिाजी बोलूजी पाटील.प्र.—पापाचरण करुन एकंदर सवष मानवी प्राणी दुःु िात पडूं नयेत, म्हणून
मानवांच्या बचावासाठीं आपल्या तनमीकानें त्यांस कांहीं साधन द्रदलें नाहीं काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—असें कसें होईल ? कारण आपला तनमाषणकताष सवषज्ञ असून दयातनधी

असल्यामुळें त्यानें आपण मानवांस उत्पन्न करण्याच्या पूवींच त्यांच्या बचावांववर्यीं सवष व्यवस्था करुन
ठे ववली आहे ; इतकेंच नाहीं तर ती उत्तम प्रकारें ही करुन ठे ववली आहे.

र्ािाजी.प्र.—तर मग कांहीं पुरुर्ांचे द्रठकाणीं जास्ती स्स्त्रया असाव्यात अशा प्रकारचा लोर् कसा उत्पन्न
झाला ? तनमीकानें योजून ठे ववलेल्या साधनांपासून त्यांनीं आपला बचाव कसा करुन घेतला नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—“ आपल्यावरुन जग ओळिावें ” ही जगप्रससद्ध म्हण आपणांस ठाऊक असेलच. यास्तव
लोभािें ज्याचें धचत्त आकृष्ट झालें आहे अशा र्िुष्यािंिीिं ईश्वरानें द्रदलेल्या सदसत्व्दचाररुपी गुणांचा
अव्हे र केल्यामुळे ते पुरुर् पापी झाले, यास्तव त्यांस अनेक प्रायस्श्चतें र्ोगावीं लागतात.

र्ािाजी.प्र.—आपण या प्रसंगीं जें कांहीं प्रततपादन केलें , त्याववर्यीं मी कांहींच समजलों नाहीं, यास्तव
त्याववर्यीं मला चांगला उलगडा करुन सांगाल, तर फार बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—कांहीं लोर्ी पुरुर् आपल्यास ज्यास्ती सुि व्हावें ; अथवा आपल्या र्िःकार्िा ज्यास्ती
पूणष व्हाव्या, यासाठीं एका घरांत दोन-दोन, तीन-तीन लग्नाच्या बायका करुन नांदतात व त्याववर्यीं

आपण, कांहीं हे कड पुरुषािंिीिं केलेल्या धमषग्रंथांचा आधारद्रह दािववतात. त्याचप्रमाणें जर कांहीं स्स्त्रयांनीं
आपल्या र्िःकार्िा तप्ृ त करण्याकररतां दोन-दोन, तीन-तीन लग्नाचें नवरे करुन एका घरािंत िािंदिं ु
लागल्यास आपणा सवष परु
ु र्ांस याववर्यीं कांहीं ववगधतनर्ेध वाटणार नाहीं काय ?

र्ािाजी.प्र.—स्स्त्रयांनीं तसें जगाववरुद्ध घाणेरडें वतषन केल्यास त्यांस फार अघोर प्रायस्श्चत्त द्रदलें पाद्रहजे.
जोतीरार्.उ.—तुम्हास जर स्स्त्रयांचें तसें आचरण आवडणारे नाहीं, तर आपणां सवष पुरुर्ांचें त्याच

मासल्याचें आचरण स्स्त्रयांस तरी कसें आवडेल ? कारण स्त्री आणण पुरुर् एकसारखे एकंदर सवष र्ािर्ी

अधधकारािंचा उपभोग घेण्यास पार असता स्स्त्रयांस एक तरहे चा तनयम लागू करणें व लोर्ी धाडस पुरुर्ांस
दस
ु रा तनयम लागू करणें , हा निर्ळ पक्षपात होय. उदाहरण “ स्स्त्रयांचें तें पुरुर्ांचे आणण पुरुर्ांचे तें हुिं हुिं.”
त्याचप्रमाणें कांहीं धाडसी पुरुर्ांनीं आपल्या जातीच्या स्र्ार्ावसाठ बिार्ट र्तलबी धमषपुस्तकांत
स्स्त्रयांववर्यीं असे अपमतलबी लेि करुन ठे ववले आहे त.

र्ािाजी.प्र.—कृपा करुन अशा तरहे चे दस
ु रे ववर्य सवाांच्या मनांत चांगले बबबावें म्हणन
ू काहीं सर्ोत्तर्
आणण सर्वर्ानय उदाहरणें द्रदल्यास आपलें सवाांवर मोठे उपकार होतील.

र्ािाजी.उ.—आयष र्ट्ट ब्राह्मणांच्या धमाांतील राजिोही, कफतरु ी, व्यसर्चारी, लाचिांऊ, बनावट कागद

करणारे , तबलजी वगैरे लोकांस कां होईना, शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांनीं िीच मानन
ू त्यांचा स्पशषसद्ध
ु ां होऊं दे ऊं नये,
म्हणन
ू तनश्चय करुन तो प्रचारांत आणल्यास एका तरी आयष र्ट्टास गोड वाटे ल काय ?
र्ािाजी उ.—तसें केल्यानें एकाद्रह आयष र्ट्टास आवडणार नाहीं.

जोतीरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें शूिाद्रद अततशूिांनीं धर्वसर्षािें एकंदर सवष आयष र्ट्ट ब्राह्मणांच्या पगड्यांसह

त्यांचें सवषस्व हहरार्ूि घेऊं लागल्यास एकातरी अहं ब्रह्म संन्यासी झालेल्या ब्राह्मणास गोड वाटे ल काय ?
र्ािाजी.उ.—नाहीं. तसें करणें त्या आयष र्ट्ट संन्याशासद्धां गोड वाटणार नाहीं, तर मग संसारामध्यें
तनमग्न झालेल्या ब्राह्मणांस तें कोठून आवडणार ?

जोतीरार्.प्र.—आयषर्ट्टासारिे दस
ु रया कस्ल्पत शेर्शायीच्या बेंबटांतून तनघालेल्या ब्रह्मदे वानें ताडपत्रावर
सलद्रहलेल्या ग्रंथाधारावरुन एकंदर सवष शूिाद्रद अततशूिांनीं आपल्या पायाचें स्र्च्छ निर्वळ तीर्व

मानवव्दे ष्ट्या र्ट्ट ब्राह्मणांस पाजून त्यांजपासून ससधे व दक्षक्षणा घेऊं लागल्यास एका तरी आयषर्ट्ट
दासीपुत्रास बरें वाटे ल काय ?

र्ािाजी.उ.—तसें करणें एकाही आयषर्ट्ट दासीपुत्रास आवडणार नाहीं.

जोतीरार्.प्र.—शूिाद्रद अततशूिांनीं धत
ू ष आयष ब्राह्मणांसारिे आपल्या मनास वाटे ल तसे, ईश्वराच्या नांवानें
कस्ल्पत नवीन ग्रंथ रचन
ू त्या ग्रंथांतील एक शबदसुद्धां एकाद्रह आयषर्ट्ट ब्राह्मणास ऐकंू न दे तां एकंदर सवष

शूिाद्रद अततशूिांनीं आयषर्ट्ट ब्राह्मणांस आपले वपढीजादा दास करुन त्यांस आपली सेवाचाकरी करावयास
जर लाववलें , तर एका गोळकर्ट्टास तरी तें आवडेल काय ?

र्ािाजी.उ.—तसें करणें एकाही िची गोळकर्ट्टास तें आवडणार नाहीं, तर मग ब्राह्मण म्हणववणारया
िाशास कोठून ?

जोतीरार्.प्र.—एकंदर सवष शूिाद्रद अततशूिांची सदरची ही वतषणूक जर एिाद्या िीच ब्राह्र्णाससुद्धािं
आवडणार नाहीं, तर तशाच प्रकारची र्िुसिंहहतें तील शूिांववर्यीं आयषर्ट्ट ब्राह्मणांची नीच वतषणूक

शूिांतील साधस
ू ंतांस व राजेरजवाड्यांस कशी आवडेल ? यालाच “ आपल्यावरुन जग ओळिणें ” असें

म्हणावें. आयषर्ट्ट ब्राह्मणांच्या ग्रंथांमध्यें ब्राह्मणांचें शि
ू ापासन
ू घ्यावयाचें माप एक आणण ब्राह्मणांनीं

शूिाद्रद अततशूिांस द्यावयाचें माप एक. या कारणांवरुन धत
ू व वर्व्दाि आयषब्राह्मण आणण अक्षरशून्य
शूिाद्रद अततशूि या उर्यतां मानव बंधम
ू ध्यें स्िेह होऊि धर्व वगैरेसंबंधी एकी कशी होऊं शकेल ?

यािेरीज आयषर्ट्टांनीं शूिाद्रद अततशूिांस ववद्या सशकण्याचें बंद केलें व आपलें वचषस्व होण्याकररतां बुध्या
स्र्कपोलकत्ल्पत र्ारतरामायणासारिे ग्रंथ रचले आणण बगळ्यापरी मोठा धामीकाचा आव घालून
त्यांतील र्ाकड दं तकथा रात्रंद्रदवस अज्ञानी व र्ोळसर शूिाद्रद अततशूिांस सांगून त्यांचीं मनें पववत्र

मुसलमान व किश्चीयन राज्याववर्यीं कुस्त्सत करुन त्यांकडून त्यांच्याशीं मोठमोठ्या तुंबळ लढाया

करवन
ू आपण एकाद्या वपंडींतील सलंगापढ
ु ें स्वस्थ बबनघोर लटकेच जप अनष्ु ठानें करुं लागले. यामळ
ु ें या
दे शांत शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांसह मस
ु लमान व णिस्ती लोकांचा अनेक वेळां िप झाल्यामळ
ु ें आज काळपयांत
अततशतयत अघोर पापें घडून येत आहेत.
पण्
ु य

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर.प्र.—पण्
ु य कशास म्हणावें ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—स्वतुःस मात्र सि
ु होण्याकररतां सवष मानवी प्राण्यांत कायीक व मानससक
वपडा द्रदली नाहीं, म्हणजे त्यासच पुण्य म्हणावें .

बळर्िंतरार् प्र.—तें कसें ? त्याववर्यीं आम्हांस उघड रीतीनें समजावून द्रदल्यास बरें होईल.

जोतीरार्.प्र.—स्वतुः सुि र्ोगण्याकररतां दस
ु रयानें जर तुम्हांस पीडा दे ऊन तुम्हांजवळची एिादी वस्तु

धमषसमर्ानें फसवून अथवा जबरीनें घेऊन ततचा उपर्ोग तो तुमच्या समक्ष करुं लागला, तर त्याचें आचरण
तुम्हास आवडेल काय ?

बळर्िंतरार्.उ.—त्याचें तें करणें मला तर काय, परं तु या जगांतील कोणत्याद्रह मनुष्यास आवडणार नाहीं.
जोतीरार्.प्र.—तर यावरुन इतर मानवी प्राण्यांची एिादी वस्तु त्यांस धर्वसर्षािें फसवून अथवा जबरीनें
घेऊन ततचा उपर्ोग त्यांच्यासमक्ष घेण्यास आपणांस कांहीं अगधकार पोहोंचतो काय ?

बळर्िंतरार्.उ.—तसे करण्यास आपल्यास कोणत्याद्रह तरहे चा अगधकार पोहोचत नाहीं. व याववर्यीं र्ूदेव
आयाांच्या शास्त्रांतसुद्धां असा ससद्धांत आहे कीं; “ परोपकारुः पुण्याय पापाय परपीडनम.”

जोतीरार्.प्र.—असा जर तुमच्या शास्त्रांचा ससद्धांत आहे , तर तुमचे आयवभट्टजी ( भूदेर् ) आपल्या ग्रंथांसह
तनवळ ववटाळशी स्त्रीसारिें सोवळें होऊन णिस्ती मुसलमानांसह शूिाद्रद अततशूिांस नीच मानून त्यांचें
सवष प्रकारचें नुकसान कररतात हें कसें ?

बळर्िंतरार्.प्र.—याववर्यीं आपण कांहीं सावषजतनक उदाहरणें द्रदल्यास जनांचें द्रहत होणार आहे.
जोतीरार्.उ.—पद्रहलें —आयष लोक आपल्या स्र्ार्ावसाठ िं णिस्ती लोकांबरोबर त्यांच्या टे बळावर उघड बसून
मद्यमांसावर ताव माररतात; आणण घरीं गेल्याबरोबर सोंवळे होऊन त्यांच्या पववत्र णिस्ती धमाषची तनंदा
करुन अज्ञानी जनांचीं त्याववर्यीं मनें कुस्त्सत करतात. दस
ु रें —आंतून तारुण्याच्या मदामुळें मस्तानी

स्त्रीसारख्या वेश्येबरोबर स्वस्त्रीपेक्षांद्रह अगधक व्यवहार करुन बाहे र पडल्याबरोबर अट्टल सोंवळे बनून

पववत्र मुसलमानी धमाषची तनंदा कररतात; व त्यांस आपल्या आडांतील पाण्याससुद्धां स्पशष न करुं दे तां इतर
अज्ञानी जनांचीं मनें त्यांजववर्यीं भ्रष्ट करुन त्यांस मुसलमानांचा व्दे र् करावयास सशकववतात. ततसरें —

अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या तनढळाच्या घामाच्या पैशावर पवषती-सारिीं दे वालयें उपस्स्थत करुन त्यांत

आपण सोंवळे होऊन यर्ेच्छ पक्र्ारािंची झाडे उडवर्तात—परतुं कर दे णारया र्ुर्ुक्षक्षत शुिाद्रद अततशुिांस
ं े,
ज्यावरीबाजरीचा सशळा उरलेला घािंसभरसुद्धािं अनिाचा तुकडा दे त िाहीिंत. आणण घरीं आल्यावर सशद
होळकर, गायकवाडासारिा कुलीन शुिांतील राजेराजवाड्यांचा स्पशष न होऊं दे तां त्यांस पशूवत नीच
मानून, आपल्या श्रेष्ठ जातीचा तोरा समरववतात.
जानतभेद

यशर्िंत जोतीरार् फुले.प्र.—मानवी प्राण्यांत जाततर्ेद आहे ककंवा नाहीं ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.--मानवी प्राण्यांत मळ
ू जाततर्ेद नाहीं.
यशर्िंत.प्र.—मानवी प्राण्यांत मळ
ू जाततर्ेद कसा नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—पशप
ु क्षी वगैरे प्रत्येक प्राण्यांत जर जाततर्ेद नाहीं, तर मानवी प्राण्यातच जाततर्ेद कोठून
असणार ?

यशर्िंत.प्र.—मानवी प्राण्यांत मळ
ू जर जाततर्ेद नाहीं, तर याववर्यीं चांगला उलगडा करुन सांगाल, तर बरें
होईल.

जोतीरार्.प्र.—पश,ु पक्षी वगरे अवयांमध्यें एकमेकांपासून सवष सर्न्न सर्न्न आहे त. त्याचप्रमाणें स्व्दपाद
मानवी प्राणी अवयवांमध्यें चतुष्पाद वगैरे प्राण्यांपासून सर्न्न आहे त, यास्तव आयष ब्रह्माजीनें फक्त
आपल्या अवयवांपासून ब्राह्मण, क्षबत्रय, वैश्य आणण शूि अशा चार जातत उत्पन्न केल्या आहे त, तर

मानवेतर गदष र्, काक, जंबुक वगैरे प्राणीमात्रांत ब्राह्मण कोणते आहे त, हें मला तुम्ही दािवूं शकाल काय
?
यशर्िंत.उ.—जंबुक, काक वगैरे मानवेतर प्राणीमात्रांत ब्राह्मण कोणास म्हणावें असें ससद्ध कररतां येणार
नाहीं. कारण आयष ब्रह्मऋर्ी6सारिेसुद्धां पूवी उघड रीतीनें मांसाहारी होते. यावरुन पशूपक्ष्यांद्रदकांत

जाततर्ेद आहे , म्हणून ससद्ध कररतां येत नाहीं. फक्त मानव प्राण्यांत ब्रह्माजीच्या अवयवांपासून चार
जाती मात्र झाल्या आहे त, म्हणन
ू त्यांच्या ग्रंथांतरीं आहे .

जोतीरार्.प्र.—तर मग पशप
ु क्षी, गदष र् वगैरे सवष प्रकारचे प्राणीमात्र चतरु ाननाच्या कोणत्या अवयवापासन
ू
झाले आहे त ?

यशर्िंत.उ.—हें सवष आम्ही आयषर्ट्टांच्या ग्रंथाधारावरुन बोलतों.
जोतीरार्.प्र.—आयषर्ट्टांचे ग्रंथ आपण स्वतुः वाचन
ू पाहून याववर्यीं तम्
ु हीं पक्का शोध केला आहे काय ?
यशर्िंत.उ.—नाहीं. कारण आयषर्ट ब्राह्मणते ग्रंथ आमच्या दृष्टीसर्द्ध
ु ािं पडू दे त नाहींत; व आम्हीं जर ते
ग्रंथ ऐकण्याववर्यीं इच्छा दशषववली, तर आयष र्ट्ट ब्राह्मण ते ग्रंथ आम्हास ऐकंू सद्ध
ु ां दे त नाहींत.

जोतीरार्.उ.—तर केवळ र्ट्ट ब्राह्मणांच्या ग्रंथांववर्यीं आपण पक्का शोध केल्यावांचन
ू फक्त त्यांच्या

तोंडाच्या थापांवरुन जातीर्ेदाचें र्ोतािंड आपण अंधासाररिें डोळे झांकून कां मातनतां ? हा तुमचा शूिांचा
शुद्ध वेडप
े णा होय.

यशर्िंत.प्र.—ब्राह्मण ते ब्रह्मण आणण शूि ते शूि; ककती जरी आपण केलें तरी शि
ू ांचे ब्राह्मण असे होऊं
शकतील ? त्याचप्रमाणें ब्राह्मणांचे शूि कसे होऊं शकतील ?

जोतीरार्.उ.—कां, आयषब्राह्मणांचे शूि जर होऊं शकत नाहींत, तर महामुनी णिस्ताचायाषच्या बंगल्यांत हे
र्ूदेव आयषब्राह्मण अततशूि मांगमहार वगैरे लोकांच्या पंक्तीस बसून मद्यपान कां कररतात; व पाव

बबस्कुटें कां िातात ? यासशवाय ते म्लेंच्छाद्रद अततशूिांच्या मुलीबरोबर वववाह करुन आपला संसार करीत
नाहींत काय ? यावरुन “ ब्राह्मणुः सवषत्र पूज्युः” ह्या वाक्याला प्रथम तुम्ही हरताळ लावा, म्हणजे झालें .
यशर्िंत. उ.—तर यावरुन आपल्या या दद
ु ै वी बसलस्थानांत जगववरुद्ध धनगर, माळी, कुळं बी वगैरे अनेक
जाती आहे त, त्या सवष िोट्या आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—हें सवष म्हणणें ववचारांतीं िोटें ठरे ल, असें मला वाटतें . जसें कोणी एका परु
ु र्ास तीन मल
ु ें
आहे त व त्यापैकीं एक मल
ु ानें में ढरें रािण्यामध्यें आपला सवष जन्म घालववला, दस
ु रयानें मळ्यामध्यें

झाडांची लावणी करुन त्यांस िरु पण्यामध्यें आपला सवष काळ घालववला आणण ततसरयानें शेत नांगरुन

त्यामध्यें पेरणी, काढणी वगैरे तत्संबंधीं कामें करण्यांत आपलें सवष आयष्ु य घालववलें, तर यावरुन आपण
त्याच्या ( पद्रहल्या मुलाची धनगराची, दस
ु रयाची माळ्याची व ततसरयाची कुळं बयाची ) अशा प्रकारच्या
ततघांच्या तीन जातीं आहे त, असें ठरवाल काय ?
यशर्िंत.प्र.—तसें कसें ठरववतां येईल ?
जोतीरार्.प्र.—त्याप्रमाणें एका आयषर्ट्टास तीन मुलें असून त्यांपैकीं एका मुलानें तनवाषहाकररतां तबलजीचा
धंदा करण्यामध्यें आपला सवष जन्म घालववला, दस
ु रयानें तनवाषहाकररतां वैद्याचा ( डॉक्टरीचा ) धंदा करुन
सवष लोकांस और्ध दे ऊन, जातीचा ववगधर्ेध नपासळतां, कांहीं लोकांचीं प्रेतें फाडण्यामध्यें आपला सवष

जन्म घालववला आणण ततसरयानें पोटासाठीं घरोघर स्वैंपाकी आचरयाचा धंदा करण्यमध्यें आपला सवष
जन्म घालववला, तर यावरुन आपण त्याच्या पद्रहल्या मुलाची गुरवाची जात आहे , दस
ु रयाची वैदच
ू ी जात व
ततसरयाची आचारयाची जात, असें ठरवाल काय ?

यशर्िंत.उ.—आपण म्हणतां त्याप्रमाणें ठरववतां येणार नाहीं. परं तु या तुमच्या ससद्धांतावरुन

हालालिोरणीची तरी जात नीच आहे , कीं नाहीं बरें ? कारण ती सवषकाळ अतत अमंगळ धंदा कररतें .
जोतीरार्.प्र.—तर यांवरुन आपल्य उर्यतांच्या बालपणीं आपला गुमूत करण्याचें नीच काम आपल्या
उर्यतांच्या मातुश्रीनें केलें , यास्तव त्यांजला हालालिोरणीसारिें नीच ठरववतां येईल काय ?

यशर्िंत.उ.—आपल्य उर्यतांच्या मातुश्रींनीं बालपणीं आपला गुमूत काढल्यामुळें त्यांजला नीच

कोणाच्यानें म्हणवेल ? असा तनदष य कृतघ्न या पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावर मला तर कोणीही सांपडणार नाहीं;
परं तु मानव प्राण्यांत त्यांच्या गुणांवरुन जाततर्ेद ठरववतां येणार नाहीं काय ? याववर्यीं तुमचें कसें काय
मत आहे ?

जोतीरार्.उ.—मानव प्राण्यांत त्यांच्या गुणांवरुन जाततर्ेद ठरववतां येणार नाहीं. कारण मानवांपैकीं

ककत्येक आपल्या मुलांस सुसशक्षण दे तात व तीं स्वर्ावेंकरुन कुशाग्रबुवद्धचीं असल्यामुळें, सदगुणी व हुशार
तनवडून मोठे मोठे हुद्दे चासलवण्यालायक होतात व कांहीं लोक आपल्या मल
ु ास ससु शक्षण दे ण्याकररतां

अततशय पररश्रम जरी कररतात, तरी तीं स्वर्ावेंवरुन जड बुवद्धचीं असल्यामुळें मूिष व दग
ु ण
ुष हे कांहीं

वपढीजादा स्वर्ाव नाहींत. कारण सदगुणी बह
ृ स्पततसारख्या मानवांची मुलें स्वर्ावानें कधीं कधीं सदगुणी
तनपजत नाहींत. त्याचप्रमाणें धत
ू ष आयष र्ट्टांचीं मुलें नेहमीं शंकराचायाांच्या तोलाची महामुतन होणार
नाहींत, असें न्यायी पुरुर्ाच्यानें म्हणवणार नाहीं.

यशर्िंत.प्र.—तर यावरुन या दद
ु ै वी बसलस्थानांत जगववरुध दष्ु ट र्ेदार्ेद होऊन ब्राह्मण व मांगमहार
यांच्यामध्यें जातत कशा झाल्या, याववर्यीं आपणच चांगला उल्लेि केल्यास फार बरें होणार आहे .

जोतीरार्.उ.—एकंदर सवष बसलस्र्ािािंतील क्षत्ररय म्हणजे क्षेरािंचे र्ळ
ू र्ालक अस्स्तक, वपशाच, राक्षस,

अद्रहर, कककाटस, सर्ल्ल, कोळी, मांग, महार वगैरे लोक पव
ू ीं आडहत्यारानें लढण्यामध्यें मोठे कुशल असन
ू
शरू व प्रतापी होते. त्याचप्रमाणें ते आनंदात मग्न असन
ू सवष सि
ु ाचा योग्य उपर्ोग घेत होते. त्यांतन
ू

बहूतेकांचीं राज्यें र्रर्राटीस येऊन त्यांच्या एकंदर सवष दे शांत सोन्याचा धरू तनघत होता. इतक्यांत इराणी
लोकािंत म्हणजे आयव लोकािंत धनष्ु यानें बाण मारण्याची नवीन यस्ु क्त तनघतांच तेथील कांहीं र्र्
ु क्षु क्षत
असलेल्या धाडस, दिं गेखोर, सर्
ु णवलोभी, इराणी ब्राह्मणांनीं, इराणी क्षबत्रयांनीं व इराणी वैश्यांनीं एकत्र

होऊन या बसलस्र्ािात सुवणाषसाठीं अनेक वेळां स्वारया करुन येथील मूळच्या सुशील क्षेत्रस्थांस अनेक
वेळां त्रास द्रदला व अिेरीस त्यांनीं त्यांपैकीं ककत्येक शूर लोकांच्या अंगाची कातडीसुद्धां सोलून ( त्वचं

कृष्णामरं धयत.) काद्रढली. यांववर्यीं त्यांच्या लपर्ूि ठे वर्लेल्या र्ेदरुपी बखरीिंत आधार सांपडतो. सारांश,
इराण्यांनीं येथील बहुतेक मळ
ू च्या क्षेत्रवासी लोकांस पाताळांत म्हणजे अमेररकेंत धड
ु कावून लाववलें व
बाकीच्या उरलेल्या क्षेत्रस्थांस गधुःकारानें ( क्षुि ) शूिाद्रद अततशूि दस्यु ( लुटारु ) अशीं हलकीं व

उपहासास्पद नांवें द्रदलीं. त्यांस नानाप्रकारचा त्रास दे ऊन आपले वपढीजादा दासानुदास केलें . अिेरीस त्या

सवष शूि जातींचा चवथा वगष करुन इराणी ब्राह्मण, क्षबत्रय आणण वैश्य या तीनही वगाांत तो सामील केला व
बसलस्थानांतील मूळच्या क्षबत्रयांस म्हणजे शूिाद्रद अततशूिांस अयाांनीं वर्द्या दे ण्याचा प्रततबंध केला.
त्याचप्रमाणें आयाांतील ककत्येक पूवींच्या धत
ू ष ऋर्ींनीं शि
ू ाद्रद अततशूिांनीं ववद्या सशकू नये, म्हणून
ग्रंथांतरीं कडक नियर् करुन ठे ववलेव हल्लीं दगड मातीच्या सर्तींवर स्वार होऊन रे ड्यामुिीं वेद

बोलववणारया ज्ञानोबा व सशष्याच्या मुिाचा िलबत्ता करुन त्याची पररक्षा पहाणारया रामदास वगैरे

र्तलबी आयवभट्ट साधस
ू िंतािंिीिं पूवीं केलेल्या धत
ू ष ऋर्ींच्या ग्रंथांवर र्ारे चे र्ारे नवीन ग्रंथ करुन, त्यामध्यें

शूिाद्रद अततशूिांस दास केल्याववर्यींचे पांचपेच मुद्दाम उघडकीस न आणणतां, त्यांस नानाप्रकारच्या धातू
दगडांच्या मुतींवर र्ाव ठे वावयास सशकवून, त्यांस कत्ल्पत ब्रह्मघोळ्यांत ढकलून द्रदलें . आणण

त्याचप्रमाणें धत
ू ष आयाांिीिं मांगामहाराववर्यीं दष्ु टाईनें कडेकोट व्यवस्था करुन ती प्रचारांत आणणली.

यामुळें त्यांच्यामध्यें आजपयांत दष्ु ट र्ेदार्ेद जसाचा तसाच कायम राद्रहला. इतकेंही करुन आयाांची तप्ृ ती
न होतां, त्यांनीं आपल्या सवाांच्या तनमीकाची कुकूचक करुन, आपणच स्वतुः भूदेर् आणण अहिं ब्रह्र् बनून
इतर अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांस ब्रह्मानंदाच्या नादांत वेड्यासारिें टाळ्या वाजवावयास लाववलें .
यशर्िंत.प्र.— एकंदर सवष अबालवद्ध
ृ ब्राह्मणांची अशी समजूत आहे कीं, आयष ब्राह्मण मात्र या

बसलस्र्ािािंत आहे त, कारण आयष परशरु ामानें जेव्हां बसलस्र्ािािंतील मळ
ू च्या क्षत्रीयांस तनुःक्षबत्रय केलें ,

तेव्हांपासून त्यांचे एकंदर सवष अगधकार नष्ट झाले व ततसरे म्हणून जे आयष र्ैश्य होते, ते आपोआप मुळींच
नाहींसें झाले. यावरुन हल्ली या बसलस्थानांत ब्राह्मण आणण शूि नांवाला मात्र उरले आहे त, याववर्यीं
तुमचें काय म्हणणें आहे ?

जोतीरार्.उ.—आयष लोकांची ही समजूत िरी आहे . कारण इराणांतून आलेल्या आयष टोळ्यांपैकीं कांहीं आयष
पशूयज्ञ करण्याचे कामीं चांगले वाकबगार असत; वा धमषसंबंधीं बाकीचे सवष ववधी चालववणारांस ब्राह्मण
म्हणतुः कांहीं आयष सशपायांचा धंदा करीत असत त्यांस क्षबत्रय म्हणत. आणण कांहीं आयष गुरेंमेंढरें

पाळण्याचा धंदा करीत त्यांस र्ैश्य म्हणत. त्याचप्रमाणें या बसलस्थानांतील एकंदर सवष मळ
ू च्या रद्रहवासी
लोकांस क्षत्रीय म्हणत असत. प्रथम आयष ब्राह्मण, आयष क्षत्रीय आणण आयष वैश्य अशा तीन प्रकारच्या
लोकांनीं एके द्रठकाणीं जमून वारं वार या बसलस्र्ािािंत स्वारया केल्या, तेव्हां येथील एकंदर सवष

बसलस्र्िािंतील रद्रहवासी लोकांचें क्षेत्रावरील स्वासमत्व नष्ट केलें . नंतर हे तीनद्रह प्रकारचे इराणी एक
ववचारानें आपणा सवाांस फक्त ब्राह्र्ण असें म्हणर्ि
ू घेऊिं लागले र् बसलस्र्ािािंतील एकंदर सवष पदच्यत
ु
केलेल्या क्षेत्रस्थांस धधःकारािें शद्र
ू ाहद अनतशद्र
ू म्हणिंू लागले. कारण इराणी लोक आपल्या सशपायांस

क्षत्रीस म्हणत. परं तु बसलस्थानांतील लोक एकंदर सवष प्रजेस क्षबत्रय म्हणत असत. सारांश, क्षबत्रय शबदाचे
मूळ दोन अथष होत असल्यामुळें धत
ू ष आयाांस अशा तरहे चा गोंधळ कस्ल्पतां आला.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन आयष धमाांतील गीतें त आयष ब्राह्मणांचे स्वार्ाववक गुणांचें केलेलें वणषन, केवळ
अज्ञानी जनांच्या डोळ्यांत माती टाकून त्यांस फसववण्याकररता तें र्ारुड रगचलें असावें . उदाहरणुः
शर्ोदर्स्तपःशौचिं क्षािंनतराजवर्र्ेर् च ॥

ज्ञािवर्ज्ञािर्ात्स्तक्यिं ब्रह्र्कर्व स्र्भार्जर् ॥

असें जर म्हणावें तर ववजयी धाडस धत
ू ष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांनीं परार्व केलेल्या लाचार शूिाद्रद अततशूिांस
हा काळपावेतों सवष कामीं हलकें मानून, त्यांचा सवष काळ ततरस्कार कां कररतात व त्यांस एकंदर सवष

मानवी हक्कांचा उपर्ोग घेण्याच्या कामीं ते स्वतुः आडकाठी कां घालतात ? यावरुन र्ंड आयष लोकांचे
अंगीं क्षमेचा गंधसुध्दां नाहीं असें ससद्ध होतें . असो; आपला सवाांचा तनमाषणकताष दयेचा सागर व परम
न्यायी असता त्याला सवोपरी गांजलेल्या शूिाद्रद अततशूिांची कींव कशी आली नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—आपल्या सवाषच्या दयाघन तनमाषणकत्याांनें कृपाळू होऊन धत
ु ष आयष र्ट्टांच्या दासत्वापासून

पंगू शूिाद्रद अततशूिांस मुक्त करण्यांकररतां, आपण सवाांचा तनमाषणकताष एक मानून, जाततर्ेदाचा समूळ
नाश करणारे मुसलमान लोकांस या दे शांत पाठववले; परं तु मुसलमान लोकांनीं त्याचे हे तूस धाव्यावर

बसवून आपण सवष प्रकारचें समष्टात्र िाणें , ख्याली-िश
ु ाली, गाणेंबजावणें वगैरे ऐर्ारामांत लंपट झाले व
ऐश्वयाषच्या र्रांत मदांध होऊन त्यांना दोन बोटें आकाश उरलें होतें . त्यामुळें आपल्या तनमाषणकत्याषस

संताप होऊन त्यांने या बसलस्थानांतील मुसलमान लोकांस तोंडघसीं पाडून त्यांचें एकंदर सवष वैर्व नष्ट
केलें .

यशर्िंत प्र.—दे शांतील एकंदर सवष चैनी मुसलमनांचें वैर्व नष्ट करुन आपला सवाांचा तनमाषणकताष उगीच
कसा बसला ?

जोतीरार्.उ.—तो उगीच बसला नाहीं. परं तु त्यानें प्रत्यक्ष अततरानटी दशेपासून इंस्ग्लश लोकांस उदयास
आणून शौयाषद्रद गुण त्यांचें अंगीं दे ऊन, त्यांस पंगु शि
ू ाद्रद अततशूिांस धत
ू ष आयषर्ट्टांच्या दासत्र्ापासूि

र्ुक्त करण्यािंकरतािं या दे शािंत र्ुद्दार् पाठववलें आहे . त्यांपैकीं कांहीं सज्जन इंग्रज लोक त्यांच्या धमाांतील

एका सत्पुरुर्ाच्या सद्बोधावरुन शूिाद्रद अततशूिांस आयष र्ट्टांच्या कृत्ररर्ी दासत्र्ापासूि र्ुक्त करण्याचे
कार्ीिं र्िःपर्
व सतत प्रयत्ि करीत आहे त.
ु क

यशर्िंत.प्र.—यावरुन इंस्ग्लश लोक आपल्या धमाांतील ज्या सत्पुरुर्ाच्या सद्बोधाच्या साह्यानें पंगु शूिांची
धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या दासत्वपासन
ू सट
ु का करण्याकररतां झटते आहे त, त्या महासत्परु
ु र्ाचें नाव काय आहे व
त्याववर्यीं आम्हांस थोडीशी माद्रहती कळवाल, तर फार बरें होईल.

जोतीरर्.उ.—त्यांच्यंतील महासत्परु
ु र्ाचें नांव यशर्िंत आहे व त्याचा सद्बोध येणेंप्रमाणें —“ तम्
ु ही
आपल्या वैरयावर प्रीतत करा व त्याचें बरें करा.”

यशर्िंत.प्र.—या यशर्िंत र्हासत्परु
ु षाच्या बोधास र्ाि दे ऊि भिंड धत
ू व आयवभट्टािंिीिं शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस दास

करण्याबद्दलचे ग्रंथ एके बाजल
ू ा न ठे ववतां जगामध्यें व्यथष मज
ू ोरी करुं लागल्यास त्यापासन
ू कोणता
अनथष होईल, याववर्यीं तुम्हीं काय र्ववष्य कररतों ?

जोतीरार्.उ.—शूिाद्रद अततशूिांस दास करण्यासंबंधीं ग्रंथ जर आयष धत
ू व भटािंिीिं समूळ नाहींसे केले नाहींत,
तर ईश्वर परमन्यायी असन
ू सवष समथष आहे, यास्तव तोच थोड्या द्रदवसांत शूिाद्रद अततशूिांच्या हातून
परस्पर धत
ू ष आयषर्ट्टांचा व त्यांच्या पािंडी ग्रंथाचा गधुःकार करवील, असें मी र्ववष्य कररतों.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन वेदाचे कते कोणत्या तरहे चे र्ले गह
ृ स्थ असावेत, याववर्यीं व त्यांच्या
चांगुलपणाववर्यीं मला थोडा वहीम येतो. यास्तव वेदाववर्यीं आपल्यास कांहीं माद्रहती असल्यास ततचा
येथें उल्लेि केल्यास शूिाद्रद अततशूिांवर आपले महदप
ु कार होतील.

जोतीरार्.उ.—बह
ृ स्पतत या नांवाचा महाववव्दान शोधक सज्जन या दे शांत होता त्यानें वेदाववरुद्ध जें कांहीं
सलद्रहलें आहे , त्यांतून थोडेसें या प्रसंगी आपल्या माद्रहती कररतां दे तों. तें असें:
“व्रयो र्ेदस्य कतावरो भिंड धत
ू व निशाचराः”

यशर्िंत.प्र.—तर या सवष गोष्टींवरुन हल्लींचे आयषर्ट्ट ब्राह्मण इंग्रजींत मोठमोठे ववव्दान झाले आहे त व
मोठमोठ्या सरकारी जोिमीच्या हुद्याच्या जागेचा अगधकार चालववण्यास लायक झाले असून, त्यांच्या
पुवज
ष ांनीं परास्जत केलेल्या दीन शूिाद्रद अततशूिांच्या जन्मांतराचे मातेरें करुन त्यांच्यांत जो सवषस्व
ब्रह्मघोळ करुन टाककला आहे , तो समूळ नाहींसा करण्याववर्यीं प्रयत्न कां करीत नाहींत ? अथवा, सवाांचा

तनमाषणकताष तळहातार्र र्ेखा सोसणारा धत
ू व आयाांचें बरें होण्याकररतां ह्याववर्यीं त्यांच्या डोळ्यावरील
पडदा काढून त्यांस दोर्मुक्त करुन त्यांजला मागाषवर कां आणीत नाहींत ?

जोतीरार्.उ.—एकंदर सवष सष्ृ टीिमावरुन असें ससद्ध होतें कीं, आयाांच्या ऋर्ीवयष पूवज
ष ांनीं केलेल्या नीच

कमाांची फळे तरी त्यांस र्ोगावी लागलीं नाहींत, तरी त्यांच्या दष्ु टकमाांच्या अनुमानाप्रमाणें त्यांच्या
सतानास तरी तीं तनुःसंशय र्ोगावीं लगतील. यावरुन हल्लींचे ववव्दान आयष ब्राह्मण शुद्धीवर येऊन

त्याववर्यीं त्यांचे कधींच डोळे उघडणार नाहींत. ते आपल्यावरील पढ
ु ें येणारीं आरीष्टें टाळ्न्याकररतां धमष

व राजकीयसंबंधीं अनेक प्रकारचे थोतांडी समाज उपस्स्थत करुन, त्यांमध्यें अज्ञानी जनांच्या व
सरकारच्या डोळ्यांत माती टाकण्याकररतां नानाप्रकारच्या युक्त्या लढववतील; परं तु त्या त्यांच्या कस्ल्पत
युक्त्या शेवटीं फूस होतील. कारण आपणां सवाांचा महापववत्र तनमाषणकत्ताष आयष ब्राह्मणांच्या कत्ल्पत

काळ्या कृष्णासारखा दह्यादध
ु ाच्या चोरयामारया करुन सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट नारींसह गवळ्याच्या
र्कलेल्या राधेबरोबर लंपट होऊन त्यांच्या उशापायश्र्याशीं लोळत पडणारा नव्हे
पशुपक्ष्याहद र्गैरे आणण र्ािर्प्राणी यािंजर्ध्यें भेद

बळर्िंतरार् हरी साकार्ळकर.प्र.—तनमाषणकत्याषनें पशुपक्ष्यांद्रद वगैरे आणण मानव-प्राणी यांजमध्यें कांहीं
र्ेद केला आहे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—तनमीकानें पशुपक्ष्यांद्रद वगैरे प्राण्यांस एक स्वार्ावीक िोड द्रदली आहे . ती
जशीची तशीच नहमीं कायम राहून ततच्या योगानें त्यांच्यानें आपल्यांमध्यें ततळप्राय सुधारणा करुन घेतां
येत नाहीं, परं तु तनमीकानें मानव प्राण्यांस सारासार वर्चार करण्याची बुवद्ध द्रदली आहे , ततच्या योगानें
कालेंकरुन ते आपल्यामध्यें ज्यास्स्त ज्यास्स्त सुधारणा करुं शकतात.

बळर्िंत.उ.—खोड आणण बुवद्ध याववर्यीं आपण प्रततपादन जरी केलें , तरी मला त्याववर्यीं कांहीं चांगला
बोध झाला नाहीं. यास्तव त्याववर्यीं स्पष्टीकरण करुन सांगाल, तर बरें होईल.

जोतीरर्.उ.—हजारों वर्ाांपूवीं पाकोळी नांवच्या बांधलेली कोठीं व त्यांनीं हल्लीं नवीन बांधलेलीं कोठीं

यांमध्यें ततलप्राय सुधारणा झालेली द्रदसून येत नाहीं. यावरुन तनमीकानें पशुपक्ष्याद्रद इतर प्राण्यांस

मानवासारिी सारासार वर्चार करण्याची बुवद्ध मुळींच द्रदली नाहीं, परं तु त्याचप्रमाणें हजारों वर्ाांच्या पूवीं
झाडांच्या ढोलींत राहून तनवाषह करणारे व गुडघेमट
े ी येऊन हात टें कून जनावरांसारिे पाणी वपणारे
मानवप्राणी व हल्लींच्या सध
ु ारलेल्या काळांत मोठे मोठ्या हवेल्यांत वास करुन लोडाशीं टें कून रुप्याच्या

पंचपात्रीनें पाणी वपऊन मजा मारीत असलेले मानवप्राणी, या दोहोंची साम्यता होऊं शकेल काय ? यावरुन
तनमीकानें मानवप्राणी जी कांहीं अत्यत्ु तम सारासार वर्चार करण्याची बवु द्ध द्रदली आहे, ततजपासून त्याला
एकंदर सवष कामीं द्रदवसानद्रु दवस ज्यास्ती सध
ु ारणा कररतां येईल.

बळर्िंतरार्.प्र.—यावरुन पशप
ु क्षी इत्याद्रदकांमध्यें कांहीं ववशेर् सदगण
ु मळ
ु ींच नाहींत काय ?

जोतीरार्.प्र.—तसें कसें होईल ? पशप
ु क्ष्यांद्रद प्राणी आपल्या पोटापरु ती मात्र काळजी कररतात; परं तु ते
कांहीं मानवप्राण्यासारिे स्र्तः उद्योग केल्यासशर्ाय दस
ु रयास नाडीत नाहींत व ( एके वेळीं ) लढाईमध्यें
अश्र्चत्त्थामा हत्ती अगर अश्वत्त्थामा ( मनष्ु य ) मारला गेला, अशी कंडी उठली, तेव्हां आपला मल
ु गा
मारला गेला, असें िोणास वाटून तो सत्यवाद्रद धमाषस ववचारावयास आला, ते वेळेस कृष्णानें त्याजकडून

िोटें बोलवून ( त्याच्या ) गरु
ु स मारववलें . तेव्हां अशा प्रकारच्या सदा सत्यवादी पुरुर्ास पापांत ढकलणारया

काळ्या कृष्णास दे वबाप्पा मानून, अज्ञानी पंगू मानव बांधवांस त्याववर्यीं नानाप्रकारचा र्क्तीर्ाव

दािवून आपण स्र्तः साधस
ु िंतािंची सोंगे घेतात व त्यांस उघड द्रदवसा धर्वसर्षािें राजरोस लुटून त्यांच्या

श्रमावर ऐर्आराम करुन, त्यांस धाय धाय करायास लाववतात. उदाहरण—पशुपक्ष्यांमध्यें मानवांतील

आयष ऋर्ींसारिीं ईश्वराच्या नांवानें धमषपुस्तकें करुन मोठा धासर्वकपणाचा डौल घालूि ते आपल्या
जातबािंधर्ािंस िाडूि खातात काय ? त्यांच्यांत िोटे इनसाफ, िोटे कागद, िोट्या नोटी, िोट्या साक्षी

दे णारे थोडे तरी सांपडतील काय ? सारांश, पशुपक्ष्याद्रदकांमध्यें मानवांतील नाना पेशवा व वासुदेव
फड्क्यासारिे बंडिोर व चोर तनवडत नाहींत. यावरुन तनमीकानें मानवप्राण्यांस सारासार वर्चार
करण्याची बुवद्ध दे ऊन त्यांस सवाांमध्यें श्रेष्ठ केलें असून त्यांनीं त्या अमोल्य पववत्र बुवद्धचे कांहींच साथषक

केलें नाहीं. यास्तव बुवद्धहीन पशुपक्ष्याद्रद वगैरे प्राणी या लोभी र्ािर्ापेक्षािं फार श्रेष्ठ आहे त असें मला
वाटतें .

धर्व

यशिंर्त जोतीरार् फुले. प्र.—मजुरीदािल आपलीं सवाांचीं वस्त्रेंप्रावरणें धव
ु ून त्यावर आपला तनवाषह करणें
हा परटाचा धर्व नव्हे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—मजुरीदािल आपलीं सवाांचीं वस्त्रेंप्रावरणें धव
ु ून त्यावर जर परीट परीट

आपला तनवाषह कररतो, तर आपण कधीं कधीं आपलीं स्वतुःचीं वस्त्रेंप्रावरणें घरीं धत
ू नाहीं काय ? यावरुन
मजुरी घेऊन दस
ु रयांचीं वस्त्रेंप्रावरणें धण
ु ें हा एकप्रकारचा धंदा झाला, याला कोणी धर्व म्हणावा ?
त्याचप्रमाणें एिादा आयषर्ट्ट ब्राह्मण दस
ु रयाची शागगदी पतकरुन त्यांचीं धोतरें धव
ु ून आपला गुजारा करुं
लागला; तर त्यास तुम्ही परीट म्हणाल काय ? व त्या र्ट्ट शागगदाषचा परटाचा धमष होईल काय ?

यशर्िंत.प्र.—त्याचप्रमाणें मजूरीदािल आपल्या सवाांच्या हजामती करुन त्यावर आपला गुजारा करणें हा
न्हाव्याचा धर्व नव्हे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—मजुरीदािल आपलीं सवाांचीं हजामती करणें, हा जर न्हाव्याचा धर्व आहे ;

तर आपण नेहमीं आपल्या नाजूक जगाचे केंस एके बाजूला जाऊन र्ादरीत नाहीं काय ? यासशवाय धत
ू ष
न्हाव्याचा अततशय धत
ू ष र्ट्टांशी एिाद्या क्षुल्लक कारणावरुन बेबनाव झाल्याबरोबर ककत्येक आयषर्ट्ट
ब्राह्मण िव्य समळववण्याच्या आशेनें बेलाशक बगलेंत धोकट्या मारुन दस
ु रयांच्या हजामती करण्याचा
धिंदा कररतात. यावरुन आयषर्ट्ट ब्राह्मणांचा हजामाचा धर्व म्हणता यईल काय ?

यशर्िंत.प्र.—अथवा मजरू ीदािल अपल्या सवाांचा गु-मत
ू काढून त्यावर आपला तनवाषह करणें हा तरी
हलालिोराचा धर्व नव्हे काय ?

जोतीरार्.उ.—अथवा मजरू ीदािल आपल्या सवाांचा ग-ु मत
ू काढणें हा जर हलालिोराचा धमष आहे ; तर
आपण आपल्या घरांत बबछान्यावर पडलेल्या आजारी माणसांचा गु-मत
ू काढून बाहे र टाकीत नाहीं काय ?
यावरुन मजरु ी घेऊन दस
ु रयाचा ग-ु मत
ू काढणें हा एकप्रकारचा उद्योग झाला. याला धर्व कोणीं म्हणावा ?

त्याचप्रमणें एिाद्या ठोंबया आयषर्ट्ट ब्राह्मणानें दस
ु रयाची शागगदी पत्करुन त्याचा गु-मूत काढल्यास
त्याला तुम्ही हलालिोर म्हणाल काय ? होय—धत
ू ष चोरांनीं बेसावध लोकांचीं घरें पोडणें हा त्यांचा धर्व

नव्हे , परं तु द्रह त्यांची हातचलाखी होय—ववजयी आयषर्ट्टांनीं अततशूिांस ववद्या दे ऊं नये हा त्यांचा धर्व

नव्हे , परं तु हा त्यांचा सूड उगवर्ण्याचा व्दे ष होय—परास्जत केलेल्या अज्ञानी जनांस र्ोंदाडून िाणें हा

आयषर्ट्ट ब्राह्मणांचा धर्व नव्हे , परं तु हा त्यांचा धत
व णा होय—सरकारी कामावर असतां अज्ञानी जनापसून
ू प
लांच िाणें हा कामगारांचा धर्व नव्हे , परं तु हें त्यांचें सरकारशीं दगेबाज करण्याचें कसब होय—मेहनत न

करतां धमषसमर्ानें अज्ञानी जनास लुटून आयतें िावें हा सूज्ञ सज्जन आयषर्ट्टांचा धर्व नव्हे , परं तु ही त्यांची
उघड ठकबाजी होय—मूढ शूरांकडून स्थातनक इंग्रज सरकाराववरुद्ध बंड करवून अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांस

संकटांत पाडणें हा धत
ू ष पेशवे व फडके यांचा धर्व नव्हे , परं तु ही त्यांची राजिोहीपणाची कार्ेबाजी होय—
इतर सवष लोकांस तुच्छ मानून आपण आपल्यास पववत्र मानून सोंवळे चार करणें हा र्ट्ट ब्राह्मण मानवांचा

धर्व नव्हे , परं तु हें सवष जगांत हलकें र् अपवर्र र्ािण्याचें जानतकसब होय—वेश्येचा मि
ु रस वपऊन घरीं
आल्याबरोबर सोंवळे चार करणें हा सज्जन मानवाचा धर्व नव्हे , परं तु ही त्यांची अपवर्रता होय—

तनवाषहाकररतां पडझड जनावरें िाणें हा मांग, महार वगैरे यांचा धर्व नव्हे, परं तु हा त्यांचा लाचारीपणा र्
निरुपाय होय—यज्ञाच्या व श्राद्धाच्या तनसमत्तानें ताज्यातवान्या गायागरु ांचा तनदष यतेनें वध करुन िाणें
हा आयषर्ट्ट ब्राह्मणाचा धर्व नव्हे , परं तु ही त्यांची र्ािंसाहाराची गोडी होय.
यशर्िंत.प्र.--रयतेपासन
ू कर घेणे हा तरी राजाचा धमष नव्हे काय ?

जोतीरार्.उ.—चोर, बंडिोर व अनेक प्रकारच्या धमषठक धत
ू ष लबाडांच्या त्राएसापासून प्रजेचा व आपला
बचाव करण्यापुरती करपट्टी रयतेपासून घेणें, हें राजाचें कतवव्यकर्व होय. याला धमष कोणीं म्हणावा ?

यशर्िंत.प्र.—वसुल केलेली करपट्टी रयतेच्या सुिाकररतां न िचष कररतां केवळ तनरोपयोगी धत
ू ष आयषर्ट्टांचें
पाळणपोर्ण करुन आपल्या स्वतुःच्या ऐर्आरामासाठीं ततचा उपयोग केल्यापासून पररणामी काय होणार
आहे ?

जोतीरार्.उ.—तसें केल्यामुळें अनेक राजेरजवाड्यांची िानेिराबी होऊन ते धळ
ु ीचे द्रदवे िाऊन वाया गेले
व पुढेंद्रह त्याचप्रमाणें तनुःसंशय लयास जातील.

यशर्िंत.प्र.—मुलीमुलांनीं आपल्या आईबापांची आज्ञा पाळणें हा पण त्याचा धर्व नव्हे काय ?

जोतीरार्.उ.—जन्मतांच आपण तेव्हां तान्हीं बाळें असून अशक्त व पंगू होतों, तेव्हां आपल्या जन्मदात्या

आईबापांनीं आपलें पाळणपोर्ण करुन आपणांस सुसशक्षण द्रदलें ; हे त्यांचे आपल्यावर अनंत अतनवारा
उपकार होत. त्याचप्रमाणें जेव्हां आपले जन्मदाते वद्ध
ृ ापकाळामुळें अशक्त व पंगू होतात, तेव्हां आपण सवष
मुलीमुलांनीं कृतज्ञतापूवक
ष मोठ्या आवडीनें त्यांचें पाळणपोर्ण करावें ; व त्यांचें उतराई झाल्यासशवाय
वपतब
ृ ाळकांमध्यें दे वघेवीचा व्यापार संपत नाहीं.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन अशक्त व पंगू जन्मदात्या मातावपत्यांचें पाळणपोर्ण करुन त्यांचें उतराई
झाल्यासशवाय, स्स्त्रयांचा त्याग करुन बाळब्रह्मच्यारी व ताबूतांतील सोंगासारिें सवष अंगाला राि फासून
आईतिावू बैरागी कसे बनतात ? यासशर्यीं तुमचें कसें काय मत आहे ?

जोतीरार्.उ.—याववर्यीं स्स्त्रयांचा त्याग करुन बाळब्रह्मच्यारयांचें व बैराग्यांचें नऊ मद्रहने उदरीं ओझें
वागववणारया त्यांच्या जन्मदात्यांस ववचार, म्हणजे त्या तुम्हास यथास्स्थत उत्तरें दे तील; परं तु
यदाकदागचत पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावरील एकंदर सवष स्त्री-पुरुर्ांनीं मुस्क्त समळववण्यांच्या लालचेनें
बाळब्रह्मच्यारी, बालब्रह्मच्याररणी, बैरागी व बैरागगणी या सवाांनीं थेट साधस
ु ाध्वीणींचीं सोंग घेऊन

रात्रंद्रदवस कत्ल्पत सिाति शेषशायीचें नामस्मरण करीत बसल्यानें त्या सवाांचा, उपासानें दोन-चार
मद्रहन्यांच्या आंत िप होऊन ते सवष लयास जातील, कां नाहीं बरें ? कारण त्या सवाांस कोणाच्याद्रह जीवावर
आपला तनवाषह करुन घेण्याचें साधन मुळींच रहात नाहीं. सारं श चाकरानें धन्याची चाकरी करण्याचे

उद्योगास चाकराचा धर्व म्हणतात. वेश्येनें तरुणांस नादी लावण्याच्या उद्योगास पात्रेचा धर्व म्हणतात.
भ्ट्ट्टानें शूिाद्रद अततशूिांस नीच मानणें यांस आयाांचा धर्व म्हणतात. आयष र्ट्ट ब्राह्मणांचा सर्क्षा

मागण्याचा धंदा असून त्यास र्ट्टांचा धर्व म्हणतात. असे धमष शबदाचे नानाप्रकारचे अथष होत
असल्यामळ
ु ें , धतव भट्ट ब्राह्र्ण आपलीं कायें साधन
ू घेण्याकररतां जसी वेळ येईल तसा त्याचा अथष करुन
आपलें द्रहत करुन घेतात.

यशर्िंत.प्र.—आपल्या सवाांचा तनमाषणकताष व त्यानें तनमाषण केलेले मानवप्राणी यांजमध्यें संबंध
दािवणारा, धमष या शबदाचा एिादा स्वार्ाववक पववत्र अथष होत असल्यास त्याववर्यीं अथवा तनमीकाच्या
थोरवीववर्यीं आम्हास कळवाल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—पव
ू ीं तज
ु ला कळववलेंच आहे कीं, आपल्या दयाळू परमेश्वरानें या ववस्तीणष अगम्य व
अतक्यष पोकळींतील अनंत सूयम
ष ंडळासह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांसद्रहत पवी
ृ व्या तनमाषण केल्या आहे त. त्यांपैकीं
फक्त या आपल्या सूयम
ष ंडळाववर्यीं ववचार करुं जातां मज पामराचा त्याववर्यीं तकषसुद्धां पुरत नाहीं;
जसें—आकर्षणाच्या योगानें प्रथम सूयाषर्ोंवती पवी
ृ वी आपली प्रदक्षणा संपवी, तोंपावेतीं ती आपणच होऊन
आपल्या अक्षार्ोंवतीं तीनशें पासष्ठ ३६५ वेळां कफरते. यामुळें या पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागावर द्रदन व रात्र असे

दोन र्ेद होतात. यावरुन एकंदर सवष प्राणी द्रदवसर्र आपल्या जीवनोपायाकररतां पररश्रम कररतात आणण
थकल्यामुळें रात्रीं सुिानें आराम घेतात. एकंदर सवष प्राणीमात्रास पाण्याचा यथास्स्थत पुरवठा व्हावा,
म्हणून तनमाषणकत्याांनें याच पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठार्ागावर जगोजाग महासागरांची योजना करुन ठे ववली आहे व

त्या सागरांतील पाणी िराब होऊन सडूं नये, यास्तव त्यांत क्षारादािल मीठ समसळववलें आहे व चंिाच्या

आकष्णाषच्या योगानें त्यास द्रदवसांतून एकदां अथवा ओहोटीच्या संबंधाने चलनवलन होण्याची योजन
केली आहे . त्याचप्रमाणें तनमीकानें यच्चयावत तनमाषण केलेल्या प्राणीमात्रांपैकीं फक्त मानवप्राण्यांच्या

शरीरांतील सांध्याच्या हतवटीववर्यीं ववचार करुं लागल्याबरोबर त्यांच्यामध्यें तनमीकाची अगाध ममता व
अगाध चातुयष द्रदसून येतें. जसें:--मानवांच्या पायांत घोटे गुडघे यांची व कंबरें त सांध्यांची जर योजना केली

नसती, तर त्याला सोईवर चालता व पळतां न येतां, गचमण्यांसारिें त्याला दोन्ही पाय जुळून टणटणा
उड्या माराव्या लागल्या असत्या. हातांत पांच बोटांच्या पेरयास, तळहातास, मणगटास, कोंपरास आणण

बाहूंस, सांध्यांची जर योजना केली नसती तर बापड्
ु या मानवप्राण्यांस नानाप्रकारचे उद्योग करुन त्याच
हातानें त्यांस जेवण घेतां आलें नसतें . िालीं अथवा वर, डाव्या अथवा उजव्या बाजूला वळववण्याकररतां

त्यांच्या मानेंत जर सांधे ठे ववले नसते, तर त्यांची मोठी गैरसोय झाली असती. कणेंद्रियें जर त्यांस द्रदलीं
नसतीं, तर त्यांची योगानें त्यांस र्ार्ण करण्याचें मुळींच ज्ञान झालें नसतें . मुिामध्यें कुराडे व उिळे

वगैरे दातांनीं बारीक चावलेले पदाथाांस, रसाळ र्ार्ण करणारया स्जर्ेला त्यांच्या घशांत मुळींच ढकसलतां

आलें नसतें व जबड्याच्या िालींवर दोन ओठांचा मजबत
ू व नेहमीं उघडझाप करणारा डबा जर केला

नसता, तर सवष प्रकारचे प्रवाही व अप्रवाही पदाथष त्यांस सोईनें िातां न येतां त्यांची फारच फटफस्जती
झाली असती. व ते पदाथष सहज िातांना मानवांच्या घशांत गुदमरा होऊन त्यांनीं घाबरुं नये, म्हणून

त्यांच्या घशांत वायु घेण्याकररतां तनमीकानें घ्राणेंद्रियाची योजना केली आहे व त्यांजकडे सुवाससक व
घाणेरडे पदाथष शोधन
ू कळववण्याचें काम सोंपववलें आहे . सवाांपेक्षां उं च अशा प्रदे शांत सोईवर बेताची

िोलगट जागा करुन त्यांमध्यें सूक्ष्म रीतीनें नेत्रांची योजना केली आहे व त्या अतत सुकुमार नेत्रांचा बचाव
करण्याकररतां एका तनसमर्ांत जलद उघडसोप करणारया डबीसारख्या दोन ब्रशरुपी पापण्या द्रदल्या आहे त.
यासशवाय मानव प्राण्यांचा जन्म झाल्यानंतर त्यांचे बालपणीं तनवाषह होण्याकररतां त्यांच्या मातेच्या
स्तनांत तीन द्रदवसांच्या आत त्यांस दध
ु पोंहचववण्याची योजना केली आहे व त्या मानवी तान्ह्या
अर्षकांचे अतत कोमल, अतत नाजक
ू ओठ असल्यामळ
ु ें त्यांस दध
ु वपतांना कोणत्याद्रह प्रकारची इजा होऊं

नये, म्हणन
ू तनमीकानें त्यांच्या मातेचे दोन्ही स्तन अततशय मऊ व गल
ु गल
ु ीत लहान लहान रे शमी
गगरद्यांसारिे काहींसे उं च केले आहे त. आणण अर्षकानें स्वर्ावेंकरुन ते मि
ु ांत धरुन त्यांपासन
ू सहज दध
ु

चोितां यावें यास्तव त्यांच्या स्तनांवर अततशय मऊ सहज त्यांच्या मि
ु ांत मावण्याजोगत्या अशा बोंडशा

केल्या आहे त. व त्यास दध
ु वपतांना मुिांत मावण्याजोगत्या अशा बोंडशी केल्या आहे त. व त्यास दध
ु
वपतांना ठसका लागून त्यानें घाबरुं नये म्हणून प्रत्येक बोंडशीस अतत सूक्ष्म जाळीवजा तछिें करुन त्यांतून
दध
ु ाच्या सुमारें अठरा घारांची योजना केली आहे . सशवाय मानवी प्राण्यांच्या मातुश्रीचें स्तनांतलें दध
ु

संपतांच त्यांचा तनवाषह होण्याकररतां आपल्या दयाळू तनमीकानें िाक्षें, डासळंब, पपनस, नाररंग, जायफळें ,

बोरें , आंवळीं, काजू, जांबूळ, बकुळ, सपताळ, केळीं, नारळ, पेरु, सशताफळें , अंजीर, फणस, आंबे, रामफळें ,
आननस वगैरे नानाप्रकरचीं फळें ; ज्वारी, तूर, तीळ, मसूर, वाल, उडीद, मूग, वाटाणा, राळे , बाजरी, हरबरे ,
गहूं, तांदळ
ू वगैरे नानाप्रकारचीं धान्यें; माठ, पोकळी, चक
ु ा, चाकवत, मेथी, तांदळ
ु जा, कोबी, र्ोपळे ,
घोसाळीं, पालि, वांगीं, गवार, पडवळ, र्ें डी वगैरे नानाप्रकारची र्ाजीपाला; बटाटे , कांदे, लसण
ू , गाजरें ,
मुळें, रताळीं, आलें वगैरे नानाप्रकारच्या कंदमुळासह वनस्पती तनमाषण केल्या आहे त व त्या सवाषमध्यें

त्यांच्या आच्छादानाकररतां वस्त्रप्रावरणांचा पुरवठा व्हावा, म्हणून पल्हाटी, ताग वगैरयांची झाडें केलीं
आहे त व त्या सवाांची मनुःपूवक
ष आपण सवाांनीं रात्रंद्रदवस मेहनत, मशागत करुन त्यांची सवषप्रकारें

जतणूक करुन, आपण स्वतुः श्रमानें थकल्यावर त्यांचा सवोपरी उपर्ोग घेतांना चाफा, पाररजात, कांचन,

कदं ब, केवड, केतकी, गूलच्छबू, पाच, मरवा, चमेली, मोततया, गुलाब, मधम
े ती, रे वती,
ु ालती, कांटेशव

मदनबाण, मोगरा, जुई, जाई, वगैरे नानाप्रकारच्या सव
ु ाससक फुलांचा या जगिप
ू मळ्यांत मानव मासळणी
माळ्यानें सुवास घेऊन, गचरकाल आराम आनदांत रहाण्याकररतां तीं तनमाषण केलीं आहे त.

यशर्िंत प्र.—तनमीकानें कृपाळू होऊन सदरीं वर सलद्रहलेली एकंदर सवष व्यवस्था मानवी स्तीपुरुर्ांच्या
सुिासाठीं जर केली आहे , तर एकंदर सवष जगांत असंतोर् होऊन दुःु ि कसें उद्भवलें ?

जोतीरार्.उ.—याचें कारण—आपण सवष मानवांनीं तनमाषणकत्याषचें र्य सदासवषकाळ जागत
ृ न ठे ववतां,
त्यानें तनमाषण केलेल्या मानव स्त्रीपुरुर्ांनीं एकमेकांववर्यीं बद्रहणर्ावंडपणाची पववत्र वत्ृ ती जागत
ृ न

ठे ववल्यामुळें या जगामध्यें सत्याचा मुळींच रहास होत गेला व यामुळें एकदं र सवष जगांत असंतोर् होऊन
दुःु िाचें प्राबल्य झालें .

यशर्िंत.प्र.—या सवाषववर्यीं उलगडा करुन जर सांगाल, तर फार बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—आपण आपल्यासच मोठे शहाणे मानून ववद्येच्या तोरयांत एकंदर सवष मानवी पुरुर्ांनीं,
आपल्या जन्मदात्या मातांनीं आपल्या उदरीं नऊ मद्रहने ओझें वागवून आपणांस जन्म द्रदला, याववर्यीं ते
अनोळिी होऊन कृतघ्न होतात. त्याचप्रमाणें पुरुर्ांच्या मातेच्या उदरीं त्याच्या पूवीं अथवा मागाहून
जन्मलेल्या आपल्या पाठराख्या र्गगनीची द्रदमािानें हे ळसांडस कररतात. त्याचप्रमाणें मानव परु
ु र्ांनीं
आपल्या पोटच्या लेकीबाळी व सन
ु ा-बाळांचा कोणत्याच तरहे चा बोज न ठे ववतां एकंदर सवष माता, र्गगनी,
कन्य आणण सन
ु ाबाळांस कृबत्रमी व अततशय लबाड स्स्त्रयांची जात आहे , असा त्यांजवर लटकाच आरोप

घेऊन, त्यांस लट
ु ींत सांपडलेल्या बटकुल्या दासीसारिें वागववतात. यावरुन एकंदर सवष जगांत सत्याचा
रहास झाल्यामळ
ु ें असंतोर् होऊन दुःु ि झालें .

यशर्िंत प्र.--एकंदर सवष मानवी परु
ु र्ांनीं सत्यास स्मरुन ते एकंदर सवष स्स्त्रयांस त्याच्या एकदर सवष
मानवी हक्कांच्या जर आड आले नाहींत, तर या जगामध्यें तनमीकाचें राज्य होऊन एकंदर सवष मानव
स्त्रीपुरुर् संतोर्ी होऊन सुिी होतील कां नाहीं ?

जोतीरार्. उ.—तसें केल्यानें केवळ तनमीकाचें राज्य होऊन आपण सवष सुिी होणार नाहीं. कारण, एकंदर

सवष पुरुर्ांनीं सत्यास स्मरुन एकमेकांनीं एकमेकांशीं तनमषळ व पववत्र अंतुःकरणानें वागल्यासशवाय त्या
सवाांमध्यें तनमषळ र्ाऊपणा जागत
ु ै वी जगांत तनमीकाचें
ृ होणार नाहीं. आणण म्हणूनच या आपल्या दद
राज्य तत
ू ष होणें नाहीं.

यशर्िंत. प्र.—याववर्यी एिादें जागत
ृ उदाहरण घाल, तर फार बरें

जोतीरार्. उ.—याववर्यीं यशवंत महासत्पुरुर्ाच्या वाक्याचा आधार येथें दे तों—व त्या महा वाक्याच्या

पववत्रतेवरुन आपली सवाांची बालोबाल िात्री होईल. तें येणेंप्रमाणें :--“ जसें माणसांनीं तुम्हांशीं वताषवें
म्हणून तुमची इच्छा आहे तसेंच तुम्हीही त्यांशीं वताष. ”
िीनत

यशर्िंत जोतीरार् फुले. प्र.—आयाांच्या धमाांत र्ट्ट ब्राह्मणांिेरीज बाकीच्या एकंदर सवष लोकांस नीतीचा
सारिा उपर्ोग घेण्यासारिी मोकळीक आहे कां नाहीं ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले. उ.—आयाांच्या धमाांत र्ट्ट ब्राह्मणांिेरीज बाकीच्या एकंदर सवष लोकांस नीतीचा
सारिा उपर्ोग घेण्यासारिी मोकळीक नाहीं. कारण, आयाांच्या मख्
ु य वेदांत आयषर्ट्टांनीं सव
ु णषलोर्ास्तव
जेव्हां जेव्हां या सधन व संपत्तीवान बसलस्थानांत अनेक वेळां िारया केल्या, तेव्हां तेव्हां त्यानी येथील

मुळचे मालक, अस्स्तक, कककाटस, वपशाच, अद्रहर, राक्षस, सर्ल्ल, कोळी, वैद,ु मातंग, शूिद्रद अततशूि वगैरे

क्षबत्रय लोकांस तीरकमठ्याच्या साह्यानें लढून त्यांस, अनेक वेळां लुटून त्या सवाांस रसातळीं घातलें , नंतर
त्यांजवर आयाांनीं आपलें वचषस्व कायम करतांच त्यांनीं आपल्या सवाांच्या तनमीकाचें र्य मनांत न

आणणतां, त्या सवाांस हलके मानून त्यांना पशुपेक्षांद्रह नीच मनण्याची वद्रहवाट घातली; व त्यांच्या संततीस
वपढीजादा आयाांनीं आपले दास करुन त्या सवाांस नानातरहे चे अतनवार त्रास आजपावेतां दे त आले आहे त.
त्याववर्यीं त्यांचें वेदांतील वास्तववक इततहास व श्रतु तसंद्रहता वगैरे संस्कृत ग्रंथांतील कावेबाजी व

आपमतलबी लेि, बसलस्थानांतील क्षबत्रयांस समजूं नयेत, म्हणून आयाांनीं आपल्या स्वाथी चुलीच्या
र्ानवसीमागें सोवळ्यांत लपवून ठे ववले आहे त. इतकेंच नव्हे परं तु बसलस्थानांतील अक्षरशून्य क्षबत्रयांस

आयाांच्या हे वेिोर व बनावट ग्रंथांचा मागमूससुद्धां लागूं नये म्हणून आयाांनीं, मोठ्या धत
ू ाषईनें पाडाव

केलेल्या लाचार क्षबत्रयांस मळ
ु ींच संस्कृत र्ार्ेचें ज्ञान होऊं नये, या इराद्यानें त्यांनीं त्यांस तत्संबंधीं
ववद्या सशकण्याची अटोकाट बंदी केली. अतत जन
ु ाट आयाांच्या नीतीचा हा एक मासला पहा.

यशर्िंत प्र.—रामायण व र्ागवतांतील एकंदर सवष इततहासांतील नीतत िरी व ववश्वसनीय आहे काय ?
जोतीरार्. उ.—रामायण व र्ागवतातील इततहासांत एकंदर सवष नीतत िरी व ववश्वसनीय आहे , असें
कोणाच्यानें म्हणवेल ? कारण, रामायणांतील अनेक गोष्टी जंबक
ु ांच्या तोलाच्या असंर्वनीय आहेत व
र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी असंर्वनीय, आपल्या सवाांच्या तनमीकाच्या नांवाला बट्टा
लावण्यासारख्या आहे त.
यशर्िंत.प्र.-तर यावरुन रामायणांत इततहासांत कोणत्या गोष्टी असंर्वनीय आहे त, याववर्यीं आपण
आम्हांस थोडेसें कळवाल, तर बरें होईल ?
जोतीरार्.उ.—कस्ल्पत रामायणांतील लोर्ी रावणास दहा मुिें, दहा नाकें, वीस डोळे , वीस कान आणण वीस
हात होते; परं तु त्यास एकच गुदव्दार असून दोन पाय मात्र होते, यावरुन त्यानें आपल्या दशमुिांनीं

िाल्लेले पदाथष पचन होऊन एकाच गुदव्दारानें बाहे र तनघण्याची कशी काय योजना केली होती व
त्याववर्यीं एकंदर सवष सष्ृ टीिमास ताडून पाहतां रावणाच्या शरीराचे रचनेववर्यीं मोठा चमत्कार वाटतो !
पुन्हां त्याचप्रमाणें एके वेळीं परशुराम जनकराजास र्टावयास गेला होता. तेथें त्यानें आपले धनुष्यबाण
त्याच्या महालाच्या बाहे रल्या एका कोपरयांत ठे ऊन आपण द्रदवाणिान्यांत त्याला र्ेटावयास गेला; नंतर
कांहीं वेळ त्या उर्यतांचें र्ार्ण चाललें असतां इकडे एकंदर सवष महालांतील मुलीमुलें लांकडाच्या

काठ्यांचे घोडे करुन िेळूं लागली; परं तु जानकीच्या हातीं लांकडाची काठी न लागल्यामुळें ततनें तेथें

पडलेल्या धनुष्याचा घोडा करुन आपणही त्या सवष मल
ु ांत िेळूं लागली. नंतर परशुराम आपलें संर्ार्ण
संपवून बाहे र येऊन पहातो, तों आपण ठे वलेलें धनुष्य तेथें नाहीं; नंतर थोडी चवकशी करतां त्यास त्या
धनुष्याचा घोडा करुन जानकी पोरामध्यें टणटणां उड्या मारुन िेळत आहे, असें द्रदसलें . तेव्हां (र्ूदेव)

परशुरामास वाटलें कीं, आता माझा अवतार संपला. कारण या मुलीचा पतत मजपेक्षांद्रह महाबलवान
तनमीकानें तनमाषण केला असावा; कारण ही अजाणती मुल माझे धनुष्यास काठीसारिें समजून त्याचा
घोडा करुन जर िेळत आहे , तर माझ्या अवताराची पुंगी बंद झाली, असें मनांत समजून त्यानें त्याववर्यीं

िरें िोटें ताडून पहाण्याववर्यीं बेत केला व त्यानें आपले धनुष्यबाण जनकराजाजवळ ठे ववलेंल; आणण
त्यास एकांती असें कळववलें कीं, या धनुष्यावर जो बाण चढवील त्यास मात्र ही मुलगी द्या व तसें न

केल्यास मल
ु ीस योग्य नवरा न समळाल्यास ततच्या आयष्ु याचें मातेरें होऊन बोजवार होणार आहे . पढ
ु ें

परशुरामाच्या सुचनेवरुन ततच्या वववाहसमयीं जनकराजानें एकंदर सवष बसलस्थान वगैरे व्दीपांतील

राजेरजवाड्यांस धनुष्यबाणाच्या प्रततज्ञेववर्यीं जाहीर आमंत्रण केलें . नंतर सवष जमलेल्या र्ूपती

मंडळीमध्यें प्रथम रावणानें पुढें सरसावून हातात धनष्ु यबाण घेऊन त्यानें धनुष्यास बाण लावून मोठ्या
दांत बळकटीनें तें धनुष्य कानापावेतों नेण्याच्या अगोदर त्याचा दम िुंटला व धनुष्यबाणास छातीवर

घेऊन तो आपले आपण सर्ेमध्यें उताणा पडला. पुढें राम, लक्ष्मण व सीता वनवासाला गेले असतां तेथें
त्यांस शूपण
ष िा नावाच्या स्त्रीची अप्रततष्ठा केल्यामुळें ततच्या र्ावास राग येऊन त्यानें त्याचा सूड

उगववण्याच्या इराद्यानें आपल्याजवळील एकास सव
ु णषमय मग
ृ करुन सीता पंचवटींत होती, त्या द्रठकाणीं
त्यास पाठववलें . यावरुन मग
ृ ाच्या दे िणेपणास सीता लबु ध होऊन ततनें हट्टानें रामास त्याला धरावयास
पाठववला; नंतर कांहीं वेळानें रामासारिी वाणी त्या मग
ृ वेर्धारी राक्षसानें कपटानें केली व ती रामाची

वाणी समजन
ू सीतेनें रामचंिाचा शोध काढण्याकररतां लक्ष्मणास पाठववलें असतां ती एकटी आहे , असें
पाहून रावणानें संन्याशाचें सोंग घेऊन सर्क्षा मागतांना सीतेस कोंकरासारिी िांद्यावर टाकून आपल्या
शहरीं त्वरे नें तनघन
ू गेला. यावरुन रावणाच्या उरावर पडलेलें धनष्ु य त्याच्या उरास दडपन
ू चेपणारया र्द
ू ेव
परशुरामाच्या आयुधाचा घोडा करुन िेळणारया जानकीस कोंकरासारिें सहज िांद्यावर टाकून पळण्यास

रावण त्याच वेळीं कसा समथष झाला ? व दस
ु रें असें कीं, रावण हा मानवाव्यततररक्त तनराळी जात होती, तर
जनकराजानें या परजातीच्या रावणास आपल्या मुलीच्या स्वयंवराच्या समारं र्ास येण्याचें आमंत्रण केलें

नसतें कारण, रावणानें धनुष्याला बाण लावण्याची प्रततज्ञा जर पूणष केली असती तर जानकीस
रावणाबरोबर लग्न लावून त्याचा संसार लरावा लागला असता; यास्तव रामाची व राक्षसाची जात तनराळी

होती, असें म्हणणें हें ककती अश्लाघ्य आहे . तर यावरुन असें ससद्ध होतें कीं, रामायणांतील इततहास त्या
वेळच्या गप्पाड्या नाटक्यांनीं केवळ लोकांची मनें ररझवण्याकररतां कल्पून रगचला असावा. या सवाषत
नीतीचा गंधसुद्धां नाहीं असें मला वाटतें .

यशर्िंत.प्र.—लोर्ी रावणाववर्यीं गोष्ट या वेळीं एक बाजूल ठे वा. परं तु सात्वीक एकपस्त्न, एकवचनी अशा
रामचंिाववर्यीं एिादी असंर्वनीय गोष्ट रामायणांत असल्यास सांग पाहू.

जोतीरार्.उ.—एकपस्त्न, एकवचनी, एकबाणी, रामचंिानें अद्रहमद्रहच्या स्त्रीस मकषटव्दारें वचनानें
ववर्यसुिाची थाप दे ऊन ततच्या पतीचा ववश्वासानें घात करववला; परं तु रामचंिानें आपलें वचन पुरें
करण्याच्या पूवीं ततचा पलंग भ्रमरांकडून कोरुन पोंकळ करववला. आणण त्या रांडमुंड र्ोळ्याबापुडीस द्रदलेले

वचनाचा र्ंग करुन घरीं तनघून गेला. त्याचप्रमाणें फळें , पाला िाऊन शेपटें हालवून चेष्टा करणारया

वानरांचें रामचंिानें दळ कसें उर्ें केलें ? व त्यांपैकीं मारुती नांवाचा वानर यानें सीतेबरोबर र्ार्ण करुन
अठरा क्षौणी दळर्ारासह रावणाच्या बागेची रिवाली करणारया ज
बागेची रिवाली करणारया जंबम
ु ाळी सरदाराचा यद्ध
ु ामध्यें मोड केला व त्यानें आपलें पच्
ु छ वर करुन त्यास
आपल्या पायािालीं तुडववलें हें समयास अनुसरुन त्यानें बरें केलें . परं तु हल्लीं जंबुमाळी मानव

सरदाराच्या हातांत नगवी तरवार न दे तां िप
ु े दे ऊन जागगजाग मकषटांच्या दगड धातूच्या मूती

करुन त्यांवर तेल शेंदरू िरबडून त्यांची आराधना कररतात व तसेंच कंु र्कणाषचा आहार व तनिा
यांववर्यीं इततहासकत्याषनें बरीच मीठसमरची लावून पाल्हाळ केला आहे , परं तु रावणाचें अंगावर

पडलेलें, त्याचे उरास चेपणारें धनुष्य सहज हातांत धारण करुन युद्ध करणारा ब्रह्मराक्षस परशुराम
काय काय िात होता, याववर्यीं कांहींच उल्लेि केला नाहीं, याववर्यीं इततहास कत्याांच्या

कारस्थानीचा फार आचंबा वाटतो. त्याचप्रमाणें इंिजीताचें शीर सुलोचनेच्याच हातावर येऊन कसें

पडलें ? या सवाांवरुन रामायणांतील एकंदर सवष इततहास केवळ माकडचेष्टा असन
ू एिाद्या र्ंगड
मनष्ु यानें हें कल्पनेनें सलद्रहलें आहे म्हणन
ू सहज ससद्ध कररतां येईल. यांत नीततचा लव आहे
म्हणन
ू आम्हास दािववता येणार नाहीं.

यशर्िंत.प्र.—आतां र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी असंर्वनीय आहे त; त्या सवाांववर्यीं येथें थोडासा
उल्लेि करुन दािवाल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी असंर्वनीय आहे त; त्यांपैकीं तम
ु च्या माद्रहतीस्तव,
नमुन्यासाठीं कांहीं गोष्टींचा येथें उल्लेि करुन दािववतों अततशय तामसी, गळ्यांत रुं डमाळा

धारण करणारया सशवाच्या प्रसादें करुन दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाला मनुष्यांचीं शंर्र, हत्तींचीं शंर्र
आणण घोड्यांचीं शंर्र अशीं तीनशें मुिें असून त्यास हजार हात व दोन पाय मात्र होते. तर

यावरुन दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाच्या शरीराचे रचनेववर्यीं ववचार केला असतां रावणाववर्यीं कांहींच
अचंबा वाटत नाहीं. एके वेळीं गोकुळांत अततशय पजषन्यवस्ृ ष्ट होऊं लागल्यामुळें एकंदर सवष

गोपाळांसह गांवचे लोक गर्षगळीत होऊन र्यर्ीत झाले व त्या सवाषस अद्भत
ु चमत्कार करुन

दािववण्याकररतां अवतारी दे वबापा कृष्णाजीनें ( मारुती माकडासारिा िोणागगरी ) गोवधषन पवषत
उचलून त्यास आपल्या हाताच्या करांगळीवर घेऊन सवष लोकांचा बचाव केला. त्याचप्रमाणें

यमुनेच्या डोहांत बुडी मारुन कासळया सपाषचा परार्व केला आणण आपण यशस्वी होऊन त्याचे

पाठीवर उर्ा राहून मोठ्या शेिीनें तोंडानें पुंगी वाजवीत वाजवीत डोहाच्या बाहे र तनघाला, या सवष
असंर्वनीय गोष्टी कोणाच्यानें िरया म्हणवतील ?
यशर्िंत.प्र.—र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी आपल्या सवाषच्या तनमीकाच्या नांवाला बट्टा
आणण्यासारख्या आहे त. त्या सवाांववर्यीं इत्थंर्ूत वणषन केल्यास सवष लोकांचे डोळे उघडणार
आहे त.

जोतीरार्.उ.—प्रथम दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाच्या घरीं कृष्णानें ( ठें गू वामनासारिें ) ब्राह्मणाचें थेट
सोंग घेऊन त्याचा तनदष यपणें कपटानें वध केला, हें आपल्या सवाषच्या परम दयाळू तनमीकाच्या

नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन इतर मानवी धमाांतील लोकांपेक्षां एकंदर सवष आयाांच्या धमाांतील
ब्राह्मण लोक इतर अज्ञानी जनांबरोबर ठकबाज्या करण्याचा ववगधतनर्ेध मानीत नाहींत. दस
ु रें
असें कीं, कृष्णाजीनें आपल्या शेजारयापाजारयाच्या घरांतील दध
ू , दहीं व लोणी चोरुन िाल्लें .

आतां हा चोरी करण्याचा धंदा आपल्या परम न्यायी तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन

इतर धमाांतील लोकांपेक्षा आयषर्ट्ट ब्राह्मणांस चोरयामोरया करुन लांच िाण्याचा ववगधतनर्ेध वाटत
नाहीं. ततसरें असें आहे कीं, त्यावेळच्या रुढीप्रमाणें गवळ्यांच्या स्स्त्रया नग्न होऊन नदींत स्नान
करीत असतां अतत चावट कृष्णाजीनें त्या सवाांचीं, र्ामट्यासारिीं, लुगडीं व चोळ्या बगलेंत

मारुन कदं ब वक्ष
ृ ावर बसून त्या सवाांची तनलषज्जपणें मोठ्या हौसेनें मजा पाहात बसला; आता हा
तनलषज्जपणा आपल्या परम पववत्र तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यांवरुन इतर धमाांतील
लोकांपेक्षा एकंदर सवष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांस स्स्त्रयां बरोबर उद्धटपणा करुन त्यांची अमयाषदा
करण्याचा ववगधतनर्ेध वाटत नाहीं. चवथें असें कीं, कृष्णाजीस जरी सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट
नारी होत्या, तरी गवळ्याच्या राधा स्त्रीवर लपट होऊन ततचें मन भ्रष्ट केलें . हें त्याचें

व्यसर्चाराचें कृत्य आपल्या परम नीततमान तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन इतर
धमाांतील लोकांपेक्षां एकंदर सवष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांतील वेदवेत्ते शास्त्रीपंडीतास वेसवारांडांचें
गाणें बजावणें ऐकण्याचा व व्यसर्चाराचा बबलकूल ववगधतनर्ेध वाटत नाहीं. यासशवाय सवष

दग
ु ण
ुष संपन्न अष्टपैलू दे व अवतारी कृष्णाजीनें अनेक वेळां लबाडीनें नानाप्रकारच्या ठकबाजा करुन
अनेक लोकांच्या प्राणास र्वला व आपल्या सख्ख्या कंसमामा दै त्याचा वध केला, या सवाषवरुन

सवोपरी काळ्या रं गाच्या कृष्णाजीनें अजन
ुष ास गीतेमध्यें उपदे श केला आणण त्यांत त्यानें नीततचा
काय उजेड पाडला असेल तो असो. जसे:--

"लोका सािंगे ब्रह्र्ज्ञाि आपण कोरडे पाषाण"

यशर्िंत.प्र.—कृष्णाजी जर दे व जातीचा होता, तर त्याच्या सख्ख्या मामाची दै त्याची अवलाद कशी

झाली ? या सवाांवरुन माझ्या मतें इसापनीतत फार बरी द्रदसते. याववर्यीं तम
ु चें काय मत आहे ?
जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या बोलण्यांत व सलद्रहण्यांत कांहींच धरबंद नाहीं. तें आपल्या

मतलबासाठीं पाद्रहजेल तें करतील आणण वेळेस आपल्या सवाांच्या तनमीकाची सुद्धां कुकूचकू करुन
आपण स्वतुः वेदांती अहं ब्रह्म बनून िासे र्ूदेव होऊन बसण्यास चक
ु त नाहींत. इसापनीतींत
कोल्ह्याकुत्याषववर्यीं कस्ल्पत गोष्टी ऐकून मानवप्राणी सुनीततमान होतो. परं तु रामायण व

र्ागवतांतील कस्ल्पत माकडांसद्रह दं द
ु र्
ु ीसारख्या ववगचत्रं प्राण्यांववर्यीं गोष्टी ऐकून मानवप्राणी
कुनीतीच्या द्रठकाणीं रत मात्र होतात. आणण आपल्या अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या मुलांस

सुसशक्षण दे ण्याकररतां शाळा बांधण्याच्या कामीं िचष न कररतां, वाई, बनारस, प्रयाग, नासशक

वगैरे द्रठकाणीं राम-कृष्णांचीं दे वालयें बांधण्यांत अतोनात िचष कररतात. याला कोणीतरी नीतत

म्हणेल काय ? शूिांपासून व अततशूिांपासून कराचा पैसा घेत असत व तो पैसा लोकद्रहताकडे

िचष करण्याच्या ऐवजीं आपल्या कामाकडे व रामकृष्णांचीं दे वालयें बांधण्याकडे िचष करीत असत.
आतां हा एवढा अनथष कशावरुन म्हणाल तर र्ागवत व रामायण यावरुनच होय, हें सूक्ष्म
ववचारांतीं सहज कळून येईल.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन एकंदर सवष जगांत नीतीचें आचरण करणारे कोणीच नाहींत काय ?

जोतीरार् उ.—असें कसें म्हणतोस ? महं मदी धमाांत नीतीनें आचरण करुन आपल्या तनमीकास
संतोर् दे णारे बहुतेक आहेत.
यशर्िंत. उ.—एकंदर सवष मुसलमान लोकांनीं तर ककत्येक मूतीपूजक लोकांच्या जुलमानें सुंता करुन
त्यांस बाद्रटवलें म्हणूनच धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या हे वेिोर ग्रंथांत लेि सांपडतो, तो येणेप्रमाणें " न
नीचो यवनात्परुः" व मुसलमान लोकांचें कुराण समजू नये म्हणून त्यांनीं एक शास्त्र मानून
तनयम करुन टाककला तो असा--"न वदे द्यावनी र्ार्ां कष्टे प्राणगते अवप."

जोतीरार्.उ.—कृबत्रमी आयष र्द
ू े व नटांच्या अपमतलबी बनावट धमाषच्या पाशांत सांपडलेल्या बहुतेक
अज्ञानी मत
ू ीपज
ू कांचें कल्याण होण्यासाठीं ककत्येक धामीक जाहामदष मस
ु लमानांनी आपल्या
हातावर सशरें घेऊन तलवारीच्या जोरानें त्यांनीं आपल्यासारख्या त्यांच्या संत
ु ा करुन त्यांस

"बबससमल्ला द्रहर रद्रहमान तनरष द्रहम" असा महापववत्र कलमा पढववतात व त्यांस आपल्या सवाांच्या
सरळ सत्य धमषमागाषवर नेतात. कारण महमदी लोकांच्या पववत्र कुराणांत एकंदर सवष प्राणीमात्रांची
तनमाषणकताष िद्द
ु म्हणतात व त्या िद
ु ानें तनमाषण केलेल्या मानवांस एकमेक र्ांवंडांप्रमाणें

मातनतात. त्याचप्रमाणें एकंदर सवष मानवांस त्यांचे पववत्र कुराण वाचन
ू पाहण्याची व त्याचप्रमाणें
आचरण करण्याची मोकळीक आहे , तसेंच ते सवाांस आपल्या बरोबरीचे हक्क दे ऊन त्याजबरोबर
रोटी व बेटी व्यवहार सुरु करण्याची मोकळीक दे तात आणण अिेरीस त्या सवाांस आपल्या

सवाांच्या िद्द
ु तनमीकाचे आर्ार मानण्याकररतां मद्रहझीतींत आपल्याबरोबर घेऊन बसतात.

यशर्िंत. प्र.—एकंदर सवष मानवांनीं एकमेकांस र्ावंडांसारिे मानून त्याप्रमाणें आचरण करावें

म्हणून त्यांच्या पववत्र कुराणांत जर लेि आहे , तर त्याचप्रमाणें आयाांचे अथवष वेदांतसुद्धां तसल्या
प्रकारचा श्र्लोक आहे , तो पुढें दे तों.

श्लोक

सहृदयिं सिंर्िस्य अवर्व्दे ष कृणोसर्र्ः

अनयोनयिं असभहयवत र्त्सजातिं इर्ाध्नया ।
अिुव्रतः वपतुः पुरो र्ारा भर्तु सम्र्िः

जायापत्ये र्धर्
ु ाांत र्ाचिं र्दतु शािंनतर्ाि ।

र्ा भ्राता भ्रातारिं त्व्दषद र्ास्र्सारिं उतस्र्सा
सिंम्यिंचः सव्रतः भूत्र्ा र्ाचिं र्दत भद्रया ।

अर्व—एक मनानें व एक अंतुःकरणानें तुम्हीं राहावें , कोणी कोणाचा व्दे र् करुं नये. नुक्तें च

जन्मलेलें आपलें वत्स पाहून ज्याप्रमाणें गाईस आनंद होतो, त्याप्रमाणें तुम्हीं परस्परांवर प्रेम
करा. पुत्रानें वपत्याची आज्ञा पालन करावी. मातेशीं एक मनानें बागावें . पत्नीनें पतीशीं ऐक्याने

राहून त्याजशीं सवषदा मधूर र्ार्ण बोलावें . बंधर्
ु गगनीमध्यें कोणत्याही प्रकारचा व्दे र्र्ाव नसावा.
अशाप्रकारें गोड बोलून ऐक्य रक्षण करावें .

जोतीरार्.प्र.—त्यांनीं या वेळेस पुढें आणलेला तशाप्रकारचा अथवष वेदांत जर श्र्लोक होतो, तर

तनदष य आयाांच्या कारकीदींत शूिाद्रद अततशूिांसह म्लें च्छ वगैरे लोकांस तनराळे सर्न्न जातीचे
समजून तुच्छ मानून त्यांचा छळ करण्याची वद्रहवाट आपले आपण पडली असावी काय ?

यशर्िंत.प्र.—पूवींपासून आजतागातयत धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं आपल्या अपववत्र सोवळ्यात वेदांस छपवून
ठे ववलें होतें म्हणून असा अनथष घडून आला.

जोतीरार्.उ.—पुवीं धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मणांच्या कारककदींत दासानुदास केलेल्या शूिाद्रद अततशूिांस

त्यांच्या वेदांतील एका शबदसद्ध
ु ां ऐकंू दे त नसत आणण या तनुःपक्षपातत इंग्रज बहाद्दरांच्या राज्यांत
वेदांतील वाक्यें बापड्
ु या लोटन िबत्र
ु ासरिी तच्
ु छ मानलेल्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचे चरणाजवळ

गडबड लोळावयास धत
ू ष आयाांनीं लावलीं आहे त, आतां त्यांची वेदरुपी काळी गचंधी आम्हां शि
ू ाद्रद
अततशि
ू ामध्यें नको.

यशर्िंत.उ.—तें कसें कां होईना, परं तु आपल्या धमषशील जाहांमदष मस
ु लमानांनीं, शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस
धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या कृबत्रमी दासत्वांतन
ू कां मक्
ु त केलें नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं आपल्या सोवळ्यांत लपवून ठे वलेल्या त्यांच्या वेदाचा तपास काढून
त्यांतील एकंदर सवष िोटसळपणा तपासून शूिाद्रद अततशूिांस मुसलमान करुन त्या सवाांस

आपल्यासारिा पववत्र मानवी अगधकाराचा उपर्ोग घेण्यास लावले नाहीं म्हणून असा अनथष घडून
आला, ही सवष बेफाम मुसलमानांची चक
ू आहे म्हणून मी कबूल कररतों.

यशर्िंत.प्र.—धत
ू ष आयष र्ट्ट केवळ मूठर्र असतां त्यांचे वेद तपासून पाहाण्यास तुमचे जाहांमदष
मुसलमान लोक आयष धमाांतील अतत कोपीष्ट ऋर्ी मंडळाचे शापास भ्ट्याले असावे.

जोतीरार्.उ.--मुसलमान लोक जर त्यांच्या धत
ू ष आयष ऋर्ींच्या शापास सर्णारे असते, तर त्यांनीं
सोरटी सोमनाथाच्या मूतीचे तुकडे तुकडे केले नसते. परं तु ते थोडेसे ऐश्वयाषच्या मदांत बेफाम
झाले असतां अतत पटाईत मुकंु दराज, ज्ञानोबा, रामदास वगैरे ब्रह्मवंद
ू ष साधन
ूं ीं
ृ ांतील महाधत

कस्ल्पत र्ागवतांतील कावेबाज अष्टपैलू काळ्या कृष्णानें कुतकषर्रीत गीतें त पाथाषस उपदे श

केलेला मात्र उचलून त्यांनीं प्राकृत र्ार्ेंत वववेकससंध,ु ज्ञानेश्वरी, दासबोध वगैरे अनेक प्रकारचे

थोतांडी ग्रंथ रचन
ू त्या सवाांचे कपटजालांत अक्षरशुन्य सशवाजीसारख्या महावीरास फसवून त्यास
मुसलमान लोकांचे पाठलाग करावयास लाववलें . यामुळें मुसलमान लोकांस एकदं र सवष महाधत
ू ष

आयाांचे कूट बाहे र पाडण्यास फुरसतच झाली नाहीं. असें जर नाहीं म्ह्णावें , तर मुसलमान लोक
या दे शांत येण्याच्या संधीस धत
ू ष आयष मुकंु सराजास शूिाद्रद अततशूिांची दया येऊन त्यानें

त्याजकररतां प्राकृत वववेकससंद ु त्याचवेळीं कां केला ? यांतील कावेबाजी अशी आहे कीं, अज्ञानी
शूिाद्रद अततशूिांनीं मुसलमान होऊन धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या मतलबी धमाषची फटफजीती करुं नये.

सारांश—मुसलमान लोकांस ह्या महाधत
ू ष आयष ब्राह्मणांचें कूट बाहे र पाडण्यास जर फुरसत झाली
असती, तर त्यांनीं त्यांच्या वेदांसह एकंदर सवष पुस्तकांच्या वपंजारयासारख्या फुसड्या फुसड्या
करुन उधडून त्यांची धळ
ु धाणी केली असती.

यशर्िंत प्र.—मुसलमानासारिे धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मण त्यांचे पववत्र वेद बाहे र काढून एकंदर सवष

मानवी प्राण्यांस वाचन
ू पाहाण्याची मनाई कां कररतात ? यांतील इंगीत काय आहे हे आम्हांस
कळवाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्. उ.—धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं आजपावेतों मोठी कावेबाजी करुन त्यांनीं आपले िल्लड

जुनाट वेद बाहे र काढले नाहींत, म्हणून त्यांस शूिाद्रद अततशूिांबरोबर मोठ्या शेिानें पोकळ पत्राप
कररतां येती. धत
ू ष आयाांनीं जर वेदांची र्ार्ांतरें करुन सवष लोकांत प्रससद्ध केलीं असतीं, तर एकंदर
सवष शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांसह म्लें च्छ वगैरे लोकांनीं धत
ू ष ब्राह्मणांची हुरयाहुरया करुन त्यांस
मांगामहारांचीं कामें हौसेनें करावयास लावलीं असतीं. कारण धत
ू ष आयष ब्राह्मणांनीं या

बसलस्थानांत जेव्हां जेव्हां स्वारया केल्या, तेव्हां तेव्हां आयाषनीं येथील मळ
ू च्या क्षबत्रयांस कसकसे
रसातळीं घालन
ू त्या सवाांस कसकस त्रास द्रदला, याववर्यीं त्यांच्या वेदांत कोठे कोठे मागमस
ू

लागतो; व यावरुन एकंदर सवष शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस आयाांचें कपट समजल्याबरोबर ते त्यांच्याबरोबर
चोरुन छपन
ू रोटीव्यवहार न कररतां त्यांची सावलीसद्ध
ु ां आपल्या अंगावर पडूं दे णार नाहींत असें

मी िात्रीनें र्ववष्य कररतों. पाण्यांत वेदरुपी म्है स आणण ततचें मोल धत
ू ष आयषर्ट्ट कसें कररतात,
ही कोणत्या गांवची नीतत म्हणावी ?

यशर्िंत प्र.—सारांश—यावरुन तुमच्या मतें नीतत तरी कशास म्हणावी ?

जोतीरार्. उ.-- आपल्या सवाांच्या तनमीकास संतोर् दे ण्यसाठीं सावषजनीक सत्याचें र्य मनीं धरुन
जो कोणी इतर मानव बांधवांबरोबर आचरण करील, त्यास नीतत म्हणावी; मग तो णिस्ती असो,
महमदी असो, सत्यशोधक समाजीयन असो अथवा एिादा गावंढेकरी अज्ञानी असो.
तकव

गुिंडीरार् धोंडीरार् प्रर्ाशी. प्र.— तकष या शबदाचे ककती अथष होतात ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.— तकष या शबदाचे तीन प्रकारचे अथष होतात. पद्रहला प्रकार—प्रत्यक्ष
कत्याषवरुन कमाषचें आणण कमाषवरुन कत्याांचें ज्ञान होतें तें . ततसरा प्रकार—अनेक गोष्टींववर्यीं

अनेक प्रकारचे मात्र अंतुःकरणाचें आकार म्हणजे तरं ग होतात, ज्यामध्यें तनश्चयरुपता असत
नाहीं.
गुिंडीरार्.प्र.—पद्रहला प्रकार—कत्याषवरुन कमाषचें आणण कमाषवरुन कत्याषचें ज्ञान होतें तें कसें ?

जोतीरार्.उ.—कातणीनें जाळें केलें , पाकोळीनें कोठें बांगधले आणण मनुष्यानें शस्त्र केलें या वाक्यांत
जाळें , कोठें आणण शस्त्र यांचे कते कातन, पाकोळी आणण मनुष्य व त्याचप्रमाणें कातन, पोकळी
आणण मनुष्य यांचें कमष जाळें , कोठें आणण शस्त्र होत, असें ज्ञान होतें .

गुिंडीरार्.प्र.—दस
ु रा प्रकार—पदाथाषच्या लक्षण दशषनावरुन कमाषचें जें ज्ञान होतें तें कसें ?

जोतीरार्.उ.—आपणांस कत्याांच्या लक्षणावरुन कमाषचें ज्ञान होतें . यावरुन त्यांचे कते अदृश्य
असावेत असें अनुमान होतें . जसें—वायूनें जहाज बुडालें , बबजेनें मनुष्य मेला आणण मनानें कुतकष

घेतले या वाक्यांत जहाज, मनुष्य आणण कुतषक यांचे कते वायु, ववज आणण मन होत व

त्याचप्रमाणें वाय,ू ववज आणण मन ह्यांचें कमष जहाज, मनुष्य आणण कुतषक होत. असें ज्ञान होतें .
गुिंडीरार्.प्र.—ततसरा प्रकार—अनेक गोष्टीववर्यीं अनेक प्रकारचे जे अंतुःकरणाचे आकार म्हणजे
तरं ग होतात, ज्यामध्यें तनश्र्चयरुपता असत नाहीं. त्याववर्यीं कसें ?

जोतीरार्,उ.—ज्यामध्यें कत्याषवांचन
ू कमष असतें व त्याच्या साक्षात्काराववर्यीं अथवा लक्षणाववर्यीं
कांहींच ज्ञान होत नाहीं. जे पहावें तें सवष अनुमानानें वाटे ल तसें र्ंगडासारिें स्वकपोलकस्ल्पत
केलेलें असतें , त्याववर्यीं महार्ारतांतील धत
ू ष आयषर्ट्टांनीं अज्ञानी जनांपासून आपला मतलब
साधन
ु द्रहत होण्यासाठीं आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या जागीं लटकेच अष्टपैलू बाळबोध

काळ्या कृष्णास कल्पन
ू त्यानें लोर्ी अजन
ुष ास बोध केला होता, ज्यास गीता म्हणतात व पढ
ु ें
कांहीं काळानें जेव्हां जाहांमदष मस
ु लमान लोकांचें या दे शांत राज्य झालें तेव्हां अज्ञानी शि
ू ाद्रद

अततशि
ू पववत्र कुराणांतील सावषजनीक सत्य पाहून मस
ु लमान होऊं लागतील, या र्यास्तव धत
ू ष
दे शस्थ आळं दीकर ज्ञानोबानें तो गीतें तील बोध उचलन
ू त्याच्यावर ज्ञानेश्वरी नांवाचा ग्रंथ केला.
तो सवष अक्षरशुः वाचन
ू पाद्रहल्याबरोबर धत
ू ष आयष धमाांचे पाचपेचीं आंधळें र्ारुड सवष लोकांच्या
ध्यानांत सहज येईल ?

गुडीरार्.प्र.—त्याववर्यीं येथें थोडक्यात वववेचन करण्याची कृपा कराल तर बरें होईल.
ज्ञािेश्र्री, बाराचा अध्याय

जोतीरार्.उ.—ज्ञानेश्र्वरी अध्याय १२ वा ॥ जो सवष र्ूतांचे ठायीं ॥ व्दे र्ातें नेणेगच कांहीं ॥ आप-पुरु
जया नाहीं ॥ चैतन्या तन्या जसें ॥ १ ॥ असा िरोिरच समज जर बाळबोध कृष्णाजीचा होता,
तर त्यानें पांडवांस मदत करुन त्यांच्या हातून कौरवांचा मोड करवून त्यांचा सत्यानस करववला

नसता. हें जें त्याचें करणें आपल्या सवाांच्या तनमीकास तर शोर्णार नाहींच; परं तु त्यानें तनमाषण
केलेल्या जंगली रानवट मानवांससुद्धां तसें करणें आवडणार नाहीं. ॥ उत्तमातें धररजें ॥ अधमातें
अव्हे ररजे ॥ हें कांहींच नेणीचे ॥ वसुधा जेवी ॥ २ ॥ असा िरोिर समज जर बाळबोध

कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें धमषराजास मान दे ऊन त्याचा सवोपरी सत्कार केला नसता. हें त्याचें
पक्षपाती आचरण जंगली मानवांससुद्धां आवडणार नाहीं. ॥ गाईची तर्
ृ ा हरुं ॥ व्याघ्रा ववर् होऊन
मारुं ॥ ऐसे नेणेगचगा करुं ॥ तोय जैसे ॥ असा िरोिर समज तर बाळबोध कृष्णाजीचा होतो,

तर त्यानें काळीयाचें मदष न केलें नसतें . ॥ तैसी अवगधया र्ूतमात्री ॥ एकपणें जया मैत्री ॥ कृपेसी
धात्री ॥ आपण जो ॥ ५ ॥ असा िरोिर समज तर बोधबोध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें

सशशुपालाशीं लग्न होणारया रुक्मीणीस चोरुन नेऊन ततजबरोबर राक्षसवववाह लववला नसता. ॥

आणण मी हें र्ार् नेणे ॥ माझें कांद्रहची न म्हणे ॥ सुि दुःु ि जाणणे ॥ नाहीं जया ॥ ६ ॥ असा
जर िरोिर समज बोधबाध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें िौपदीवस्त्रहरणाच्या वेळीं बहुरुप्यासारिें
कपटानें िौपदीस साह्य केलें नसतें . ॥ वार्ीयेवीण सागरु ॥ जैसा जळें तनर्षरु ॥ तैसा तनरुपचारु
॥ संतोर्ी जी ॥ ७ ॥ असा िरोिर समज जर बाळबोध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें

कालपवनाचा कपटानें वध करववला नसता. हें त्याचें कृत्य जंगली रानवट मानवाससुद्धां सुचलें
नसतें. ॥ व्यापक आणण उदास ॥ जैसें कां आकाश ॥ तैसें जयाचें मनास ॥ सवषत्रगा ॥ ९ ॥

िरोिर व्यापक जर बाळबोध कृष्णाजीचें मन होतें , तर त्याचा प्रद्युम्न नामक पुत्र तेव्हां शंबर

नामक दै त्यानें चोरुन नेला तेव्हां त्याचें व्यापकत्व झोपी गेलें होते काय ? व त्यानें नरकासुराच्या
सात हजार पुत्रांसह त्यास माररलें हें कसें ? ॥ संसार व्यथष कफटला ॥ जो नैराश्यें बबनटला ॥
व्याधा हातोनी सुटला ॥ ववहं गम जैसा ॥ १० ॥ अशी जर बाळबोध कृष्णाजीची आयष

संन्याशासारिी वस्ृ त्त होती, तर त्यानें सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट नारींबरोबर मजा मारुन

यादवकुळांत संतती वाढवन
ू त्या सवाांची यादवी करुन आपसांत नाश करववला नसता. ॥ जो

आत्मलार्ासाररिें ॥ गोमटें काद्रहंगच न दे िे ॥ म्हणोतन र्ोग ववशेिें ॥ हरीिेना जो ॥ ११ ॥
पद्रहल्या ओवीपासन
ू सातव्या ओवीपयांत ववचार केला असतां, केवळ पोकळ आत्मज्ञान करुन
घेतल्यानें आत्म्याचा उद्धार होऊन त्याची सद्गती होते, परं तु त्याच्या आत्म्यास उदयास

आणणारया दे हास काय लार् प्राप्त होणार ? याववर्यीं कृष्णाजींनीं गीतें त कांहींच म्हटलें नाहीं हें

कसें ? कारण, दे हच जर नसता तर आत्मा बबचारा कोठून आला असता ? ॥ कां घरीगचया उजेड
करावा ॥ परणिया अंधार पाडावा ॥ हें नेणेगच गा पांडवा ॥ दीप जैसा ॥ १७ ॥ परं तु द्रदव्याच्या
बुडािालीं अंधार असतो हें बाळबोध कृष्णाजीस कसें माहीत नव्हतें ; कारण त्या वेळीं पारदशषक
बबल्होरी हं ड्या नव्हत्या. ॥ जो िांडावया घाव घाली ॥ कां लावणी जयानें केली ॥ दोघा एकगच
साउली ॥ वक्ष
ृ दे जैसा ॥ १८ ॥ या जगांत ककत्येक ववर्री झाडें आहे त आणण त्यांच्या योगानें

तळें वगैरयांतील पाणी बबघडतें व तें ववर्ारी पाणी प्याल्याबरोबर तनरपराधी जनांस ववकार करुन
त्यांचा प्राण घेतें, हें कसें ? ॥ नातरी इक्षुदंडु ॥ पासळ तया गोडू ॥ गाळी तया कडू ॥ नोहे गच
जेवीं ॥ १९ ॥ माळी उसाच्या लावण्या करुन त्यास जेव्हां पाणी दे तात, तेव्हां ते माळ्यांच्या

डोळ्यांस पानाचे सपके मारुन त्यांचे डोळे बबनाकारण घायाळ कररतात, हें कसें ? ॥ ततही ऋतु

समान ॥ जैसे का गगन ॥ तैसा एकगच मान ॥ सशतोष्णी जया ॥ २१ ॥ आकाशांत जसजसें उं च
जावें, तसतसें जास्ती शीत अनुर्वास येतें. याववर्यीं बाळबोध कृष्णाजीस अनुर्व नव्हता काय ?
॥ माधय
ु ें चंद्रिका ॥ सररसी रायारं का ॥ तैसा जो सकसळका ॥ र्ूता समू ॥ २३ ॥ चंिाच्या

संबंधानें जेव्हां समुिास र्रत्या व ओहोट्या येतात तेव्हां तनत्य ककती ककटकांचा नाश होतो,

ह्याववर्यीं बाळबोध कृष्णाजी माद्रहती नसावी काय ? ॥ अघववया जगा एक ॥ सेव्य जैसें उदक

॥ तैसे जयाचे तीन्ही लोक ॥ आकांक्षक्षती ॥ २४ ॥ पवी
ृ वींतील ज्यास उदक रॉक आईल म्हणतात

त्याचे ततन्ही लोक सेवन करण्यास इस्च्छत नाहींत, हें कसें ? ॥ जो यथालर्ें संतोिे ॥ अलार्े न
पारुिे ॥ पाऊसेवीण न सुके ॥ समुि जैसा ॥ २७ ॥ पजषन्याची अनावस्ृ ष्ट झाल्यामुळें समुि कांहीं
वाढत नाहीं, तो दोन्ही वेळेस सारिा समान असतो, हें कसें ? ॥ आणण वायुसस एके ठायीं ॥

बबढार जैसे नाहीं ॥ तैसा न धरीच कांहीं ॥ आश्रम जो ॥ २८ ॥ वायु र्रीव वस्तूंच्या द्रठकाणीं

रहात नाहीं; परं तु तो एकंदर सवष पोकळींत आश्रम करुन राहतो, हें तनवीवाद आहे . ॥ हें ववश्वगच

माझें घर ॥ ऐशी मती जयाची स्थीर ॥ ककंबहुना चराचर ॥ आपण जहाला ॥ २९ ॥ मग यावररद्रह
पाथाष ॥ माझ्या र्जनीं आस्था ॥ तरी तयाते मी माथां ॥ मुकूट करी ॥ ३० ॥ स्थीर मतीनें

ववश्व हें आपलें घर मानन
ू , ककंबहुना जो कोणी मानवप्राणी चराचर जर झाला, तर त्यानें पोंकळ
कृष्णाच्या र्जनाची आस्था तरी कशासाठी करावी ? कारण त्याचें ह्याच अध्यायांतील पाद्रहल्या
ओवीपासून सातव्या ओवीपयषत आचरण जर सतत कायम रहातें , तर त्यांत पाप अथवा पुण्य
आचरल्यानें कांहींच कमज्यास्ती होत नाहीं.

ज्ञािेश्र्री, तेरार्ा अध्याय

तेराव्या अध्यायांतील सातव्या व आठव्या ओवींतला असर्प्राय ज्या कोणास सवषज्ञता
आल्याबरोबर त्याचा मद्रहमा वाढे ल, या र्यास्तव त्यानें वेड्याचें सोंग घेणें व त्यानें आपला
चतरु पणा आवडीनें लपववण्यासाठीं वपसा होणें , हें बाराव्या अध्यायांतील दस
ु रया ओवीस अगदीं

ववरुद्ध आहे . तेराव्या अध्यायांतील ववसावी ओवी ॥ तरी अद्रहंवसा बहुतापरी ॥ बोलाली असें
अवधारी ॥ आपल्
ु या मतांतरी ॥ तनरुवपली ॥ २० ॥ असे शबद वापरले नसते व यावरुन जगांतील
इतर धमाषववर्यीं बाळबोध कृष्णाजीस कांहींच माहीत नव्हतें , असें ससद्ध होतें . कारण तसें असतें
तर कृष्णाजीनें “ आपुल्या मतांतरी तनरुवपली ॥” असें शबद वापरले नसते व त्याचप्रमाणें धत
ू ष

आयाांचे मीमांसा ग्रंथांतील आधार त्यानें पुढें केला नसता. बाराव्या अध्यायांतील ॥ हें ववश्र्वची

माझे घर ॥ ऐशी मती जयागच स्थीर ॥ ककंबहुना चराचर ॥ आपण जहाला ॥ २९ ॥ असें असतां
तेराव्या अध्यायांत ॥ अहो वसती धवळारे ॥ मोडूनी केली दे ऊळी दे व्हारे ॥ नागुतन व्यव्हारे ॥ गवादी

घातली ॥ ३१ ॥ यावरुन अष्टपैलू कृष्णाजी तनवळ मूतीपूजक होता, असें ससद्ध होतें . बाराव्या अध्यायांतील
पद्रहल्या ओवीपासून सातव्या ओवीपयांत आयाांच्या दे वाचें आचरण जर ठाम आहे , तर काळाच्या मुिांत

जाणत्या धत
ू ष आयष मानवांस गुरु करण्याचें काय प्रयोजन ? तेराव्या अध्यायांतील ॥ स्वसशिराचा र्ारु ॥

नेणें जैसा मेरु ॥ कीं धरा यज्ञ सुकरु ॥ वोझे न म्हणे ॥ ७९ ॥ सूकर यानें आपल्या दांतावर पवी
ृ वी
धरली त्यावेळीं त्यास कांहीं ओझें झालें नाहीं व त्याचप्रमाणें सूकराचा धाकटा र्ाऊ कृष्णाजी यानें

गोवधषन पवषत उचलून त्यास आपल्या करं गळीवर धरला तेव्हां त्यास ओझें झालें नाहीं. यांत नवल
तें कोणतें ? ॥ उदतयजतां बोधाकाष ॥ बुद्धीचा डाळ सास्त्वका ॥ र्रोतनया त्यंबका ॥ लािोली वाहे

॥ ११० ॥ ही बाराव्या अध्यायांतील साहाव्या ओवीस अगदीं ववरुद्ध आहे . ॥ मत
ृ जैसा शंग
ृ ाररला ॥
गाढव तीथीं न्हाणणला ॥ कडू दध
ु ीया माणिला गुळें जैसा ॥ १४४ ॥ गाढवानें जर तीथीं स्नान
केलें , तर त्यास कांहीं पववत्रता येत नाहीं. यावरुन धत
ू ष आयाांतील ततथाषचा बडीवर तों काय ?

सारां-सुज्ञ जनांस माद्रहती होण्याकररतां नमुन्यासाठी आयष ज्ञानोबाचे ज्ञानेश्र्वरींतील तनराधार तकाांचे
फारच थोडे वेंच घेऊन त्यांचें कामापुरतें िंडण करुन हा ववर्य येथें तूतष संपववतों.
दै र्

॥ र्िा त्र्ािंधच रे पर्
व िंचीत केलें ॥ तयासाररखें भोगणे प्राप्त झालें ॥ ८ ॥
ू स

--रार्दास

गणपतरार् दयावजी र्ोरात. प्र.—दे वाचे कोणते प्रततशबद आहे त ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले. उ.—दै वास नशीब, प्रालबध, प्राक्तन, संगचत, रती, सुकृत, लल्लाटरे र्ा,

ब्रह्मसलणित असे अनेक प्रततशबद आहे त. याववर्यीं उदाहरणें —एिाद्या आईबापानें आपल्या मुलास
ववद्या सशकण्याची गोडी नसता, त्यास दरु ाग्रहानें त्याच्या मनाववरुध शाळें त घालून त्यास अभ्ट्यास
करावयास लाववलें; तथावप त्यास स्वर्ावतुः ववद्या सशकण्याची मुळींच गोडी नसल्यामुळें, तो

अववव्दान तनपजल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, ववद्या सशकणें हें

त्याच्या दै वांतच नव्हतें . त्याचप्रमाणे एिाद्या आईबापानें मल
ु ास ववद्या सशकण्याची गोडी असतां
त्यास शाळें त पाठववण्याचा प्रयत्न जरी केला नाहीं, तथावप त्यानें आपण होऊन शाळे त जाऊन
ववद्या संपादन केल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणंू लागतात कीं, ववद्या सशकणें हें
त्याच्या दै वांतच होतें . एिाद्या कारागगरानें सशल्पशास्त्र वगैरे ववद्येमध्यें परु ती माद्रहती करुन

घेतल्यासशवाय आगगाडी करण्याची कल्पना करुन ती तयार करुं लागल्यामळ
ु ें त्याचा सवष पैसा
िची पडून त्याची सवोपरी नुकसानी झाल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणंू लागतात
कीं, आगगाडी तयार करुन त्यामध्यें यश समसळवणें हें त्याच्या नशीबांतच नव्हतें . त्याचप्रमाणें
एिाद्या कारागगरानें सशल्पशास्त्र वगैरे ववद्येमध्यें चांगली पूणष माद्रहती करुन घेतल्यानंतर

तनववषघ्नपणें आगगाडी तयार केल्याबरोबर, त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं,

आगगाडी तयार करतां येणें हें त्याच्या नसशबांतच होतें . एिाद्या व्यापारयानें व्यापारववर्यीं
बबलकूल माद्रहती करुन न घेतां, त्यानें व्यापार करण्याचें काम सुरु करतांच त्यामध्यें त्याची

सवोपरी नुकसानी झाल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, व्यापारामध्यें यश
समळीवणें हें त्याच्या प्रालबधांमध्येंच नव्हतें . त्याचप्रमाणें एिाद्या मनुष्यानें व्यापारासंबंधीं माद्रहती
करुन घेण्यासाठीं एिाद्या वाकबगार व्यापारयाच्या दक
ु ानीं उमेदवारी करुन त्याववर्यीं चांगली

माद्रहती करुन घेतांच तो व्यापार करुं लागल्याबरोबर त्यास यश येऊं लागतें . यामुळें त्याजववर्यीं
सवष लोक त्यास असें म्हणूं लागतात कीं, व्यापारामध्यें यश समळणें हें त्याच्या प्रालबधांतच होतें .
एिाद्या आईबापांस चोरी करण्याची संवय असल्यामुळें त्यांचीं मुलेंद्रह त्यासारिीं चोर तनपजून

त्यांस अिेरीस काळें पाणी अथवा फाशीच्या सशक्षा झाल्याबरोबर त्यांजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं
लागतात कीं, कालेंपाणी अथवा फांशीची सशक्षा होणें हें त्यांच्या प्राक्तनांतच होतें . त्याचप्रमाणें
एिाद्या मुलाचे आईबाप स्वर्ावानें सदगुणी असल्यामुळें त्यांची मुलेंद्रह त्यासारिी सदगुणी

तनवडतांच त्यांस मोठमोठ्या सरकारी हुद्याच्या जागा समळून त्यांचा लौकीक होणें हें त्यांच्या
प्राक्तनांतच होतें . एिादा राजानें लढाईसंबंधी सवष सामगय
ू ा मोड कररतो,
ृ ा ससद्ध करुन जेव्हां शत्रच
तेव्हां त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, युद्धामध्यें जय समळीवणें हें त्याचे

संगचतांतच होतें . एिादा अक्षरशून्य अज्ञानी ठोंबया, ज्यास व्यापारधंद्याववर्यीं स्वतुः अनुर्व

नसून तो अगोचरपणा करुन सरकारी कामांत मक्ता घेण्याचा धाडसपणा कररतो; त्याचा असा

समज असतो कीं, “जवर्र रतीपढ
ु ें तोबरार्र अक्कल कांहीं कामाची नाहीं.” अशा अज्ञानी धाडस

मनुष्यानें एिादा मोठा मक्ता घेतला आणण त्यानें केवळ पोकळ दै वावर र्रं वसा ठे वून त्यामध्यें
जाणूनबुजून हयगय केल्यामुळें त्यास तोटा आल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं

लागतात कीं, त्याला मक्त्यामध्यें थोडासा नफा झाल्याबरोबर याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं

लागतात कीं, त्याच्या रतीनें आपुलें पाऊल पुढें सारलें , म्हणूनच मक्त्यामध्यें त्यास नफा झाला.

असो, एक सत्यशोधक समाजीयन एके वेळीं वैशािमासीं र्र उन्हांत प्रवास करीत असतां, सुमारें
बारा वाजतां उन्हाच्या तापानें अततशय व्याकूळ होऊन क्यॉनालच्या शेजारीं एका थंडगार वक्ष
ृ ाचे
गाढ छायेिालीं ऊन टाळण्याकररतां ववश्रांतीस बसतो, तों बाराची तोफ दणाणल्यामळ
ु ें

क्यॉनालांतील शेवाळ काढणारया बंदीवानांस दोन प्रहरची सट
ु ी समळतांच, ज्या झाडाच्या छायेिालीं
हा प्रवासी ववश्रांतील बसला होता, त्या झाडािालीं कांही सशपायी लोकांनीं एकंदर सवष बंदीवानांस
र्ाकरी िाण्याकररता आणन
ू बसववलें . नंतर र्ाकरी िाल्ल्यावर त्यांपैकीं कांहीं बंदीवानांबरोबर
प्रवाशाचें संर्ार्ण झालें , तें मासल्याकररतां पढ
ु ें दे तों :--

प्रर्ासी—(पद्रहल्या कैद्यास प्रश्र्न करोतो) तंू कोण जातीचा आहे स ?
पहहला बिंदीर्ाि.उ.—महाराज, मी ब्राह्मण जातीचा आहें .

प्रर्ासी. प्र.—अरे , तूं जतीचा गाईसरिा गरीब ब्राह्मण असतां तुझ्या पायांत बबड्या पडण्याचें
कारण काय ?

पहहला बिंदीर्ाि.उ.—गाईसारिा गरीब मी ब्रह्मन जातीचा ववकाळ स्नानसंध्या करणारा आहें िरा;
परं तु बबड्या पडणें हें माझ्या सुकृतांत होतें , याला मी काय करुं ?

प्रर्ासी. प्र.—तुझ्या सुकृताप्रमाणें जर तुझ्या कपाळीं बबड्या पडल्या, तर तुम्हां धत
ू ष आयाांचें सुकृत
मोठें चमत्काररक आहे बुवा.

पहहला बिंदीर्ाि.उ.—असें नव्हें , महाराज, मी हुबेंहूब िोट्या नोटा करुन ककत्येक वेळां चावडीवर,
उघड द्रदवसा दरवडा घातल्याप्रमाणें सरकारच्या डोळ्यांत माती टाकून मी आपला तळीराम गार
केला. ही सवष लबाडी जेव्हां सरकारच्या नजरे स आली, तेव्हां त्यांनीं ही सशक्षा यथायोग्य द्रदली
आहे . सुकृत-ववचारयाकडे याचा काय बोल आहे ? हीं मी माझ्या दष्ु कमाांची फळें र्ोगीत आहें .

प्रर्ासी—(दस
ु रयास प्रश्र्न कररतो) तुझ्या पण गळ्यांत धत
ू ष आयष ब्राह्मणासारिा पांढरा दोरा आहे ?
म्हणून तूं ब्राह्मण असावास, असें मला वाटतें .

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—होय महाराज, माझी जात ब्राह्मणाचीच आहे .

प्रर्ासी.प्र.—तुम्ही ब्राह्मण केवळ दया, क्षमा शांतीचें माहे रघरच असतां तुझ्या पायांत बबड्या रे कां
?

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—या जन्मीं माझ्या पायांत केव्हां तरी बबड्या पडाव्यात, म्हणून माझ्या लल्लाटीं
होतें, तेथें माझा उपाय नाहीं.

प्रर्ासी.प्र.—तुझ्या पायांत बबड्या पडणें हें जर तुझ्या लल्लाटींच होतें , तर सरकारानें तुला सशक्षा
कां द्रदली ? ते वेळेस त्यांनीं तझ्
ु या लल्लाटरे र्ेववर्यीं कांहीं ववचार केला नाहीं, हें कसें ?

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—तसें नव्हे , महाराज, मी ववव्दान केवळ सरकारच्या िचाषनें झालों असून सरकारी
कामगार झालों, परं तु मी बत्रकाळ स्नान-संध्या करुन दे वपूजा करण्याचें धाबयावर ठे वून सवष काळ
दीन, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिावर जुलूम करुन ककत्येक वेळां लांच िाल्ले, तेव्हां सरकारनें मला

ही योग्य सशक्षा द्रदली. वास्तववक ववचार करतां एथें कौलें लल्लाट आणण तेथें कैचें फल्लाट आलें
आहे !
प्रर्ासी—(हासत हासत) म्ह्णाला, “ कां, अठरा वणाांना ब्राह्मण गुरु म्हणववणारे पांढरा दोरे वाले
ततसरे महाराज,” तम
ु ची जात कोण आहे ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—माझी पण जात ब्राह्मणाचीच आहे .
प्रर्ासी.प्र.—अरे येथें ब्राह्मण कैद्यांची तर सांतच आली आहे . असो, तझ्
ु या पायांत बबड्या रे कां ?
नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—या जन्मी माझ्या पायांत बबड्या पडणें हें माझ्या कपाळीं ब्रह्मसलणित होतें ,
तेथें माझा तनरुपाय, याला मी काय करावें ?
प्रर्ासी.प्र.—जर तझ्
ु या कपाळीं बबड्या पडण्याचें ब्रह्मसलणित होतें , तर सरकारनें तल
ु ा सशक्षा तरी
कां द्रदली ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—तसें नव्हें , दे शमुि, मी नाना पेशव्यासारिें या आपल्या धमाषववरुद्ध द्रहंसक
सरकारावर बंड करुन ककत्येक अज्ञानी रामोशी माळी वगैरयांच्या प्राणास र्वलों व अज्ञानी

लोकांतील शांततेचा क्षय केल्यामुळें, मला ही सशक्षा झाली. ब्रह्मसलणित होतें म्हणून दोर् दे ता
येत नाहीं. हीं मी माझ्या दष्ु कमाांचीं फळें र्ोगीत आहें .

प्रर्ासी.प्र.—कां हो र्टजी, तुम्ही जर द्रहंसक नाहीं, तर तुमचा नाना पेशवा रे ससडेंटसाहे बाच्या

टे बलावर बसून मांडीशीं मांड दे ऊन, त्यांच्याबरोबर मद्यमांसावर कधीं कधीं झोड उडवीत नव्हता

काय ? आणण त्याचप्रमाणें तुमचे आयाांचें पूवज
ष यज्ञांच्या व श्रद्धांच्या तनमीत्तानें गायागुरें र्ाजून
िात नव्हते काय ? असें असून तूं इंग्रजांवर नाक चढवून काय बोलतोस ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—आतां आमची कामाची जुपी होण्याची वेळ जवळ आली आहे , नाहीं तर
त्याववर्यीं तुम्हाला यथास्स्थत उत्तर द्रदलें असतें .

प्रर्ासी.प्र.—अरे , तू काळा दोरावाला कोण जातीचा आहे स ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—जोहार महाराज—मी व्हय, मी तम
ु चा माववताचं उष्टं िाणारा महार जातीचा आहे
लई द्रदवस झालं, मग वामन महाराजांनीं आमच्या गळ्यांत काळा दोरा घालून आम्हांस गांवाबाहे र
हाकून द्रदलं.

प्रर्ासी.प्र.—अरे तूं िरा तनरुपिवी महार जातीचा असतां तुझ्या पायांत रे बबड्या कां ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—नव्हं , मायबाप, या जनमीं माझ्या पायांत बेड्या पडणं हें माझ्या दै वांत होतं.
प्रर्ासी.प्र.—तुझ्या दै वांत जर बबड्या होत्या, तर अववचारी सरकारानें तुला सशक्षा तरी कां द्रदली ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—तसं नव्हं दे शमुि महाराज, माझ्या बायकून लई लबाडी केल्यामुळं मी रागाच्या
सर्रकंडीत ततला सहज चापट मारताच ततचा जीव तनघून गेला, यामुळं ही मला सशकशा झाली.
याचा बोल दै वावर कायी नाहीं.

प्रर्ासी.प्र.—तुझ्या बायकानें अततशय मुिप
ष णा केला, तो कोणता ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—एके द्रदशीं कुगचत ब्राह्मण मामलदाराच्या कचाट्यांत घावल्यामुळं वल्यामुळं

त्यानं रातच्या वारा वाजसतव्हर आनपान्यासशवाय मजपासून गावकीचं काम घेतलं. आणण मंग मी
घरी गेलों; तव्हां घरात बघतो, तो माझ्या बायकूनं चल
ु ीपाशी X X X अक्षी घान केली आणण

घराच्या एका कोपरयात झोपी जाऊन डराडर घोरत पडली व्हती. यावरुन मी ततजला पस
ु लं कीं, तंू
घराबाहे र न जातां घरांतच कां X X X ? ती काळोिी रात असल्यामळ
ु ं मला बाहे र X X X

जान्याचं लई भ्ट्या वाटलं आणण हाडळीच्या र्यामळ
ु ं मी घरांतच X X X, आसं िरुिर उत्तर

द्यायाच एके बाजल
ू ा ठे ऊन माझ्या बायकूनं घाबरुन उत्तर द्रदलें कीं, “चल
ु ीपाशी X X X आणण
दै वांत होते ते झाले.” यावरुन मी सवष द्रदवस उपाशीं असल्यामळ
ु ं रागाच्या सर्रकंडींत मी ततला
एक चपराक मारताच कोंबडीसारिी िड
ु िड
ु करुन ततचा परान तनघून गेला. यावरुन सरकारानें
त्या गुन्ह्याबद्दल मजला जन्मठे प द्रदली. इथं दै व कैचं आणण इथं फैव कैच !

गणपतरार्.प्र.—यास्तव दै व आहे ककंवा नाहीं याववर्यीं चांगला उलगडा करुन सांगाल, तर फार बरें
होईल ?
जोतीरार्.उ.—दै व हें कस्ल्पत धोरणानें मानलेलें कमष आहे . त्यास मुळींच कताष नसतो. नशीब,

प्रालबध आणण संगचत या सवाांचा कताष अनुमानानें आपण सवाांचा तनमाषणकताष मानीला आहे . रती,
सुकृत हीं पूवत
ष न्मीं आपण केलेल्या कमाषचीं फळें होत, अशी कल्पना आहे . लल्लाटरे र्ा व

ब्रह्मसलणित हें आमच्या पूवष जन्मींच्या पापपुण्यावरुन जन्मास घालतेवेळीं ब्रह्माजीनें आपल्या

आपल्या कपाळावर सवष सलहून ठे वलें असतें , त्याप्रमणें तें सवष घडून येतें. या सवाांवरुन असें ससद्ध
होतें कीं, उद्योग आणण आळस याववर्यीं परीणामीचें अनुमान सवष लोकांस कळत नाहीं; यास्तव
ते त्यास अनुमानानें दै व म्हणतात. दै व हें एक रामायण व र्ागवतांतील र्ाकड दं तकथेसारिें च
कस्ल्पलें आहे , ते सवष समवीया आहे , याववर्यीं रामदासाचे उदाहरणाथषुः
अभिंग
एक दे र् आहे खरा ॥ र्ाये िाधर्ला पसारा ॥ १ ॥
हें धच वर्चारें जाणार्ें ॥ ज्ञाता तयासी म्हणार्ें ॥ २ ॥
रार्दासाचें बोलणें ॥ स्र्प्िापरी जायी त्जणे ॥ ३ ॥
अिंभग
जया ज्ञाि हें िेणर्े ॥ पशु तयासी म्हणार्ें ॥ १ ॥

कोणे केले चराचर ॥ कोण वर्श्र्ाचा आधार ॥ २ ॥
निर्ीता ॥ कोण आहे त्यापरता ॥ ३ ॥

अििंत ब्रह्र्ािंडाच्या र्ाळा ॥ हे तो भगर्िंताची सलळा ॥ ४ ॥
रार्दासाचा वर्र्ेक ॥ सर्व-कताव दे र् एक ॥ ५ ॥
अभिंग
ज्ञािावर्णें जे जे कळा ॥ ते ते जाणार्ी अर्कळा ॥ १ ॥
ऐसें भगर्िंत बोलीला ॥ धचत्त द्यार्ें त्याच्या बोला ॥ २ ॥
एकें ज्ञािेची सार्वक ॥ सर्व कर्व निरर्वक ॥ ३ ॥
दास म्हणे ज्ञािर्ीण ॥ प्राणी जनर्ला पाषाण ॥ ४ ॥
अभिंग
ज्याचें होतें त्याणें िेलें ॥ एर्ें तझ
ु ें काय गेलें ॥ १ ॥
र्ेगीिं होई सार्धाि ॥ करी दे र्ाचें भजर् ॥ २ ॥

गती िफळे होणाराची ॥ हे तो इच्छा भगर्िंताची ॥ ३ ॥
पूर्व सिंधचताचें फळ ॥ होती दःु खाचे कल्लोळ ॥ ४ ॥

पूर्ो केलें जें सिंधचत ॥ तें तें भोगार्ें निश्र्चीत ॥ ५ ॥

दास म्हणे पूर्व रे खा ॥ प्रार्त ि टळे ब्राह्र्ाधधकािं ॥ ६ ॥

सदरच्या अर्ंगांत अनंत ब्रह्मांडांतील ब्रह्माजीस तनमाषणकत्याषची सलला व ज्ञानववर्यीं अनंत
ब्रह्मांडाचा तनमाषणकताष र्गवान बोलला, हें मानव आयष रामदासास ऐकंू आलें व त्याचप्रमाणें

र्गवंताची इच्छा व आयाषजीचें ब्रह्माद्रदकांस टाळतां न येणारें संगचत; या ततन्ही वाक्यांतील िरें

तवीय रामदासास कळालें नव्हतें , याववर्यीं मोठें आश्र्चयष वाटतें . कारण, सललेववर्यीं ज्ञान, इच्छा
आणण संगचत हीं परस्परांशीं ककती ववरुद्ध आहे त, हें साधरण मनुष्याच्यासुद्धां मनांत सहज येतें.
आयवभट ब्राह्र्णािंचे र्ेद आणण सार्वजनिक ईश्र्र्रप्रणणत सत्याची तुलिा

गोवर्िंदरार् गणपतरार् काळे . प्र.—महमदी लोक आपल्या धमाांतील मूसा, दावीद, सुलेमान वगैरे
सत्पुरुर्ांचे ग्रंथांसह हजरत महमद पैगंबरानें केलेल्या पववत्र कुराणाचीं बाकीच्या इतर सवष

लोकांकररतां अक्षरशुः र्ार्ांतरें करुन ते जगजाहीर जरी करीत नाहींत, तरी त्यांच्या धमाांतील
पुस्तकें एकंदर सवष मानवास ऐकण्यास अथवा वाचून पहाण्यास अथवा त्याप्रमाणें आचरण
करण्यास कोणत्याच तरहे चा ते प्रततबंध करीत नाहींत, हें कसें ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.--इतर सवष लोकांनीं कुराणाप्रमाणें वतषन करुं लागल्याबरोबर मुसलमान
लोकांस अततशय आनंद होतो. कारण ते असें समजतात कीं, कुराण हें अतत पववत्र असल्यामुळें
एकंदर सवष जगांतील मानवप्राण्यांनीं मात्र त्याचा उपर्ोग घेतल्याबरोबर त्यांमध्यें मनुष्यपणा
येणार आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें णिस्ती लोक आपल्या धमाांतील मुख्य बायबल णिस्तीयन लोकांसह

एकंदर सवष जगांतील सवष प्रकारच्या परधमी लोकांस प्रांजळ बुद्धीनें वाचन
ू पाहण्यासाठीं बहुतेक

तनरतनराळ्या र्ार्ांमध्यें त्याचे तरजुमें करुन सवाषमध्यें जगप्रससद्ध कररतात. यावरुन तें सावषजनीक
ईश्र्वरप्रणणत सत्याच्या नांवाला कांहींसे शोर्ण्यासारिें द्रदसतें , असें मला वाटतें .

जोतीरार्.उ.—तुला त्यावर्यीं कसेंद्रह वाटो. परं तु बायबलामध्यें कोणत्याच प्रकारची आवडतनवड

नसतां त्याचा सवष मानवप्राण्यांना सारिा उपर्ोग घेतां येतो, असें असून धूतष आयषर्ट्टांचे अज्ञानी

शूि स्नेही आपल्या ग्रंथांत असें सलद्रहतात कीं—“इंग्रज लोकांचें राज्य या दे शांत झालें तेव्हां त्यांनीं

येथें इंग्रजी शाळा वगैरे स्थापून व पािींकडून आपल्या णिस्ती धमाषचा उपदे श करवून या दे शांतील
लोकांत जो आस्स्तकपणा वागत होता, त्याचा नाश केला; म्हणन
ू इग्रजी ववद्या सशकलेले लोक
आपलीं ( आयष धत
ू ष र्ट्टांची ) शास्त्रें िोटीं व अज्ञानर्रीत आहे त, असें मानंू लागले आहे त;”
याला कोणत्या प्रकरचा शहाणपणा म्हणावा ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—तसेच आयषर्ट ब्राह्मणांचे वेद सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत सत्याच्या नावाला कांहींसे
शोर्ण्याजोगते आहे त काय ?
जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष ब्राह्मणांनीं अंककत केलेल्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस िेरीज करुन, आपल्या
आयषर्ट जातीसशवाय इतर परधमी इंस्ग्लश, फ्रेंच वगैरे म्लेंछांनीं त्यांस फक्त कांहीं िव्याची

लालूच दािववल्यासशवाय त्यांनीं आजपावेतों आपलें मन मोकळे करुन प्रससद्धपणें त्यांच्या दे वाचा
मुिडा तर कोणासद्रह दािववला नाहीं; यावरुन आयाांचे मुख्य वेद सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत

सत्याच्या नांवाला बबलकूल शोर्ण्याजोगते िाहीिंत; आणण प्राचीन काळीं धत
ू ष आयष ब्राह्मण लोक

ज्ञानसपन्न, धमषतनष्ठ, नीततमान होते, म्हणून म्हणणारया वाचाळ शूिास कोणत्या तरहे चा धमषलंड
म्हणावा ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—या जगांतील एकंदर सवष धमाांतील लोकांबरोबर धत
ू ष आयाांची वतषणूक कशी कां

असेना, परं तु आयाांनीं पूवी धनुववषद्येच्या बळानें व हल्ली पूवी आयाांतील धत
ू ष ऋर्ींनीं आपल्या

पक्षपाती ग्रथांनीं, कपटानें कायम केलेल्या दासानुदास शूिाद्रद अततशूिांस मुळीच वेद पाहूं अथवा
ऐकंू दे त नाहींत, यांतील इंगगत काय असावें बरें ?
जोतीरार्.उ.—त्यांतील कृबत्रमी आयाांचें इंगगत काय आहे , याववर्यीं तूं धत
ू ष आयषर्टांसच ववचार,
म्हणजे ते कदागचत त्याववर्यीं तुला कळववतील.

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषब्राह्मण तळहातावर मेिा सोसणारे पुरे धमषलंड आहे त. ते आपल्या

वेदांतील इंगगताववर्यीं दस
ु रया कोणाला कधींच कळववणार नाहींत. तेथें मज पामराची कोण कथा !
यास्तव तुम्हीच कृपा करुन त्याववर्यीं प्रततपादन कराल, तर फार बरें होणार आहे .

जोतीरार्.उ.—नको रे बाबा, नको ! त्यांचे इंगगत तल
ु ा कळववण्याची अद्याप वेळ आली नाहीं.
कारण, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि केवळ अक्षरशुन्य आहे त, यास्तव ते र्र रस्त्यांत धत
ू ष

आयषर्ट्टांच्या धोतराला वपळ घालून त्यांजबरोबर त्याववर्यीं वाद घालूं लागल्याबरोबर त्या
अडमूठांची समजूत कोणी काढीत बसावी.

गोवर्िंदरार्.उ.—तें कसें कां असेना, तुम्ही या परम न्यायी इंग्रज सरकारच्या राज्यांत ईश्वरास

स्मरुन सत्य जें असेल, तें जगापुढें आणा. त्याववर्यीं आतां धत
ू ष आयषर्टांचें फारसें र्य तुम्हांला
बाळगण्याची जरुरी द्रदसत नाहीं.

जोतीरार्.उ.—अरे बाबा, अट्टल धत
ू ष आयषब्राह्मण नास्स्तकांनीं पापपुण्याचा ववगधतनर्ेध न मातनतां,

त्यांनीं आपण सवाांच्या तनसमषकाची उचलबांगडी करुन त्याच्याऐवजीं आपण स्वतुः अहं ब्रह्म म्हणजे
इतर सवष अज्ञानी मानवांचे र्ूदेव होऊन, त्यांपैकीं तनवळ शूिाद्रद अततशूि मूढजनांस सवषकाळ

तनलषज्यपणें उघड नानाप्रकारच्या धमषलंडी ठकबाज्या करुन त्यांस र्ोंदाडून िातात, या त्यांच्या

कृबत्रमी ठकबाज्यांववर्यीं मीं थोडेसें जगजाहीर केल्याबरोबर त्यांनीं सवष बलीस्थानर्र मजववर्यीं,
कोल्हे र्क
ू करुन, अशी कंडी उठववली आहे कीं, मी ब्राह्मणांसह त्यांच्या कस्ल्पत ब्रह्माचा मोठा

व्दे ष्टा आहें . आणण त्यांतन
ू बहुतेक शि
ू ाद्रद अततशि
ू तनवळ अज्ञानी असल्यामळ
ु ें धत
ू ष र्टांनीं मोठी
कावेबाजी करुन, अज्ञानी शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस, माझीच उलटी तनंदा करावयास लाववलें आहें ; यास्तव
धत
ू ष आयषर्ट्टांची कावेबाजी तत
ू ष बाहे र पाडण्याची संधी आली नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषर्ट्टांनीं बहुतेक शूिाद्रद अततशूि अज्ञानी असल्यामुळें त्यांनीं त्यांस जरी
आपणावर दगड फेकावयास लाववलें , तरी आपण आपलें पववत्र मानवी कतषव्यकमष करण्यास चक
ु ू
नये, हें आपलें सत्यशोधक समाजीयनांचें ब्रीद असतां आपण असल्या सत्यशून्य, आयषर्ट्ट

ब्राह्मणांच्या ववतंडवादास भ्ट्यावें ते कां ? तर तुम्ही कंबर बाधन
ू या तनदष य आयषर्ट्टांचे िल्लड वेद
बाहे र काढून त्यांची सावषजतनक ईश्वरप्रणीत सत्यांशी तुलना करुन जर दािवाल, तर कोट्यावधी
शूिाद्रद अततशूिांचे पाय थरीस लागणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—वेद रचल्यापासून धत
ू ष आयषर्ट्टांनी आपले िल्लड वेद जर बबळांत लपवून ठे ववले

आहे त; तर त्यांस त्यांच्या बबळाच्या बाहे र काढून त्यांपैकी ऋग्वेदाचें मात्र अक्षरशुः आतांच्या आतां
प्राकृत करुन त्याची सावषजतनक ईश्वरप्रणणत सत्याशीं तुलना मी कशी करावी ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषर्टांनीं आरं र्ापासून आजपववतों आपले वेद जर लपवून ठे ववले आहे त, तर
वारुसारिी त्यांच्या पोटािालीं काय िोड आहे ?

जोतीरार्.उ.—वेदांच्या पोटािालीं वारुसारिी टळटळीत मुख्य गोम आहे . ती अशी कीं, कंगाल आयष
( हल्लीं ज्यांस कोकणस्थ ब्राह्मण म्हणतात त्यांनी आपल्या इराणांतून व बसलस्थानांत येतेवेळीं
आपल्याबरोबर दे शस्थ ब्राह्मणांस घेऊन आले नाहींत. कारण हे मूळचे बसलस्थानांतील क्षेत्रस्थ

असावेत, म्हणून ककत्येक गोष्टीवरुन ससद्ध करतां येतें. आयाांनी तेव्हां या बसलस्थानावर स्वारया

केल्या, तेव्हां त्यांनीं मुळच्या दे शस्थांस ( णिस्ती मुसलमानासारिे आपल्या आयषधमाांत सतें करुन
घेतल्यानंतर त्यांस यजुवेद वाचन
ू पाहाण्याचा अगधकार द्रदला असावा, असा अदमास कररतां येतो.
कारण आयषब्राह्मण आणण दे शस्थ ब्राह्मण या उर्यतांमध्यें कालच्या पेशवाईपावेतों मुळींच

पंक्तीस उघड असून अन्नव्यवहार करण्याची जर वद्रहवाट नव्हती, तर त्यांच्यामध्ये बेटीव्यवहार

कोठून असणारे ? कारण आयष उफष कोकणस्थ ब्राह्मणांचा वणष येथील मळ
ू च्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ाशीं

समळतो यासशवाय बहुतकरुन शूिाद्रद अततशूिांचे कूलस्वामी, दे वके, डाका, गोंधळ, र्राड वगैरे
दे शस्थांचीं समळतात. आयाांनीं येथील मूळच्या क्षबत्रयांस ( जबरीनें अथवा गोडीगल
ु ाबीनें म्हणा )

आपल्या धमाषत सते करुन त्यांस गावोंगाव वतनदार कुळकणी केलें ; तसेंच मागाहून मुसलमानांनीं
येथील मूळच्या क्षबत्रयांस येथील धमाांत सते करुन त्यांस वतनदार मुल्ला केले. उदाहरणाथष
आमचे स्ने. रे . नारायणराव शेर्ािी हे पूवी आयषधमाषनुयायी असतां त्यांनीं णिस्ती धमषचा स्वीकार
करुन इंदापुरास वतनदारी समळवून तेथें दे ऊळ बांधून णिस्ती धमाषचा उपदे श केला. )

लोकांनीं प्रथम जेव्हां इराणांत आपलें काळें करुन धनवु वषद्येच्या बळावर आडहत्यारानें लढणारया

सधन क्षबत्रयांच्या सव
ु णषमय बळीस्थानांत आले, तेव्हां त्यांचे या दे शांत मख्
ु य हाडवैरी नानाप्रकारचे

लोक होते. त्यांस आयष लोक व्दे र्ानें दस्यु, हल्लीं आम्हा शि
ू ांपैकीं महामतु न गोसाव्यांत गगरी, परु ी,
र्ारथी वगैरे दशनामी लोक आहे त. या शबदांचें मूळ दस्यू असावें असें अनम
ु ान होतें . ( लट
ु ारु
मागाहून दास ) महाअरी ( म्हार ) क्षुि ( शि
ू ) असें म्हणंू लागले. दस्यू लोकांपैकीं ककत्येक
राज्यधरु ं धर, महाप्रतापी ववख्यात होते, त्यांस यवन लोक हे व्यानें दष्ु मन व स्नेहर्ावानें दोस्त

म्हणत असत, ( दष्ु मन व दोस्त या शबदांचें मूळ दस्यू असावें असें अनुमान होतें . ) त्यांतील

मुख्य लोकांचीं नांवें होतीं, तीं येणेंप्रमाणें —ज्यांच्या शरीराचा बाधा ऊंच असून जे अतत मजबूत,
शरीरानें अत्राळववत्राळ असत, त्यांस दरारयानें सर्त्रे र्ट राक्षस म्हणतुः ज्या लोकांचे चेहरे मोहरे

तामशी असून र्यंकर द्रदसत, त्यांस भ्ट्याड आयष अचंबयानें उग्र म्हणत; जे लोक नेहमीं आयाांची
चेष्टा करुन त्यांस उपिव करीत असत, त्यांस ते व्दे र्बुद्धीनें वपशाच म्हणत; जे लोक आयाांस

नेहमीं उपिव दे ण्यामध्यें गम्मत मानीत असत, त्यांस आयषलोक हे व्यानें तरफडून असूर म्हणत.
यासशवाय यज्ञाच्या तनसमत्तानें घोडे, गाया र्ाजून िाणारया आयाांच्या ववधीचा ववध्वंस करुन

त्यांस सवोपरी त्रास दे त असत, त्यांस आयषलोक अजास, यक्ष, सशग्रव, कककाट ( कैकाडी ) वगैरे
म्हणत असत. आणण हे सवष दस्यूमन ( आयाांचे दष्ु मन ) काळ्या वणाषचे होते आणण त्यापैकी जे
सवषकाळ आयाांच्या धमाषचा ततरस्कार करुन त्यांचा सवोपरी वीट मानीत, त्यांच्या सवष अंगाचीं

तनदष य आयष लोक मोठ्या िुरतेनें कातडीं सोलून काढीत, त्याववर्यीं आयाांनीं पववत्र मानलेल्या
त्यांच्या वेदांत मजबूत आधार सांपडतो. तो असा कीं, “ त्वचं कृष्णामरं धवत ” अथष—( त्यांनीं

काळ्या लोकांचीं कातडीं फाडलीं. ) यासशवाय बब्रद्रटश, फ्रेंच, जमषन आणण अमेररकन लोकांतील
सत्पुरुर्ांच्या लेिांत तनदष य आयष र्ट्टब्राह्मणांच्या अनस्न्वत दष्ु ट कमाषववर्यीं मजबूत आधार
सांपडतात.

गोवर्िंदरार्.प्र.—अशी धत
ू ष आयषर्ट्टांच्या वेदाच्या पोटािालीं, जर तट्टासारिी गोम आहे , तर आयष

लोकांनीं त्या वेदरुपी वारुस रं गणात काढून त्यास हल्लीं बाजार दािवूं नये, इतकेंच नव्हे ; परं तु

त्यांनीं आपले वेदरुपी वारुस शूिाद्रद अततशूिांच्या द्दष्टीससुद्धां कधींच पडूं दे ऊं नये, असें माझें मत
आहे . कारण, तसें धत
ु ष आयषर्टांनीं केल्यास त्यांजकडून आजपावेतों गाजलेले शूिाद्रद अततशूि

त्यांची कोणत्या तरहे ची व ककती फटफस्जती करतील, याचें मला अनम
ु ानसद्ध
ु ां करवत नाहीं; परं तु

या तुमच्या सलद्रहण्यावरुन कदागचत आयष धत
ू ष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं आपल्या वेदांचें प्राकृत र्ार्ांतर
करुन जगजाहीर केल्यास मग ते दोर्मुक्त होतील ना ?

जोतीरार्.उ.—तसें त्यांनीं केल्यास त्यांस दोर् कोणी दे णार नाहीं. परं तु धत
ू ष आयष ब्राह्मणांस

आपल्या सोवळ्यांत लपवन
ू ठे ववलेल्या वेदाचें प्राकृत करुन त्यास यांच्यानें मैदानांत आजपावेतों

आणवलें नाहीं; आणण यामुळें त्यांच्यानें तसें करण्याचें धैयष व्हावयाचें नाहीं. याचें पद्रहलें कारण,
आयाांच्या वेदांत िूर आयष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, िोंड, राक्षस, वपशाच वगैरे
लोकांस रसातळीं घातल्याबद्दल आधार आहे त व दस
ु रें कारण, मागाहून आयाांपैकीं मक
ु ंु दराज,
ज्ञानोबा, रामदास, मोरोपंत, वामन वगैरे साधन
ंू ीं पोरींच्या घरकंु डांत र्ातकुल्या करुन वेदांत

कस्ल्पलेल्या ब्रह्माची उतरं ड रगचली आहे ; ती ढांसळून ततच्या िापरिट्
ु या होतील, या र्यास्तव
धत
ू ष आयष र्ट्टब्रह्मण, आपण होऊन गण्
ु यागोववंदानें , वेदांचें र्ार्ांतर करुन कधींच मैदानांत
आणणार नाहींत, असें मी र्ववष्य करुन सांगतो.

गोवर्िंदरार्.प्र.—वेदांमध्यें शि
ू ाद्रद अततशि
ू , सर्ल्ल, िोंड, राक्षस, वपशाच वगैरे लोकांस रसातळीं
घातल्याबद्दल लेि आहे त, म्हणून आपण म्हणतां आणण एकंदर सवष धत
ू ष आयष र्ट ब्राह्मण

मोठ्या शेिोनें म्हणतात कीं, एकंदर सवष मानवी प्राण्यांचें तारण होण्यासाठीं ईश्र्वरानें वेद तनमाषण
केले आहे त.
जोतीरार्.उ.—हें सवष आयष धत
ू ष ब्राह्मणांचें म्हणणें अजीबाद िोटें आहे . कारण, आपण सवाषच्या

तनमाषणकत्याांनें जर एकंदर सवष मानवी प्राण्यांचें तारण होण्यासाठी वेद तनमाषण केले असतें , तर ते

एकंदर जगांतील सवष र्ार्ांमध्यें केले असते; आणिी त्याचप्रमाणें ते फक्त मरुं घातलेल्या अवघड
संस्कृत र्ार्ेंमध्येंच करुन या सवष जगांमध्यें एकट्या र्टब्राह्मणांनींच मात्र त्यांचा उपर्ोग घ्यावा

आणण इतर जगांतील मानवांनीं आयाांच्या तोंडाकडे पहावें , असें झालें नसतें ; यावरुन आप्पलपोट्या
धाडस आयाांचे वेद आणण सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत सत्यांतील िरें कोणतें व िोटें कोणतें , हें
तनवडून काढण्यास आपल्यास मुळींच मागष नाहीं.

गोवर्िंदरर्.प्र.—कांहो तात्यासाहे ब—एकंदर सवष आयष र्ट्टांची िरोिर जर लाचारी आहे म्हणून

म्हणावें, तर हल्लींचे ककत्येक धत
ू ष आयष ब्राह्मण राजिोही बंडिोर वासुदेव फडक्याववर्यीं व

मनुःकस्ल्पत रामायण, र्ागवत, सत्यनारायण वगैरेववर्यीं र्ारे चे र्ोरे नवीन ग्रंथ छापून उदयास
आणून, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांचीं मनें भ्रष्ट करुन कुस्त्सत करीत असतां, त्यांजला हा

काळपावेतों वेदांचें र्ार्ांतर करुन जगापुढें आणण्याची मुळींच ऐपत झाली नाही हें कसें ?

जोतीरर्.उ.—धत
ू ष आयष ब्राह्मणांच्या लाचारीमुळें जर त्यांस वेदांचें र्ार्ांतर करण्याची ऐपत होत

नाहीं, तर चवल काम पावणे आठ आयष बाजीरावसाहे बांनीं आपल्या पववत्र पेशवाईच्या अमलांत
रात्रंद्रदवस शेतीं िपून वाया गेलेल्या पर त्जातीच्या शूिाद्रद अततशूि पंगू वद्ध
ृ स नचक्या

कवडीचीसुद्धां मदत न कररतां त्यानें आपल्या स्वजातीच्या धत
ू ष आयष धमषलंड सर्क्षुकांस मात्र लािो
रुपयांची रमण्यामध्यें दरवर्ीं रुपये मोहोंरांची णिचडी करुन वग्राळ्यानें दक्षक्षणा वांटली हें कसें ?

अशा सधन व श्रीमंत आयष सोंवळ्या बाजीरावास वेदाचें र्ार्ांतर करण्यासाठीं लाचारी होती म्हणून
म्हणण्याचें शोर्ेल काय ? त्याचप्रमणें ककत्येक र्ट सर्क्षुक कथाडे ब्राह्मण ब्राह्मण आपल्या

ं े , होळकर वगैरे सरकारांपासून लािो रुपये
बनावट धमाषच्या समर्ानें अज्ञानी शूिांतील हल्लींचे सशद
उपटून िात असतां त्यांची वेदांचें र्ार्ांतर करुन प्रससद्ध करण्याची जुरत होत नाहीं, याला
कोणत्या प्रकारचा धत
ष णा म्हणावा ?
ू प

गोवर्िंदरार्.प्र.—असो—धत
ू ष आयषर्टांनीं आजपावेतों आपले वेद जर मैदानांत आणले नाहींत,तर

आपण आजपयांत कलर्ांड धत
ू ष आयषर्ट्टांच्या वेदांतील आंधळें गारुड उघडकीस आणन
ू अज्ञानी
शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांपढ
ु ें ठे ववलें आहे , याला तरी काय आधार ?

जोतीरर्.उ.—या धत
ू ष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांनीं हा काळपावेतों आम्हा शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस संस्कृत

सशकण्याची बंदी केली होती म्हणन
ू च आपणास त्यांच्या वेदांतील गोम शोधन
ू काढण्यास मागष
नव्हता; परं तु कनषल सलगय
ु लसन्स वगैरे ककत्येक कनवाळू यरु ोवपयन सत्पुरुर्ांस
ृ ांड जेकप, वइ

आम्हा शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांची दया येऊन त्यांनीं वेदांतील गोम बाहे र काढून जगप्रससद्ध केली आहे .
याला मूळ आधार युरोवपयन सदगह
ृ स्थांचे लेि होत.

गोवर्िंदरार्.प्र.—कनषल सलगय
ृ ांड जेकप वुइलसन्स वगैरे सत्पुरुर्ांस आम्हा दीन अज्ञानी शूिाद्रद

अततशूिांची दया येऊन त्यांनीं वेदांतील गोम बाहे र काढून जगप्रससद्ध केली हें बरें केलें ; परं तु
त्यांनीं धत
ू ष आयाांच्या तावडींतून एकंदर सवष गांजलेल्या आम्हा शूिाद्रद अततशूिांस मुक्त

करण्याववर्यीं कांहींच प्रयत्न केला नाहीं म्हणून मी त्यांच्या राजकारस्थानीस अथवा सर्त्रेपणास
दोर् दे तों. कारण, उदाहरणाथाष—इंग्रज लोकांतील कांहीं लोकांस जर धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं जुलमानें
गुलाम केले असते तर त्यांनीं धत
ू ष र्टांसह त्यांच्या वेदाच्या गचध्या गचध्या करुन आपल्या
जातीच्या इंग्रज लोकांस आयाांच्या तावडींतून सोडववण्यास कधीं मागें घेतलें असतें काय ?

जोतीरार्.उ.—परं तु कनषल सलगय
ृ ांड जेकप, वुइलसन्स वगैरे सत्पुरुर् बबचारे काय करतील. हा ववर्य
आम्हा अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या घ्यानांत ठसण्याची आपल्यामध्यें योग्यता आली नव्हती.

आपण केवळ जुलमानें धरुन नेलेल्या अमेररकेंतील ससवद्ध लोकांसारिे वपढीजादा त्यांचे गुलाम
बनलों होतों. तसें जर त्यांनीं त्या वेळीं केलें असतें , तर आपल्यांतील अडमूठ अज्ञानी शूिाद्रद
अततशूिांच्यापूवज
ष ांनीं धत
ू ष र्ट्टांच्या गचथावणीवरुन, परवांच्या आयषर्ट पांड्याच्या चपाती

बंडाप्रमाणें, तनरपराधी युरोवपयन लोकांबरोबर मोठा प्रळय केला असता आणण तेणेंकरुन लक्षावधी
शूिाद्रद अततशूिांसह इंग्रज लोक प्राणास मुकले असते.

गोवर्िंदरार्.प्र.— कनषल सलगय
ृ ांड जेकप सत्पुरुर्ासारिे तुम्ही कांहीं आतां एकटे नाहींत, त्यांतून
महाराष््ांतील इंग्रजी सशकलेले कांहीं आयष ब्राह्मण जरी शुद्ध अंतुःकरणाचे नाहींत, तरी

नाईलाजास्तव वरकांती तम
ु च्या मताला समळतील, असा संर्व आहे आणण शेंकडों शूिाद्रद अततशूि
सत्यास स्मरुन तनुःसंशय तुमच्या मताला साह्य दे तील, अशी माझी पक्की िात्री आहे . यास्तव

धत
ू ष आयष र्टांच्या वेदांत र्ट पडो. तम्
ु ही र्टांसह त्यांच्या वेदाची पवाष न कररतां एकंदर सवष धत
ू ष

आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मागील व हल्लींच्या आचरणावरुन व ईश्वरप्रणणत सावषजतनक सत्याची
तुलना केल्याबरोबर बहुतक
े अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांची समजूत होऊन त्यांचें बरें होणार आहे .
जोतीरार्.उ.—आपण सवाषच्या तनमीकानें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष ववस्तीणष पोकळींतील अनंत
सूयम
ष ंडळांसह त्यांच्या उपग्रहांवरील नानाप्रकारच्या अनंत िटाटोपीववर्यीं व्यवस्था कसकशा केल्या
आहे त, त्या सवाांववर्यीं ज्ञान करुन घेणें हें आम्हा क्षणर्ंगूर मानवांच्या बुवद्धतरं गाच्या आटोक्यांत
तर येणेंच नाहीं; परं तु त्यांपैकीं आपण वस्ती करणारया, या आपल्या पवी
ृ वीच्या पष्ृ टर्ागावरील

एकंदर सवष प्राणीमात्र िेरीजकरुन फक्त आपल्या या मानवी प्राण्याववर्यीं तनमीकानें काय काय
सोईवार व्यवस्था केल्या आहे त, त्याववर्यीं एकंदर सवष आयष लोक बेसमज होते; कारण हा
काळपावेतों तनमाषणकत्याांववर्यीं मनज
ु ांचीं कतषव्यकमें जीं आहे त आणण ज्यांचा अनर्
ु व प्रत्येक

मनष्ु यास आहे आणण त्याचप्रमाणें मनष्ु यांनीं आपल्या शेजारयाबरोबर कसें वतषन करावें, ज्याववर्यीं
प्रत्येक मनष्ु याला अनर्
ु व आहें , हें सवाांस सहज ससद्ध करतां येतें. या उर्य ससद्धांतांववर्यीं एकंदर
सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान झालें नव्हतें ; यावरुन आयष ब्राह्मणांच्या
मागील व हल्लींच्या, जगाववरुद्ध आचरणांवरुन साफ ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.--आपण सवाांच्या तनमीकाववर्यीं मनुजांचीं कतषव्यकमें काय आहे त, ज्यांचा अनुर्व

प्रत्येक मनुष्यास आहे व तत्संबंधीं एकंदर सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान
झालें नव्हतें , याववर्यीं प्रथम उलगडा करुन जर प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—आयष लोकांच्या वेदांत एकंदर वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण येथील एकट्या सूयाषस
मुख्य दै वत समजून त्याच्या नांवानें अध्यष दे ऊन त्याची पूजा जर करीत होते, तर या ववस्तीणष
पोकळींत अनंत सूयम
ष ंडळांच्या तनमाषणकत्याषववर्यीं आयाांस ज्ञान झालें नव्हतें , असें ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण सूयन
ष ारायणासशवाय एिाद्या तत्वास ते
दे व समजून त्याची पूजा करीत नव्हते काय ?

जोतीरार्.उ.—आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण सूयन
ष ारायणासशवाय अस्ग्नतत्वाससुद्धां

मुल्य दै वत समजून त्याची पूजा करतांना त्याच्यापुढें नांवाला गाया गुरें व बोकडास अपषण करीत
असत आणण त्या बबचारया मुक्या जनावरांनीं मोठ्या स्वरानें हं बरडे फोडूं नये, म्हणून त्यांच्या
तोंडांत कापडाचे बोळे कोंबून सोमरसाच्या (दारु) नादांत त्यांच्या नरड्यांवर बुक्यांचा र्डीमार
करतां करतां त्यांचे प्राण घेऊन आपण स्वतुः त्यांचें मांस िात होते.

.गोवर्िंदरार्.प्र.—आयषलोक पूवी गायागुरें यांचें व हल्लीं बोकडाचे हालहाल करुन त्यांचे प्राण घेत

होते. ते मुसलमानांसारिे त्यांचे एकदम झटक्यासरसे सुरयांनीं गळे कापून त्यांस हालहाल करुन
कां िात नाहींत ? यांतील ममष काय असावें बरें ?

जोतीरार्.उ.—मुसलमनांसारिे जनावरांचे सुरयांनीं गळे कापल्याबरोबर त्यांतील रक्त (सत्व)

तनरथषक वायां गेल्यामुळें त्यांच्या मांसांत असावी तशी चव आणण िमंगी रहात नहीं, अशी

पव
ू ींच्या व हल्लींच्या आयष लोकांची जन
ु ी समजत
ू असवी. हें च काय तें त्यांतील ममष. यास्तव

गायागुरें यांचें व बोकडांचें मांस र्ाजून दे ण्याकररतां अस्ग्नदे वतांपुढें थयथया नाचववली िरी ! परं तु
यावरुन असें ससद्ध होतें कीं, सवष र्ूतांच्या ठायीं दया ठे वणारया आपण सवाांच्या तनसमषकानें फक्त
अघोरी िादाड आयषर्ट्टांच्या िाण्याकररतां गाया, गुरें, बोकडांस तनमाषण केलें असावें , असें ससद्ध
होतें.

गोवर्िंदरार्.प्र.—तूतष हें एकीकडे ठे वा, परं तु ताज्यातवान्या गायागुरें यांचे व बोकड यांचे बुक्याने

प्राण घेऊन त्यांचे मांस िाणारे अघोरी आयषर्ट्ट ब्राह्मण व त्याचप्रमाणें रोगानें अथवा लंगडीलुलीं,

आंधळींपांगळीं आपमत्ृ यन
ू ें मेलेल्या जनवरांचे मांस िाणारे लाचार मांग महार या दोहोंपैकीं आपण
कोणास तनदष य व कूर म्हणाल ?

जोतीरार्.उ.—या दोहोंपैकीं धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांस पक्के तनदष य व कूर म्हटलें पाद्रहजे, असें
न्यायाचें ठरतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—यावरुन आपण कोणत्या न्यायानें लाचार मांगाम्हारांस तनदष य म्हणन
ू कूर मातनतां ?
याला काय आधार आहे ?

जोतीरार्.उ.—अरे , येथें तूं मध्येंच कोठून न्याय आणणलास ! आघोरी िादाड आयषब्राह्मण

ताज्यातवान्या गायाबोकडांचे प्राण घेऊन त्यांचें मांस मोठ्या आवडीनें बेधडक िातात; याला मळ
आधार धत
ू ष आयषर्ट ऋर्ींनीं ताडपत्रांवर सलहून ठे वलेले वेद होत.
गोवर्िंदरार्.प्र.—आयष ऋर्ींनीं ताडपत्रांवर सलहून ठे वलेले वेदांत आधार असला म्हणजे धत
ू ष

आयषर्टांनीं पाद्रहजेल तें बेधडक करावें . त्यांला मनाची तर लाज नाहींच; पण त्यांना आपण
सवाांच्या तनमीकाचें सुद्धां र्य वाटत नाहीं, हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्टांच्या मनाला आपण सवाांच्या तनमीकाववर्यीं मुळींच र्य वाटत नाहीं,

कारण तें वेदांती बनून र्ग
ृ ु ब्राह्मणासारिी कस्ल्पत ववष्णु दे वबापास लाथ मारुन आपणच स्वतुः

अहं ब्रह्म अथवा र्ूदेव होऊन, आपणा सवाांच्या तनमीकास पालथा घालण्यास जर र्ीत नाहींत, तर
त्यांच्या ठायीं तनमीकाचें र्य कोठून असणार ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—यासशवाय आयषओकगायागुरें बोकड ( मुख्यत्वेकरुन काळ्या कवपला गाया )

िाण्यामध्ये जरी पुण्य मानीत असत, तथावप त्यांनींपुढें बौद्धधमाषच्या धाकानें मांस िाणे जरी
सोडून द्रदलें, तरी हल्लीं ते शुद्ध होण्याच्या तनसमत्तानें गोमांसाऐवजीं गोमूत्र प्राशन करुन
आपल्यास पववत्र मानून घेतात याला काय म्हणावें ?

जोतीरार्.उ.—पूवींचे आयष पुण्यप्रप्तीसाठीं यज्ञ व श्राद्धांमध्यें गायारबोकडांचा वध करुन त्यांचें मांस
िात होते. आणण नाईलाजास्तव हल्लींचे आयष गोमूत्र प्राशन करुन शुद्ध मानून घेतात, यावरुन

तूंच ववचार करुन पहा कीं, एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्टांच्या आचरणांत कोणत्याच तरहे चा गचरकाळ
धरबंद नसतो. ते कोणत्या वेळीं आपलीं पोटें जाळण्याकररतां काय करतील, याचा नेम नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—आतांशीं बरें सुचलें , कांहो “ अठरा वणाषनां ब्राह्मणो गुरुुः ”असतां त्यांनीं मानवी
शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांची ववष्टा िाणारया पशु गाईचें जरी मात्र वपऊन शद्ध
ु मानन
ू घेतात, तरी ते

अत्युत्तम अततशूि मानवांचा जेवतांना स्पशषसुद्धां होऊं दे त नाहींत, याला काय अधार असावा बरें
?

जोतीरार्.उ.—शूिाद्रद अततशूि मानव केवळ अज्ञानी असल्यामुळें धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण चेष्टे िोर

पशु माकडासह सरपटणारया ववर्ारी सपाषची पूजा करण्यास लाजत नाहींत, तरी शूिाद्रद अततशूिांनीं
तुच्छ मानून अपंक्त केलेल्या वेसवा रांडांबरोबर ते तनलषज्यपणें िाणें , वपणें वगैरे सवष प्रकारचे
व्यवहार करण्यामध्यें आनंद मातनतात. यावरुन धूतष आयष र्टांस अत्युत्त्म अततशूिांस नीच

मानण्याववर्यीं आधार काय आहे ? म्हणन
ू तंू ववचार करुन पहा, म्हणजे तझ्
ु या सहज ध्यनांत
येईल.

गोवर्िंदरार्.प्र.—या सवष मागील इततहसावरुन आयषर्ट ब्राह्मण आपल्या वेदांत णिस्ती लोकांसारिे
बाहे र काढीत नाहींत, तर ते मोठे धत
ू ष आहे त व त्यांनीं तसें केल्याबरोबर वेदाचें सहज महत्त्व
कमी होणार आहे , असें ससद्ध होतें .

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्टब्राह्मणांनीं वेद लपन
ू ठे ववल्याकारणामळ
ु ें वेदांची अज्ञानी शि
ू ाद्रद

अततशूिांत पोकळ पत्राज वाढली आहे िरी, परं तु यापुढें त्यांनी णिस्ती लोकांच्या बायबलासारिें ,
आपल्या वेदास बाहे र काढून त्याचें प्राकृत करुन जगजाहीर केल्याबरोबर, धत
ू ष आयषर्टांसह

त्यांच्या वेदांची बाजारच्या कोल्हाटणीसुद्धां फटफजीती करण्यास कधीं सर्णार नाहींत, अशी मी
प्रततज्ञा करुन सांगतों.

गोवर्िंदरार्.प्र.—तर मग आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष जगास बोध घेण्यासारिें बबलकूल कांहींच
नाहीं, असें तुम्हांला वाटतें काय ?

जोतीरार्.उ.—असें कसें म्हणतोस ? वेदामध्यें नीतत वगैरयांववर्यीं जें प्रततपादन केलें आहे , तें सवष
आपल्या जातीच्या आप्पलपोट्या धत
ू ष आयषर्टांच्या द्रहताकररतां मात्र योस्जलें आहे . त्यांमध्यें

एकंदर सवष परास्जत केलेल्या शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी वगैरे लोकांस म्लेंछ या सवाषस,
मान्य होऊन त्यापासून त्या सवाांचें बबलकूल द्रहत होण्यासारिें नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—दस
ु रें , आपण पूवीं असें म्हणालांत कीं, “ मनुष्यांनीं आपल्या शेजारयाबरोबर कसें

वतषन करावें ”, याववर्यीं प्रत्येक मनुष्यासआपल्या स्वतुःच्या अनुर्वावरुन सहज ससद्ध करतां येतें,
या ससद्धांताववर्यीं एकंदर सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान झालें नव्हतें .
याववर्यीं आतां उलगडा करुन जर प्रततपासन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरर्.उ.—आपण सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न करतेव्ळीं मनुष्याला

जन्मतुः स्वतंत्र प्राणी तनमाषण केला आहे . आणण त्यास आपआपसांत सारिे हक्काचा उपर्ोग
घेण्यास समथष केला आहे . आणण याच कारणास्तव प्रत्येक मनुष्य गांवांतील व मुलिांतील
अगधकारांच्या जागा चालववण्याचा अगधकारी आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—यावरुन एकंदर सवष मनुष्य सवष कामीं सारिे अगधकारी असतां, धत
ू ष आयष र्ट
ब्राह्मण, शि
ू ांद्रद अततशि
ू ांस आपले दासानद
ु ास करुन त्यांचे धनी कोणत्या न्यायानें झाले ?

जोतीरार्.उ.--धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण शूिाद्रद अततशूिांचे अन्यायानें धनी झाले म्हणून आपण

सवाांच्या तनमीकास संतोर् झाला आणण त्यानें मोंगल, पठाण, पोतग
ुष ीज, फ्रेंच आणण इंस्ग्लश या
सवष लोकांकडून धत
ू ष आयष र्टांचें ऐश्वयष नष्ट करुन त्यांस त्यांचे धनी केलें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आपल्या सवाांच्या तनमीकानें मुसलमानव णिस्ती वगैरे लोकांकडून धत
ू ष आयषर्टांचें
ऐश्वयष नष्ट करुन जरी त्यांचे मुसलमान व णिस्ती धनी केले, तरी त्यापासून आपण शूिाद्रद
अततशूिांचे कोणत्या प्रकारचे फायदे झाले, याववर्यीं मला उघड कांहीं समजत नाहीं.

जोतीरार्.उ.—अरे —बाबा, आपण सवाांचा तनमीक परम दयाळू व परम न्यायी आहे आणण त्याच्या
न्यायाववर्यीं तल
ु ा कांहीं उघड सनजत नाहीं, म्हणन
ू मला मोठी हळहळ वाटते. कारण क्षुल्लक

अशा अतत गचमक
ु ु ल्या मंुगीच्या अवयवांचा—ततच्या इंद्रिय वगैरे उद्योगाचा आम्ही कधींच ववचार
करीत नाहीं, तथावप ततजला कोणी तनरथषक त्रास दे ऊं शकत नाहीं व त्याचप्रमाणें या अत्यत्ु तम
मानव प्राण्यांच्या अवयावांचा, त्यांच्या दशेंद्रियांचा आणण त्यांच्या ज्ञानाच्या थोरवीववर्यीं ववचार
करुं गेल्यास आम्हांस थांग लागत नाहीं. आणण अशा मानवांपैकीं शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचे पव
ू ी

तरवारीच्या आणण संप्रत ठकबाजीच्या जोरानें धनी आयष मानव बनले आहेत. यास्तव सवषन्यायी
आपल्या सवाांच्या तनमीकानें शूिाद्रद अततशूिांबद्दल धत
ू ष आयषर्टांस प्रायस्श्र्चत दे ऊन त्यांस शुवद्धवर
आणण्याकररतां पूवीं मुसलमानांस व हल्लीं णिस्ती लोकांस आयाांचे धनी केले आहे त, हें पक्कें
समज.

गोवर्िंदरार्.प्र.—शूिाद्रद अततशूिांबद्दलमुसलमान लोकांनीं धत
ू ष आयषर्टांस कोणत्या तरहे चें प्रायस्श्र्चत
द्रदलें , याववर्यीं फारच थोड्यांत येथें वववेचन कराल, तर बरें होईल ?

जोतीरार्.उ.—मुसलमान लोकांनी धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या कोरीव दगडाच्या मूतीचा ववध्वंस करुन त्यांनीं
जुलमानें दासानुदास केलेल्या शूिाद्रद अततशूिांचे कळपाचे कळप त्यांच्या तावडीतून सोडवन
ू

मुसलमान करुन त्या सवाांस आपल्या मुसलमानी धमाांत सामील केलें . इतकेंच नव्हे परं तु त्या

सवाांबरोबर रोटी व बेटी व्यवहार सुरु करुन त्या सवाांस सवष कामीं बरोबरीचे हक्क द्रदले. आणण

त्या सवाांस आपल्यासारिे सुिी करुन त्यांच्या तोंडाकडे आयषर्टांस टकमका पहावयास लाववलें .
गोवर्िंदरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें णिस्ती लोकांनीं शूिाद्रद अततशूिांबद्दल धत
ू ष आयषर्टांस शुद्धीवर

आणण्याकररतां कोणकोणतीं प्रायस्श्र्चतें द्रदलीं याववर्यीं थोडेसें येथें वववेचन कराल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—प्रथम कनषल सलगय
ू ष
ृ ांड जेकप, सर वुईल्यम जोन्स वगैरे इंस्ग्लश सत्पुरुर्ांनीं धत
आयषर्ट ब्राह्मणांच्या वेदांसह स्मत्ृ या, संद्रहतांचे आंडें फोडून त्यांतील शूिाद्रद अततशूि वगैरे

लोकांस तनुःक्षत्रीय करुन त्यांस कसकसे त्रास द्रदलें याववर्यीं साद्यंत इततहासाचा तपास काढून

जगप्रससद्ध केल्यामुळें आपण सवष शूिांचे आतांशे डोळे उघडून एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांचें
ब्रह्मकपट आपल्या दृष्टीपुढें स्वयंर्ू थयथया नाचूं लागलें आहे .

गोवर्िंदरर्.प्र.—किवल सलगय
ू ष आयषर्टांचें
ृ ािंड जेकप, सर र्ुईल्यर् जोनस वगैरे सत्पुरुर्ांनीं धत
ब्रह्मकपट जेव्हां बाहे र पाडडलें , तेव्हां आमच्या इंग्रज सरकारनें आम्हा अज्ञानी शूिाद्रद
अततशूिांच्या मुक्तेववर्यीं कांहींच प्रयत्न केला नाहीं याववर्यीं मोठा अचंबा वाटतो !

जोतीरार्.उ.—धत
ष ांनीं शूिाद्रद अततशूिांववर्यीं रचलेले ब्रह्मकपटाववर्यीं
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या पूवज
त्यांची िात्री होऊन त्यास पश्र्चात्ताप होऊन त्यांनीं आपणच होऊन शूिाद्रद अततशूिांस तुच्छ
मानून त्यांस ठकववण्याचें अजीबात वजष करावे; म्हणून प्रथम इंग्रज सरकारनें या सवष

बसलस्थानांत शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांच्या करपट्टींतन
ू पैसे िचष करुन धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मल
ु ांस

िरें ज्ञान होण्याकररतां जगोजाग इंग्रजी ववद्यालयें स्थापन
ू त्यांस फुकट ववद्यादान दे ण्याचें सुरु
केलें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांनीं पररश्रम करुन सरकारास वसल
ू द्रदलेल्या करपट्टीच्या पैशांतन
ू धत
ू ष
आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मल
ु ांकररतां प्रथम इंग्रजी ववद्यालयें स्थापन
ू त्यांमध्यें त्यास ववव्दान केलें
िरें परं तु मल
ु ांनीं इंग्रजी शाळांत सशकून, पररणामीं काय केलें , याववर्यीं थोडेसें वववेचन
केल्याबरोबर सरकारासह शूिाद्रद अततशूिांचे डोळे उघडणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या पररश्रमाच्या करपट्टींतून धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांची मुलें

जेव्हां शाळांनीं ववव्दान झालीं, तेव्हां त्यांच्या पूवज
ष ांनीं ब्राह्यात्कारी धमषसंबंधीं, परं तु आंतन
ू शुद्ध
राजकीय, रचलेल्या ब्रह्मगारुडावर केवळ झांकण घालण्याकररतां कपटानें सध्यां आपला बचाव

करण्यास्तव आपल्या डोळ्यांवर कातडीं ओढून मोठ्या धांदलीनें त्यांनीं ब्रह्मसमाज व प्राथषनसमाज
उर्ारले आहे त व त्यांनीं त्या समाजांत एकंदर सवष णिस्ती धमाषचें उष्टे माष्टें चोरून छपून गोळा
केलें आणण त्यांनीं अपल्या कस्ल्पत ब्रह्माजीच्यापुढें डोळे झांकून बाकीच्या अज्ञानी शूिाद्रद
अततशूिांच्या मनांत पुनुः एक तरहे चा ब्रह्मघोळ करण्याचे िटपट सुरु केली आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—या सदरच्या समाजांसशवाय धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांनीं दस
ु रया कांहीं सर्ा
उपस्स्थत केल्या आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांनीं ज्या सर्ा उपस्स्थत केल्या आहे त, त्यांपैकीं मुख्य
पुणें येथील सावषजतनक सर्ा आणण नॅशनल कांग्रेस अशा मुख्य दोन सर्ा उर्ारल्या आहे त,
म्हणून माझ्या ऐककवांत आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—या त्यांच्या सावषजतनक सर्ेच्या शुद्ध आडनांवावरुन या सर्ेमध्यें कुळं बी, माळी,
धनगर, कोळी, सर्ल्ल वगैरे शेतकरी लोक सर्ासद असतील, नाहीं बरें ?

जोतीरार्.उ.—तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें कुळं बी वगैरे शेतकरी लोकांचा या सर्ें त सर्ासद असण्याचा
संर्व नाहीं, असें मला वाटतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—तर मग वाण्याउदम्याचा व्यापार करणारे गुजर, मारवाडी वगैरे दक
ु ानदार व

वस्त्रप्रावरणें ववकण्याचा उद्योग करणारे साळी, कोष्टी, िात्री वगैरे लोक या सर्ेत सर्ासद
असावेत, नाहीं बरें ?

जोतीरार्.उ.—गुजर, मारवाडी वगैरे दक
ु ानदार व वस्त्रप्रावरणें ववकण्याचा उद्योग करणारे साळी,
कोष्टी लोकांचे या सर्ें त मुळींच नांवसुद्धां नाहीं, असें माझ्या ऐककवांत आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—बरें असो, लोहार, सुतार, चांर्ार, कंु र्ार, न्हावी, परीट वगैरे समळून बारा बलुते व
मांग, र्ट, जोशी वगैरे समळून बारा आलुते तरी या सर्ें त सर्ासद आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—या सर्ें त ! या सर्ें त बारा बलुते सर्ासद आहे त म्हणून त्यांचें नांवसुद्धां येथें तूं घेऊं
नकोस; परं तु बारा आलुत्यांपैकीं ब्राह्मण जोशी, उपाधी, आलुत्यांचा मात्र या सर्ें त र्रणा आहे ,
त्यांमध्यें जे सरकारी कामगार आहे त, ते जरी उघडणें या सर्ेचे सर्ासद नाहींत, तरी त्यांच्या

मल
ु ाजाकररतां इतर जातीचे पांचपंचवीस सर्ासद सामील करुन घेतले आहे त. त्यांपैकीं एकदोन
मात्र श्रीमंत असन
ू बाकी कोणी वककली, कोणी कारकुनी करुन पोटें जाळणारे आहे त.

गोवर्िंदरार्.प्र.—कांहो, या बासळस्थानांत अदमासें एकंदर सवष वीस कोटी िानेसम
ु ारी आहे आणण
त्यांत दोन कोटी आयषब्राह्मण आहे त. त्यांपैकीं पण्
ु यांतील आयष ब्राह्मणांनीं पांचपंचवीस इतर
जातीचे लोक सामील करुन पण्
ु यांत जर सर्ा केली; तर त्या सर्ेस सावषजतनक सर्ा कोणी
म्हणावी ?

जोतीरार्.उ.—सवाांशीं तुझें म्हणणें िरें आहे , कारण म्हारांच्या पडसड बाबीसंबंधीं ववचार

करण्यासाठीं या सावषजतनक सर्ें त ब्रह्मवंद
ृ सर्ासद म्हार सर्ासदास आपल्याबरोबर घेऊन कधीं
बसले होते ? अथवा त्या पडसडीच्या संबंधानें त्या सवाांनीं कधीं सरकारास अजष केला होता,
म्हणून माझ्या तर ऐककवांत नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—तथावप या सर्ेच्या रे काडाांत असणारया अजाांपैकीं एक तरी अजष कोणी असा

दािवावा कीं, ज्यांत एकाच वगाषचा ककंवा व्यक्तीचा संबंध आहे , असें एक सावषजतनक पोरीच्या
घरकंु डरुपी सर्ें त बसून बढाई करणारा म्हणत आहे .

जोतीरार्.उ.—त्यांचें म्हणणें ठीक आहे . कारण त्यांस असें वाटतें कीं, मजवांचन
ू या जगांत दस
ु रा

कोणी शहाणा नाहीं ! परं तु तूं अशी कल्पना कर कीं, हल्लीं सरकारानें अशी जाद्रहरात द्रदली आहे
कीं, ज्या कोणास संस्कृत, मराठी आणण इंस्ग्लश र्ार्ेचें ज्ञान झालें असून त्यास त्या सवष

र्ार्ांमध्यें पत्रव्यवहार ठे ववतां येईल, अशा म्हरास अथवा मांगास दोस हजार रुपये दरमाहा
समळतील. यावरुन ही सदरची जागा चालववण्यासककती म्हार अथवा मांग तनवडतील ?
गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरची जागा चालववण्यास एकसुद्धं म्हार अथवा मांग तनवडणार नाहीं.

जोतीरार्.उ.—याचप्रमाणें मोघम आम्हा द्रहंदं स
ू कलेक्टरं च्या जागा, युरोवपयन लोकांसारख्या इंग्रज

सरकारानें द्याव्यात, म्हणून सावषजतनक सर्ेच्या रे काडाांत अजष असतील, परं तु ते अजष अववव्दान
शूिाद्रद अततशूिांच्या काय उपयोगाचें ? कारण मोघम नांव द्रहंदं च
ू ें आणण उपर्ोग घेणारे एकटे
ब्रह्मण ! वाहावा रे सर्ा ! आणण वाहावा रे दट
ु प्पी ततचें रे काडष !

गोवर्िंदरार्.प्र.—आतां ह्या नेंशनल कांग्रेसववर्यीं थोडेसें समजून सांगाल, तर आपल्या र्ोळसर

मायाळू इंग्रज सरकारासह अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांचे डोळे उघडून त्यापासून त्या उर्यतांचा कांहीं
फायदा झाला तर होईल !

जोतीरार्.उ.—सांगतों ऐक—आयाांच्या िोडसाळ मतलबी धमाषवरुन धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण अज्ञानी

शूिास तुच्छ मातनतात. अज्ञानी शूि, अज्ञानी म्हारांस नीच मातनतात आणण अज्ञानी म्हार मांगास
नीच मातनतात. त्यांतून अतत सोवळे धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण शूिाद्रद अततशूिाद्रद नीच मानून आपण

तर नाहींच, परं तु त्या सवाांमध्यें आपआपसांत रोटीव्यवहार व बेटीव्यवहार होऊं दे ण्याववर्यीं त्यांनी
प्रततबंध केल्यामळ
ु े अथाांतच त्या सवाांमधले सर्न्न सर्न्न प्रकारचे आचारववचार, िाणें -वपणें,
रीततर्ाती एकमेकांच्या एकमेकांशीं समळत नाहींत. अशा अठरा धान्यांची एकी होऊन त्याचें

चरचरीत कोडबळ
ु ें म्हणजे एकमय लोक “ Nation ” कसें होऊं शकेल ? अरे , हे धत
ू ष आयषर्ट

ब्राह्मण एकंदर सवष जगांतील लोकांस तच्
ु छ मानन
ू त्यांचा मनापासन
ू हे वा व व्दे र् करणारे आहे त.
हे केवळ आपल्या द्रहतासाठी अज्ञानी मढ
ू शि
ू ाद्रद अततशि
ू ास कोणत्या वेळीं कोणत्या िड्ड्यांत

घालतील, याचा नेम नाहीं. यास्तव आयष लोकांनीं एकधमी अमेररकन अथवा फ्रेंचांचें लटकें सोंग
घेऊन शेंकडों नॅशनल कांग्रेसा नवीन उपस्स्थत जरी केल्या, तरी त्यांच्या नॅशनल कांग्रेसात
समंजास असा शूिाद्रद अततशूि कधींच सर्ासद होणार नाहीं, असें मी िात्रीनें सांगतों कारण, तसें
केल्यानें आमच्या मायाळू इंग्रज सरकारचें शूिाद्रद अततशूिांववर्यीं मन ववटणार आहे .

गोवर्िंदरर्.प्र.—समंजस शूिाद्रद अततशूि त्यांच्या नॅशनल कांग्रेसमध्यें जर सर्ासद होणार नाहींत,
तर त्या सर्ेमध्यें द्रहंद ु लोकांस मोठमोठ्या हुद्याच्या जागा द्याव्यात म्हणून युरोवपयन सम.
हं टरसाहे ब इंग्रज सरकारांस ज्ञानाच्या गोष्टी सांगतात, हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—याचें कारण, द्रहंदं त
ू ील आयषब्राह्मण िेरीज करुन शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी वगैरे
लोकांववर्यीं सम. हं टरसाहे बास बबलकूल ज्ञान नाहीं, म्हणून ते तसा वाचाळपणा करीत आहे त.

त्याचप्रमाणें पूवीं लाडां ररपन गव्हरनर जनरलसाहे बांनीं द्रहंदं त
ू ील शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी
वगैरे लोकांववर्यीं माद्रहती करुन न घेतां, एकट्या आयषर्टांस द्रहंद ू समजून त्यांस

म्युतनससपालीटीचा अगधकार द्रदल्यामुळें बाकीच्या सवष आनायष लोकांस ककती त्रास र्ोवावा लागतो,
याचा तूंच ववचार करुन पहा, म्हणजे तुझ्या सहज ध्यानांत येईल !

गोवर्िंदरार्.प्र.—तथावप या नॅशनल कांग्रेसमध्यें शूिाद्रद अततशूिाद्रद सर्ासद होऊन ब्राह्मणांबरोबर
आपले वाजवी हक्क सरकारापाशीं मागण्यास कोणती हरकत आहे . त्यांचा या कामीं कोणी हात

धरला आहे , म्हणून एक गुलहौंशी र्टब्राह्मणाचा वेर् धारण करणारा तोतया करुन बकत आहे .
जोतीरार्.उ.—माझें त्या तोतयाच्या बकण्याववर्यीं या प्रसंगीं कांहींच बोलणें नाहीं. द्या सोडून !

त्यांचें नांवसुद्धां येथें घेण्याचें प्रयोजन नाहीं. परं तु मी तुजला कांहीं प्रश्न कररतों. ते असे कीं—हा

काळपावेतों धत
ू ष आयषर्टांनीं शूिांस संस्कृत सशकण्याची बंदी केली होती कां नाहीं ? त्याचप्रमाणें

त्यांनीं अततशि
ू ांच्या मल
ु ांस हा काळपावेतों शाळे त घेण्याची आटोकाट बंदी केली होती का नाहीं ?

व त्यांच्यांत मामलेदाराच्या कचेरींत िालच्या कारकुनाचें सुद्धां काम चालववण्यापूती एकास ववद्या

आली नसतां बळीस्थानांतील कलाकौशल्य जाणणारया लोकांस “कलाकौशल्याच्या कामीं युरोवपयन

लोकांची बरोबरी करुन एकंदर सवष जगाबरोबर चाल ठे वण्यास तयार व्हा; नाहींतर उर्े राहा आणण
मरा !” असे मुख्य साडेर्ावाथी कळचेट्या नारदमुनीच्या नादीं लागून र्ट्कमी तर नव्हे च; परं तु
िट कमे प्रततपादन करणारा, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांस व्यापाराची हुल दािवून वेदांचें बोचकें
पळववणारा उचल्या, धत
ू ष आयषर्टांचा तोंड मानलेला धाकटी र्ाऊ म्हणावा !
गोवर्िंदरार्.प्र.—हा काळ्पावेतों धत
ू ष आयषर्टांनीं शि
ू ांस संस्कृत सशकण्याची बंदी केली होती.

त्याचप्रमाणें त्यांनी अततशि
ू ांच्या मल
ु ांस हा काळ्पावेतों शाळें त घेण्याची बंदी केली होती. या

कारणास्तव मांगाम्हारांत मामलेदाराच्याकचेरींतील िालच्या कारकुनाचें सद्ध
ु ां काम चालववण्यापव
ू ी
त्यंस ववद्या आली नाहीं, हें तनववषवाद आहे .

जोतीरार्.उ.—असो, या तनुःपक्षपाती इंग्रज सरकारच्या राज्यांत एकंदर सवष मांगाम्हारांस ववद्या
समळण्याचा संर्व आहे आणण तसें पढ
ु ें घडून आल्यास त्या सवाांनीं एकत्र होऊन माजी गवरनर
लाडष ररपन व सम. हं टरसाहे ब या उर्यतांस पुढें घालून महाराणी ववक्टोररया आईसाहे बांसमोर

नेऊन त्यांस असें ववचारलें कीं, हा काळपावेतों जर धत
ू ष आयषर्टांनीं आम्हांस ववद्या सशकण्याची

बंदी केली होती, तर आम्हीत्यांच्यासारिे ववव्दान होईतों पावतों एकट्या आयष धत
ू ष र्टब्राह्मणांस

मोठमोठाल्या हुद्याच्या जागा द्रदल्यास ते आम्हांस पुनुः अन्य रीतीनें रसातळीं घालण्याचा प्रयत्न
करतील कां नाहीं बरें ? असा प्रश्न सदरच्या उर्यतां इंग्रजांस केल्यास ते त्याचें काय उत्तर
दे तील ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरच्या प्रश्नाचें उत्तर न दे तां ते उर्यतां तनुःसंशय िालीं माना घालतील आणण
पालवीया नजरे नें वेर्धारी तोतयाच्या तोंडाकडे पाहून त्याच्या नांवानें बोटें मोडीस बसतील.
यासशवाय दस
ु रा कांहीं त्यांच्याजवळ उपाय राहणार नाहीं. पुढें कसें ?

जोतीरार्.उ.—यावरुन या बळीस्थानांतील एकंदर शूिाद्रद अततशूिांसह सर्ल्ल, कोळी वगैरे सवष लोक
ववव्दान होऊन ववचार करण्यालायक होईतोंपावेतों ते सवष सारिे एकमय लोक झाल्यासशवाय

(Nation) होंऊ शकत नाहीं. असें असतां एकट्या उपरया आयषर्ट ब्राह्मण लोकांनीं न्यॉशनल
कांग्रेस स्थावपली, तर ततला कोण ववचारतो ?
गोवर्िंदरार्.प्र.—तर यावरुन शूिाद्रद अततशूिांच्या घराशेजारीं शाळा असून त्यांनीं जरी आपलीं मुलें
शाळें त पाठववलीं नाहींत, तरी त्यांच्या मुलांस उपरया आयषर्ट ब्राह्मणांनीं कडेवर घेऊन उचलून
नेऊन शाळें त पोंचवावे, असें ससद्ध होतें .

जोतीरार्.उ.—आयषर्टांनीं आजपावेतों शूिांस संस्कृत सशकण्याची व अततशूिास शाळें त घेण्याची बंदी
केली होती. या त्यांच्या मूिप
ष णामुळें त्यांनीं तर काय, परं तु त्यांच्या कस्ल्पत ब्रह्माजीच्या

महावपताजीनें जरी शूिद्रद अततशूिांचीं मुलें कडेवर उचलून नेऊन त्यांस शाळें त पोहचवून दररोज

परत आणून घरीं पोहचववलीं, तरी एकंदर सवष धत
ष न
ष ाबद्दल
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं पूवीं केलेल्या दव
ु त
ते दोर्मुक्त होणार नाहींत. कारण ववव्दत्ता हीं कांहीं वपढीजादा नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—आपल्या इंग्रज सरकारनें पूवीं धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणासच एकंदर सवष शूिाद्रद

अततशूिांस ववद्या दे ण्याचें काम सोपीलें होते. परं तु हल्लीं आपल्य तनष्पक्षपात इंग्रज सरकारनें
सवष जातीच्या मुलांस शाळें त घेण्याची मोकळीक द्रदली असतां अततशूिांचीं मुलें ववव्दान होऊन

मोठे कामगार झाले आहे त, असें माझे पाहाण्यांत व ऐकण्यातसुद्धां आलें नाहीं, याचें मुख्य कारण
काय असावें बरें ?

जोतीरार्.उ.—आपल्या इंग्रज सरकारनें सवष जातींच्या मल
ु ांस शाळें त घेण्याववर्यीं जरी मोकळीक

द्रदली आहे , तरी अततशि
ू ांच्या जातींतील पंतोजी तयार करण्याववर्यीं त्यांनीं कांहीं तजवीज केली
नाहीं. यावरुन आयष धमाषअनय
ु ायी र्टब्राह्मण पंतोजीकडून अततशि
ू ांचीं मल
ु ें ववव्दान होऊन मोठे
कामगार कधींच होणार नाहींत, याववर्यीं आमच्या र्ोळसर सरकारनें ववचार केला आहे काय ?
कारण, आयष लोकांच्या एकतफी ग्रंथांत शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस ववद्या न दे ण्याववर्यीं कडेकोट

बंदोबस्त केला आहे . आणण धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण आपलीं पोटें जाळण्याकररतां ववव्दान झालेले
पोटाथी र्ट पंतोजीकडून िेडग
े ांवांतील अततशूिांचीं मुलें शाळें त सशकून ववव्दान होणार नाहींत,
असें मी िात्रीनें सांगतों.

गोवर्िंदरार्.प्र.—इंग्रज सरकारच्या शाळािात्यांत पक्षपात असल्यामुळें एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट

ब्राह्मणांचीं मुलें ववव्दान झाल्याबरोबर त्यांचा जरी सरकारी लष्करी िात्यांत प्रवेश होत नाहीं, तरी
त्यांचा बाकीच्या एकंदर सवष िात्यांत प्रवेश होऊन पलपलाट झाला असतो. यामुळें शूिाद्रद

अततशूि अज्ञानी असून त्यांस स्वतंत्रता कशास म्हणावें , हें मूळींच समजत नसल्यामुळें धत
ू ष

ब्राह्मण कामगार त्यांस कसकसें नाडीत असतील, याववर्यीं आतां माझ्या पक्कें लक्षांत आलें.
परं तु वेदसंद्रहतासह आयषर्ट ब्रह्मणाचे कारककदींत प्रत्येक मानवास त्यानें स्वतुः कमववलेल्या
मालमत्तेचा उपर्ोग घेतां येत होता काय ?

जोतीरार्.उ.—पूवीं आयषर्ट ब्राह्मणांच्या कारकीदींत एिाद्या शूिानें आपल्या जीवावर उदार होऊन
आयष यजमानासह त्यांच्या कुटुंबांतील एकंदर सवष माणसांचे प्राण वांचववले, यास्तव त्यानें उदार

होऊन त्या जाहमदष शुिास आपल्या दासत्वापासून मुक्त केल्याबरोबर, र्लता एिादा दस
ु रा नाग्या
आयषर्ट ब्राह्मण त्या परोपकारी शुिास पकडून त्यास आपल्या बापाची मत्ता समजून आपलें

दास्यत्व करावयास लावीत असे. त्याचप्रमणें दष्ु काळांत आयाषनें शूिांच्या मालसमळकतीचा यथेच्छ
उपर्ोग घ्यावा, म्हणून

मनुसंद्रहतें त सांगगतलें आहे . इतकेंच नव्हे , परं तु शि
ू ांच्या स्वस्त्रीचें

एिाद्या उन्मत्त आयषर्ट ब्राह्मणानें पाततव्रत्य नष्ट केल्याबद्दल त्यास नांवाला सुमारें चौदा रुपये
मात्र दं ड द्यावा लागत असे व त्याचप्रमाणें आयषर्ट ब्राह्मणांतील एिाद्या इष्की स्त्रीनें र्लत्या
एिाद्या शूिाच्या अंगावर पडून आपला मतलब साधन
ू घेतल्यास त्याबद्दल ब्राह्मणीस मोकळें

सोडून शूिांच्या तोंडांत सशसें पाघळून ओतावें; आणण त्याचें उत्पत्तीचें स्थान कापून काढण्याची
त्यांस सशक्षा दे त असत.

गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरचे एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं पराजीत केलेल्या शूिाद्रद
अततशूिांबरोबर दष्ु ट आचरण केलेलें मला ऐकण्याचीसुद्धां लाज वाटते.

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं शूिाद्रद अततशूिांबरोबर दष्ु ट आचरण केलेलें तुला ऐकण्याची
लाज वाटावी, हें योग्यच आहे . कारण तुला या दयाळू इंस्ग्लश सरकारच्या राज्यांत मनुष्यपणा

आला. परं तु धत
ष ांनीं पव
ष ांस अनीवार त्रास
ू ष आयषर्ट्टांच्या पव
ु ज
ू ी आपल्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांच्या पव
ू ज
दे तेवेळीं त्यांस लाज वाटली नाहीं व त्याचप्रमाणें आतांद्रह आयाषचव
े ंशज आपण शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस
बनावट धमष व राजकीय कामामध्यें नानाप्रकरचे छक्केपंजे करुन आपणांस ठकववण्यास लाजत
नाहींत. यावरुन आयष लोकांत मळ
ु ींच मनष्ु यपणा नाहीं, असें ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आहो तात्यासहे ब ! आयाषनींजें केलें तें पन
ु ुः परत येत नाहीं. आतां त्यांनीं याला कय
उपाय करावा ?

जोतीरार्.उ.—आतां त्याला उपाय एवढाच आहे कीं, एकंदर सवष आयषर्ट ब्राह्मण लोक आपल्यास
तनलषज्जपणें स्वतुः अहं ब्रह्म म्हणून घेतात, याववर्यीं त्यांस पश्चातप होऊन ते सवष, सत्य शोधन
ू
सत्य वतषणारे झाल्याबरोबर एकंदर सवष शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी, गोंड वगैरे लोक त्यांच्या
मागील व हल्लींच्या नीच कमाषबद्दल सूड न घेतां त्यांस तनुःसंशय क्षमा करतील.

गोवर्िंदरार्.प्र.—परं तु एकंदर सवष जगांतील मानवप्राणीअयाांस तछुः थुुः कररतात, याला त्यांनीं काय
करावें ?

जोतीरार्.उ.—एकंदर सवष आयषर्ट ब्राह्मण आपले थोतांडी ग्रंथ एके बाजूला फेकून एकंदर सवष

मानव स्त्रीप्राण्यांबरोबर सत्य वतषन जेव्हां करु लागतील, तेव्हां जगांतील एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर् आयाषचें कल्यण व्हावें , म्हणून आपण सवाांच्या तनमीकाच्या पदापाशीं लीन होऊन

त्यांजववर्यीं मनुःपूवक
ष प्राथना करतील, यांत कांहीं संशय नाहीं. तूतष हा ववर्य या प्रसंगीं थोडासा
लांबला आहे , यास्तव मी येथेंच मुक्काम कररतों.

सत्य

गणपतरर् दयावजी र्ोरात.प्र.—सत्यवतषन करणारे कोणास म्हणवे ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुलें.उ.—सतषवतषन करणारयांववर्यीं तनयम दे तों, ते येणेंप्रमाणें :--

१. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न केलें . त्यांपैकीं स्त्रीपुरुर् हे

उर्यता जन्मतांच स्वतत्रं व एकंदर सवष अगधकारांचा उपर्ोग घेण्यास पात्र केले आहे त, असें
कबूल करणारे , त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२. स्त्री असो अथवा पुरुर् असो, ते आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें या ववस्तीणष पोकळींतील

तनमाषण केलेल्या अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांचे ग्रहोपग्रंहास अथवा एिाद्या ववगचत तारयास अथवा

एिाद्या धातू दगडाच्या मूतीस तनमीकाच्या ऐवजीं मान दे त नसल्यास, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

३. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष वस्तूचा यच्चावत प्राणीमात्रांस

उपर्ोग घेऊंन न दे तां, तनरथषक तनमीकास अपषण करुन त्याचें पोकळ नामस्मरण जे करीत नहींत,
त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
४. आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष प्राणीमात्रांस समस्त वस्तुंचा

यथेच्छ उपर्ोग घेऊन त्यांस तनमीकाचा आर्ार मानन
ू त्याचें गौरव करुं दे तात, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.

५. ववश्वकत्याषनें तनमाषण केलेल्या प्राणीमात्रांस जे कोणी कोणत्याद्रह प्रकारचा तनरथषक त्रास दे त
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
६. आपल्या सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष स्त्रीपरु
ु र्ांस, एकंदर सवष मानवी अगधकारांचे मख्
ु य

धनी केले आहे त. त्यांतन
ू एिादा मानव अथवा कांहीं मानवांची टोळी एिाद्या व्यक्तीवर जबरी
करुं शकत नाहीं व त्याप्रमाणें जबरी न करणारांस, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

७. आपल्या सवाषच्या तनमीकानें एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांस धमष व राजकीय स्वतंत्रता द्रदली

आहे , ज्यापासून दस
ु रया एिाद्या व्यक्तीस कोणत्याद्रह तरहे चें नुकसान कररतां येत नाहीं, अथवा

जे कोणी आपल्यावरुन दस
ु रया मानवाचे हक्क समजून इतरांस पीडा दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.

८. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष प्राणीमत्रांस तनमाषण केलें आहे . त्यांपैकीं हरएक

स्त्रीनें एका पुरुर्ास मात्र आपला भ्रतार करण्याकररतां वजा करुन व, एकंदर जे सवष स्त्रीपुरुर्

एकमेकांबरोबर मोठ्या आवडीनें बहीण र्ांवडाप्रमाणें आचरण करतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.
९. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष स्स्त्रयांस अथवा पुरुर्ांस एकंदर सवष मानवी

हक्कांववर्यीं आपले पाद्रहजेल तसे ववचार, आपलीं पाद्रहजेल तशीं मतें बोलून दािवुण्यास,

सलद्रहण्यास आणण प्रससद्ध करण्यास स्वतंत्रता द्रदली आहे ; परं तु ज्या ववचारांपासून व मतांपासून
कोणत्याद्रह व्यक्तीचें कोणत्याच तरहे चें नुकसान मात्र होऊं नये म्हणून जे िबरदारी ठे ववतात,
त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१०. आपल्या सवाषच्या तनमाषणकत्याषच्या व्यवस्थेवरुन एकंदर जे सवष स्त्रीपुरुर् दस
ु रयाच्या

धमषसंबंधीं गांवकी अथवा राजकीयसंबंधीं मतांवरुन त्यांस कोणत्याद्रह प्रकारें नीच मानून त्यांचा छळ
करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत

११. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांस एकंदर धमषसंबंधीं गांवकी

अथवा मुलकी अगधकाराच्या जागा त्यांच्या योग्यतेनरुप व सामवीयाषनुरुप समळाव्यात, म्हणून
त्यांस समथष केले आहे त, असें कबल
ू करणारे , त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१२. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या तनयमास अनुसरुन एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर् धमष,

गांवकी व मुलकी यासंबंधींची प्रत्येक मानवाची स्वतंत्रता, मालमत्ता, संरक्षण आणण त्याचा
जुलमापासून बचाव करण्याववर्यीं जे कोणी बाध आणीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

१३. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या मातावपत्याचा वद्ध
ृ ापकाळीं परामर्ष करुन इतर मानववद्ध
ृ

सशष्टांस सन्मान दे तात अथवा मातावपत्याचा परामर्ष करुन इतर मानववद्ध
ृ सशष्टांस सन्मान

दे णारांस बहुमान दे तात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
१४. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे वैद्यांच्या आज्ञेवांचन
ू अफू, र्ांग, मद्य वगैरे अमली पदाथाांचें सेवन
करुन नानातरहे चे अन्याय करण्यास प्रवत्ृ त होन नाहींत अथवा ते सेवन करणारास आश्रम दे त
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत

१५. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे—वपस,ंू ढे कूण, ऊं वगैरे ककटक, ववंच,ू सरपटणारे सपष, ससंह, वाघ,

लांडगे वगैरे आणण त्याचप्रमाणें लोर्ी मानव दस
ु रया मानवप्राण्यांचा वध करणारे ककंवा आत्महत्या

करणारे िेरीजकरुन, जे स्त्री अथवा पुरुर्, दस
ु रया मानवप्राण्यांची हत्या करीत नाहींत अथवा हत्या
करणारास मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१६. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या द्रहतासाठी दस
ु रयाचें नुकसान करण्याकररतां लबाड बोलत

नाहींत अथवा लबाड बोलणारास मदत करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणवेत.

१७. स्त्री अथवा पुरुर्, जे व्यसर्चार करीत नाहींत अथवा व्यसर्चारांचा सन्मान ठे वीत नाहींत,

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१८. स्त्री अथवा पुरुर्, जे हरएक प्रकारची चोरी करीत नाहींत अथवा चोरास मदत करीत नाहींट,

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१९. स्त्री अथवा पुरुर्, जे व्दे र्ानें दस
ु रयाच्या घरास व त्यांच्या पदाथाषस आग लावीत नाहींत

अथवा आग लावणारयांचा स्नेह करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२०. स्त्री अथवा पुरुर्, जे स्वतुःच्या द्रहतासाठीं—न्यायानें राज्य करणारया संस्थानीकांवर अथवा

राज्यावर अथवा एकंदर सवष प्रजेनें मुख्य केलेल्या प्रतततनधीवर बंड करुन लक्षावधी लोकांचीं कुटींबें
उघडी पाडीत नाहींत अथवा बंड करणारांस मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारें म्हणावेत.
२१. स्त्री अथवा पुरुर्, जे एकंदर सवष जगाच्या द्रहतासाठी धमषपुस्तक तयार केलें आहे , म्हणून

मोठ्या बढाईनें वाचाळपणा कररतात; परं तु तें धमषपुस्तक आपल्या बगलें त मारुन इतर मानवांस
दािवीत नाहींत, अशा कपटी बढाईिोरांवर जे ववश्वास ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.
२२. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या कुटुंबासह, आपल्या र्ाऊबंदांस, आपल्या सोयरया-धायरयांस

आणण आपल्या इष्टसमत्र सावीयांस मोठ्या तोरयानें वपढीजादा श्रेष्ट मानून आपल्यास पववत्र मानीत

नाहींत आणण एकंदर सवष मानवी प्राण्यांस वपढीजादा कपटानें अपववत्र मानून त्यांस नीच मानीत
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणरे म्हणावेत.

२३. स्त्री अथवा पुरुर्, जे पूवीं कपटानें सलद्रहलेल्या ग्रंथांच्या वद्रहवाटीवरुन कांहीं मानवांस

वपढीजादा दास मानीत नाहींत अथवा दास मानणारयांचा बोजठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.
२४. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या लोकांचें वचषस्व मुद्दाम राहण्याकररतां शाळे मध्यें सशकववतांना

इतर लोकांच्या मल
ु ांबरोबर दज
ू ार्ाव करीत नाहींत अथवा शाळें त सशकववतांना दज
ू ार्ाव करण्याचा
गधुःकार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२५. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे न्यायागधशाचा हुद्दा चालववतांना अन्यायी लोकांना, त्यांच्या
अन्यायाप्रमाणें त्यांस योग्य सशक्षा दे ण्यास कधींद्रह, पक्षपात करीत नाहींतअथवा अन्यायानें ,
पक्षपात करणारयांचा गधुःकार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
२६. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे शेतकी अथवा कलाकौशल्य करुन पोटें र्रणारांस श्रेष्ठ मातनतात;

परं तु शेतकरी वगैरयांस मदत करणारांस आदरसत्कार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

२७. स्त्री अथवा पुरुर्, जे चांर्ाराच्या घरीं कां होईना, बबगारयांस धंदा करुन आपला तनवाषह

करणारयांस तुच्छ मानीत नाहींत; परं तु त्या कामीं मदत करणारांची बहावा कररतात, त्यांस
सत्यवतषन म्हणावेत.

२८. स्त्री अथवा पुरुर्, जे स्वतुः कांहीं उद्योगधंदा न करतां तनरथषक धासमषकपणाचा डौल घालून

अज्ञानी जनांस नवग्रहांची वपडा दािवून त्यांस र्ोंदाडून िात नाहींत अथवा तत्संबंधीं पुस्तकें
करुन आपलीं पोटें जाळीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२९. स्त्री अथवा पुरुर्, जे र्ावीक मूढांस फसवून िाण्याकररतां ब्रह्मर्ीचें सोंग घेऊन त्यांस

आगाराधप
ु ारा दे त नाहींत, अथवा तत्संबंधी मदत करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

३०. स्त्री अथवा पुरुर्, जे कस्ल्पत दे वाची शांती करण्याचे तनसमत्तानें अनुष्ठानी बनून अज्ञानी

जनांस र्ोंदाडून िाण्याकररतां जपजाप करुन आपलीं पोटें जाळीत नाहींत अथवा तत्संबंधीं मदत
करणारांचा बोज ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

३१. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपलीं पोटें जाळण्याकररतां अज्ञानी जनात कलह उपस्स्थत करीत

नाहींत अथवा तत्संबंधी मदत करणारांच्या सावलीसदे िील उर्े राहत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.
३२. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या सवाांच्या तनसमषकानें तनमाषण केलेल्या प्राणणमात्रांपैकीं मानव

स्त्रीपुरुर्ांमध्यें कोणत्याच तरहे चा आवडतनवड न करतां त्याचें िाणेंवपणें व लेणेंनेसणें याववर्यीं

कोणत्याच प्रकारचा ववधीतनर्ेध न कररतां त्यांच्याबरोबर शुद्ध अंतकरणानें आचरण कररतात त्यांस
सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

३३. स्त्री अथवा पुरुर्, जे एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांपैकीं कोणाची आवडतनवड न कररतां

त्यांतील महारोग्यांस, पंगूंस व पोरक्या मुलांस आपल्या शक्तीनुसार मदत करतात अथवा त्याला
मदत करणारयांस सन्मान दे तात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

गणपतरार्.प्र.—या आपल्या सदरील तनयमांवरुन असें ससद्ध होतें कीं, एकंदर सवष मानवांनी सत्य
आचरण कसें करावें , याववर्यीं आपल्या दयामतू तष तनसमषकानें स्वतुः एिादें पस्
ु तक केलें नसावें
असेंच तम्
ु हांला वाटतें काय ?

जोतीरार्.उ.—र्ले शाबास ! कारण आपण सवाांच्या तनसमषकानें या अगम्य पोकळींतील अनंत सय
ू ष

मंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांवरील अनंत प्राणीमात्रांस त्यानें धडा घालून द्रदल्याप्रमाणें ते आपल्या
सव
ु तषनानें कसें वतषन करीत आहे त; त्याववर्यीं संतोर् मानण्याचें एके बाजल
ू ा ठे ऊन या आपल्या
पवी
ु र्ांनीं सत्य आचरण करावें म्हणन
ू त्यानें स्वतुः एिादें धमषपुस्तक जर
ृ वीवरील मानव स्त्रीपरु
केलें असतें तर त्यानें येथील स्त्रीपुरुर्ांची आवडतनवड न कररतां या उर्यतांच्या मानवी

अगधकाराववर्यीं तनुःपक्षपातानें सलद्रहलें असतें व त्याचप्रमाणें त्यानें तें धमषपुस्तक एकंदर सवष
जगांटील तनरतनराळ्या र्ार्ांत समजण्याजोगतें केलें असतें .

गणपतरार्.प्र.—तर मग हीं तनरतनराळीं धमषपुस्तकें या जगांत कोणीं केलीं ? ज्यामध्यें पुरुर्ांच्या
मानवी हक्कांववर्यीं मात्र अघळपघळ सलद्रहलें आहे .

जोतीरार्.उ.—परं तु हीं सवष तनरतनराळीं धमषपुस्तकें अनेक कनवाळू परोपकारी सत्पुरुर्ांनीं केलीं

आहे त व त्यांमध्यें त्यांच्या समजुतीप्रमाणें पुरुर्ाच्या हक्कांववर्यीं कांहींना कांहीं तरी प्रततपादन
केलें आहे .

गणपतरार्.प्र.—बरें सुचलें ! तथावप पद्रहलें , आयाांच्या धमाषमध्यें आपण सवाांच्या तनसमषकाची

उचलबांगडी करुन एकंदर सवष आयष आपणांस अज्ञानी जनांचे र्ूदेव म्हणववतात. दस
ु रें , णिस्ती
धमाषमध्यें येशूस सवाांच्या तनसमषकाचा पुर म्हणतात आणण ततसरें , महमदीं धमाषमध्यें र्हर्दास

आपणा सवाांच्या सवाांच्या तनसमषकाचा पैगिंबर म्हणतात; या सवाांववर्यीं उलगडा करुन सांगाल, तर
बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—कारण पद्रहलें असें कीं, आयाांनीं कुतकषर्ररत तत्वज्ञानाच्या लंडाईंने वेदांती बनून
आपण सवाांच्यातनसमषकास तनकामीं करुन त्याची उचलबांगडी केली. आणण ते आपणच स्वतुः

अहं ब्रह्म होऊन परास्जत केलेल्या अज्ञानी लोकांचे र्ूदेव बनले आहे त. यावरुन अथाषत एकंदर सवष
जगांतील सुज्ञ पुरुर् त्यांस कुचके धमषलंड नास्स्तक म्हणूं लागले व दस
ु रें असें कीं, आपण
सवाांच्या तनसमषकाववर्यीं जो कांहीं येशूनें उपदे श केला, त्यामध्यें त्यानें आपल्या सवाांच्या

तनसमषकास बापासमान मानून अज्ञानी मानव बंधज
ू नांचें तारण होण्यासाठीं त्यांस मोठ्या आशेनें

बोध केला, यावरुन अथाांत हल्लींचें एकंदर सवष णिस्ती लोक त्याला दे वाच्या पत्र
ु ासाररिा मानन
ू

त्यास तारणारा म्हणतात. आणण ततसरें असें कीं, महमदानें तनसमषकाच्या अगधकारयांववर्यीं बरें च
पववत्र कुराण सलहून ठे ववलें आहे ; त्यांत त्यानें जो कांहीं उपदे श केला आहे , त्या सवाांमध्यें एकंदर
सवष मानव बंधज
ु नांस सुमागाषवर आणण्याकररतां आपण सवाांच्या तनसमषकानें महमदाला येथें
पाठववलें आहे , म्हणून तो मोठ्या आवेशानें उघड सवाांस कळवीत असे यावरुन अथाांत हल्लींचे
एकंदर सवष सुत्री अथवा ससय्या महमदी लोक त्याला पैगंबर अथवा आपण सवाांच्या तनसमषकानें
पाठववलेला म्हणतात.

गणपतरार्.प्र.—कांहो तात्यासाहे ब हीं सवष धमषपस्
ु तकें अनेक सत्परु
ु र्ांनी जर केलीं आहे त तर
त्यांपकीं एिादे धमषपुस्तक सत्स्त्रीनें केलें आहे काय ?

जोतीरार्.उ.—एिाद्या सत्स्त्रीनें आजपावेतों जर धमषपस्
ु तककेलें असतें तर मानव परु
ु र्ांनीं एकंदर
सवष स्स्त्रयांच्या हक्कांववर्यीं हयगय करुन त्यांनीं आपल्या परु
ु र्जातीच्या हक्कांववर्यीं मात्र

वाचाळपणा केला नसता. कारण स्स्त्रयाजर ग्रंथसलद्रहण्याजोगत्या ववव्दांन असत्या तर परु
ु र्ांनीं
असा उघड गोमा करुन पक्षपात केला नसता.

गणपतरार्.प्र.—असो, या महासत्पुरुर्ांच्या तनरतनराळ्या धमषपुस्तकांत त्यांच्या समजुतीप्रमाणें

पुरुर्ांच्या हक्कांववर्यीं कांहींना कांहीं जर सत्य प्रतीपादन केलें आहे , तर त्यांच्या अनुयायांमध्यें
इतका र्ेदर्ाव पडला आहे , तो कां ?

जोतीरार्.उ.—त्यांच्यामध्यें इतका र्ेदर्ाव पडण्याचें कारण, जे ते आपल्या धमाषवरुन व दस
ु रयाच्या
धमाषववर्यीं सारासार ववचार न करतां, माझाच धमष िरा आहे , म्हणून बेलगामी हट्ट घेऊन

बसतात. परं तु एकमेकांनीं एकमेकांच्या धमाांववर्यीं सारासार ववचार केल्याबरोबर कोणीच कोणाच्या
धमाषला िोटें म्हणणार नाहींत, असें माझ्या ववचारानें ठरतें .

गणपतरार्.प्र.—तथावप दस
ु रें असें कीं, ते एकमेकांच्या धमषपुस्तकांतील सत्याववर्यीं जरी सारासार
ववचार करुन पाहतात, तरी ते एकमेकांशीं तनरथषक हाडवैर कां कररतात ?

जोतीरार्.उ.—परं तु ते परस्परांच्या धमषस्थापक सत्पुरुर्ांसह त्या वेळच्या अज्ञानी लोकांतील सत्य
आचरणाच्या अनुमानस्स्थतीववर्यीं सारासार ववचार करीत नाहींत, यामुळें तसें घडून येतें.

गणपतरार्.प्र.--या तुमच्या ससद्धांतावरुन हल्लींच्याप्रमाणें अतत प्राचीन काळचे मानव समंजस
नव्हते काय ?

जोतीरार्.प्र.—यांत काय संशय ! कारण, हल्लींप्रमाणें अतत प्राचीन काळचे मानव जर समंजस
असते, तर त्यांनीं शूिाद्रद अततशूि मानवांस गधुःकारानें नीच मानण्याची वद्रहवाट पाडली नसती.

त्याचप्रमाणें प्राचीन काळचे मानवाने परास्जत केलेल्या मानवांच्या कन्या-पुत्रांस आपल्या कुणबबणी
व दास करुन त्यांस आपली सेवाचाकरी करावयास लाववली नसती; आणण अशा तरहे चा अगधकार
कांहीं लोकांस होता, म्हणून एिाद्या धमषपुस्तकांत महासत्पुरुर्ांच्यानें प्रससद्धपणें सलहून ठे वववलें
नसतें. यावरुन ते हट्टी स्वर्ावाचे असून ते दस
ु रयांचा सूड घेणारे मात्र होते, असें ससद्ध होतें .

गणपतरार्.प्र.—अशा तरहे चें धमषपुस्तक एिाद्या जंगली रानवट मानवाच्यानें सलहून ठे वण्याची
छाती झाली नसती. यास्तव धमषपुस्तक तरी कसें असावें , यांववर्यीं थोडक्यांत उल्लेि करुन
दािवाल, तर बरें होईल ?

जोतीरार्.उ.—स्त्री अथवा पुरुर्, जे एकंदर सवष गांवच्या, प्रांताच्या, दे शाच्या व िंडाच्या संबंधानें
अथवा कोणत्याद्रह धमाांतील मताच्या संबंधानें , स्त्री आणण पुरुर् या उर्यतांनीं अथवा सव

स्स्त्रयांनीं अथवा सवष पुरुर्ांनीं, एकमेकांत एकमेकांची कोणत्याच प्रकारची आवडतनवड न कररतां
या सवष स्त्रीपरु
ु र्ांनीं, या र्ग
ू ोलावर आपलें एक कुटूंब समजन
ू एकमतानें , एकजट
ु ीनें एकमेकांशीं
सत्यवतषन करुन आपण सवाांच्या तनसमषकास संतोर् दे ऊन आपण त्याचीं आवडतीं लेकरें होतात;

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत; परं तु या सदरच्या तनयमास अनस
ु रुन एकंदर सवष स्त्रीपुरुर्ांनीं
जर सत्य आचरण केलें असतें तर एकंदर सवष जगांतील दे र् बापा परशरु ार्ाहद सशपायािंस;
पोसलसास, नयायाधधशास र् तुरिंगार्रील सशपायास अत्जबाद फािंटा द्यार्ा लागला असता.

गणपतरार्.प्र.—तर मग एकंदर सवष जगांतील स्त्रीपुरुर् मानवांनीं कोणत्या धमाषचा स्वीकार करावा,
याववर्यीं आपण तनकाल कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—अहो बाबा, या र्ूमंडळावर महासत्पुरुर्ांनीं जेवढीं म्हणून धमषपुस्तकें केलीं आहे त, त्या
सवाांत त्या वेळेस अनुसरुन त्यांच्या समजुतीप्रमाणें कांहींना कांहीं सत्य आहे . यास्तव कोणत्याद्रह

कुटूंबांतील एका मानव स्त्रीनें बौद्ध धमी पुस्तक वाचन
ू ततच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास ततनें
तो धमष स्वीकारावा व त्याच कुटुंबांतील ततच्या पतीनें जुना व नवा करार वाचन
ू त्याच्या

मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास त्यानें णिस्त्री व्हावें व त्याच कुटुंबातील त्यांच्या कन्यनें कुराण
वाचन
ू ततच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास ततनें महमदी धमी व्हावें आणण त्याच कुटुंबांतील

त्याच्या पुत्रानें सावषजतनक सत्य धमष पुस्तक वाचन
ू त्याच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास त्यानें
सावषजतनक सत्यधमी व्हावें ; आणण या सवष मातावपत्यासह कन्यापुत्रांनीं आपला प्रपंच करीत

असतां प्रत्येकानें कोणी कोणाच्या धमाषचा हे वा करुन व्दे र् करुं नये आणण त्या सवाांनीं आपण सवष
तनमाषणकत्याांनें तनमाषण केलेलीं लेकरें असून त्याच्याच ( तनसमषकाच्या ) कुटुंबांतील आहोंत, असें
समजुन प्रेमानें व गोडीगल
ु ाबीनें एकमेकांशी वतषन करावें , म्हणजे ते आपल्या सवाांच्या
तनमाषणकत्याषच्या

राज्यांत धन्य होतील.

गणपतरार्.प्र.—पुरे आता; कारण त्या सवष धमषपुस्तकांत कांहींना कांहीं जर सत्य आहे , तर या
र्ूमंडळावर जेवढे म्हणून धमष आहे त, ते सावषजतनक सत्याचीं लेकरें आहे त, अशी माझी िात्री
झाली.

जोतीरार् फुले.उ.—यावरुन एकंदर सवष धमाांसह त्यांच्या अनुयायी लोकांनीं नमून सावषजतनक
सत्यास साष्टांग प्रणणपात करावा, अथवा सावषजतनक सत्यानें एकंदर सवष धमाांसह त्यांच्या

अनुयायी लोकांस कोणत्या तरहे चा मान द्यावा ? याववर्यीं तुमचा तुम्हीच सरळ चोि ववचार

करुन पाहा. असो; परं तु प्रत्येक स्त्री-परु
ु र् मानवानें दस
ु रया व्यक्तीचें नक
ु सान ब कररतां त्यास

कोणत्याही तरहे चें आचरण करण्यास अगधकार जर आहे , तर तुम्ही कोणत्याही धमाषसह त्यांच्या

अनुयायी लोकांची आवडतनवड न कररतां त्या सवाांबरोबर बद्रहणर्ावंडाप्रमाणें सत्य वतषन करण्याचा
िम चालू करा, म्हणजे तुम्ही आपणा सवाांच्या जगगगयंत्यासमोर धन्य व्हाल.
आकाशािंतील ग्रह

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर.प्र.—आकाशांतील ग्रह या आपल्या र्ूमंडळावरील मानव स्त्री-पुरुर्ांस
पीडा दे तात, म्हणून ग्रहशास्त्रवेत्ते मोठ्या डौलानें म्हणतात, हें िरें आहे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—या सवष ववस्तीणष पोकळींत अनंत तारे आहे त, त्यांपैकीं आपल्या अतत
संतनधचे सय
ू ष आणण चंि हे उर्यतां या पवी
ू र आणण वचस्पतीचें
ृ वीवरील एकंदर सवष जलचर, र्च
प्राण जीवन आहे त, म्हणन
ू तनववषवाद आहे . व तसेंच बाकी शनी वगैरे ग्रह एकट्या मानव

स्त्रीपरु
ु र्ांस पीडा दे तात म्हणन
ू ससद्ध कररतां येत नाहीं. तसेंच शनी वगैरे ग्रह एकट्या मानव

स्त्रीपरु
ु र्ांस पीडा दे तात म्हणन
ू ससद्ध कररतां येत नाहीं. तसेंच शनी वगैरे ग्रहांच्या िमणाच्या

संबंधाने एिाद्या वेळीं या आपल्या पवी
ृ वीवरील एकंदर सवष प्राणीमात्रांस कांहीं एक तरहे चें द्रहत
अथवा अनद्रहत होण्याचा जरी संर्व आहे ; तरी ते एकंदर सवष प्राण्यांपैकीं फक्त मानव अथवा

पुरुर्ास पीडा दे तात, म्हणून ससद्ध करतां येणार नाहीं. कारण, शनीवरील एकंदर सवष प्रदे श इतका
ववस्तीणष आहे कीं, त्याच्या तनवाषहाकररतां चार चंि आहे त व त्यास आपल्या सवाांच्या तनसमषकानें
नेमून द्रदलेले उद्योग एके बाजूला ठे ऊन तो या र्म
ू ंडळावरील एिाद्या मानव व्यक्तीस पीडा
दे ण्यास येतो; आणण ती पीडा टाळण्याकररतां अज्ञानी लोकांनीं धत
ू ष आयषर्ट जोशांस र्क्कम
दक्षक्षणा द्रदल्यानें दरू होती, ही सवष पोटबाबू आयष जोशांची लबाडी आहे .

बलर्िंतरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें आकाशांतील मेर् व वर्
ृ र् ग्रह या र्ूमंडळावरील चतुष्पाद बैल व

में ढयांबरोबर टकरा घेण्याचें एकीकडेच ठे वून येथील एिाद्या व्दीपद मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या राशीला
येऊन त्यांस पीडा दे ण्यास समथष होतात हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—अहो ! त्यांच्या या र्ूमंडळावरील चतुष्पास र्ाऊबंदांस म्हणजे बैलांस जन्म दे णारया

गायांसह में ढयांस अघोरी आयषर्ट ब्राह्मण त्यांस िाण्याच्या तनसमत्तानें यज्ञांमध्ये त्यांचा बुक्यांनीं
वध करुन त्यांचें मांस जरी ते गगधाडासारिे िात होते, तरी त्यांच्यानें त्यावेळीं आयषर्ट
ब्राह्मणांचें कांहीं नुकसान करवलें नाही; तथावप हल्लींचा सत्ययुगांत जर गाया मेढयांस

ईश्वरकृपेनें वाचा फुटली असती, तर त्यांनीं धत
ू ष आयाांतील ग्रंथकारांची नाकें ठें चण्यास कधींद्रह
मागें पुढें घेतलें नसतें .

बळर्िंत.प्र.,--तथावप आयाांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते आकाशांतील तारयांच्या संबंधानें मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या
जन्मवेळेवरुन त्यांच्या नांवांचीं मूळाक्षरें काद्रढतात आणण त्या मूळाक्षरांवरुन त्यांच्या जन्मपबत्रका
वतषववतात आणण त्यांमध्यें त्यांस पुढें होणारे लार्ाववर्यीं व त्यांस पुढें येणारया संकटांववर्यीं

र्ाकीत सलहून ठे वतात, याववर्यीं येथें थोडासा उलगडा करुन प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—आकाशामध्यें सत्ताववस नक्षत्रें आहे त, त्यांपैकीं येथें मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या मूळच्या
नांवाचा ससद्धांत ससद्ध करण्याकररतां या प्रसंगीं सत्ताववस नक्षत्रें आणण बारा राशींचीं नांवें

कामापुरतीं घेतों. तीं अशीं: नक्षत्रें —अस्श्वनी, र्रणी, कृततका, रोद्रहणी वगैरे; आणण राशी—मेर्,,

वर्
ृ र् वगैरे. आतां प्रत्येक द्रदवशीं एक नक्षत्र असतें . त्याचे वेळचे चार र्ाग करुन त्या प्रत्येकांस
पद्रहलें, दस
ु रें वगैरे चरणें म्हणतात. प्रथम स्त्री अथवा पुरुर् यांचा जन्म अस्श्वनी नक्षत्राच्या

पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें चु होतें.दस
ु रया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव चे होतें. ततसरया
चरणांत झाला तर त्याचें नांव चो होतें आणण चववीया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ली होतें .
र्रणी नक्षत्राच्या पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ली होतें . दस
ु रया चरणांत झाला, तर
त्याचें नांव लू होतें, ततसरया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ले होतें आणण चववीया चरणांत

झाला, तर त्याचें नांव लो होतें . कृततका नक्षत्राच्या पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें नांव आ

होतें. दस
ु रया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव इ होतें इत्याद्रद. यावरुन मानव स्त्री-परु
ु र्ांचा जन्म
होतांना त्यावेळीं नक्षत्राचें कोणते चरण होते, म्हणून समजणारे लोक फारच ववरळ. त्यांतन
ू

नक्षत्रांचें पद्रहले व दस
ु रे चरणांचा संधी होतांना एक शतांश तनसमर्ाची घालमेल झाल्याबरोबर

चेयाची-चू आथवा चय
ू ाची-चे होण्याचा संर्व आहे . त्याचप्रमाणें अस्श्वनीचीं चार चरणें , र्रणीचीं

चार चरणें आणण कृततकाचें पद्रहलें चरण. असे एकंदर सवष नऊ चरणें समळून एक मेर् रास होती.
आतां मेर् व वर्
ृ र् राशीचा संधी होतांना एक शतांश तनसमर्ाची त्यांच्यामध्यें घालमेल

झाल्याबरोबर, वर्
ृ र् राशीचा मेर् रास अथवा मेर् राशीचा वर्
ृ र् रास होण्याचा संर्व आहे . त्या
सवाांवरुन मानव स्त्री-पुरुर्ांचा जन्म होतेवेळीं घंगाळाच्या पाण्यांत वाटी टाकून घटका पाहाणारे

फारच थोडे; परं त वांव अथवा कासरयानें सूयष अथवा एिादा रात्रीचा तारा मोजणारें बहुत
सांपडतील यावरुन आयाांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते मुली-मुलांच्या जन्मपबत्रका कोणत्या तरहे नें वतषववतात,
याववर्यीं आपणांस िासा अनुर्व असेलच यासशवाय आपण प पेशवे सवाई माधवराव यांची
जनर्पत्ररका वाचन
ू पहा, म्हणजे आयषजोशांची ठकबाजी तुमच्या सहज लक्षांत येईल.

बळर्िंतरार्.प्र.—बरें सुचलें कांहो ! मानव स्त्री-पुरुर् बालकांनीं आपल्या मातेच्या उदरीं जन्म

पावलेल्या वेळेववर्यीं आयष गह
ृ शास्त्रवेत्यांनीं ठरववलेल्या मताप्रमाणें आपण प्रततपादन केलें , हें

आपण ठीक केलें . परं तु एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर् आपल्या मातेच्या उदरांत असतां त्यांच्या
सातव्या मद्रहन्यांत कां आठव्यांत कां नव्या मद्रहन्यांत, ते साक्षात सजीव प्राणी होऊन त्यांचे
जन्म पावण्याची ती मुख्य वेळ म्हणावी, अथवा मातेच्या उदराबाहे र पडल्यावर त्यांचे जन्म

पावण्याची मुख्य वेळी म्हणावी, या दोहोंपैकीं कोणती मुख्य वेळ िरी आहे ? याववर्यीं नीट
उलगडा करुन संगाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—याववर्यीं आयाांतील ग्रहशास्त्रेवत्यांनीं या कामीं केवळ आपली पोटें जाळण्याकररतां
ज्योततर्शास्त्रांत हें मनुःकस्ल्पत थोतांड उर्े केलें आहे , कारण मानव स्स्त्रयांच्या उदरांत अथवा
उदराबाहे र आलेल्या बाळकांची मख्
ु य जन्म काळांच्या दोन्ही वेळा नव्हे त. परं तु स्त्री-परु
ु र् जेव्हां

एकांत स्थळीं रर्तात, तेव्हां स्त्रीच्या उदरांत मानव पुरुर् आपल्या स्वतुः स्वयंर्ू अवताराचें

बीजारोपण कररतों. याववर्यीं आयाांतील गह
ृ शास्त्रवेत्यांनीं स्त्री-पुरुर्ांपासून त्यांच्या रमण्याच्या
वेळकाळांची नीकी बरोबर माद्रहती काढून जर त्यांनीं जन्मपबत्रका करण्याची वद्रहवाट घातली
असती, तर त्या सवाांस गमतीकररतां या प्रसंगीं बरें म्हटलें असतें .

बळर्िंतरार्.प्र.—मानव पुरुर् जेव्हां आपण स्वतुः स्त्रीच्या उदरांत अवतार धरण कररतो, तेव्हां तो

आपल्यासारिा मानव पुरुर् न जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा पाळीपाळीनें स्त्री अथवा पुरुर् होऊन

जन्म पावतो, याववर्यीं आपणा सवाांच्या तनसमषकानें आपल्या हातांत कोणती ककल्ली ठे वली आहे ,
ततचें आपण कृपा करुन जर येथें थोडेसें प्रततपादन कराल, तर आपले एकंदर मानवप्राण्यांवर मोठे
उपकार होणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष प्राणीमात्रांसह मानव
परु
ु र्, जेव्हां आपण स्वतुः स्त्रीच्या उदरांत अवतार धारण अररतो, तेव्हां ते आपल्यासाररिा मानव
परु
ु र् होऊन न जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा पाळीपाळीनें स्त्री अथवा परु
ु र् होऊन जन्मतो.

याप्रीत्यथष आपल्या सवाांच्या तनमीकानें आपल्या हातांत कोणती ककल्ली ठे वली आहे , याववर्यीं
प्रततपादन करण्याचें हें स्थळ नव्हे व तसें केल्यानें हा ववर्य येथें ववनाकारण फुगून त्याचा माझ्या
अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि बांधवांसह इतर मानव वाचकांस वाचण्याचा किंटाळा येणार आहे . या

र्यास्तव आपणा सवाांच्या तनमीकाच्या सत्तेनें दस
ु रया एिाद्या प्रसंगीं याचें पथ
ृ क, मला सववस्तर
वववेचन कररतां येईल.

जनर्

लक्ष्र्ि र्िाजी.प्र.—या जगांत मानव स्त्री-पुरुर्ांस कन्या अथवा पुत्र झाल्याबरोबर त्यांस कसें
वाटतें ?

जोतीरार्.फुले.उ.—मानव स्त्री-पुरुर्ांस कन्य अथवा पुत्र झाल्याबरोबर त्यांस आनंद होऊन उल्हास

वाटतो िरा, परं तु ही त्यांची सवषथव
ै चूक आहे . स्त्रीनें अथवा पुरुर्ानें पूवी कमववलेल्या दग
ु ण
ूष ांचा
त्यांनीं समूळ जर पररत्याग केला नाहीं, तर त्याजपासून जन्म पावलेल्या कन्या-पुत्रांचा शेवट
त्यांच्या सहवासानें फारच वाईट होणार आहे .

लक्ष्र्ण.प्र.—मानव माता-वपत्यांस मूल जन्मल्याबरोबर त्यांनीं आपल्यांतील पूवीं असलेल्या

दग
ु ण
ूष ांचा जर समूळ पररत्याग केला नाहीं, तर त्यापासून त्यांच्या कन्या-पुत्रांचें नुकसान होणार तें
कोणतें ?

जोतीरार्.उ.—कारण आपणा सवाांच्या तनमीकानें मुख्य स्त्री व पुरुर्ांस अततपववत्र व अततकोमल
तनमाषण केलें आहे , हें त्यांच्या मुिचंिावरुन सहज ससद्ध कररतां येतें. यास्तव मानव

मातावपत्यांमध्यें पूवी असलेला चोरी करण्याचा धंदा ते जर जागत
ृ ठे वतील, तर त्यांच्या कन्यापुत्रांच्या सदगुणी होण्यास फारच अडचणी सोसाव्या लागतील. यास्तव एकंदर सवष मतावपत्यांनीं

आपल्यास कन्या अथवा पत्र
ु झाल्याबरोबर आपल्यांतील पव
ू ींच्या दग
ु ण
ूष ांचा सवोपरी त्याग करुन

आपण स्वतुः शुगचर्त
ूष होऊन आपल्या कन्या-पुत्रांस सत्य सदाचरणरुपी र्िंगलस्िाि जर घालणार
नाहींत, तर त्यांस लक्षावधी पाण्याच्या आंघोळी घातल्यानें काय होणार आहे ! व अशा तरहे चें

मातावपत्यांनीं स्वतुः सत्यसदाचरणावें मंगलस्नान करुन आपण स्वतुः आपल्या कन्या-पुत्र अज्ञानी
अर्षकांत सत्य मागाषवर लावण्याववर्यीं जर प्रयत्न केला, तर त्यांचीं मुलें एकंदर सवष मानव

स्त्रीपुरुर्ास तनुःसंशय वप्रय होतील. मुलांचा अथवा मुलींचा जन्म झाल्याबरोबर त्यांच्या कुळांत जो
सत्यदात्यांनीं चब
ुं न घेऊन एकंदर सवष इष्ट-समत्रांसह कुटुंबांतील स्त्री-पुरुर्ांनीं शांतपणें सत्यास

जीवीं धरुन आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या कृपेववर्यीं मंजळ
ु स्वरानें गायन करुन एकंदर सवष
मानवांतील अंध पंगू जनांस आपल्या शक्तीनस
ु ार साह्य दे ऊन सवाांनीं उल्हास आणण आनंद
करावा.

कनया अर्र्ा पर
ु यािंचे िािंर्ाचा सिंस्कार,

अनिाचा सिंस्कार आणण शाळे चा सिंस्कार.
यशर्िंत जोतीरार् फुले.प्र.—कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्कार केव्हां करावा ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—कन्या असल्यास ततच्या नांवाचा संस्कार बाराव्या द्रदवशीं करावा व
पुत्र असल्यास त्याच्या नांवचा संसकार तेराव्या द्रदवशीं करावा.

कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्कार करण्याच्या पूवीं मानव मातावपत्यांनीं त्यांच्या

मुलाचा जन्म होतांच त्यांच्यामध्यें पूवींच्या दग
ु ण
ुष ाचा पररत्याग करीन, म्हणून जो त्यांनीं संकल्प
केला होता, तो त्यांनीं मनीं दृढ धरुन, आणण आम्ही उर्यतां कोणत्याही मानवप्राण्यांचा व्दे र्
करणार नाहीं आणण सवाांबरोबर बद्रहण-र्ावंडांप्रमाणें प्रीतत करण्यांचा तनश्चय करुन मुलांस

तेलाभ्ट्यंग करुन स्नान घालून वस्त्रें घालवींत. मातावपत्याच्या सद्गुणासशवाय मुलांच्या अंगावर

रुपें , सोनें, रत्नें वगैरयांचा कोणत्याच प्रकारचा मौल्यवान धातु, मौलीक दगडांचे अलंकार नसावेत,
कारण त्यांच्या अलंकारापासून मुलांच्या स्जवास गधका मात्र आहे , परं तु सद्गुण अलंकारापासून
मुलांसह एकंदर सवष मानवांस सुजानासररिा लार् होणार आहे . घरांतील स्स्त्रयांनीं पुरुर्ांच्या

सल्ल्यानें मुलांच्या नांवाचा संस्कार करुन त्यास पाळण्यांत घालून तनमीकाची आर्ार स्तुतत गावी.
मुलाच्या मातुश्रीच्या स्तनांत दध
ु पुते असल्यास मुलास सहा मद्रहन्यांच्या आंत कोणत्याद्रह
प्रकारचा अन्नसंस्कार करु नये.

कन्येस अथवा पुत्रांस थोडें थोडें बोलतां येऊं लागल्याबरोबर, तींच त्यांना त्यांच्या आईनें

स्वतुः लहान लहान वाक्यें त्यास बोलावयास लावून त्यांजकडून मूळाक्षरें मात्र िेळतां िेळतां पाठ
लरवावींत. पुढें पाचवें वर्ें लागतांच त्यांस शाळें त पाठववण्याची सुरवात करावी. पंतोजी मात्र
कळवळ्याचा असून तो भाडोरी स्र्ार्वसाधू र् आपर्तलबी कत्ल्पत धर्ावसभर्ािी िसार्ा.
लग्ि

गणपतरार् दयावजी र्ोरात, पेनशिर.प्र.—लग्न म्हणजे काय ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें जेवढे म्हणून प्राणीमात्र तनमाषश केले
आहे त, त्यांतून मानव स्त्री-पुरुर्ांस एक तरहे ची सारासार ववचार करण्याची मात्र बुवद्ध म्हणजे
अक्कल द्रदली आहे व ते ततच्या योगानें एकंदर सवष मानवप्राण्यांस कांहीं अववचारी दांडग्या

लोकांस कलह करीतां येऊं नयें, म्हणून सवाांनुमतें असें ठरलें असावें कीं, हरएक मानव पुरुर् व
स्त्री हे उर्यतां मरे तों-पावेतों एकमेकांचे साथी व साह्यकारी होऊन एकगचत्तानें वतषन करुन

त्यांनीं सि
ु ी व्हावें, म्हणन
ू जी कांहीं परस्परांशीं कबल
ु ायत करण्याची वद्रहवाट घातली आहे , त्यास
लग्न म्हणतात.

गणपतरार्.प्र.—मानव कन्यापत्र
ु ांनीं कोणत्या गण
ु ांवरुन एकमेकांशीं लग्न लावावें याववर्यीं कांहीं
तनयम असल्यास आम्हांस कळवाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—मानव कन्यापत्र
ु ांनीं एकमेकांशीं कोणत्या गण
ु ांवरुन एकमेकांबरोबर लग्न लावावें ,

याववर्यीं कांहीं तनयम नाहीत—ककत्येक कन्येंचीं माता-वपतरें आपली कन्या कांहीं द्रदवस िाईल,
वपईल, लेईल, नेसेल आणण मजा मारील, या आशेनें ततची संमती घेतल्यासशवाय तीस श्रीमंताची
सून करुन दे तात. ककत्येक पुत्रांची माता-वपतरें आपला पुत्र कांहीं द्रदवस िाईल, वपईल, लेईल,

नेसेल आणण मजा मारील, या आशेनें त्याचीं संमती घेतल्यासशवाय त्यास राजेरजवाडे यांचा जावई
करुन दे तात. ककत्येक कन्या तरुण मुलांच्या कुस्वरुपाची परवा न कररतां, त्याच्या फक्त शौयाषवर

र्ाळून त्यास आपला पतत कररतात. ककत्येक पुत्र तरुण मुलींच्या दष्ु ट स्वर्ावाची परवा न करीता
ततच्या फक्त दे िणेपणावर र्ाळून तीस आपली पत्नी करीतात. यावरुन कन्या-पुत्रांनीं आपल्या
माता-वपत्यासह वडील धाकुटे इष्टसमत्रांचा सल्ला घेऊन त्यांनीं स्वतुः मागें पुढें पाहून सारासार
ववचार करावा आणण वधू अथवा वराच्या मता-वपत्यांच्या गह
ृ ीं अथवा सत्यशोधक समाजगह
ृ ांत

वधव
ू रांनीं एकमेकांसमोर आसनावर बसून अथवा उर्े राहून मानव पंचासमक्ष पुढें द्रदलेल्या
आपआपल्या प्रनतज्ञािंदाखल मंगळाचा स्वतुः अनुिमानें उच्चार करुन लग्न लावल्याबरोबर आपल्या
सवाांच्या तनमीकास परमानंद होणार आहे .

॥ र्िंगलाष्टक ॥
(र्र)
दे र्ाचे नियर्ा प्रर्ाण धरुनि चाले तुझें कूळ गे ॥

सत्यािें अर्ध्यािंत श्रेष्ठ असशी तसेचहह त्र्त्सगे ॥
अज्ञानया सर्द्दत्ष्टिें सशकवर्शी, तिंू ज्ञाि त्या दावर्शी ॥
प्रीतीिें र्ररतों तल
ु ा अत्ज तझ
ु ी ऐकूि ककती अशी ॥
शभ
ु र्िंगल सार्धाि ॥ १ ॥

(र्ध)ु

र्ािीशीिं जरी त्र्ािं हदलें अिुहदिीिं, कत्याव सर्ाधािसें ॥

आम्हािं सर्व त्स्रयािं असे बहु वपडा, हें िेणशी तू कसें ॥
स्र्ातिंत्र्यािभ
ु र्ाची ओळख आम्हािं, झाली िसे र्ािशीिं ॥

यासाठ िं अधधकार दे सशल त्स्रयािं, घे आण त्याची अशी ॥
शभ
ु र्िंगल सार्धाि ॥ २ ॥
(र्र)
स्र्ापाया अधधकार र्ी झटतसें, या बायकािंची सदा ॥
खचावया ि र्िीिं र्ी भीिं ककर्वपही, सर्वस्र् र्ाझें कदा ॥
र्ािीतों सकला त्स्रयािंस बहहणी तूिं एकली र्त्त्प्रया ॥
कत्यावचें भय र्ी र्िािंत तुजला, ठे र्ीि पोसार्या ॥
शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ३ ॥
(र्धु)

बिंधर्
ु त्र्जला सर्स्त असती, त्र्हदभनि जे कीिं िर ॥
आज्ञाभिंग तुझा कररि ि कदािं, र्ी सत्य कत्यावर्र ॥
ठे र्ोिी अर्घाधच भार झटूिं या, लोकािं कराया हहता ॥
हाताला धरुिी तुला र्ररतसें, सर्ाांपुढें र्ी अतािं ॥
शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ४ ॥

सत्यपाळक स्री-पुरुषािंचा आशीर्ावद

आभारा बहु र्ानिजे आपुसलया, र्ाता-वपत्यािंचे सदा ॥
सर्रािंचे तर्
ु च्या, तसेच असती जे इष्ट त्यािंचे र्दा ॥

र्द्ध
ृ ािं पिंगु सहाय द्या र्ुसलर्ुला, वर्द्या तया सशकर्ा ॥
हषे र्त्ृ ष्ट करा फुलािंधच अर्घे, टाळी अतािं र्ाजर्ा ॥

शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ५ ॥
र्र (शपर्)

आजपासून मी तुला माझी र्ायाष कबूल करुन, मानव पंचांसमक्ष मी अशी प्रततज्ञा करतों

कीं, आजपासन
ू मी मनीं कोणत्याद्रह प्रकारचा कुतकव न धरुन एक क्षणर्रदे िील तझ्
ु याबाहे र

जाणार नाहीं; म्हणून आपल्या सवाांच्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरुन प्रततज्ञा
कररतों.

र्धु (शपर्)

आजपासून मी तुला माझा भ्रतार कबूल करुन, मानव पंचांसमक्ष मी प्रततज्ञा कररतें , ती

अशी कीं, आजपासून मी मनीं कोणत्याही प्रकारचा कुतकव ज धरुन एक क्षणर्रदे िील तुझ्याबाहे र
जाणार नाहीं; म्हणन
ू आपल्या सवाांच्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरुन प्रततज्ञा
कररतें .

शेवटी वध-ू वरानें सवष इष्टसमत्रांच्या र्ेटी घेतल्यानंतर वर-वधन
ु ें मोठ्या आनंदानें

कोणत्याद्रह धमाषची अथवा दे शाची आवडतनवड न कररतां एकंदर सवष मानवबंधत
ंू ील पोरक्या मल
ु ीमल
ु ांस व अंध-पंगस
ू आपल्या शक्तीनस
ु ार दानधमष करीत आपल्या घरीं अथवा गांवीं जावें .
दष्ु टाचरण

लक्ष्र्ण र्ािाजी पाटील, र्गर.प्र.—आपण सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न
करतेवेळीं फक्त मानव स्त्री-पुरुर्ांस सारासार ववचार करण्याची बुवद्ध दे ऊन, त्यांस अततपववत्र केलें
आहे , असा जर तुमचा ससद्धांत आहे , तर त्या जगामध्यें कांहीं मानव स्त्री-पुरुर् दष्ु टाचरणी कसे
झाले ?

जोतीरार्.उ.-एकंदर या सवष पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागांवरील कांहीं मानव स्त्रीपुरुर् आळशी झाल्यामुळें ते
दष्ु टाचरणी झाले.

लक्ष्र्ण.प्र.—याववर्यीं आपण जर एिादें साक्षात उदाहरण द्याल, तर एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांवर आपले मोठे उपकार होतील.

जोतीरार्.उ.—प्रथम, त्या आळशी मानव स्त्री-पुरुर्ांनीं आपल्या शेजारयापाजारयांस ववचारल्यावांचन
ू ,
त्यांच्या वस्तु जेव्हां चोरुन नेऊं लागले; तेव्हां एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर्ांस आपआपल्या
शेतमळ्यांतील वगैरे बाहे रचीं कामें करावयास जाण्याच्या पूवी प्रत्येक घरवाल्यास त्यांच्या

कुटुंबांतील एिादा कामकरी घरीं ठे वून, आपआपल्या घरांची रिवाली करण्याची अडचण पडूं

लागली; व ही गैरसोय दरू करण्याकररतां कांहीं मानव कारागीर एकंदर सवष जगांतील मानवास

द्रहतावह होऊन, त्यांच्या उपयोगीं पडण्याजोगत्या वस्तु तयार करण्याचें काम एके बाजूला सोडून,
ते लािो रुपयांच्या ककंमतीचीं नानातरहे चीं कुलपें करण्यांच्या कामीं गुंतले. यामुळें एकंदर सवष

जगांतील मानव स्त्री-पुरुर्ांच्या वेळेच्या व िव्याच्या सबंधानें त्यांचे ककती नुकसान झालें ; व हल्लीं
होत आहे , याववर्यीं माझ्यानें अनुमान करुनसुद्धां सांगवत नाहीं.

लक्ष्र्ण.प्र.—असो-परं तु एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर्ांनीं आपआपल्या घरांतील सामानाच्या

बचावासाठीं कुलपें िरे दी करुं लागल्यामुळें त्यांच्या घरांतील सवष वस्तु सुरक्षक्षत राहून ते सुिी
झाले असतील काय ?
जोतीरार्.उ.—अरे , हे संवयीनें बनलेले अट्टल चोर मानव कारागगरांच्या कुलपी अटकार्ला कोठूि

सभणार ! परं तु त्यांपैकीं, ( स्स्त्रयांसशवाय ) कांहीं एक मानव पुरुर् चोरांनीं स्जवावर उदार होऊन
एके द्रठकाणीं जमून त्यांनीं आपल्या तोंडाला काळें लावून त्याला चन्
ु याच्या पांढरया द्रठपक्यांनीं
साजरें करुन, एका हातांत टें र्े आणण दस
ु रया हातांत नागव्या तलवारी घेऊन रस्तोरस्तीं सराटे

पसरून लोकांस मारण्याकररता दगडांचे जागोजाग लहान लहान ढीग करीत. आणण एकंदर सवष
गावकरयांची पवाष न कररतां त्यांच्या समक्ष तनलषज्ज होऊन “ हरहरर्हादे र् ” अथवा “ दीिदीि ”
म्हणण्याच्या नादांत सधन मानव स्त्री-परु
ु र्ांच्या घरांवर दरवडे घालन
ू त्यांचीं जबरीनें कुलपें मोडून
त्यांचीं घरें लट
ु ू न नेऊं लागले.

लक्ष्र्ण.प्र.—यावरुन गांवकरी लोक पढ
ु ें काय करुं लागले ?

जोतीरार्.उ.—गावांत दरवडे पडूं लागल्यामुळें ककत्येक िेड्यापाड्यांसह एकंदर सवष गावकरयांनीं

आपआपल्या स्वतुःच्या तनवाषहांचीं कामें एके बाजूला सोडून, एकंदर सवष गावांतील मानव स्त्री-

पुरुर्ांनीं एकत्र होऊन, त्यांनीं आपल्या डोक्यांवर कन्हत कुन्थत गचिलमातीच्या टोपल्या वाहून,
एकंदर सवष गांवार्ोंवतालीं गांवकूस बांगधले; आणी त्याला जागोजाग मोठमोठाले दरबाजे लावून
त्यांच्या संरक्षणाकररतां आपसांतच वगषणी जमा करुन ते वेसकरांस वेतन दे ऊं लागले.

लक्ष्र्ण.प्र.—यापुढें दरवडेिोर आपला पररणाम कोणत्या थरास लाववतात, याववर्यीं आपल्यास
ववचारण्याचा त्रास जरी दे त नाहीं, तरी तत
ू ष असें ववचारतों कीं, मूळ मानव स्त्रीपुरुर्ांत चोर
कोणाच्या हयगयीनें तनपजलें ?

जोतीरार्.उ.—कुटुंबातील मुख्य माता अथवा वपता; गावांतील मुख्य पाटलीण अथवा पाटील;

दे शांतील मुख्य दे शमुिीण अथवा दे शमुि; पवी
ृ वीवरील मुख्य महाराणी अथवा महाराजा, या सवष

मुख्य अगधकारयांत सत्यपाळकपणाची मुळींच कळकळ नसल्यामुळें ते आपल्या ताबयांत असलेल्या
मुलीमुलांवर चांगली चौकशी न ठे ववतां त्यांस उनाड होऊं दे तात आणण त्यांस योग्य वेळीं योग्य
सशक्षण दे ण्याची हयगय कररतात. त्यामुळें एकंदर सवष जगांत चोरया वगैरे सवष प्रकारच्या दष्ु ट
आचरणांचा फैलाव झाला व होतद्रह आहे .

लक्ष्र्ण.प्र.—यास्तव या बसलस्थानावरील मुख्य महाराणी आईसाहे ब सरकारांनीं आपल्या ताबयांत

असलेल्या प्रजेच्या कन्यापुत्रांस आळशी होऊं न दे तां, त्यांस योग्य वेळीं योग्य सशक्षण द्यावें . तें

कोणतें कीं, जेणेंकरुन एकंदर सवष बसलस्थानांत चोरी वगैरे सवष प्रकारच्या दष्ु ट आचरणांच फैलाव
झाला आहे , त्याचें तनवषश होईल.

जोतीरार्.उ.—अरे बाबा, आपल्या राणीसाहे ब या बअसलस्थानांतील एकंदर सवष शेतकरी लोकापासून

जेवढी म्हणन
ू करपट्टी घेतात, ततचें नांवसद्ध
ु ां मी येथें घेत नाहीं. परं तु मी तल
ु ा असें ववचारतों कीं,

या आपल्या कनवाळू महाराणी आईसाहे ब बसलस्थानांतील अज्ञानी शेतकरी लोकांपासून जेवढा

म्हणून लोकलफंड सक्तीनें वसूल कररतात, तो सवष शूिाद्रद अततशूि शेतकरयांच्या मुलांकररतां

शाळा घालून त्या शाळे त त्यांस शेतकीसह तत्संबंधी सवष. प्रकारच्या ववद्या सशकववण्याच्या कामीं,
येथील एकंदर सवष कृबत्रमी, ढोंगी, धमषलंड आणण बंडिोर र्टपांड्यासह पेशव्यांच्या जातीचे, जे
आपल्यासच श्रेष्ठ मानून इतर मानवास तच्
ु छ मातनतात, अशांवर र्रं वसा न ठे ववतां फक्त

युरोवपयन कामगारांच्या व्दारें िचष केल्याबरोबर त्या शाळांपासून शेतकरयांत हल्लींपेक्षां ज्यास्ती
चोर तनपजतील, असें तल
ु ा वाटतें काय ?

लक्ष्र्ण.प्र.—िरोिर सरकारानें सदरीं सलद्रहलेल्या लोकांच्या, पंतोजीच्या जाग्यावर जर नेमणक
ु ा
शेतकरयांच्या शाळांत केल्या नाहींत, तर मात्र पव
ू ीप्रमाणें त्यांच्यांत चोर होणार नाहींत व ते

तनरं तर उद्योग झाक्यामळ
ु ें त्यांच्यात जास्ती सदगण
ु ी तनपजतील आणण ते आयषर्ट्ट फडक्या

चोरासारख्यांच्या नादीं न लागतां, आपल्या सरकारास कोणत्याच प्रकारची तोशीस न लाववतां ते
मोठ्या उल्हासानें जास्ती करपट्टी दे ण्यास समथष होतील, असें मी प्रततज्ञेनें सांगतों. परं तु आपल्या
सरकारानें बसळस्थानांतील शेतकरयांच्या शाकांसशवाय दस
ु रया कोणत्या लोकांकररतां आणिी शाळा
घालाव्यात ?

जोतीरार्.उ.—आपल्या कनवाळू सरकारानें या बसळस्थानांतील शेतकरयांच्या शाळांसशवाय तघसाडी,
ं ी वगैरे कारागगरांच्या मुलांकररतां
लोहार, बटई-सुतार-कढई-चांर्ार-सोनार-तांबट-साळी-सशप
तनरतनराळ्या शाळा घालून त्यांमध्यें त्या सवाांच्या कसबांसंबंधीं सवष प्रकारच्या ववद्या

सशकववण्याच्या कामीं थोडा थोडा िचष केल्याबरोबर त्या सवष शाळांत सशकलेलीं कारागगरांचीं मुलें
फारच थोडीं चोर तनपजतील, असें मी िात्रीनें सांगतों.

लक्ष्र्ण.प्र.—एकंदर सवष बसलस्थानांतील कारागगरांच्या मुलांसाठी शाळा घालण्याकररतां आपल्या
सरकारानें रयतेच्या कोणत्या फंडातून िचष करावा ? कारण, कारागीर लोक शेतकरयांसारिा
सरकारास लोकल फंड दे त नाहींत.

जोतीरार्.उ.—असें जर आमच्या सरकाराचें म्हणणे आहे , तर त्यांत त्यांची थोडींसी गैरसमज आहे
असें म्हटले पाद्रहजे; कारण त्यांनीं पाद्रहजे असल्यास शेतकरयांपासून वसूल केलेल्या करपट्टीच्या
रॉयलफंडांतून थोडासा पैसा िचष करुन कारागीर लोकांच्या मुलांकररतां शाळा घातल्याबरोबर ते
यूरोप व अमेररका िंडांतील कारागगरांसारिे थोड्या ककंमतींत नांगर, कुळव, पार्ारी, कोळपी,
काढणी व मळणी वगैरे नानाप्रकारचीं यांबत्रक आऊतें लागोपाठ सहज शेतकरयांसाठीं जेव्हां

करतील, तेव्हां शेतकरी लोक आपल्या सरकारास जास्ती कर दे ण्यास सहज समथष होतील. यामुळें
एकंदर सवष बळीस्थानांतील क्षबत्रयांसह सरकारचा बोलबाला होऊन त्याची या जगांत अगाध ककती
होईल.

लक्ष्र्ण.प्र.—सरकारानें एकंदर सवष शेतकरयांसह कारागीर लोकांकररतां शाळा घातल्या आणण त्यांनीं
आपआपलीं मुलें धत
ू ष आयष पुराणणकांच्या गचथावणीवरुन त्या शाळें त सशकण्याकररतां जर पाठववलीं
नाहींत, तर येथें आपल्या सरकारानें काय उपाय करावा ?

बागेची रिवाली करणारया जंबुमाळी सरदाराचा युद्धामध्यें मोड केला व त्यानें आपलें पुच्छ वर
करुन त्यास आपल्या पायािालीं तुडववलें हें समयास अनुसरुन त्यानें बरें केलें . परं तु हल्लीं

जंबुमाळी मानव सरदाराच्या हातांत नगवी तरवार न दे तां िप
ु े दे ऊन जागगजाग मकषटांच्या दगड
धातच्
ू या मत
ू ी करुन त्यांवर तेल शेंदरू िरबडून त्यांची आराधना कररतात व तसेंच कंु र्कणाषचा
आहार व तनिा यांववर्यीं इततहासकत्याषनें बरीच मीठसमरची लावन
ू पाल्हाळ केला आहे , परं तु

रावणाचें अंगावर पडलेलें, त्याचे उरास चेपणारें धनष्ु य सहज हातांत धारण करुन यद्ध
ु करणारा
ब्रह्मराक्षस परशरु ाम काय काय िात होता, याववर्यीं कांहींच उल्लेि केला नाहीं, याववर्यीं

इततहास कत्याांच्या कारस्थानीचा फार आचंबा वाटतो. त्याचप्रमाणें इंिजीताचें शीर सल
ु ोचनेच्याच
हातावर येऊन कसें पडलें ? या सवाांवरुन रामायणांतील एकंदर सवष इततहास केवळ माकडचेष्टा

असून एिाद्या र्ंगड मनुष्यानें हें कल्पनेनें सलद्रहलें आहे म्हणून सहज ससद्ध कररतां येईल. यांत
नीततचा लव आहे म्हणून आम्हास दािववता येणार नाहीं.

यशर्िंत.प्र.—आतां र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी असंर्वनीय आहे त; त्या सवाांववर्यीं येथें थोडासा
उल्लेि करुन दािवाल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी असंर्वनीय आहे त; त्यांपैकीं तुमच्या माद्रहतीस्तव,
नमुन्यासाठीं कांहीं गोष्टींचा येथें उल्लेि करुन दािववतों अततशय तामसी, गळ्यांत रुं डमाळा

धारण करणारया सशवाच्या प्रसादें करुन दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाला मनुष्यांचीं शंर्र, हत्तींचीं शंर्र
आणण घोड्यांचीं शंर्र अशीं तीनशें मुिें असून त्यास हजार हात व दोन पाय मात्र होते. तर

यावरुन दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाच्या शरीराचे रचनेववर्यीं ववचार केला असतां रावणाववर्यीं कांहींच
अचंबा वाटत नाहीं. एके वेळीं गोकुळांत अततशय पजषन्यवस्ृ ष्ट होऊं लागल्यामुळें एकंदर सवष

गोपाळांसह गांवचे लोक गर्षगळीत होऊन र्यर्ीत झाले व त्या सवाषस अद्भत
ु चमत्कार करुन

दािववण्याकररतां अवतारी दे वबापा कृष्णाजीनें ( मारुती माकडासारिा िोणागगरी ) गोवधषन पवषत
उचलून त्यास आपल्या हाताच्या करांगळीवर घेऊन सवष लोकांचा बचाव केला. त्याचप्रमाणें

यमुनेच्या डोहांत बुडी मारुन कासळया सपाषचा परार्व केला आणण आपण यशस्वी होऊन त्याचे

पाठीवर उर्ा राहून मोठ्या शेिीनें तोंडानें पुंगी वाजवीत वाजवीत डोहाच्या बाहे र तनघाला, या सवष
असंर्वनीय गोष्टी कोणाच्यानें िरया म्हणवतील ?
यशर्िंत.प्र.—र्ागवतांतील एकंदर सवष गोष्टी आपल्या सवाषच्या तनमीकाच्या नांवाला बट्टा
आणण्यासारख्या आहे त. त्या सवाांववर्यीं इत्थंर्ूत वणषन केल्यास सवष लोकांचे डोळे उघडणार
आहे त.

जोतीरार्.उ.—प्रथम दं द
ु र्
ु ी नांवाच्या राक्षसाच्या घरीं कृष्णानें ( ठें गू वामनासारिें ) ब्राह्मणाचें थेट
सोंग घेऊन त्याचा तनदष यपणें कपटानें वध केला, हें आपल्या सवाषच्या परम दयाळू तनमीकाच्या

नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन इतर मानवी धमाांतील लोकांपेक्षां एकंदर सवष आयाांच्या धमाांतील
ब्राह्मण लोक इतर अज्ञानी जनांबरोबर ठकबाज्या करण्याचा ववगधतनर्ेध मानीत नाहींत. दस
ु रें
असें कीं, कृष्णाजीनें आपल्या शेजारयापाजारयाच्या घरांतील दध
ू , दहीं व लोणी चोरुन िाल्लें.

आतां हा चोरी करण्याचा धंदा आपल्या परम न्यायी तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन
इतर धमाांतील लोकांपेक्षा आयषर्ट्ट ब्राह्मणांस चोरयामोरया करुन लांच िाण्याचा ववगधतनर्ेध वाटत
नाहीं. ततसरें असें आहे कीं, त्यावेळच्या रुढीप्रमाणें गवळ्यांच्या स्स्त्रया नग्न होऊन नदींत स्नान
करीत असतां अतत चावट कृष्णाजीनें त्या सवाांचीं, र्ामट्यासारिीं, लग
ु डीं व चोळ्या बगलेंत

मारुन कदं ब वक्ष
ृ ावर बसून त्या सवाांची तनलषज्जपणें मोठ्या हौसेनें मजा पाहात बसला; आता हा
तनलषज्जपणा आपल्या परम पववत्र तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यांवरुन इतर धमाांतील
लोकांपेक्षा एकंदर सवष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांस स्स्त्रयां बरोबर उद्धटपणा करुन त्यांची अमयाषदा
करण्याचा ववगधतनर्ेध वाटत नाहीं. चवथें असें कीं, कृष्णाजीस जरी सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट
नारी होत्या, तरी गवळ्याच्या राधा स्त्रीवर लपट होऊन ततचें मन भ्रष्ट केलें . हें त्याचें

व्यसर्चाराचें कृत्य आपल्या परम नीततमान तनमीकाच्या नांवाला शोर्ेल काय ? यावरुन इतर
धमाांतील लोकांपेक्षां एकंदर सवष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांतील वेदवेत्ते शास्त्रीपंडीतास वेसवारांडांचें
गाणें बजावणें ऐकण्याचा व व्यसर्चाराचा बबलकूल ववगधतनर्ेध वाटत नाहीं. यासशवाय सवष

दग
ष संपन्न अष्टपैलू दे व अवतारी कृष्णाजीनें अनेक वेळां लबाडीनें नानाप्रकारच्या ठकबाजा करुन
ु ुण
अनेक लोकांच्या प्राणास र्वला व आपल्या सख्ख्या कंसमामा दै त्याचा वध केला, या सवाषवरुन

सवोपरी काळ्या रं गाच्या कृष्णाजीनें अजन
ुष ास गीतेमध्यें उपदे श केला आणण त्यांत त्यानें नीततचा
काय उजेड पाडला असेल तो असो. जसे:--

"लोका सािंगे ब्रह्र्ज्ञाि आपण कोरडे पाषाण"

यशर्िंत.प्र.—कृष्णाजी जर दे व जातीचा होता, तर त्याच्या सख्ख्या मामाची दै त्याची अवलाद कशी

झाली ? या सवाांवरुन माझ्या मतें इसापनीतत फार बरी द्रदसते. याववर्यीं तम
ु चें काय मत आहे ?
जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या बोलण्यांत व सलद्रहण्यांत कांहींच धरबंद नाहीं. तें आपल्या

मतलबासाठीं पाद्रहजेल तें करतील आणण वेळेस आपल्या सवाांच्या तनमीकाची सुद्धां कुकूचकू करुन
आपण स्वतुः वेदांती अहं ब्रह्म बनून िासे र्ूदेव होऊन बसण्यास चक
ु त नाहींत. इसापनीतींत
कोल्ह्याकुत्याषववर्यीं कस्ल्पत गोष्टी ऐकून मानवप्राणी सुनीततमान होतो. परं तु रामायण व

र्ागवतांतील कस्ल्पत माकडांसद्रह दं द
ु र्
ु ीसारख्या ववगचत्रं प्राण्यांववर्यीं गोष्टी ऐकून मानवप्राणी
कुनीतीच्या द्रठकाणीं रत मात्र होतात. आणण आपल्या अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या मुलांस

सुसशक्षण दे ण्याकररतां शाळा बांधण्याच्या कामीं िचष न कररतां, वाई, बनारस, प्रयाग, नासशक

वगैरे द्रठकाणीं राम-कृष्णांचीं दे वालयें बांधण्यांत अतोनात िचष कररतात. याला कोणीतरी नीतत

म्हणेल काय ? शूिांपासून व अततशूिांपासून कराचा पैसा घेत असत व तो पैसा लोकद्रहताकडे

िचष करण्याच्या ऐवजीं आपल्या कामाकडे व रामकृष्णांचीं दे वालयें बांधण्याकडे िचष करीत असत.
आतां हा एवढा अनथष कशावरुन म्हणाल तर र्ागवत व रामायण यावरुनच होय, हें सूक्ष्म
ववचारांतीं सहज कळून येईल.

यशर्िंत.प्र.—यावरुन एकंदर सवष जगांत नीतीचें आचरण करणारे कोणीच नाहींत काय ?
जोतीरार् उ.—असें कसें म्हणतोस ? महं मदी धमाांत नीतीनें आचरण करुन आपल्या तनमीकास
संतोर् दे णारे बहुतेक आहेत.
यशर्िंत. उ.—एकंदर सवष मस
ु लमान लोकांनीं तर ककत्येक मत
ू ीपज
ू क लोकांच्या जल
ु मानें संत
ु ा करुन
त्यांस बाद्रटवलें म्हणन
ू च धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या हे वेिोर ग्रंथांत लेि सांपडतो, तो येणेप्रमाणें " न
नीचो यवनात्परुः" व मस
ु लमान लोकांचें कुराण समजू नये म्हणन
ू त्यांनीं एक शास्त्र मानन
ू
तनयम करुन टाककला तो असा--"न वदे द्यावनी र्ार्ां कष्टे प्राणगते अवप."

जोतीरार्.उ.—कृबत्रमी आयष र्द
ू े व नटांच्या अपमतलबी बनावट धमाषच्या पाशांत सांपडलेल्या बहुतेक
अज्ञानी मूतीपूजकांचें कल्याण होण्यासाठीं ककत्येक धामीक जाहामदष मुसलमानांनी आपल्या
हातावर सशरें घेऊन तलवारीच्या जोरानें त्यांनीं आपल्यासारख्या त्यांच्या सुंता करुन त्यांस

"बबससमल्ला द्रहर रद्रहमान तनरष द्रहम" असा महापववत्र कलमा पढववतात व त्यांस आपल्या सवाांच्या
सरळ सत्य धमषमागाषवर नेतात. कारण महमदी लोकांच्या पववत्र कुराणांत एकंदर सवष प्राणीमात्रांची
तनमाषणकताष िद्द
ु म्हणतात व त्या िद
ु ानें तनमाषण केलेल्या मानवांस एकमेक र्ांवंडांप्रमाणें

मातनतात. त्याचप्रमाणें एकंदर सवष मानवांस त्यांचे पववत्र कुराण वाचन
ू पाहण्याची व त्याचप्रमाणें
आचरण करण्याची मोकळीक आहे , तसेंच ते सवाांस आपल्या बरोबरीचे हक्क दे ऊन त्याजबरोबर
रोटी व बेटी व्यवहार सुरु करण्याची मोकळीक दे तात आणण अिेरीस त्या सवाांस आपल्या

सवाांच्या िद्द
ु तनमीकाचे आर्ार मानण्याकररतां मद्रहझीतींत आपल्याबरोबर घेऊन बसतात.

यशर्िंत. प्र.—एकंदर सवष मानवांनीं एकमेकांस र्ावंडांसारिे मानून त्याप्रमाणें आचरण करावें

म्हणून त्यांच्या पववत्र कुराणांत जर लेि आहे , तर त्याचप्रमाणें आयाांचे अथवष वेदांतसुद्धां तसल्या
प्रकारचा श्र्लोक आहे , तो पुढें दे तों.

श्लोक

सहृदयिं सिंर्िस्य अवर्व्दे ष कृणोसर्र्ः

अनयोनयिं असभहयवत र्त्सजातिं इर्ाध्नया ।
अिुव्रतः वपतुः पुरो र्ारा भर्तु सम्र्िः

जायापत्ये र्धर्
ु ाांत र्ाचिं र्दतु शािंनतर्ाि ।

र्ा भ्राता भ्रातारिं त्व्दषद र्ास्र्सारिं उतस्र्सा
सिंम्यिंचः सव्रतः भत्ू र्ा र्ाचिं र्दत भद्रया ।

अर्व—एक मनानें व एक अंतुःकरणानें तुम्हीं राहावें , कोणी कोणाचा व्दे र् करुं नये. नुक्तें च

जन्मलेलें आपलें वत्स पाहून ज्याप्रमाणें गाईस आनंद होतो, त्याप्रमाणें तुम्हीं परस्परांवर प्रेम
करा. पुत्रानें वपत्याची आज्ञा पालन करावी. मातेशीं एक मनानें बागावें . पत्नीनें पतीशीं ऐक्याने

राहून त्याजशीं सवषदा मधूर र्ार्ण बोलावें . बंधर्
ु गगनीमध्यें कोणत्याही प्रकारचा व्दे र्र्ाव नसावा.
अशाप्रकारें गोड बोलून ऐक्य रक्षण करावें .
जोतीरार्.प्र.—त्यांनीं या वेळेस पुढें आणलेला तशाप्रकारचा अथवष वेदांत जर श्र्लोक होतो, तर

तनदष य आयाांच्या कारकीदींत शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांसह म्लें च्छ वगैरे लोकांस तनराळे सर्न्न जातीचे
समजन
ू तच्
ु छ मानन
ू त्यांचा छळ करण्याची वद्रहवाट आपले आपण पडली असावी काय ?

यशर्िंत.प्र.—पव
ू ींपासन
ू आजतागातयत धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं आपल्या अपववत्र सोवळ्यात वेदांस छपवन
ू
ठे ववलें होतें म्हणन
ू असा अनथष घडून आला.

जोतीरार्.उ.—पव
ु ीं धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मणांच्या कारककदींत दासानद
ु ास केलेल्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस

त्यांच्या वेदांतील एका शबदसद्ध
ु ां ऐकंू दे त नसत आणण या तनुःपक्षपातत इंग्रज बहाद्दरांच्या राज्यांत
वेदांतील वाक्यें बापुड्या लोटन िबुत्रासरिी तुच्छ मानलेल्या शूिाद्रद अततशूिांचे चरणाजवळ

गडबड लोळावयास धत
ू ष आयाांनीं लावलीं आहे त, आतां त्यांची वेदरुपी काळी गचंधी आम्हां शूिाद्रद
अततशूिामध्यें नको.

यशर्िंत.उ.—तें कसें कां होईना, परं तु आपल्या धमषशील जाहांमदष मुसलमानांनीं, शूिाद्रद अततशूिांस
धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या कृबत्रमी दासत्वांतून कां मुक्त केलें नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं आपल्या सोवळ्यांत लपवून ठे वलेल्या त्यांच्या वेदाचा तपास काढून
त्यांतील एकंदर सवष िोटसळपणा तपासून शूिाद्रद अततशूिांस मुसलमान करुन त्या सवाांस

आपल्यासारिा पववत्र मानवी अगधकाराचा उपर्ोग घेण्यास लावले नाहीं म्हणून असा अनथष घडून
आला, ही सवष बेफाम मुसलमानांची चक
ू आहे म्हणून मी कबूल कररतों.

यशर्िंत.प्र.—धत
ू ष आयष र्ट्ट केवळ मूठर्र असतां त्यांचे वेद तपासून पाहाण्यास तुमचे जाहांमदष
मुसलमान लोक आयष धमाांतील अतत कोपीष्ट ऋर्ी मंडळाचे शापास भ्ट्याले असावे.

जोतीरार्.उ.--मुसलमान लोक जर त्यांच्या धत
ू ष आयष ऋर्ींच्या शापास सर्णारे असते, तर त्यांनीं
सोरटी सोमनाथाच्या मूतीचे तुकडे तुकडे केले नसते. परं तु ते थोडेसे ऐश्वयाषच्या मदांत बेफाम
झाले असतां अतत पटाईत मुकंु दराज, ज्ञानोबा, रामदास वगैरे ब्रह्मवंद
ू ष साधन
ूं ीं
ृ ांतील महाधत

कस्ल्पत र्ागवतांतील कावेबाज अष्टपैलू काळ्या कृष्णानें कुतकषर्रीत गीतें त पाथाषस उपदे श

केलेला मात्र उचलून त्यांनीं प्राकृत र्ार्ेंत वववेकससंध,ु ज्ञानेश्वरी, दासबोध वगैरे अनेक प्रकारचे

थोतांडी ग्रंथ रचन
ू त्या सवाांचे कपटजालांत अक्षरशुन्य सशवाजीसारख्या महावीरास फसवून त्यास
मुसलमान लोकांचे पाठलाग करावयास लाववलें. यामुळें मुसलमान लोकांस एकदं र सवष महाधत
ू ष

आयाांचे कूट बाहे र पाडण्यास फुरसतच झाली नाहीं. असें जर नाहीं म्ह्णावें , तर मुसलमान लोक
या दे शांत येण्याच्या संधीस धत
ू ष आयष मक
ु ंु सराजास शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांची दया येऊन त्यानें

त्याजकररतां प्राकृत वववेकससंद ु त्याचवेळीं कां केला ? यांतील कावेबाजी अशी आहे कीं, अज्ञानी
शूिाद्रद अततशूिांनीं मुसलमान होऊन धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या मतलबी धमाषची फटफजीती करुं नये.

सारांश—मुसलमान लोकांस ह्या महाधत
ू ष आयष ब्राह्मणांचें कूट बाहे र पाडण्यास जर फुरसत झाली
असती, तर त्यांनीं त्यांच्या वेदांसह एकंदर सवष पुस्तकांच्या वपंजारयासारख्या फुसड्या फुसड्या
करुन उधडून त्यांची धुळधाणी केली असती.

यशर्िंत प्र.—मुसलमानासारिे धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मण त्यांचे पववत्र वेद बाहे र काढून एकंदर सवष

मानवी प्राण्यांस वाचन
ू पाहाण्याची मनाई कां कररतात ? यांतील इंगीत काय आहे हे आम्हांस
कळवाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्. उ.—धत
ू ष आयष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं आजपावेतों मोठी कावेबाजी करुन त्यांनीं आपले िल्लड

जन
ु ाट वेद बाहे र काढले नाहींत, म्हणन
ू त्यांस शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांबरोबर मोठ्या शेिानें पोकळ पत्राप
कररतां येती. धत
ू ष आयाांनीं जर वेदांची र्ार्ांतरें करुन सवष लोकांत प्रससद्ध केलीं असतीं, तर एकंदर
सवष शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांसह म्लें च्छ वगैरे लोकांनीं धत
ू ष ब्राह्मणांची हुरयाहुरया करुन त्यांस
मांगामहारांचीं कामें हौसेनें करावयास लावलीं असतीं. कारण धत
ू ष आयष ब्राह्मणांनीं या

बसलस्थानांत जेव्हां जेव्हां स्वारया केल्या, तेव्हां तेव्हां आयाषनीं येथील मूळच्या क्षबत्रयांस कसकसे
रसातळीं घालून त्या सवाांस कसकस त्रास द्रदला, याववर्यीं त्यांच्या वेदांत कोठे कोठे मागमूस

लागतो; व यावरुन एकंदर सवष शूिाद्रद अततशूिांस आयाांचें कपट समजल्याबरोबर ते त्यांच्याबरोबर
चोरुन छपून रोटीव्यवहार न कररतां त्यांची सावलीसुद्धां आपल्या अंगावर पडूं दे णार नाहींत असें

मी िात्रीनें र्ववष्य कररतों. पाण्यांत वेदरुपी म्है स आणण ततचें मोल धत
ू ष आयषर्ट्ट कसें कररतात,
ही कोणत्या गांवची नीतत म्हणावी ?

यशर्िंत प्र.—सारांश—यावरुन तुमच्या मतें नीतत तरी कशास म्हणावी ?

जोतीरार्. उ.-- आपल्या सवाांच्या तनमीकास संतोर् दे ण्यसाठीं सावषजनीक सत्याचें र्य मनीं धरुन
जो कोणी इतर मानव बांधवांबरोबर आचरण करील, त्यास नीतत म्हणावी; मग तो णिस्ती असो,
महमदी असो, सत्यशोधक समाजीयन असो अथवा एिादा गावंढेकरी अज्ञानी असो.
तकव

गुिंडीरार् धोंडीरार् प्रर्ाशी. प्र.— तकष या शबदाचे ककती अथष होतात ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.— तकष या शबदाचे तीन प्रकारचे अथष होतात. पद्रहला प्रकार—प्रत्यक्ष
कत्याषवरुन कमाषचें आणण कमाषवरुन कत्याांचें ज्ञान होतें तें . ततसरा प्रकार—अनेक गोष्टींववर्यीं

अनेक प्रकारचे मात्र अंतुःकरणाचें आकार म्हणजे तरं ग होतात, ज्यामध्यें तनश्चयरुपता असत
नाहीं.
गुिंडीरार्.प्र.—पद्रहला प्रकार—कत्याषवरुन कमाषचें आणण कमाषवरुन कत्याषचें ज्ञान होतें तें कसें ?

जोतीरार्.उ.—कातणीनें जाळें केलें , पाकोळीनें कोठें बांगधले आणण मनुष्यानें शस्त्र केलें या वाक्यांत
जाळें , कोठें आणण शस्त्र यांचे कते कातन, पाकोळी आणण मनुष्य व त्याचप्रमाणें कातन, पोकळी
आणण मनुष्य यांचें कमष जाळें , कोठें आणण शस्त्र होत, असें ज्ञान होतें .

गुिंडीरार्.प्र.—दस
ु रा प्रकार—पदाथाषच्या लक्षण दशषनावरुन कमाषचें जें ज्ञान होतें तें कसें ?

जोतीरार्.उ.—आपणांस कत्याांच्या लक्षणावरुन कमाषचें ज्ञान होतें . यावरुन त्यांचे कते अदृश्य
असावेत असें अनुमान होतें . जसें—वायूनें जहाज बुडालें , बबजेनें मनुष्य मेला आणण मनानें कुतकष
घेतले या वाक्यांत जहाज, मनष्ु य आणण कुतषक यांचे कते वायु, ववज आणण मन होत व

त्याचप्रमाणें वाय,ू ववज आणण मन ह्यांचें कमष जहाज, मनष्ु य आणण कुतषक होत. असें ज्ञान होतें .
गिंड
ु ीरार्.प्र.—ततसरा प्रकार—अनेक गोष्टीववर्यीं अनेक प्रकारचे जे अंतुःकरणाचे आकार म्हणजे
तरं ग होतात, ज्यामध्यें तनश्र्चयरुपता असत नाहीं. त्याववर्यीं कसें ?

जोतीरार्,उ.—ज्यामध्यें कत्याषवांचन
ू कमष असतें व त्याच्या साक्षात्काराववर्यीं अथवा लक्षणाववर्यीं
कांहींच ज्ञान होत नाहीं. जे पहावें तें सवष अनम
ु ानानें वाटे ल तसें र्ंगडासारिें स्वकपोलकस्ल्पत
केलेलें असतें , त्याववर्यीं महार्ारतांतील धत
ू ष आयषर्ट्टांनीं अज्ञानी जनांपासून आपला मतलब
साधन
ु द्रहत होण्यासाठीं आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या जागीं लटकेच अष्टपैलू बाळबोध

काळ्या कृष्णास कल्पून त्यानें लोर्ी अजन
ुष ास बोध केला होता, ज्यास गीता म्हणतात व पुढें
कांहीं काळानें जेव्हां जाहांमदष मुसलमान लोकांचें या दे शांत राज्य झालें तेव्हां अज्ञानी शूिाद्रद

अततशूि पववत्र कुराणांतील सावषजनीक सत्य पाहून मुसलमान होऊं लागतील, या र्यास्तव धत
ू ष
दे शस्थ आळं दीकर ज्ञानोबानें तो गीतेंतील बोध उचलून त्याच्यावर ज्ञानेश्वरी नांवाचा ग्रंथ केला.
तो सवष अक्षरशुः वाचन
ू पाद्रहल्याबरोबर धत
ू ष आयष धमाांचे पाचपेचीं आंधळें र्ारुड सवष लोकांच्या
ध्यानांत सहज येईल ?

गुडीरार्.प्र.—त्याववर्यीं येथें थोडक्यात वववेचन करण्याची कृपा कराल तर बरें होईल.
ज्ञािेश्र्री, बाराचा अध्याय

जोतीरार्.उ.—ज्ञानेश्र्वरी अध्याय १२ वा ॥ जो सवष र्ूतांचे ठायीं ॥ व्दे र्ातें नेणेगच कांहीं ॥ आप-पुरु
जया नाहीं ॥ चैतन्या तन्या जसें ॥ १ ॥ असा िरोिरच समज जर बाळबोध कृष्णाजीचा होता,
तर त्यानें पांडवांस मदत करुन त्यांच्या हातून कौरवांचा मोड करवून त्यांचा सत्यानस करववला

नसता. हें जें त्याचें करणें आपल्या सवाांच्या तनमीकास तर शोर्णार नाहींच; परं तु त्यानें तनमाषण
केलेल्या जंगली रानवट मानवांससुद्धां तसें करणें आवडणार नाहीं. ॥ उत्तमातें धररजें ॥ अधमातें
अव्हे ररजे ॥ हें कांहींच नेणीचे ॥ वसुधा जेवी ॥ २ ॥ असा िरोिर समज जर बाळबोध

कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें धमषराजास मान दे ऊन त्याचा सवोपरी सत्कार केला नसता. हें त्याचें
पक्षपाती आचरण जंगली मानवांससुद्धां आवडणार नाहीं. ॥ गाईची तर्
ृ ा हरुं ॥ व्याघ्रा ववर् होऊन
मारुं ॥ ऐसे नेणेगचगा करुं ॥ तोय जैसे ॥ असा िरोिर समज तर बाळबोध कृष्णाजीचा होतो,

तर त्यानें काळीयाचें मदष न केलें नसतें . ॥ तैसी अवगधया र्त
ू मात्री ॥ एकपणें जया मैत्री ॥ कृपेसी

धात्री ॥ आपण जो ॥ ५ ॥ असा िरोिर समज तर बोधबोध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें

सशशुपालाशीं लग्न होणारया रुक्मीणीस चोरुन नेऊन ततजबरोबर राक्षसवववाह लववला नसता. ॥

आणण मी हें र्ार् नेणे ॥ माझें कांद्रहची न म्हणे ॥ सुि दुःु ि जाणणे ॥ नाहीं जया ॥ ६ ॥ असा
जर िरोिर समज बोधबाध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें िौपदीवस्त्रहरणाच्या वेळीं बहुरुप्यासारिें
कपटानें िौपदीस साह्य केलें नसतें . ॥ वार्ीयेवीण सागरु ॥ जैसा जळें तनर्षरु ॥ तैसा तनरुपचारु
॥ संतोर्ी जी ॥ ७ ॥ असा िरोिर समज जर बाळबोध कृष्णाजीचा होता, तर त्यानें

कालपवनाचा कपटानें वध करववला नसता. हें त्याचें कृत्य जंगली रानवट मानवाससद्ध
ु ां सच
ु लें
नसतें . ॥ व्यापक आणण उदास ॥ जैसें कां आकाश ॥ तैसें जयाचें मनास ॥ सवषत्रगा ॥ ९ ॥

िरोिर व्यापक जर बाळबोध कृष्णाजीचें मन होतें , तर त्याचा प्रद्यम्
ु न नामक पत्र
ु तेव्हां शंबर

नामक दै त्यानें चोरुन नेला तेव्हां त्याचें व्यापकत्व झोपी गेलें होते काय ? व त्यानें नरकासरु ाच्या
सात हजार पत्र
ु ांसह त्यास माररलें हें कसें ? ॥ संसार व्यथष कफटला ॥ जो नैराश्यें बबनटला ॥
व्याधा हातोनी सट
ु ला ॥ ववहं गम जैसा ॥ १० ॥ अशी जर बाळबोध कृष्णाजीची आयष

संन्याशासारिी वस्ृ त्त होती, तर त्यानें सोळा सहस्त्र एकशत अष्ट नारींबरोबर मजा मारुन

यादवकुळांत संतती वाढवून त्या सवाांची यादवी करुन आपसांत नाश करववला नसता. ॥ जो

आत्मलार्ासाररिें ॥ गोमटें काद्रहंगच न दे िे ॥ म्हणोतन र्ोग ववशेिें ॥ हरीिेना जो ॥ ११ ॥
पद्रहल्या ओवीपासून सातव्या ओवीपयांत ववचार केला असतां, केवळ पोकळ आत्मज्ञान करुन
घेतल्यानें आत्म्याचा उद्धार होऊन त्याची सद्गती होते, परं तु त्याच्या आत्म्यास उदयास

आणणारया दे हास काय लार् प्राप्त होणार ? याववर्यीं कृष्णाजींनीं गीतें त कांहींच म्हटलें नाहीं हें

कसें ? कारण, दे हच जर नसता तर आत्मा बबचारा कोठून आला असता ? ॥ कां घरीगचया उजेड
करावा ॥ परणिया अंधार पाडावा ॥ हें नेणेगच गा पांडवा ॥ दीप जैसा ॥ १७ ॥ परं तु द्रदव्याच्या
बुडािालीं अंधार असतो हें बाळबोध कृष्णाजीस कसें माहीत नव्हतें ; कारण त्या वेळीं पारदशषक
बबल्होरी हं ड्या नव्हत्या. ॥ जो िांडावया घाव घाली ॥ कां लावणी जयानें केली ॥ दोघा एकगच
साउली ॥ वक्ष
ृ दे जैसा ॥ १८ ॥ या जगांत ककत्येक ववर्री झाडें आहे त आणण त्यांच्या योगानें

तळें वगैरयांतील पाणी बबघडतें व तें ववर्ारी पाणी प्याल्याबरोबर तनरपराधी जनांस ववकार करुन
त्यांचा प्राण घेतें, हें कसें ? ॥ नातरी इक्षुदंडु ॥ पासळ तया गोडू ॥ गाळी तया कडू ॥ नोहे गच
जेवीं ॥ १९ ॥ माळी उसाच्या लावण्या करुन त्यास जेव्हां पाणी दे तात, तेव्हां ते माळ्यांच्या

डोळ्यांस पानाचे सपके मारुन त्यांचे डोळे बबनाकारण घायाळ कररतात, हें कसें ? ॥ ततही ऋतु

समान ॥ जैसे का गगन ॥ तैसा एकगच मान ॥ सशतोष्णी जया ॥ २१ ॥ आकाशांत जसजसें उं च
जावें, तसतसें जास्ती शीत अनुर्वास येतें. याववर्यीं बाळबोध कृष्णाजीस अनुर्व नव्हता काय ?
॥ माधय
ु ें चंद्रिका ॥ सररसी रायारं का ॥ तैसा जो सकसळका ॥ र्ूता समू ॥ २३ ॥ चंिाच्या

संबंधानें जेव्हां समुिास र्रत्या व ओहोट्या येतात तेव्हां तनत्य ककती ककटकांचा नाश होतो,

ह्याववर्यीं बाळबोध कृष्णाजी माद्रहती नसावी काय ? ॥ अघववया जगा एक ॥ सेव्य जैसें उदक

॥ तैसे जयाचे तीन्ही लोक ॥ आकांक्षक्षती ॥ २४ ॥ पवी
ृ वींतील ज्यास उदक रॉक आईल म्हणतात

त्याचे ततन्ही लोक सेवन करण्यास इस्च्छत नाहींत, हें कसें ? ॥ जो यथालर्ें संतोिे ॥ अलार्े न
पारुिे ॥ पाऊसेवीण न सुके ॥ समुि जैसा ॥ २७ ॥ पजषन्याची अनावस्ृ ष्ट झाल्यामुळें समुि कांहीं
वाढत नाहीं, तो दोन्ही वेळेस सारिा समान असतो, हें कसें ? ॥ आणण वायुसस एके ठायीं ॥

बबढार जैसे नाहीं ॥ तैसा न धरीच कांहीं ॥ आश्रम जो ॥ २८ ॥ वायु र्रीव वस्तूंच्या द्रठकाणीं

रहात नाहीं; परं तु तो एकंदर सवष पोकळींत आश्रम करुन राहतो, हें तनवीवाद आहे . ॥ हें ववश्वगच

माझें घर ॥ ऐशी मती जयाची स्थीर ॥ ककंबहुना चराचर ॥ आपण जहाला ॥ २९ ॥ मग यावररद्रह
पाथाष ॥ माझ्या र्जनीं आस्था ॥ तरी तयाते मी माथां ॥ मक
ु ू ट करी ॥ ३० ॥ स्थीर मतीनें

ववश्व हें आपलें घर मानन
ू , ककंबहुना जो कोणी मानवप्राणी चराचर जर झाला, तर त्यानें पोंकळ
कृष्णाच्या र्जनाची आस्था तरी कशासाठी करावी ? कारण त्याचें ह्याच अध्यायांतील पाद्रहल्या
ओवीपासन
ू सातव्या ओवीपयषत आचरण जर सतत कायम रहातें , तर त्यांत पाप अथवा पण्
ु य
आचरल्यानें कांहींच कमज्यास्ती होत नाहीं.

ज्ञािेश्र्री, तेरार्ा अध्याय

तेराव्या अध्यायांतील सातव्या व आठव्या ओवींतला असर्प्राय ज्या कोणास सवषज्ञता
आल्याबरोबर त्याचा मद्रहमा वाढे ल, या र्यास्तव त्यानें वेड्याचें सोंग घेणें व त्यानें आपला
चतुरपणा आवडीनें लपववण्यासाठीं वपसा होणें , हें बाराव्या अध्यायांतील दस
ु रया ओवीस अगदीं

ववरुद्ध आहे . तेराव्या अध्यायांतील ववसावी ओवी ॥ तरी अद्रहंवसा बहुतापरी ॥ बोलाली असें
अवधारी ॥ आपुल्या मतांतरी ॥ तनरुवपली ॥ २० ॥ असे शबद वापरले नसते व यावरुन जगांतील
इतर धमाषववर्यीं बाळबोध कृष्णाजीस कांहींच माहीत नव्हतें , असें ससद्ध होतें . कारण तसें असतें
तर कृष्णाजीनें “ आपुल्या मतांतरी तनरुवपली ॥” असें शबद वापरले नसते व त्याचप्रमाणें धत
ू ष

आयाांचे मीमांसा ग्रंथांतील आधार त्यानें पुढें केला नसता. बाराव्या अध्यायांतील ॥ हें ववश्र्वची

माझे घर ॥ ऐशी मती जयागच स्थीर ॥ ककंबहुना चराचर ॥ आपण जहाला ॥ २९ ॥ असें असतां
तेराव्या अध्यायांत ॥ अहो वसती धवळारे ॥ मोडूनी केली दे ऊळी दे व्हारे ॥ नागुतन व्यव्हारे ॥
गवादी घातली ॥ ३१ ॥ यावरुन अष्टपैलू कृष्णाजी तनवळ मूतीपूजक होता, असें ससद्ध होतें .

बाराव्या अध्यायांतील पद्रहल्या ओवीपासून सातव्या ओवीपयांत आयाांच्या दे वाचें आचरण जर ठाम
आहे , तर काळाच्या मुिांत जाणत्या धत
ू ष आयष मानवांस गुरु करण्याचें काय प्रयोजन ? तेराव्या
अध्यायांतील ॥ स्वसशिराचा र्ारु ॥ नेणें जैसा मेरु ॥ कीं धरा यज्ञ सुकरु ॥ वोझे न म्हणे ॥
७९ ॥ सूकर यानें आपल्या दांतावर पवी
ृ वी धरली त्यावेळीं त्यास कांहीं ओझें झालें नाहीं व
त्याचप्रमाणें सूकराचा धाकटा र्ाऊ कृष्णाजी यानें गोवधषन पवषत उचलून त्यास आपल्या

करं गळीवर धरला तेव्हां त्यास ओझें झालें नाहीं. यांत नवल तें कोणतें ? ॥ उदतयजतां बोधाकाष ॥
बुद्धीचा डाळ सास्त्वका ॥ र्रोतनया त्यंबका ॥ लािोली वाहे ॥ ११० ॥ ही बाराव्या अध्यायांतील
साहाव्या ओवीस अगदीं ववरुद्ध आहे . ॥ मत
ृ जैसा शंग
ृ ाररला ॥ गाढव तीथीं न्हाणणला ॥ कडू

दध
ु ीया माणिला गुळें जैसा ॥ १४४ ॥ गाढवानें जर तीथीं स्नान केलें , तर त्यास कांहीं पववत्रता
येत नाहीं. यावरुन धत
ू ष आयाांतील ततथाषचा बडीवर तों काय ? सारां-सुज्ञ जनांस माद्रहती

होण्याकररतां नमुन्यासाठी आयष ज्ञानोबाचे ज्ञानेश्र्वरींतील तनराधार तकाांचे फारच थोडे वें च घेऊन
त्यांचें कामापुरतें िंडण करुन हा ववर्य येथें तूतष संपववतों.
दै र्

॥ र्िा त्र्ािंधच रे पर्
व िंचीत केलें ॥ तयासाररखें भोगणे प्राप्त झालें ॥ ८ ॥
ू स
गणपतरार् दयावजी र्ोरात. प्र.—दे वाचे कोणते प्रततशबद आहे त ?

--रार्दास

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले. उ.—दै वास नशीब, प्रालबध, प्राक्तन, संगचत, रती, सक
ु ृ त, लल्लाटरे र्ा,

ब्रह्मसलणित असे अनेक प्रततशबद आहे त. याववर्यीं उदाहरणें —एिाद्या आईबापानें आपल्या मल
ु ास
ववद्या सशकण्याची गोडी नसता, त्यास दरु ाग्रहानें त्याच्या मनाववरुध शाळें त घालन
ू त्यास अभ्ट्यास
करावयास लाववलें; तथावप त्यास स्वर्ावतुः ववद्या सशकण्याची मळ
ु ींच गोडी नसल्यामळ
ु ें , तो

अववव्दान तनपजल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, ववद्या सशकणें हें

त्याच्या दै वांतच नव्हतें . त्याचप्रमाणे एिाद्या आईबापानें मुलास ववद्या सशकण्याची गोडी असतां
त्यास शाळें त पाठववण्याचा प्रयत्न जरी केला नाहीं, तथावप त्यानें आपण होऊन शाळे त जाऊन
ववद्या संपादन केल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, ववद्या सशकणें हें
त्याच्या दै वांतच होतें . एिाद्या कारागगरानें सशल्पशास्त्र वगैरे ववद्येमध्यें पुरती माद्रहती करुन

घेतल्यासशवाय आगगाडी करण्याची कल्पना करुन ती तयार करुं लागल्यामुळें त्याचा सवष पैसा
िची पडून त्याची सवोपरी नुकसानी झाल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात
कीं, आगगाडी तयार करुन त्यामध्यें यश समसळवणें हें त्याच्या नशीबांतच नव्हतें . त्याचप्रमाणें
एिाद्या कारागगरानें सशल्पशास्त्र वगैरे ववद्येमध्यें चांगली पूणष माद्रहती करुन घेतल्यानंतर

तनववषघ्नपणें आगगाडी तयार केल्याबरोबर, त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं,

आगगाडी तयार करतां येणें हें त्याच्या नसशबांतच होतें . एिाद्या व्यापारयानें व्यापारववर्यीं
बबलकूल माद्रहती करुन न घेतां, त्यानें व्यापार करण्याचें काम सुरु करतांच त्यामध्यें त्याची

सवोपरी नुकसानी झाल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, व्यापारामध्यें यश
समळीवणें हें त्याच्या प्रालबधांमध्येंच नव्हतें . त्याचप्रमाणें एिाद्या मनुष्यानें व्यापारासंबंधीं माद्रहती
करुन घेण्यासाठीं एिाद्या वाकबगार व्यापारयाच्या दक
ु ानीं उमेदवारी करुन त्याववर्यीं चांगली

माद्रहती करुन घेतांच तो व्यापार करुं लागल्याबरोबर त्यास यश येऊं लागतें . यामुळें त्याजववर्यीं
सवष लोक त्यास असें म्हणूं लागतात कीं, व्यापारामध्यें यश समळणें हें त्याच्या प्रालबधांतच होतें .
एिाद्या आईबापांस चोरी करण्याची संवय असल्यामुळें त्यांचीं मुलेंद्रह त्यासारिीं चोर तनपजून

त्यांस अिेरीस काळें पाणी अथवा फाशीच्या सशक्षा झाल्याबरोबर त्यांजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं
लागतात कीं, कालेंपाणी अथवा फांशीची सशक्षा होणें हें त्यांच्या प्राक्तनांतच होतें . त्याचप्रमाणें

एिाद्या मुलाचे आईबाप स्वर्ावानें सदगुणी असल्यामुळें त्यांची मुलेंद्रह त्यासारिी सदगुणी

तनवडतांच त्यांस मोठमोठ्या सरकारी हुद्याच्या जागा समळून त्यांचा लौकीक होणें हें त्यांच्या
प्राक्तनांतच होतें . एिादा राजानें लढाईसंबंधी सवष सामगय
ू ा मोड कररतो,
ृ ा ससद्ध करुन जेव्हां शत्रच
तेव्हां त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणूं लागतात कीं, युद्धामध्यें जय समळीवणें हें त्याचे

संगचतांतच होतें . एिादा अक्षरशून्य अज्ञानी ठोंबया, ज्यास व्यापारधंद्याववर्यीं स्वतुः अनुर्व

नसून तो अगोचरपणा करुन सरकारी कामांत मक्ता घेण्याचा धाडसपणा कररतो; त्याचा असा

समज असतो कीं, “जवर्र रतीपढ
ु ें तोबरार्र अक्कल कांहीं कामाची नाहीं.” अशा अज्ञानी धाडस
मनष्ु यानें एिादा मोठा मक्ता घेतला आणण त्यानें केवळ पोकळ दै वावर र्रं वसा ठे वन
ू त्यामध्यें
जाणन
ू बज
ु न
ू हयगय केल्यामळ
ु ें त्यास तोटा आल्याबरोबर त्याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणंू

लागतात कीं, त्याला मक्त्यामध्यें थोडासा नफा झाल्याबरोबर याजववर्यीं सवष लोक असें म्हणंू

लागतात कीं, त्याच्या रतीनें आपल
ु ें पाऊल पढ
ु ें सारलें , म्हणन
ू च मक्त्यामध्यें त्यास नफा झाला.

असो, एक सत्यशोधक समाजीयन एके वेळीं वैशािमासीं र्र उन्हांत प्रवास करीत असतां, सम
ु ारें
बारा वाजतां उन्हाच्या तापानें अततशय व्याकूळ होऊन क्यॉनालच्या शेजारीं एका थंडगार वक्ष
ृ ाचे
गाढ छायेिालीं ऊन टाळण्याकररतां ववश्रांतीस बसतो, तों बाराची तोफ दणाणल्यामुळें

क्यॉनालांतील शेवाळ काढणारया बंदीवानांस दोन प्रहरची सुटी समळतांच, ज्या झाडाच्या छायेिालीं
हा प्रवासी ववश्रांतील बसला होता, त्या झाडािालीं कांही सशपायी लोकांनीं एकंदर सवष बंदीवानांस
र्ाकरी िाण्याकररता आणून बसववलें . नंतर र्ाकरी िाल्ल्यावर त्यांपैकीं कांहीं बंदीवानांबरोबर
प्रवाशाचें संर्ार्ण झालें , तें मासल्याकररतां पुढें दे तों :--

प्रर्ासी—(पद्रहल्या कैद्यास प्रश्र्न करोतो) तूं कोण जातीचा आहे स ?
पहहला बिंदीर्ाि.उ.—महाराज, मी ब्राह्मण जातीचा आहें .

प्रर्ासी. प्र.—अरे , तूं जतीचा गाईसरिा गरीब ब्राह्मण असतां तुझ्या पायांत बबड्या पडण्याचें
कारण काय ?

पहहला बिंदीर्ाि.उ.—गाईसारिा गरीब मी ब्रह्मन जातीचा ववकाळ स्नानसंध्या करणारा आहें िरा;
परं तु बबड्या पडणें हें माझ्या सुकृतांत होतें , याला मी काय करुं ?

प्रर्ासी. प्र.—तुझ्या सुकृताप्रमाणें जर तुझ्या कपाळीं बबड्या पडल्या, तर तुम्हां धत
ू ष आयाांचें सुकृत
मोठें चमत्काररक आहे बुवा.

पहहला बिंदीर्ाि.उ.—असें नव्हें , महाराज, मी हुबेंहूब िोट्या नोटा करुन ककत्येक वेळां चावडीवर,
उघड द्रदवसा दरवडा घातल्याप्रमाणें सरकारच्या डोळ्यांत माती टाकून मी आपला तळीराम गार
केला. ही सवष लबाडी जेव्हां सरकारच्या नजरे स आली, तेव्हां त्यांनीं ही सशक्षा यथायोग्य द्रदली
आहे . सक
ु ृ त-ववचारयाकडे याचा काय बोल आहे ? हीं मी माझ्या दष्ु कमाांची फळें र्ोगीत आहें .

प्रर्ासी—(दस
ु रयास प्रश्र्न कररतो) तुझ्या पण गळ्यांत धत
ू ष आयष ब्राह्मणासारिा पांढरा दोरा आहे ?
म्हणन
ू तंू ब्राह्मण असावास, असें मला वाटतें .

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—होय महाराज, माझी जात ब्राह्मणाचीच आहे .

प्रर्ासी.प्र.—तुम्ही ब्राह्मण केवळ दया, क्षमा शांतीचें माहे रघरच असतां तुझ्या पायांत बबड्या रे कां
?

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—या जन्मीं माझ्या पायांत केव्हां तरी बबड्या पडाव्यात, म्हणून माझ्या लल्लाटीं
होतें, तेथें माझा उपाय नाहीं.

प्रर्ासी.प्र.—तुझ्या पायांत बबड्या पडणें हें जर तुझ्या लल्लाटींच होतें , तर सरकारानें तुला सशक्षा
कां द्रदली ? ते वेळेस त्यांनीं तझ्
ु या लल्लाटरे र्ेववर्यीं कांहीं ववचार केला नाहीं, हें कसें ?

दस
ु रा बिंदीर्ाि.उ.—तसें नव्हे , महाराज, मी ववव्दान केवळ सरकारच्या िचाषनें झालों असन
ू सरकारी
कामगार झालों, परं तु मी बत्रकाळ स्नान-संध्या करुन दे वपज
ू ा करण्याचें धाबयावर ठे वन
ू सवष काळ
दीन, अज्ञानी शि
ू ाद्रद अततशि
ू ावर जल
ु म
ू करुन ककत्येक वेळां लांच िाल्ले, तेव्हां सरकारनें मला

ही योग्य सशक्षा द्रदली. वास्तववक ववचार करतां एथें कौलें लल्लाट आणण तेथें कैचें फल्लाट आलें
आहे !
प्रर्ासी—(हासत हासत) म्ह्णाला, “ कां, अठरा वणाांना ब्राह्मण गुरु म्हणववणारे पांढरा दोरे वाले
ततसरे महाराज,” तुमची जात कोण आहे ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—माझी पण जात ब्राह्मणाचीच आहे .
प्रर्ासी.प्र.—अरे येथें ब्राह्मण कैद्यांची तर सांतच आली आहे . असो, तुझ्या पायांत बबड्या रे कां ?
नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—या जन्मी माझ्या पायांत बबड्या पडणें हें माझ्या कपाळीं ब्रह्मसलणित होतें ,
तेथें माझा तनरुपाय, याला मी काय करावें ?

प्रर्ासी.प्र.—जर तुझ्या कपाळीं बबड्या पडण्याचें ब्रह्मसलणित होतें , तर सरकारनें तुला सशक्षा तरी
कां द्रदली ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—तसें नव्हें , दे शमुि, मी नाना पेशव्यासारिें या आपल्या धमाषववरुद्ध द्रहंसक
सरकारावर बंड करुन ककत्येक अज्ञानी रामोशी माळी वगैरयांच्या प्राणास र्वलों व अज्ञानी

लोकांतील शांततेचा क्षय केल्यामुळें, मला ही सशक्षा झाली. ब्रह्मसलणित होतें म्हणून दोर् दे ता
येत नाहीं. हीं मी माझ्या दष्ु कमाांचीं फळें र्ोगीत आहें .

प्रर्ासी.प्र.—कां हो र्टजी, तुम्ही जर द्रहंसक नाहीं, तर तुमचा नाना पेशवा रे ससडेंटसाहे बाच्या

टे बलावर बसून मांडीशीं मांड दे ऊन, त्यांच्याबरोबर मद्यमांसावर कधीं कधीं झोड उडवीत नव्हता

काय ? आणण त्याचप्रमाणें तुमचे आयाांचें पूवज
ष यज्ञांच्या व श्रद्धांच्या तनमीत्तानें गायागुरें र्ाजून
िात नव्हते काय ? असें असून तूं इंग्रजांवर नाक चढवून काय बोलतोस ?

नतसरा बिंदीर्ाि.उ.—आतां आमची कामाची जुपी होण्याची वेळ जवळ आली आहे , नाहीं तर
त्याववर्यीं तुम्हाला यथास्स्थत उत्तर द्रदलें असतें .

प्रर्ासी.प्र.—अरे , तू काळा दोरावाला कोण जातीचा आहे स ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—जोहार महाराज—मी व्हय, मी तम
ु चा माववताचं उष्टं िाणारा महार जातीचा आहे
लई द्रदवस झालं, मग वामन महाराजांनीं आमच्या गळ्यांत काळा दोरा घालून आम्हांस गांवाबाहे र
हाकून द्रदलं.

प्रर्ासी.प्र.—अरे तूं िरा तनरुपिवी महार जातीचा असतां तुझ्या पायांत रे बबड्या कां ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—नव्हं , मायबाप, या जनमीं माझ्या पायांत बेड्या पडणं हें माझ्या दै वांत होतं.
प्रर्ासी.प्र.—तुझ्या दै वांत जर बबड्या होत्या, तर अववचारी सरकारानें तुला सशक्षा तरी कां द्रदली ?

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—तसं नव्हं दे शमि
ु महाराज, माझ्या बायकून लई लबाडी केल्यामळ
ु ं मी रागाच्या
सर्रकंडीत ततला सहज चापट मारताच ततचा जीव तनघन
ू गेला, यामळ
ु ं ही मला सशकशा झाली.
याचा बोल दै वावर कायी नाहीं.

प्रर्ासी.प्र.—तझ्
ष णा केला, तो कोणता ?
ु या बायकानें अततशय मुिप

चौर्ा बिंदीर्ाि.उ.—एके द्रदशीं कुगचत ब्राह्मण मामलदाराच्या कचाट्यांत घावल्यामळ
ु ं वल्यामळ
ु ं

त्यानं रातच्या वारा वाजसतव्हर आनपान्यासशवाय मजपासन
ू गावकीचं काम घेतलं. आणण मंग मी
घरी गेलों; तव्हां घरात बघतो, तो माझ्या बायकूनं चल
ु ीपाशी X X X अक्षी घान केली आणण

घराच्या एका कोपरयात झोपी जाऊन डराडर घोरत पडली व्हती. यावरुन मी ततजला पुसलं कीं, तूं
घराबाहे र न जातां घरांतच कां X X X ? ती काळोिी रात असल्यामुळं मला बाहे र X X X

जान्याचं लई भ्ट्या वाटलं आणण हाडळीच्या र्यामुळं मी घरांतच X X X, आसं िरुिर उत्तर

द्यायाच एके बाजूला ठे ऊन माझ्या बायकूनं घाबरुन उत्तर द्रदलें कीं, “चल
ु ीपाशी X X X आणण
दै वांत होते ते झाले.” यावरुन मी सवष द्रदवस उपाशीं असल्यामुळं रागाच्या सर्रकंडींत मी ततला
एक चपराक मारताच कोंबडीसारिी िड
ु िड
ु करुन ततचा परान तनघून गेला. यावरुन सरकारानें
त्या गुन्ह्याबद्दल मजला जन्मठे प द्रदली. इथं दै व कैचं आणण इथं फैव कैच !

गणपतरार्.प्र.—यास्तव दै व आहे ककंवा नाहीं याववर्यीं चांगला उलगडा करुन सांगाल, तर फार बरें
होईल ?
जोतीरार्.उ.—दै व हें कस्ल्पत धोरणानें मानलेलें कमष आहे . त्यास मुळींच कताष नसतो. नशीब,

प्रालबध आणण संगचत या सवाांचा कताष अनुमानानें आपण सवाांचा तनमाषणकताष मानीला आहे . रती,
सुकृत हीं पूवत
ष न्मीं आपण केलेल्या कमाषचीं फळें होत, अशी कल्पना आहे . लल्लाटरे र्ा व

ब्रह्मसलणित हें आमच्या पूवष जन्मींच्या पापपुण्यावरुन जन्मास घालतेवेळीं ब्रह्माजीनें आपल्या

आपल्या कपाळावर सवष सलहून ठे वलें असतें , त्याप्रमणें तें सवष घडून येतें. या सवाांवरुन असें ससद्ध
होतें कीं, उद्योग आणण आळस याववर्यीं परीणामीचें अनुमान सवष लोकांस कळत नाहीं; यास्तव
ते त्यास अनुमानानें दै व म्हणतात. दै व हें एक रामायण व र्ागवतांतील र्ाकड दं तकथेसारिें च
कस्ल्पलें आहे , ते सवष समवीया आहे , याववर्यीं रामदासाचे उदाहरणाथषुः
अभिंग
एक दे र् आहे खरा ॥ र्ाये िाधर्ला पसारा ॥ १ ॥

हें धच वर्चारें जाणार्ें ॥ ज्ञाता तयासी म्हणार्ें ॥ २ ॥
रार्दासाचें बोलणें ॥ स्र्प्िापरी जायी त्जणे ॥ ३ ॥
अिंभग
जया ज्ञाि हें िेणर्े ॥ पशु तयासी म्हणार्ें ॥ १ ॥

कोणे केले चराचर ॥ कोण वर्श्र्ाचा आधार ॥ २ ॥
निर्ीता ॥ कोण आहे त्यापरता ॥ ३ ॥
अििंत ब्रह्र्ािंडाच्या र्ाळा ॥ हे तो भगर्िंताची सलळा ॥ ४ ॥
रार्दासाचा वर्र्ेक ॥ सर्व-कताव दे र् एक ॥ ५ ॥
अभिंग
ज्ञािावर्णें जे जे कळा ॥ ते ते जाणार्ी अर्कळा ॥ १ ॥
ऐसें भगर्िंत बोलीला ॥ धचत्त द्यार्ें त्याच्या बोला ॥ २ ॥
एकें ज्ञािेची सार्वक ॥ सर्व कर्व निरर्वक ॥ ३ ॥
दास म्हणे ज्ञािर्ीण ॥ प्राणी जनर्ला पाषाण ॥ ४ ॥
अभिंग
ज्याचें होतें त्याणें िेलें ॥ एर्ें तुझें काय गेलें ॥ १ ॥
र्ेगीिं होई सार्धाि ॥ करी दे र्ाचें भजर् ॥ २ ॥

गती िफळे होणाराची ॥ हे तो इच्छा भगर्िंताची ॥ ३ ॥
पूर्व सिंधचताचें फळ ॥ होती दःु खाचे कल्लोळ ॥ ४ ॥

पूर्ो केलें जें सिंधचत ॥ तें तें भोगार्ें निश्र्चीत ॥ ५ ॥

दास म्हणे पूर्व रे खा ॥ प्रार्त ि टळे ब्राह्र्ाधधकािं ॥ ६ ॥

सदरच्या अर्ंगांत अनंत ब्रह्मांडांतील ब्रह्माजीस तनमाषणकत्याषची सलला व ज्ञानववर्यीं अनंत
ब्रह्मांडाचा तनमाषणकताष र्गवान बोलला, हें मानव आयष रामदासास ऐकंू आलें व त्याचप्रमाणें

र्गवंताची इच्छा व आयाषजीचें ब्रह्माद्रदकांस टाळतां न येणारें संगचत; या ततन्ही वाक्यांतील िरें
तवीय रामदासास कळालें नव्हतें , याववर्यीं मोठें आश्र्चयष वाटतें . कारण, सललेववर्यीं ज्ञान, इच्छा
आणण संगचत हीं परस्परांशीं ककती ववरुद्ध आहे त, हें साधरण मनुष्याच्यासुद्धां मनांत सहज येतें.
आयवभट ब्राह्र्णािंचे र्ेद आणण सार्वजनिक ईश्र्र्रप्रणणत सत्याची तुलिा

गोवर्िंदरार् गणपतरार् काळे . प्र.—महमदी लोक आपल्या धमाांतील मूसा, दावीद, सुलेमान वगैरे
सत्पुरुर्ांचे ग्रंथांसह हजरत महमद पैगंबरानें केलेल्या पववत्र कुराणाचीं बाकीच्या इतर सवष

लोकांकररतां अक्षरशुः र्ार्ांतरें करुन ते जगजाहीर जरी करीत नाहींत, तरी त्यांच्या धमाांतील
पुस्तकें एकंदर सवष मानवास ऐकण्यास अथवा वाचून पहाण्यास अथवा त्याप्रमाणें आचरण
करण्यास कोणत्याच तरहे चा ते प्रततबंध करीत नाहींत, हें कसें ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.--इतर सवष लोकांनीं कुराणाप्रमाणें वतषन करुं लागल्याबरोबर मुसलमान
लोकांस अततशय आनंद होतो. कारण ते असें समजतात कीं, कुराण हें अतत पववत्र असल्यामुळें
एकंदर सवष जगांतील मानवप्राण्यांनीं मात्र त्याचा उपर्ोग घेतल्याबरोबर त्यांमध्यें मनुष्यपणा
येणार आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें णिस्ती लोक आपल्या धमाांतील मुख्य बायबल णिस्तीयन लोकांसह

एकंदर सवष जगांतील सवष प्रकारच्या परधमी लोकांस प्रांजळ बुद्धीनें वाचन
ू पाहण्यासाठीं बहुतेक
तनरतनराळ्या र्ार्ांमध्यें त्याचे तरजम
ु ें करुन सवाषमध्यें जगप्रससद्ध कररतात. यावरुन तें सावषजनीक
ईश्र्वरप्रणणत सत्याच्या नांवाला कांहींसे शोर्ण्यासारिें द्रदसतें , असें मला वाटतें .

जोतीरार्.उ.—तल
ु ा त्यावर्यीं कसेंद्रह वाटो. परं तु बायबलामध्यें कोणत्याच प्रकारची आवडतनवड

नसतां त्याचा सवष मानवप्राण्यांना सारिा उपर्ोग घेतां येतो, असें असन
ू धत
ू ष आयषर्ट्टांचे अज्ञानी

शि
ू स्नेही आपल्या ग्रंथांत असें सलद्रहतात कीं—“इंग्रज लोकांचें राज्य या दे शांत झालें तेव्हां त्यांनीं

येथें इंग्रजी शाळा वगैरे स्थापन
ू व पािींकडून आपल्या णिस्ती धमाषचा उपदे श करवन
ू या दे शांतील
लोकांत जो आस्स्तकपणा वागत होता, त्याचा नाश केला; म्हणून इग्रजी ववद्या सशकलेले लोक
आपलीं ( आयष धत
ू ष र्ट्टांची ) शास्त्रें िोटीं व अज्ञानर्रीत आहे त, असें मानूं लागले आहे त;”
याला कोणत्या प्रकरचा शहाणपणा म्हणावा ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—तसेच आयषर्ट ब्राह्मणांचे वेद सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत सत्याच्या नावाला कांहींसे
शोर्ण्याजोगते आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयष ब्राह्मणांनीं अंककत केलेल्या शूिाद्रद अततशूिांस िेरीज करुन, आपल्या
आयषर्ट जातीसशवाय इतर परधमी इंस्ग्लश, फ्रेंच वगैरे म्लेंछांनीं त्यांस फक्त कांहीं िव्याची

लालूच दािववल्यासशवाय त्यांनीं आजपावेतों आपलें मन मोकळे करुन प्रससद्धपणें त्यांच्या दे वाचा
मुिडा तर कोणासद्रह दािववला नाहीं; यावरुन आयाांचे मुख्य वेद सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत

सत्याच्या नांवाला बबलकूल शोर्ण्याजोगते िाहीिंत; आणण प्राचीन काळीं धत
ू ष आयष ब्राह्मण लोक

ज्ञानसपन्न, धमषतनष्ठ, नीततमान होते, म्हणून म्हणणारया वाचाळ शूिास कोणत्या तरहे चा धमषलंड
म्हणावा ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—या जगांतील एकंदर सवष धमाांतील लोकांबरोबर धत
ू ष आयाांची वतषणूक कशी कां

असेना, परं तु आयाांनीं पूवी धनुववषद्येच्या बळानें व हल्ली पूवी आयाांतील धत
ू ष ऋर्ींनीं आपल्या

पक्षपाती ग्रथांनीं, कपटानें कायम केलेल्या दासानुदास शूिाद्रद अततशूिांस मुळीच वेद पाहूं अथवा
ऐकंू दे त नाहींत, यांतील इंगगत काय असावें बरें ?
जोतीरार्.उ.—त्यांतील कृबत्रमी आयाांचें इंगगत काय आहे , याववर्यीं तूं धत
ू ष आयषर्टांसच ववचार,
म्हणजे ते कदागचत त्याववर्यीं तुला कळववतील.

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषब्राह्मण तळहातावर मेिा सोसणारे पुरे धमषलंड आहे त. ते आपल्या

वेदांतील इंगगताववर्यीं दस
ु रया कोणाला कधींच कळववणार नाहींत. तेथें मज पामराची कोण कथा !
यास्तव तुम्हीच कृपा करुन त्याववर्यीं प्रततपादन कराल, तर फार बरें होणार आहे .

जोतीरार्.उ.—नको रे बाबा, नको ! त्यांचे इंगगत तल
ु ा कळववण्याची अद्याप वेळ आली नाहीं.
कारण, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि केवळ अक्षरशुन्य आहे त, यास्तव ते र्र रस्त्यांत धत
ू ष

आयषर्ट्टांच्या धोतराला वपळ घालून त्यांजबरोबर त्याववर्यीं वाद घालूं लागल्याबरोबर त्या
अडमठ
ू ांची समजत
ू कोणी काढीत बसावी.

गोवर्िंदरार्.उ.—तें कसें कां असेना, तम्
ु ही या परम न्यायी इंग्रज सरकारच्या राज्यांत ईश्वरास

स्मरुन सत्य जें असेल, तें जगापढ
ु ें आणा. त्याववर्यीं आतां धत
ू ष आयषर्टांचें फारसें र्य तम्
ु हांला
बाळगण्याची जरुरी द्रदसत नाहीं.

जोतीरार्.उ.—अरे बाबा, अट्टल धत
ू ष आयषब्राह्मण नास्स्तकांनीं पापपण्
ु याचा ववगधतनर्ेध न मातनतां,

त्यांनीं आपण सवाांच्या तनसमषकाची उचलबांगडी करुन त्याच्याऐवजीं आपण स्वतुः अहं ब्रह्म म्हणजे
इतर सवष अज्ञानी मानवांचे र्ूदेव होऊन, त्यांपैकीं तनवळ शूिाद्रद अततशूि मूढजनांस सवषकाळ

तनलषज्यपणें उघड नानाप्रकारच्या धमषलंडी ठकबाज्या करुन त्यांस र्ोंदाडून िातात, या त्यांच्या

कृबत्रमी ठकबाज्यांववर्यीं मीं थोडेसें जगजाहीर केल्याबरोबर त्यांनीं सवष बलीस्थानर्र मजववर्यीं,
कोल्हे र्ूक करुन, अशी कंडी उठववली आहे कीं, मी ब्राह्मणांसह त्यांच्या कस्ल्पत ब्रह्माचा मोठा

व्दे ष्टा आहें . आणण त्यांतून बहुतेक शूिाद्रद अततशूि तनवळ अज्ञानी असल्यामुळें धत
ू ष र्टांनीं मोठी
कावेबाजी करुन, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांस, माझीच उलटी तनंदा करावयास लाववलें आहें ; यास्तव
धत
ू ष आयषर्ट्टांची कावेबाजी तूतष बाहे र पाडण्याची संधी आली नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषर्ट्टांनीं बहुतेक शूिाद्रद अततशूि अज्ञानी असल्यामुळें त्यांनीं त्यांस जरी
आपणावर दगड फेकावयास लाववलें , तरी आपण आपलें पववत्र मानवी कतषव्यकमष करण्यास चक
ु ू
नये, हें आपलें सत्यशोधक समाजीयनांचें ब्रीद असतां आपण असल्या सत्यशून्य, आयषर्ट्ट

ब्राह्मणांच्या ववतंडवादास भ्ट्यावें ते कां ? तर तुम्ही कंबर बाधन
ू या तनदष य आयषर्ट्टांचे िल्लड वेद
बाहे र काढून त्यांची सावषजतनक ईश्वरप्रणीत सत्यांशी तुलना करुन जर दािवाल, तर कोट्यावधी
शूिाद्रद अततशूिांचे पाय थरीस लागणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—वेद रचल्यापासून धत
ू ष आयषर्ट्टांनी आपले िल्लड वेद जर बबळांत लपवून ठे ववले

आहे त; तर त्यांस त्यांच्या बबळाच्या बाहे र काढून त्यांपैकी ऋग्वेदाचें मात्र अक्षरशुः आतांच्या आतां
प्राकृत करुन त्याची सावषजतनक ईश्वरप्रणणत सत्याशीं तुलना मी कशी करावी ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—धत
ू ष आयषर्टांनीं आरं र्ापासून आजपववतों आपले वेद जर लपवून ठे ववले आहे त, तर
वारुसारिी त्यांच्या पोटािालीं काय िोड आहे ?

जोतीरार्.उ.—वेदांच्या पोटािालीं वारुसारिी टळटळीत मुख्य गोम आहे . ती अशी कीं, कंगाल आयष
( हल्लीं ज्यांस कोकणस्थ ब्राह्मण म्हणतात त्यांनी आपल्या इराणांतन
ू व बसलस्थानांत येतेवेळीं

आपल्याबरोबर दे शस्थ ब्राह्मणांस घेऊन आले नाहींत. कारण हे मूळचे बसलस्थानांतील क्षेत्रस्थ

असावेत, म्हणून ककत्येक गोष्टीवरुन ससद्ध करतां येतें. आयाांनी तेव्हां या बसलस्थानावर स्वारया

केल्या, तेव्हां त्यांनीं मुळच्या दे शस्थांस ( णिस्ती मुसलमानासारिे आपल्या आयषधमाांत सतें करुन
घेतल्यानंतर त्यांस यजुवेद वाचन
ू पाहाण्याचा अगधकार द्रदला असावा, असा अदमास कररतां येतो.
कारण आयषब्राह्मण आणण दे शस्थ ब्राह्मण या उर्यतांमध्यें कालच्या पेशवाईपावेतों मुळींच

पंक्तीस उघड असून अन्नव्यवहार करण्याची जर वद्रहवाट नव्हती, तर त्यांच्यामध्ये बेटीव्यवहार

कोठून असणारे ? कारण आयष उफष कोकणस्थ ब्राह्मणांचा वणष येथील मळ
ू च्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ाशीं
समळतो यासशवाय बहुतकरुन शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचे कूलस्वामी, दे वके, डाका, गोंधळ, र्राड वगैरे
दे शस्थांचीं समळतात. आयाांनीं येथील मळ
ू च्या क्षबत्रयांस ( जबरीनें अथवा गोडीगल
ु ाबीनें म्हणा )

आपल्या धमाषत सते करुन त्यांस गावोंगाव वतनदार कुळकणी केलें ; तसेंच मागाहून मस
ु लमानांनीं
येथील मळ
ू च्या क्षबत्रयांस येथील धमाांत सते करुन त्यांस वतनदार मल्
ु ला केले. उदाहरणाथष
आमचे स्ने. रे . नारायणराव शेर्ािी हे पव
ू ी आयषधमाषनय
ु ायी असतां त्यांनीं णिस्ती धमषचा स्वीकार
करुन इंदापुरास वतनदारी समळवून तेथें दे ऊळ बांधून णिस्ती धमाषचा उपदे श केला. )

लोकांनीं प्रथम जेव्हां इराणांत आपलें काळें करुन धनुववषद्येच्या बळावर आडहत्यारानें लढणारया

सधन क्षबत्रयांच्या सुवणषमय बळीस्थानांत आले, तेव्हां त्यांचे या दे शांत मुख्य हाडवैरी नानाप्रकारचे

लोक होते. त्यांस आयष लोक व्दे र्ानें दस्यु, हल्लीं आम्हा शूिांपैकीं महामुतन गोसाव्यांत गगरी, पुरी,
र्ारथी वगैरे दशनामी लोक आहे त. या शबदांचें मूळ दस्यू असावें असें अनुमान होतें . ( लुटारु
मागाहून दास ) महाअरी ( म्हार ) क्षुि ( शूि ) असें म्हणूं लागले. दस्यू लोकांपैकीं ककत्येक
राज्यधरु ं धर, महाप्रतापी ववख्यात होते, त्यांस यवन लोक हे व्यानें दष्ु मन व स्नेहर्ावानें दोस्त

म्हणत असत, ( दष्ु मन व दोस्त या शबदांचें मूळ दस्यू असावें असें अनुमान होतें . ) त्यांतील

मुख्य लोकांचीं नांवें होतीं, तीं येणेंप्रमाणें —ज्यांच्या शरीराचा बाधा ऊंच असून जे अतत मजबूत,
शरीरानें अत्राळववत्राळ असत, त्यांस दरारयानें सर्त्रे र्ट राक्षस म्हणतुः ज्या लोकांचे चेहरे मोहरे

तामशी असून र्यंकर द्रदसत, त्यांस भ्ट्याड आयष अचंबयानें उग्र म्हणत; जे लोक नेहमीं आयाांची
चेष्टा करुन त्यांस उपिव करीत असत, त्यांस ते व्दे र्बुद्धीनें वपशाच म्हणत; जे लोक आयाांस

नेहमीं उपिव दे ण्यामध्यें गम्मत मानीत असत, त्यांस आयषलोक हे व्यानें तरफडून असूर म्हणत.
यासशवाय यज्ञाच्या तनसमत्तानें घोडे, गाया र्ाजून िाणारया आयाांच्या ववधीचा ववध्वंस करुन

त्यांस सवोपरी त्रास दे त असत, त्यांस आयषलोक अजास, यक्ष, सशग्रव, कककाट ( कैकाडी ) वगैरे
म्हणत असत. आणण हे सवष दस्यूमन ( आयाांचे दष्ु मन ) काळ्या वणाषचे होते आणण त्यापैकी जे
सवषकाळ आयाांच्या धमाषचा ततरस्कार करुन त्यांचा सवोपरी वीट मानीत, त्यांच्या सवष अंगाचीं

तनदष य आयष लोक मोठ्या िुरतेनें कातडीं सोलून काढीत, त्याववर्यीं आयाांनीं पववत्र मानलेल्या
त्यांच्या वेदांत मजबूत आधार सांपडतो. तो असा कीं, “ त्वचं कृष्णामरं धवत ” अथष—( त्यांनीं

काळ्या लोकांचीं कातडीं फाडलीं. ) यासशवाय बब्रद्रटश, फ्रेंच, जमषन आणण अमेररकन लोकांतील

सत्पुरुर्ांच्या लेिांत तनदष य आयष र्ट्टब्राह्मणांच्या अनस्न्वत दष्ु ट कमाषववर्यीं मजबूत आधार
सांपडतात.

गोवर्िंदरार्.प्र.—अशी धत
ू ष आयषर्ट्टांच्या वेदाच्या पोटािालीं, जर तट्टासारिी गोम आहे , तर आयष

लोकांनीं त्या वेदरुपी वारुस रं गणात काढून त्यास हल्लीं बाजार दािवूं नये, इतकेंच नव्हे ; परं तु

त्यांनीं आपले वेदरुपी वारुस शूिाद्रद अततशूिांच्या द्दष्टीससुद्धां कधींच पडूं दे ऊं नये, असें माझें मत
आहे . कारण, तसें धत
ु ष आयषर्टांनीं केल्यास त्यांजकडून आजपावेतों गाजलेले शूिाद्रद अततशूि

त्यांची कोणत्या तरहे ची व ककती फटफस्जती करतील, याचें मला अनम
ु ानसद्ध
ु ां करवत नाहीं; परं तु
या तम
ु च्या सलद्रहण्यावरुन कदागचत आयष धत
ू ष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं आपल्या वेदांचें प्राकृत र्ार्ांतर
करुन जगजाहीर केल्यास मग ते दोर्मक्
ु त होतील ना ?

जोतीरार्.उ.—तसें त्यांनीं केल्यास त्यांस दोर् कोणी दे णार नाहीं. परं तु धत
ू ष आयष ब्राह्मणांस

आपल्या सोवळ्यांत लपवन
ू ठे ववलेल्या वेदाचें प्राकृत करुन त्यास यांच्यानें मैदानांत आजपावेतों

आणवलें नाहीं; आणण यामळ
ु ें त्यांच्यानें तसें करण्याचें धैयष व्हावयाचें नाहीं. याचें पद्रहलें कारण,
आयाांच्या वेदांत िूर आयष र्ट्ट ब्राह्मणांनीं शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, िोंड, राक्षस, वपशाच वगैरे
लोकांस रसातळीं घातल्याबद्दल आधार आहे त व दस
ु रें कारण, मागाहून आयाांपैकीं मुकंु दराज,
ज्ञानोबा, रामदास, मोरोपंत, वामन वगैरे साधन
ूं ीं पोरींच्या घरकंु डांत र्ातकुल्या करुन वेदांत

कस्ल्पलेल्या ब्रह्माची उतरं ड रगचली आहे ; ती ढांसळून ततच्या िापरिट्
ु या होतील, या र्यास्तव
धत
ू ष आयष र्ट्टब्रह्मण, आपण होऊन गुण्यागोववंदानें , वेदांचें र्ार्ांतर करुन कधींच मैदानांत
आणणार नाहींत, असें मी र्ववष्य करुन सांगतो.

गोवर्िंदरार्.प्र.—वेदांमध्यें शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, िोंड, राक्षस, वपशाच वगैरे लोकांस रसातळीं
घातल्याबद्दल लेि आहे त, म्हणून आपण म्हणतां आणण एकंदर सवष धत
ू ष आयष र्ट ब्राह्मण

मोठ्या शेिोनें म्हणतात कीं, एकंदर सवष मानवी प्राण्यांचें तारण होण्यासाठीं ईश्र्वरानें वेद तनमाषण
केले आहे त.
जोतीरार्.उ.—हें सवष आयष धत
ू ष ब्राह्मणांचें म्हणणें अजीबाद िोटें आहे . कारण, आपण सवाषच्या

तनमाषणकत्याांनें जर एकंदर सवष मानवी प्राण्यांचें तारण होण्यासाठी वेद तनमाषण केले असतें , तर ते
एकंदर जगांतील सवष र्ार्ांमध्यें केले असते; आणिी त्याचप्रमाणें ते फक्त मरुं घातलेल्या अवघड
संस्कृत र्ार्ेंमध्येंच करुन या सवष जगांमध्यें एकट्या र्टब्राह्मणांनींच मात्र त्यांचा उपर्ोग घ्यावा

आणण इतर जगांतील मानवांनीं आयाांच्या तोंडाकडे पहावें , असें झालें नसतें ; यावरुन आप्पलपोट्या
धाडस आयाांचे वेद आणण सावषजतनक ईश्र्वरप्रणणत सत्यांतील िरें कोणतें व िोटें कोणतें , हें
तनवडून काढण्यास आपल्यास मुळींच मागष नाहीं.

गोवर्िंदरर्.प्र.—कांहो तात्यासाहे ब—एकंदर सवष आयष र्ट्टांची िरोिर जर लाचारी आहे म्हणून

म्हणावें, तर हल्लींचे ककत्येक धत
ू ष आयष ब्राह्मण राजिोही बंडिोर वासुदेव फडक्याववर्यीं व

मनुःकस्ल्पत रामायण, र्ागवत, सत्यनारायण वगैरेववर्यीं र्ारे चे र्ोरे नवीन ग्रंथ छापन
ू उदयास

आणून, अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांचीं मनें भ्रष्ट करुन कुस्त्सत करीत असतां, त्यांजला हा

काळपावेतों वेदांचें र्ार्ांतर करुन जगापुढें आणण्याची मुळींच ऐपत झाली नाही हें कसें ?

जोतीरर्.उ.—धत
ू ष आयष ब्राह्मणांच्या लाचारीमुळें जर त्यांस वेदांचें र्ार्ांतर करण्याची ऐपत होत

नाहीं, तर चवल काम पावणे आठ आयष बाजीरावसाहे बांनीं आपल्या पववत्र पेशवाईच्या अमलांत
रात्रंद्रदवस शेतीं िपून वाया गेलेल्या पर त्जातीच्या शूिाद्रद अततशूि पंगू वद्ध
ृ स नचक्या

कवडीचीसुद्धां मदत न कररतां त्यानें आपल्या स्वजातीच्या धत
ू ष आयष धमषलंड सर्क्षुकांस मात्र लािो
रुपयांची रमण्यामध्यें दरवर्ीं रुपये मोहोंरांची णिचडी करुन वग्राळ्यानें दक्षक्षणा वांटली हें कसें ?

अशा सधन व श्रीमंत आयष सोंवळ्या बाजीरावास वेदाचें र्ार्ांतर करण्यासाठीं लाचारी होती म्हणन
ू
म्हणण्याचें शोर्ेल काय ? त्याचप्रमणें ककत्येक र्ट सर्क्षुक कथाडे ब्राह्मण ब्राह्मण आपल्या

ं े , होळकर वगैरे सरकारांपासन
बनावट धमाषच्या समर्ानें अज्ञानी शि
ू ांतील हल्लींचे सशद
ू लािो रुपये
उपटून िात असतां त्यांची वेदांचें र्ार्ांतर करुन प्रससद्ध करण्याची जरु त होत नाहीं, याला
कोणत्या प्रकारचा धत
ष णा म्हणावा ?
ू प

गोवर्िंदरार्.प्र.—असो—धत
ू ष आयषर्टांनीं आजपावेतों आपले वेद जर मैदानांत आणले नाहींत,तर

आपण आजपयांत कलर्ांड धत
ू ष आयषर्ट्टांच्या वेदांतील आंधळें गारुड उघडकीस आणून अज्ञानी
शूिाद्रद अततशूिांपुढें ठे ववलें आहे , याला तरी काय आधार ?

जोतीरर्.उ.—या धत
ू ष आयषर्ट्ट ब्राह्मणांनीं हा काळपावेतों आम्हा शूिाद्रद अततशूिांस संस्कृत

सशकण्याची बंदी केली होती म्हणूनच आपणास त्यांच्या वेदांतील गोम शोधन
ू काढण्यास मागष
नव्हता; परं तु कनषल सलगय
ृ ांड जेकप, वुइलसन्स वगैरे ककत्येक कनवाळू युरोवपयन सत्पुरुर्ांस

आम्हा शूिाद्रद अततशूिांची दया येऊन त्यांनीं वेदांतील गोम बाहे र काढून जगप्रससद्ध केली आहे .
याला मूळ आधार युरोवपयन सदगह
ृ स्थांचे लेि होत.

गोवर्िंदरार्.प्र.—कनषल सलगय
ृ ांड जेकप वुइलसन्स वगैरे सत्पुरुर्ांस आम्हा दीन अज्ञानी शूिाद्रद

अततशूिांची दया येऊन त्यांनीं वेदांतील गोम बाहे र काढून जगप्रससद्ध केली हें बरें केलें ; परं तु
त्यांनीं धत
ू ष आयाांच्या तावडींतून एकंदर सवष गांजलेल्या आम्हा शूिाद्रद अततशूिांस मुक्त

करण्याववर्यीं कांहींच प्रयत्न केला नाहीं म्हणून मी त्यांच्या राजकारस्थानीस अथवा सर्त्रेपणास
दोर् दे तों. कारण, उदाहरणाथाष—इंग्रज लोकांतील कांहीं लोकांस जर धत
ू ष आयष र्ट्टांनीं जुलमानें
गुलाम केले असते तर त्यांनीं धत
ू ष र्टांसह त्यांच्या वेदाच्या गचध्या गचध्या करुन आपल्या
जातीच्या इंग्रज लोकांस आयाांच्या तावडींतून सोडववण्यास कधीं मागें घेतलें असतें काय ?

जोतीरार्.उ.—परं तु कनषल सलगय
ृ ांड जेकप, वुइलसन्स वगैरे सत्पुरुर् बबचारे काय करतील. हा ववर्य
आम्हा अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या घ्यानांत ठसण्याची आपल्यामध्यें योग्यता आली नव्हती.

आपण केवळ जुलमानें धरुन नेलेल्या अमेररकेंतील ससवद्ध लोकांसारिे वपढीजादा त्यांचे गुलाम
बनलों होतों. तसें जर त्यांनीं त्या वेळीं केलें असतें , तर आपल्यांतील अडमूठ अज्ञानी शूिाद्रद
अततशि
ष ांनीं धत
ू ांच्यापव
ू ज
ू ष र्ट्टांच्या गचथावणीवरुन, परवांच्या आयषर्ट पांड्याच्या चपाती

बंडाप्रमाणें, तनरपराधी युरोवपयन लोकांबरोबर मोठा प्रळय केला असता आणण तेणेंकरुन लक्षावधी
शूिाद्रद अततशूिांसह इंग्रज लोक प्राणास मुकले असते.

गोवर्िंदरार्.प्र.— कनषल सलगय
ृ ांड जेकप सत्पुरुर्ासारिे तुम्ही कांहीं आतां एकटे नाहींत, त्यांतून
महाराष््ांतील इंग्रजी सशकलेले कांहीं आयष ब्राह्मण जरी शुद्ध अंतुःकरणाचे नाहींत, तरी

नाईलाजास्तव वरकांती तम
ु च्या मताला समळतील, असा संर्व आहे आणण शेंकडों शूिाद्रद अततशूि
सत्यास स्मरुन तनुःसंशय तुमच्या मताला साह्य दे तील, अशी माझी पक्की िात्री आहे . यास्तव

धत
ू ष आयष र्टांच्या वेदांत र्ट पडो. तम्
ु ही र्टांसह त्यांच्या वेदाची पवाष न कररतां एकंदर सवष धत
ू ष
आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मागील व हल्लींच्या आचरणावरुन व ईश्वरप्रणणत सावषजतनक सत्याची

तल
े अज्ञानी शि
ु ना केल्याबरोबर बहुतक
ू ाद्रद अततशूिांची समजत
ू होऊन त्यांचें बरें होणार आहे .
जोतीरार्.उ.—आपण सवाषच्या तनमीकानें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष ववस्तीणष पोकळींतील अनंत
सय
ष ंडळांसह त्यांच्या उपग्रहांवरील नानाप्रकारच्या अनंत िटाटोपीववर्यीं व्यवस्था कसकशा केल्या
ू म
आहे त, त्या सवाांववर्यीं ज्ञान करुन घेणें हें आम्हा क्षणर्ंगरू मानवांच्या बवु द्धतरं गाच्या आटोक्यांत
तर येणेंच नाहीं; परं तु त्यांपैकीं आपण वस्ती करणारया, या आपल्या पवी
ृ वीच्या पष्ृ टर्ागावरील

एकंदर सवष प्राणीमात्र िेरीजकरुन फक्त आपल्या या मानवी प्राण्याववर्यीं तनमीकानें काय काय
सोईवार व्यवस्था केल्या आहे त, त्याववर्यीं एकंदर सवष आयष लोक बेसमज होते; कारण हा
काळपावेतों तनमाषणकत्याांववर्यीं मनुजांचीं कतषव्यकमें जीं आहे त आणण ज्यांचा अनुर्व प्रत्येक

मनुष्यास आहे आणण त्याचप्रमाणें मनुष्यांनीं आपल्या शेजारयाबरोबर कसें वतषन करावें, ज्याववर्यीं
प्रत्येक मनुष्याला अनुर्व आहें , हें सवाांस सहज ससद्ध करतां येतें. या उर्य ससद्धांतांववर्यीं एकंदर
सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान झालें नव्हतें ; यावरुन आयष ब्राह्मणांच्या
मागील व हल्लींच्या, जगाववरुद्ध आचरणांवरुन साफ ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.--आपण सवाांच्या तनमीकाववर्यीं मनुजांचीं कतषव्यकमें काय आहे त, ज्यांचा अनुर्व

प्रत्येक मनुष्यास आहे व तत्संबंधीं एकंदर सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान
झालें नव्हतें , याववर्यीं प्रथम उलगडा करुन जर प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—आयष लोकांच्या वेदांत एकंदर वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण येथील एकट्या सूयाषस
मुख्य दै वत समजून त्याच्या नांवानें अध्यष दे ऊन त्याची पूजा जर करीत होते, तर या ववस्तीणष
पोकळींत अनंत सूयम
ष ंडळांच्या तनमाषणकत्याषववर्यीं आयाांस ज्ञान झालें नव्हतें , असें ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण सूयन
ष ारायणासशवाय एिाद्या तत्वास ते
दे व समजून त्याची पूजा करीत नव्हते काय ?

जोतीरार्.उ.—आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष आयष ब्राह्मण सूयन
ष ारायणासशवाय अस्ग्नतत्वाससुद्धां

मुल्य दै वत समजून त्याची पूजा करतांना त्याच्यापुढें नांवाला गाया गुरें व बोकडास अपषण करीत
असत आणण त्या बबचारया मुक्या जनावरांनीं मोठ्या स्वरानें हं बरडे फोडूं नये, म्हणून त्यांच्या

तोंडांत कापडाचे बोळे कोंबून सोमरसाच्या (दारु) नादांत त्यांच्या नरड्यांवर बुक्यांचा र्डीमार
करतां करतां त्यांचे प्राण घेऊन आपण स्वतुः त्यांचें मांस िात होते.

.गोवर्िंदरार्.प्र.—आयषलोक पूवी गायागुरें यांचें व हल्लीं बोकडाचे हालहाल करुन त्यांचे प्राण घेत

होते. ते मुसलमानांसारिे त्यांचे एकदम झटक्यासरसे सुरयांनीं गळे कापून त्यांस हालहाल करुन
कां िात नाहींत ? यांतील ममष काय असावें बरें ?

जोतीरार्.उ.—मुसलमनांसारिे जनावरांचे सुरयांनीं गळे कापल्याबरोबर त्यांतील रक्त (सत्व)

तनरथषक वायां गेल्यामळ
ु ें त्यांच्या मांसांत असावी तशी चव आणण िमंगी रहात नहीं, अशी

पव
ू ींच्या व हल्लींच्या आयष लोकांची जन
ु ी समजत
ू असवी. हें च काय तें त्यांतील ममष. यास्तव

गायागरु ें यांचें व बोकडांचें मांस र्ाजन
ू दे ण्याकररतां अस्ग्नदे वतांपढ
ु ें थयथया नाचववली िरी ! परं तु
यावरुन असें ससद्ध होतें कीं, सवष र्त
ू ांच्या ठायीं दया ठे वणारया आपण सवाांच्या तनसमषकानें फक्त
अघोरी िादाड आयषर्ट्टांच्या िाण्याकररतां गाया, गरु ें , बोकडांस तनमाषण केलें असावें , असें ससद्ध
होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—तूतष हें एकीकडे ठे वा, परं तु ताज्यातवान्या गायागुरें यांचे व बोकड यांचे बुक्याने

प्राण घेऊन त्यांचे मांस िाणारे अघोरी आयषर्ट्ट ब्राह्मण व त्याचप्रमाणें रोगानें अथवा लंगडीलुलीं,

आंधळींपांगळीं आपमत्ृ यूनें मेलेल्या जनवरांचे मांस िाणारे लाचार मांग महार या दोहोंपैकीं आपण
कोणास तनदष य व कूर म्हणाल ?

जोतीरार्.उ.—या दोहोंपैकीं धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांस पक्के तनदष य व कूर म्हटलें पाद्रहजे, असें
न्यायाचें ठरतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—यावरुन आपण कोणत्या न्यायानें लाचार मांगाम्हारांस तनदष य म्हणून कूर मातनतां ?
याला काय आधार आहे ?

जोतीरार्.उ.—अरे , येथें तूं मध्येंच कोठून न्याय आणणलास ! आघोरी िादाड आयषब्राह्मण

ताज्यातवान्या गायाबोकडांचे प्राण घेऊन त्यांचें मांस मोठ्या आवडीनें बेधडक िातात; याला मळ
आधार धत
ू ष आयषर्ट ऋर्ींनीं ताडपत्रांवर सलहून ठे वलेले वेद होत.
गोवर्िंदरार्.प्र.—आयष ऋर्ींनीं ताडपत्रांवर सलहून ठे वलेले वेदांत आधार असला म्हणजे धत
ू ष

आयषर्टांनीं पाद्रहजेल तें बेधडक करावें. त्यांला मनाची तर लाज नाहींच; पण त्यांना आपण
सवाांच्या तनमीकाचें सुद्धां र्य वाटत नाहीं, हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्टांच्या मनाला आपण सवाांच्या तनमीकाववर्यीं मुळींच र्य वाटत नाहीं,

कारण तें वेदांती बनून र्ग
ृ ु ब्राह्मणासारिी कस्ल्पत ववष्णु दे वबापास लाथ मारुन आपणच स्वतुः

अहं ब्रह्म अथवा र्ूदेव होऊन, आपणा सवाांच्या तनमीकास पालथा घालण्यास जर र्ीत नाहींत, तर
त्यांच्या ठायीं तनमीकाचें र्य कोठून असणार ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—यासशवाय आयषओकगायागुरें बोकड ( मुख्यत्वेकरुन काळ्या कवपला गाया )

िाण्यामध्ये जरी पण्
ु य मानीत असत, तथावप त्यांनींपढ
ु ें बौद्धधमाषच्या धाकानें मांस िाणे जरी

सोडून द्रदलें, तरी हल्लीं ते शुद्ध होण्याच्या तनसमत्तानें गोमांसाऐवजीं गोमूत्र प्राशन करुन
आपल्यास पववत्र मानून घेतात याला काय म्हणावें ?

जोतीरार्.उ.—पूवींचे आयष पुण्यप्रप्तीसाठीं यज्ञ व श्राद्धांमध्यें गायारबोकडांचा वध करुन त्यांचें मांस
िात होते. आणण नाईलाजास्तव हल्लींचे आयष गोमूत्र प्राशन करुन शुद्ध मानून घेतात, यावरुन

तूंच ववचार करुन पहा कीं, एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्टांच्या आचरणांत कोणत्याच तरहे चा गचरकाळ
धरबंद नसतो. ते कोणत्या वेळीं आपलीं पोटें जाळण्याकररतां काय करतील, याचा नेम नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—आतांशीं बरें सच
ु लें , कांहो “ अठरा वणाषनां ब्राह्मणो गरु
ु ुः ”असतां त्यांनीं मानवी
शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांची ववष्टा िाणारया पशु गाईचें जरी मात्र वपऊन शद्ध
ु मानन
ू घेतात, तरी ते

अत्यत्ु तम अततशि
ू मानवांचा जेवतांना स्पशषसद्ध
ु ां होऊं दे त नाहींत, याला काय अधार असावा बरें
?

जोतीरार्.उ.—शि
ू ाद्रद अततशि
ू मानव केवळ अज्ञानी असल्यामळ
ु ें धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण चेष्टे िोर

पशु माकडासह सरपटणारया ववर्ारी सपाषची पज
ू ा करण्यास लाजत नाहींत, तरी शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांनीं
तुच्छ मानून अपंक्त केलेल्या वेसवा रांडांबरोबर ते तनलषज्यपणें िाणें , वपणें वगैरे सवष प्रकारचे
व्यवहार करण्यामध्यें आनंद मातनतात. यावरुन धत
ू ष आयष र्टांस अत्युत्त्म अततशूिांस नीच

मानण्याववर्यीं आधार काय आहे ? म्हणून तूं ववचार करुन पहा, म्हणजे तुझ्या सहज ध्यनांत
येईल.

गोवर्िंदरार्.प्र.—या सवष मागील इततहसावरुन आयषर्ट ब्राह्मण आपल्या वेदांत णिस्ती लोकांसारिे
बाहे र काढीत नाहींत, तर ते मोठे धत
ू ष आहे त व त्यांनीं तसें केल्याबरोबर वेदाचें सहज महत्त्व
कमी होणार आहे , असें ससद्ध होतें .

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्टब्राह्मणांनीं वेद लपून ठे ववल्याकारणामुळें वेदांची अज्ञानी शूिाद्रद

अततशूिांत पोकळ पत्राज वाढली आहे िरी, परं तु यापुढें त्यांनी णिस्ती लोकांच्या बायबलासारिें ,
आपल्या वेदास बाहे र काढून त्याचें प्राकृत करुन जगजाहीर केल्याबरोबर, धत
ू ष आयषर्टांसह

त्यांच्या वेदांची बाजारच्या कोल्हाटणीसुद्धां फटफजीती करण्यास कधीं सर्णार नाहींत, अशी मी
प्रततज्ञा करुन सांगतों.

गोवर्िंदरार्.प्र.—तर मग आयाांच्या वेदांत एकंदर सवष जगास बोध घेण्यासारिें बबलकूल कांहींच
नाहीं, असें तुम्हांला वाटतें काय ?

जोतीरार्.उ.—असें कसें म्हणतोस ? वेदामध्यें नीतत वगैरयांववर्यीं जें प्रततपादन केलें आहे , तें सवष
आपल्या जातीच्या आप्पलपोट्या धत
ू ष आयषर्टांच्या द्रहताकररतां मात्र योस्जलें आहे . त्यांमध्यें

एकंदर सवष परास्जत केलेल्या शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी वगैरे लोकांस म्लेंछ या सवाषस,
मान्य होऊन त्यापासून त्या सवाांचें बबलकूल द्रहत होण्यासारिें नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—दस
ु रें , आपण पूवीं असें म्हणालांत कीं, “ मनुष्यांनीं आपल्या शेजारयाबरोबर कसें

वतषन करावें ”, याववर्यीं प्रत्येक मनष्ु यासआपल्या स्वतुःच्या अनर्
ु वावरुन सहज ससद्ध करतां येतें,

या ससद्धांताववर्यीं एकंदर सवष आयष लोकांसह त्यांच्या वेदकत्याषस बबलकूल ज्ञान झालें नव्हतें .
याववर्यीं आतां उलगडा करुन जर प्रततपासन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरर्.उ.—आपण सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न करतेव्ळीं मनुष्याला

जन्मतुः स्वतंत्र प्राणी तनमाषण केला आहे . आणण त्यास आपआपसांत सारिे हक्काचा उपर्ोग
घेण्यास समथष केला आहे . आणण याच कारणास्तव प्रत्येक मनुष्य गांवांतील व मुलिांतील
अगधकारांच्या जागा चालववण्याचा अगधकारी आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—यावरुन एकंदर सवष मनष्ु य सवष कामीं सारिे अगधकारी असतां, धत
ू ष आयष र्ट
ब्राह्मण, शि
ू ांद्रद अततशि
ू ांस आपले दासानद
ु ास करुन त्यांचे धनी कोणत्या न्यायानें झाले ?
जोतीरार्.उ.--धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचे अन्यायानें धनी झाले म्हणन
ू आपण

सवाांच्या तनमीकास संतोर् झाला आणण त्यानें मोंगल, पठाण, पोतग
ुष ीज, फ्रेंच आणण इंस्ग्लश या
सवष लोकांकडून धत
ू ष आयष र्टांचें ऐश्वयष नष्ट करुन त्यांस त्यांचे धनी केलें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आपल्या सवाांच्या तनमीकानें मस
ु लमानव णिस्ती वगैरे लोकांकडून धत
ू ष आयषर्टांचें
ऐश्वयष नष्ट करुन जरी त्यांचे मुसलमान व णिस्ती धनी केले, तरी त्यापासून आपण शूिाद्रद
अततशूिांचे कोणत्या प्रकारचे फायदे झाले, याववर्यीं मला उघड कांहीं समजत नाहीं.

जोतीरार्.उ.—अरे —बाबा, आपण सवाांचा तनमीक परम दयाळू व परम न्यायी आहे आणण त्याच्या
न्यायाववर्यीं तुला कांहीं उघड सनजत नाहीं, म्हणून मला मोठी हळहळ वाटते. कारण क्षुल्लक

अशा अतत गचमुकुल्या मुंगीच्या अवयवांचा—ततच्या इंद्रिय वगैरे उद्योगाचा आम्ही कधींच ववचार
करीत नाहीं, तथावप ततजला कोणी तनरथषक त्रास दे ऊं शकत नाहीं व त्याचप्रमाणें या अत्युत्तम
मानव प्राण्यांच्या अवयावांचा, त्यांच्या दशेंद्रियांचा आणण त्यांच्या ज्ञानाच्या थोरवीववर्यीं ववचार
करुं गेल्यास आम्हांस थांग लागत नाहीं. आणण अशा मानवांपैकीं शूिाद्रद अततशूिांचे पूवी

तरवारीच्या आणण संप्रत ठकबाजीच्या जोरानें धनी आयष मानव बनले आहेत. यास्तव सवषन्यायी
आपल्या सवाांच्या तनमीकानें शूिाद्रद अततशूिांबद्दल धत
ू ष आयषर्टांस प्रायस्श्र्चत दे ऊन त्यांस शुवद्धवर
आणण्याकररतां पूवीं मुसलमानांस व हल्लीं णिस्ती लोकांस आयाांचे धनी केले आहे त, हें पक्कें
समज.

गोवर्िंदरार्.प्र.—शूिाद्रद अततशूिांबद्दलमुसलमान लोकांनीं धत
ू ष आयषर्टांस कोणत्या तरहे चें प्रायस्श्र्चत
द्रदलें , याववर्यीं फारच थोड्यांत येथें वववेचन कराल, तर बरें होईल ?

जोतीरार्.उ.—मुसलमान लोकांनी धत
ू ष आयष र्ट्टांच्या कोरीव दगडाच्या मूतीचा ववध्वंस करुन त्यांनीं
जुलमानें दासानुदास केलेल्या शूिाद्रद अततशूिांचे कळपाचे कळप त्यांच्या तावडीतून सोडवन
ू

मुसलमान करुन त्या सवाांस आपल्या मुसलमानी धमाांत सामील केलें . इतकेंच नव्हे परं तु त्या

सवाांबरोबर रोटी व बेटी व्यवहार सुरु करुन त्या सवाांस सवष कामीं बरोबरीचे हक्क द्रदले. आणण

त्या सवाांस आपल्यासारिे सुिी करुन त्यांच्या तोंडाकडे आयषर्टांस टकमका पहावयास लाववलें.

गोवर्िंदरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें णिस्ती लोकांनीं शूिाद्रद अततशूिांबद्दल धत
ू ष आयषर्टांस शुद्धीवर

आणण्याकररतां कोणकोणतीं प्रायस्श्र्चतें द्रदलीं याववर्यीं थोडेसें येथें वववेचन कराल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—प्रथम कनषल सलगय
ू ष
ृ ांड जेकप, सर वुईल्यम जोन्स वगैरे इंस्ग्लश सत्पुरुर्ांनीं धत
आयषर्ट ब्राह्मणांच्या वेदांसह स्मत्ृ या, संद्रहतांचे आंडें फोडून त्यांतील शूिाद्रद अततशूि वगैरे

लोकांस तनुःक्षत्रीय करुन त्यांस कसकसे त्रास द्रदलें याववर्यीं साद्यंत इततहासाचा तपास काढून

जगप्रससद्ध केल्यामुळें आपण सवष शूिांचे आतांशे डोळे उघडून एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांचें
ब्रह्मकपट आपल्या दृष्टीपढ
ु ें स्वयंर्ू थयथया नाचंू लागलें आहे .

गोवर्िंदरर्.प्र.—किवल सलगय
ु ल्यर् जोनस वगैरे सत्परु
ु र्ांनीं धत
ू ष आयषर्टांचें
ृ ािंड जेकप, सर र्ई
ब्रह्मकपट जेव्हां बाहे र पाडडलें , तेव्हां आमच्या इंग्रज सरकारनें आम्हा अज्ञानी शि
ू ाद्रद
अततशि
ू ांच्या मक्
ु तेववर्यीं कांहींच प्रयत्न केला नाहीं याववर्यीं मोठा अचंबा वाटतो !

जोतीरार्.उ.—धत
ष ांनीं शि
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या पव
ू ज
ू ाद्रद अततशि
ू ांववर्यीं रचलेले ब्रह्मकपटाववर्यीं
त्यांची िात्री होऊन त्यास पश्र्चात्ताप होऊन त्यांनीं आपणच होऊन शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस तच्
ु छ
मानून त्यांस ठकववण्याचें अजीबात वजष करावे; म्हणून प्रथम इंग्रज सरकारनें या सवष

बसलस्थानांत शूिाद्रद अततशूिांच्या करपट्टींतून पैसे िचष करुन धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांस

िरें ज्ञान होण्याकररतां जगोजाग इंग्रजी ववद्यालयें स्थापून त्यांस फुकट ववद्यादान दे ण्याचें सुरु
केलें.

गोवर्िंदरार्.प्र.—शूिाद्रद अततशूिांनीं पररश्रम करुन सरकारास वसूल द्रदलेल्या करपट्टीच्या पैशांतून धत
ू ष
आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांकररतां प्रथम इंग्रजी ववद्यालयें स्थापून त्यांमध्यें त्यास ववव्दान केलें
िरें परं तु मुलांनीं इंग्रजी शाळांत सशकून, पररणामीं काय केलें , याववर्यीं थोडेसें वववेचन
केल्याबरोबर सरकारासह शूिाद्रद अततशूिांचे डोळे उघडणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—अज्ञानी शूिाद्रद अततशूिांच्या पररश्रमाच्या करपट्टींतून धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांची मुलें

जेव्हां शाळांनीं ववव्दान झालीं, तेव्हां त्यांच्या पूवज
ष ांनीं ब्राह्यात्कारी धमषसंबंधीं, परं तु आंतन
ू शुद्ध
राजकीय, रचलेल्या ब्रह्मगारुडावर केवळ झांकण घालण्याकररतां कपटानें सध्यां आपला बचाव

करण्यास्तव आपल्या डोळ्यांवर कातडीं ओढून मोठ्या धांदलीनें त्यांनीं ब्रह्मसमाज व प्राथषनसमाज
उर्ारले आहे त व त्यांनीं त्या समाजांत एकंदर सवष णिस्ती धमाषचें उष्टे माष्टें चोरून छपून गोळा
केलें आणण त्यांनीं अपल्या कस्ल्पत ब्रह्माजीच्यापुढें डोळे झांकून बाकीच्या अज्ञानी शूिाद्रद
अततशूिांच्या मनांत पुनुः एक तरहे चा ब्रह्मघोळ करण्याचे िटपट सुरु केली आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—या सदरच्या समाजांसशवाय धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांनीं दस
ु रया कांहीं सर्ा
उपस्स्थत केल्या आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मुलांनीं ज्या सर्ा उपस्स्थत केल्या आहे त, त्यांपैकीं मुख्य
पुणें येथील सावषजतनक सर्ा आणण नॅशनल कांग्रेस अशा मुख्य दोन सर्ा उर्ारल्या आहे त,
म्हणन
ू माझ्या ऐककवांत आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—या त्यांच्या सावषजतनक सर्ेच्या शुद्ध आडनांवावरुन या सर्ेमध्यें कुळं बी, माळी,
धनगर, कोळी, सर्ल्ल वगैरे शेतकरी लोक सर्ासद असतील, नाहीं बरें ?

जोतीरार्.उ.—तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें कुळं बी वगैरे शेतकरी लोकांचा या सर्ें त सर्ासद असण्याचा
संर्व नाहीं, असें मला वाटतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—तर मग वाण्याउदम्याचा व्यापार करणारे गुजर, मारवाडी वगैरे दक
ु ानदार व

वस्त्रप्रावरणें ववकण्याचा उद्योग करणारे साळी, कोष्टी, िात्री वगैरे लोक या सर्ेत सर्ासद
असावेत, नाहीं बरें ?
जोतीरार्.उ.—गज
ु र, मारवाडी वगैरे दक
ु ानदार व वस्त्रप्रावरणें ववकण्याचा उद्योग करणारे साळी,
कोष्टी लोकांचे या सर्ें त मळ
ु ींच नांवसद्ध
ु ां नाहीं, असें माझ्या ऐककवांत आहे .

गोवर्िंदरार्.प्र.—बरें असो, लोहार, सत
ु ार, चांर्ार, कंु र्ार, न्हावी, परीट वगैरे समळून बारा बलत
ु े व
मांग, र्ट, जोशी वगैरे समळून बारा आलत
ु े तरी या सर्ें त सर्ासद आहे त काय ?

जोतीरार्.उ.—या सर्ें त ! या सर्ें त बारा बलत
ु े सर्ासद आहे त म्हणन
ू त्यांचें नांवसद्ध
ु ां येथें तंू घेऊं
नकोस; परं तु बारा आलुत्यांपैकीं ब्राह्मण जोशी, उपाधी, आलुत्यांचा मात्र या सर्ें त र्रणा आहे ,
त्यांमध्यें जे सरकारी कामगार आहे त, ते जरी उघडणें या सर्ेचे सर्ासद नाहींत, तरी त्यांच्या

मुलाजाकररतां इतर जातीचे पांचपंचवीस सर्ासद सामील करुन घेतले आहे त. त्यांपैकीं एकदोन
मात्र श्रीमंत असून बाकी कोणी वककली, कोणी कारकुनी करुन पोटें जाळणारे आहे त.

गोवर्िंदरार्.प्र.—कांहो, या बासळस्थानांत अदमासें एकंदर सवष वीस कोटी िानेसुमारी आहे आणण
त्यांत दोन कोटी आयषब्राह्मण आहे त. त्यांपैकीं पुण्यांतील आयष ब्राह्मणांनीं पांचपंचवीस इतर
जातीचे लोक सामील करुन पुण्यांत जर सर्ा केली; तर त्या सर्ेस सावषजतनक सर्ा कोणी
म्हणावी ?

जोतीरार्.उ.—सवाांशीं तुझें म्हणणें िरें आहे , कारण म्हारांच्या पडसड बाबीसंबंधीं ववचार

करण्यासाठीं या सावषजतनक सर्ें त ब्रह्मवंद
ृ सर्ासद म्हार सर्ासदास आपल्याबरोबर घेऊन कधीं
बसले होते ? अथवा त्या पडसडीच्या संबंधानें त्या सवाांनीं कधीं सरकारास अजष केला होता,
म्हणून माझ्या तर ऐककवांत नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—तथावप या सर्ेच्या रे काडाांत असणारया अजाांपैकीं एक तरी अजष कोणी असा

दािवावा कीं, ज्यांत एकाच वगाषचा ककंवा व्यक्तीचा संबंध आहे , असें एक सावषजतनक पोरीच्या
घरकंु डरुपी सर्ें त बसून बढाई करणारा म्हणत आहे .

जोतीरार्.उ.—त्यांचें म्हणणें ठीक आहे . कारण त्यांस असें वाटतें कीं, मजवांचन
ू या जगांत दस
ु रा

कोणी शहाणा नाहीं ! परं तु तूं अशी कल्पना कर कीं, हल्लीं सरकारानें अशी जाद्रहरात द्रदली आहे
कीं, ज्या कोणास संस्कृत, मराठी आणण इंस्ग्लश र्ार्ेचें ज्ञान झालें असून त्यास त्या सवष

र्ार्ांमध्यें पत्रव्यवहार ठे ववतां येईल, अशा म्हरास अथवा मांगास दोस हजार रुपये दरमाहा
समळतील. यावरुन ही सदरची जागा चालववण्यासककती म्हार अथवा मांग तनवडतील ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरची जागा चालववण्यास एकसुद्धं म्हार अथवा मांग तनवडणार नाहीं.

जोतीरार्.उ.—याचप्रमाणें मोघम आम्हा द्रहंदं स
ू कलेक्टरं च्या जागा, युरोवपयन लोकांसारख्या इंग्रज

सरकारानें द्याव्यात, म्हणून सावषजतनक सर्ेच्या रे काडाांत अजष असतील, परं तु ते अजष अववव्दान
शूिाद्रद अततशूिांच्या काय उपयोगाचें ? कारण मोघम नांव द्रहंदं च
ू ें आणण उपर्ोग घेणारे एकटे
ब्रह्मण ! वाहावा रे सर्ा ! आणण वाहावा रे दट
ु प्पी ततचें रे काडष !

गोवर्िंदरार्.प्र.—आतां ह्या नेंशनल कांग्रेसववर्यीं थोडेसें समजून सांगाल, तर आपल्या र्ोळसर

मायाळू इंग्रज सरकारासह अज्ञानी शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचे डोळे उघडून त्यापासन
ू त्या उर्यतांचा कांहीं
फायदा झाला तर होईल !

जोतीरार्.उ.—सांगतों ऐक—आयाांच्या िोडसाळ मतलबी धमाषवरुन धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण अज्ञानी

शि
ू ास तच्
ु छ मातनतात. अज्ञानी शि
ू , अज्ञानी म्हारांस नीच मातनतात आणण अज्ञानी म्हार मांगास
नीच मातनतात. त्यांतन
ू अतत सोवळे धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण शि
ू ाद्रद अततशि
ू ाद्रद नीच मानन
ू आपण

तर नाहींच, परं तु त्या सवाांमध्यें आपआपसांत रोटीव्यवहार व बेटीव्यवहार होऊं दे ण्याववर्यीं त्यांनी
प्रततबंध केल्यामुळे अथाांतच त्या सवाांमधले सर्न्न सर्न्न प्रकारचे आचारववचार, िाणें -वपणें,
रीततर्ाती एकमेकांच्या एकमेकांशीं समळत नाहींत. अशा अठरा धान्यांची एकी होऊन त्याचें

चरचरीत कोडबुळें म्हणजे एकमय लोक “ Nation ” कसें होऊं शकेल ? अरे , हे धत
ू ष आयषर्ट

ब्राह्मण एकंदर सवष जगांतील लोकांस तुच्छ मानून त्यांचा मनापासून हे वा व व्दे र् करणारे आहे त.
हे केवळ आपल्या द्रहतासाठी अज्ञानी मूढ शूिाद्रद अततशूिास कोणत्या वेळीं कोणत्या िड्ड्यांत

घालतील, याचा नेम नाहीं. यास्तव आयष लोकांनीं एकधमी अमेररकन अथवा फ्रेंचांचें लटकें सोंग
घेऊन शेंकडों नॅशनल कांग्रेसा नवीन उपस्स्थत जरी केल्या, तरी त्यांच्या नॅशनल कांग्रेसात
समंजास असा शूिाद्रद अततशूि कधींच सर्ासद होणार नाहीं, असें मी िात्रीनें सांगतों कारण, तसें
केल्यानें आमच्या मायाळू इंग्रज सरकारचें शूिाद्रद अततशूिांववर्यीं मन ववटणार आहे .

गोवर्िंदरर्.प्र.—समंजस शूिाद्रद अततशूि त्यांच्या नॅशनल कांग्रेसमध्यें जर सर्ासद होणार नाहींत,
तर त्या सर्ेमध्यें द्रहंद ु लोकांस मोठमोठ्या हुद्याच्या जागा द्याव्यात म्हणून युरोवपयन सम.
हं टरसाहे ब इंग्रज सरकारांस ज्ञानाच्या गोष्टी सांगतात, हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—याचें कारण, द्रहंदं त
ू ील आयषब्राह्मण िेरीज करुन शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी वगैरे
लोकांववर्यीं सम. हं टरसाहे बास बबलकूल ज्ञान नाहीं, म्हणून ते तसा वाचाळपणा करीत आहे त.

त्याचप्रमाणें पूवीं लाडां ररपन गव्हरनर जनरलसाहे बांनीं द्रहंदं त
ू ील शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी
वगैरे लोकांववर्यीं माद्रहती करुन न घेतां, एकट्या आयषर्टांस द्रहंद ू समजून त्यांस

म्युतनससपालीटीचा अगधकार द्रदल्यामुळें बाकीच्या सवष आनायष लोकांस ककती त्रास र्ोवावा लागतो,
याचा तूंच ववचार करुन पहा, म्हणजे तुझ्या सहज ध्यानांत येईल !

गोवर्िंदरार्.प्र.—तथावप या नॅशनल कांग्रेसमध्यें शूिाद्रद अततशूिाद्रद सर्ासद होऊन ब्राह्मणांबरोबर
आपले वाजवी हक्क सरकारापाशीं मागण्यास कोणती हरकत आहे . त्यांचा या कामीं कोणी हात

धरला आहे , म्हणून एक गुलहौंशी र्टब्राह्मणाचा वेर् धारण करणारा तोतया करुन बकत आहे .
जोतीरार्.उ.—माझें त्या तोतयाच्या बकण्याववर्यीं या प्रसंगीं कांहींच बोलणें नाहीं. द्या सोडून !

त्यांचें नांवसुद्धां येथें घेण्याचें प्रयोजन नाहीं. परं तु मी तुजला कांहीं प्रश्न कररतों. ते असे कीं—हा

काळपावेतों धत
ू ष आयषर्टांनीं शूिांस संस्कृत सशकण्याची बंदी केली होती कां नाहीं ? त्याचप्रमाणें

त्यांनीं अततशि
ू ांच्या मल
ु ांस हा काळपावेतों शाळे त घेण्याची आटोकाट बंदी केली होती का नाहीं ?
व त्यांच्यांत मामलेदाराच्या कचेरींत िालच्या कारकुनाचें सद्ध
ु ां काम चालववण्यापत
ू ी एकास ववद्या

आली नसतां बळीस्थानांतील कलाकौशल्य जाणणारया लोकांस “कलाकौशल्याच्या कामीं यरु ोवपयन

लोकांची बरोबरी करुन एकंदर सवष जगाबरोबर चाल ठे वण्यास तयार व्हा; नाहींतर उर्े राहा आणण
मरा !” असे मख्
ु य साडेर्ावाथी कळचेट्या नारदमन
ु ीच्या नादीं लागन
ू र्ट्कमी तर नव्हे च; परं तु
िट कमे प्रततपादन करणारा, अज्ञानी शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस व्यापाराची हुल दािवन
ू वेदांचें बोचकें
पळववणारा उचल्या, धत
ू ष आयषर्टांचा तोंड मानलेला धाकटी र्ाऊ म्हणावा !
गोवर्िंदरार्.प्र.—हा काळ्पावेतों धत
ू ष आयषर्टांनीं शूिांस संस्कृत सशकण्याची बंदी केली होती.

त्याचप्रमाणें त्यांनी अततशूिांच्या मुलांस हा काळ्पावेतों शाळें त घेण्याची बंदी केली होती. या

कारणास्तव मांगाम्हारांत मामलेदाराच्याकचेरींतील िालच्या कारकुनाचें सुद्धां काम चालववण्यापूवी
त्यंस ववद्या आली नाहीं, हें तनववषवाद आहे .

जोतीरार्.उ.—असो, या तनुःपक्षपाती इंग्रज सरकारच्या राज्यांत एकंदर सवष मांगाम्हारांस ववद्या
समळण्याचा संर्व आहे आणण तसें पुढें घडून आल्यास त्या सवाांनीं एकत्र होऊन माजी गवरनर
लाडष ररपन व सम. हं टरसाहे ब या उर्यतांस पुढें घालून महाराणी ववक्टोररया आईसाहे बांसमोर

नेऊन त्यांस असें ववचारलें कीं, हा काळपावेतों जर धत
ू ष आयषर्टांनीं आम्हांस ववद्या सशकण्याची

बंदी केली होती, तर आम्हीत्यांच्यासारिे ववव्दान होईतों पावतों एकट्या आयष धत
ू ष र्टब्राह्मणांस

मोठमोठाल्या हुद्याच्या जागा द्रदल्यास ते आम्हांस पुनुः अन्य रीतीनें रसातळीं घालण्याचा प्रयत्न
करतील कां नाहीं बरें ? असा प्रश्न सदरच्या उर्यतां इंग्रजांस केल्यास ते त्याचें काय उत्तर
दे तील ?
गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरच्या प्रश्नाचें उत्तर न दे तां ते उर्यतां तनुःसंशय िालीं माना घालतील आणण
पालवीया नजरे नें वेर्धारी तोतयाच्या तोंडाकडे पाहून त्याच्या नांवानें बोटें मोडीस बसतील.
यासशवाय दस
ु रा कांहीं त्यांच्याजवळ उपाय राहणार नाहीं. पुढें कसें ?

जोतीरार्.उ.—यावरुन या बळीस्थानांतील एकंदर शूिाद्रद अततशूिांसह सर्ल्ल, कोळी वगैरे सवष लोक
ववव्दान होऊन ववचार करण्यालायक होईतोंपावेतों ते सवष सारिे एकमय लोक झाल्यासशवाय

(Nation) होंऊ शकत नाहीं. असें असतां एकट्या उपरया आयषर्ट ब्राह्मण लोकांनीं न्यॉशनल
कांग्रेस स्थावपली, तर ततला कोण ववचारतो ?

गोवर्िंदरार्.प्र.—तर यावरुन शूिाद्रद अततशूिांच्या घराशेजारीं शाळा असून त्यांनीं जरी आपलीं मुलें
शाळें त पाठववलीं नाहींत, तरी त्यांच्या मुलांस उपरया आयषर्ट ब्राह्मणांनीं कडेवर घेऊन उचलून
नेऊन शाळें त पोंचवावे, असें ससद्ध होतें .

जोतीरार्.उ.—आयषर्टांनीं आजपावेतों शूिांस संस्कृत सशकण्याची व अततशूिास शाळें त घेण्याची बंदी
केली होती. या त्यांच्या मूिप
ष णामुळें त्यांनीं तर काय, परं तु त्यांच्या कस्ल्पत ब्रह्माजीच्या

महावपताजीनें जरी शूिद्रद अततशूिांचीं मुलें कडेवर उचलून नेऊन त्यांस शाळें त पोहचवून दररोज

परत आणन
ष न
ष ाबद्दल
ू घरीं पोहचववलीं, तरी एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं पव
ू ीं केलेल्या दव
ु त
ते दोर्मक्
ु त होणार नाहींत. कारण ववव्दत्ता हीं कांहीं वपढीजादा नाहीं.

गोवर्िंदरार्.प्र.—आपल्या इंग्रज सरकारनें पव
ू ीं धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणासच एकंदर सवष शि
ू ाद्रद

अततशि
ू ांस ववद्या दे ण्याचें काम सोपीलें होते. परं तु हल्लीं आपल्य तनष्पक्षपात इंग्रज सरकारनें
सवष जातीच्या मल
ु ांस शाळें त घेण्याची मोकळीक द्रदली असतां अततशि
ू ांचीं मल
ु ें ववव्दान होऊन

मोठे कामगार झाले आहे त, असें माझे पाहाण्यांत व ऐकण्यातसद्ध
ु ां आलें नाहीं, याचें मख्
ु य कारण
काय असावें बरें ?

जोतीरार्.उ.—आपल्या इंग्रज सरकारनें सवष जातींच्या मुलांस शाळें त घेण्याववर्यीं जरी मोकळीक

द्रदली आहे , तरी अततशूिांच्या जातींतील पंतोजी तयार करण्याववर्यीं त्यांनीं कांहीं तजवीज केली
नाहीं. यावरुन आयष धमाषअनुयायी र्टब्राह्मण पंतोजीकडून अततशूिांचीं मुलें ववव्दान होऊन मोठे
कामगार कधींच होणार नाहींत, याववर्यीं आमच्या र्ोळसर सरकारनें ववचार केला आहे काय ?
कारण, आयष लोकांच्या एकतफी ग्रंथांत शूिाद्रद अततशूिांस ववद्या न दे ण्याववर्यीं कडेकोट

बंदोबस्त केला आहे . आणण धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मण आपलीं पोटें जाळण्याकररतां ववव्दान झालेले
पोटाथी र्ट पंतोजीकडून िेडग
े ांवांतील अततशूिांचीं मुलें शाळें त सशकून ववव्दान होणार नाहींत,
असें मी िात्रीनें सांगतों.

गोवर्िंदरार्.प्र.—इंग्रज सरकारच्या शाळािात्यांत पक्षपात असल्यामुळें एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट

ब्राह्मणांचीं मुलें ववव्दान झाल्याबरोबर त्यांचा जरी सरकारी लष्करी िात्यांत प्रवेश होत नाहीं, तरी
त्यांचा बाकीच्या एकंदर सवष िात्यांत प्रवेश होऊन पलपलाट झाला असतो. यामुळें शूिाद्रद

अततशूि अज्ञानी असून त्यांस स्वतंत्रता कशास म्हणावें , हें मूळींच समजत नसल्यामुळें धत
ू ष

ब्राह्मण कामगार त्यांस कसकसें नाडीत असतील, याववर्यीं आतां माझ्या पक्कें लक्षांत आलें.
परं तु वेदसंद्रहतासह आयषर्ट ब्रह्मणाचे कारककदींत प्रत्येक मानवास त्यानें स्वतुः कमववलेल्या
मालमत्तेचा उपर्ोग घेतां येत होता काय ?

जोतीरार्.उ.—पूवीं आयषर्ट ब्राह्मणांच्या कारकीदींत एिाद्या शूिानें आपल्या जीवावर उदार होऊन
आयष यजमानासह त्यांच्या कुटुंबांतील एकंदर सवष माणसांचे प्राण वांचववले, यास्तव त्यानें उदार

होऊन त्या जाहमदष शुिास आपल्या दासत्वापासून मुक्त केल्याबरोबर, र्लता एिादा दस
ु रा नाग्या
आयषर्ट ब्राह्मण त्या परोपकारी शि
ु ास पकडून त्यास आपल्या बापाची मत्ता समजन
ू आपलें

दास्यत्व करावयास लावीत असे. त्याचप्रमणें दष्ु काळांत आयाषनें शूिांच्या मालसमळकतीचा यथेच्छ
उपर्ोग घ्यावा, म्हणून

मनुसंद्रहतें त सांगगतलें आहे . इतकेंच नव्हे , परं तु शि
ू ांच्या स्वस्त्रीचें

एिाद्या उन्मत्त आयषर्ट ब्राह्मणानें पाततव्रत्य नष्ट केल्याबद्दल त्यास नांवाला सुमारें चौदा रुपये
मात्र दं ड द्यावा लागत असे व त्याचप्रमाणें आयषर्ट ब्राह्मणांतील एिाद्या इष्की स्त्रीनें र्लत्या
एिाद्या शूिाच्या अंगावर पडून आपला मतलब साधन
ू घेतल्यास त्याबद्दल ब्राह्मणीस मोकळें

सोडून शूिांच्या तोंडांत सशसें पाघळून ओतावें; आणण त्याचें उत्पत्तीचें स्थान कापून काढण्याची
त्यांस सशक्षा दे त असत.

गोवर्िंदरार्.प्र.—सदरचे एकंदर सवष धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं पराजीत केलेल्या शि
ू ाद्रद
अततशि
ू ांबरोबर दष्ु ट आचरण केलेलें मला ऐकण्याचीसद्ध
ु ां लाज वाटते.

जोतीरार्.उ.—धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांनीं शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांबरोबर दष्ु ट आचरण केलेलें तल
ु ा ऐकण्याची
लाज वाटावी, हें योग्यच आहे . कारण तल
ु ा या दयाळू इंस्ग्लश सरकारच्या राज्यांत मनष्ु यपणा

आला. परं तु धत
ष ांनीं पव
ष ांस अनीवार त्रास
ू ष आयषर्ट्टांच्या पव
ु ज
ू ी आपल्या शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांच्या पव
ू ज
दे तेवेळीं त्यांस लाज वाटली नाहीं व त्याचप्रमाणें आतांद्रह आयाषचव
े ंशज आपण शूिाद्रद अततशूिांस
बनावट धमष व राजकीय कामामध्यें नानाप्रकरचे छक्केपंजे करुन आपणांस ठकववण्यास लाजत
नाहींत. यावरुन आयष लोकांत मुळींच मनुष्यपणा नाहीं, असें ससद्ध होतें .

गोवर्िंदरार्.प्र.—आहो तात्यासहे ब ! आयाषनींजें केलें तें पुनुः परत येत नाहीं. आतां त्यांनीं याला कय
उपाय करावा ?

जोतीरार्.उ.—आतां त्याला उपाय एवढाच आहे कीं, एकंदर सवष आयषर्ट ब्राह्मण लोक आपल्यास
तनलषज्जपणें स्वतुः अहं ब्रह्म म्हणून घेतात, याववर्यीं त्यांस पश्चातप होऊन ते सवष, सत्य शोधन
ू
सत्य वतषणारे झाल्याबरोबर एकंदर सवष शूिाद्रद अततशूि, सर्ल्ल, कोळी, गोंड वगैरे लोक त्यांच्या
मागील व हल्लींच्या नीच कमाषबद्दल सूड न घेतां त्यांस तनुःसंशय क्षमा करतील.

गोवर्िंदरार्.प्र.—परं तु एकंदर सवष जगांतील मानवप्राणीअयाांस तछुः थुुः कररतात, याला त्यांनीं काय
करावें ?

जोतीरार्.उ.—एकंदर सवष आयषर्ट ब्राह्मण आपले थोतांडी ग्रंथ एके बाजूला फेकून एकंदर सवष

मानव स्त्रीप्राण्यांबरोबर सत्य वतषन जेव्हां करु लागतील, तेव्हां जगांतील एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर् आयाषचें कल्यण व्हावें , म्हणून आपण सवाांच्या तनमीकाच्या पदापाशीं लीन होऊन

त्यांजववर्यीं मनुःपूवक
ष प्राथना करतील, यांत कांहीं संशय नाहीं. तत
ू ष हा ववर्य या प्रसंगीं थोडासा
लांबला आहे , यास्तव मी येथेंच मुक्काम कररतों.

सत्य

गणपतरर् दयावजी र्ोरात.प्र.—सत्यवतषन करणारे कोणास म्हणवे ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुलें.उ.—सतषवतषन करणारयांववर्यीं तनयम दे तों, ते येणेंप्रमाणें :--

१. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न केलें . त्यांपैकीं स्त्रीपुरुर् हे

उर्यता जन्मतांच स्वतत्रं व एकंदर सवष अगधकारांचा उपर्ोग घेण्यास पात्र केले आहे त, असें
कबूल करणारे , त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२. स्त्री असो अथवा पुरुर् असो, ते आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें या ववस्तीणष पोकळींतील

तनमाषण केलेल्या अनंत सूयम
ष ंडळांसह त्यांचे ग्रहोपग्रंहास अथवा एिाद्या ववगचत तारयास अथवा

एिाद्या धातू दगडाच्या मूतीस तनमीकाच्या ऐवजीं मान दे त नसल्यास, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

३. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष वस्तच
ू ा यच्चावत प्राणीमात्रांस

उपर्ोग घेऊंन न दे तां, तनरथषक तनमीकास अपषण करुन त्याचें पोकळ नामस्मरण जे करीत नहींत,
त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
४. आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष प्राणीमात्रांस समस्त वस्तंच
ु ा

यथेच्छ उपर्ोग घेऊन त्यांस तनमीकाचा आर्ार मानन
ू त्याचें गौरव करुं दे तात, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.

५. ववश्वकत्याषनें तनमाषण केलेल्या प्राणीमात्रांस जे कोणी कोणत्याद्रह प्रकारचा तनरथषक त्रास दे त
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
६. आपल्या सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष स्त्रीपुरुर्ांस, एकंदर सवष मानवी अगधकारांचे मुख्य

धनी केले आहे त. त्यांतून एिादा मानव अथवा कांहीं मानवांची टोळी एिाद्या व्यक्तीवर जबरी
करुं शकत नाहीं व त्याप्रमाणें जबरी न करणारांस, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

७. आपल्या सवाषच्या तनमीकानें एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांस धमष व राजकीय स्वतंत्रता द्रदली

आहे , ज्यापासून दस
ु रया एिाद्या व्यक्तीस कोणत्याद्रह तरहे चें नुकसान कररतां येत नाहीं, अथवा

जे कोणी आपल्यावरुन दस
ु रया मानवाचे हक्क समजून इतरांस पीडा दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.

८. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष प्राणीमत्रांस तनमाषण केलें आहे . त्यांपैकीं हरएक
स्त्रीनें एका पुरुर्ास मात्र आपला भ्रतार करण्याकररतां वजा करुन व, एकंदर जे सवष स्त्रीपुरुर्

एकमेकांबरोबर मोठ्या आवडीनें बहीण र्ांवडाप्रमाणें आचरण करतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.
९. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याांनें एकंदर सवष स्स्त्रयांस अथवा पुरुर्ांस एकंदर सवष मानवी

हक्कांववर्यीं आपले पाद्रहजेल तसे ववचार, आपलीं पाद्रहजेल तशीं मतें बोलून दािवुण्यास,

सलद्रहण्यास आणण प्रससद्ध करण्यास स्वतंत्रता द्रदली आहे ; परं तु ज्या ववचारांपासून व मतांपासून
कोणत्याद्रह व्यक्तीचें कोणत्याच तरहे चें नुकसान मात्र होऊं नये म्हणून जे िबरदारी ठे ववतात,
त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१०. आपल्या सवाषच्या तनमाषणकत्याषच्या व्यवस्थेवरुन एकंदर जे सवष स्त्रीपुरुर् दस
ु रयाच्या

धमषसंबंधीं गांवकी अथवा राजकीयसंबंधीं मतांवरुन त्यांस कोणत्याद्रह प्रकारें नीच मानून त्यांचा छळ
करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत

११. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांस एकंदर धमषसंबंधीं गांवकी

अथवा मुलकी अगधकाराच्या जागा त्यांच्या योग्यतेनरुप व सामवीयाषनुरुप समळाव्यात, म्हणून
त्यांस समथष केले आहे त, असें कबूल करणारे , त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१२. आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या तनयमास अनस
ु रुन एकंदर सवष मानव स्त्रीपरु
ु र् धमष,

गांवकी व मल
ु की यासंबंधींची प्रत्येक मानवाची स्वतंत्रता, मालमत्ता, संरक्षण आणण त्याचा
जल
ु मापासन
ू बचाव करण्याववर्यीं जे कोणी बाध आणीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

१३. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे आपल्या मातावपत्याचा वद्ध
ृ ापकाळीं परामर्ष करुन इतर मानववद्ध
ृ

सशष्टांस सन्मान दे तात अथवा मातावपत्याचा परामर्ष करुन इतर मानववद्ध
ृ सशष्टांस सन्मान

दे णारांस बहुमान दे तात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.
१४. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे वैद्यांच्या आज्ञेवांचन
ू अफू, र्ांग, मद्य वगैरे अमली पदाथाांचें सेवन
करुन नानातरहे चे अन्याय करण्यास प्रवत्ृ त होन नाहींत अथवा ते सेवन करणारास आश्रम दे त
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत

१५. स्त्री अथवा पुरुर्, जे—वपस,ूं ढे कूण, ऊं वगैरे ककटक, ववंचू, सरपटणारे सपष, ससंह, वाघ,

लांडगे वगैरे आणण त्याचप्रमाणें लोर्ी मानव दस
ु रया मानवप्राण्यांचा वध करणारे ककंवा आत्महत्या

करणारे िेरीजकरुन, जे स्त्री अथवा पुरुर्, दस
ु रया मानवप्राण्यांची हत्या करीत नाहींत अथवा हत्या
करणारास मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१६. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या द्रहतासाठी दस
ु रयाचें नुकसान करण्याकररतां लबाड बोलत

नाहींत अथवा लबाड बोलणारास मदत करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणवेत.

१७. स्त्री अथवा पुरुर्, जे व्यसर्चार करीत नाहींत अथवा व्यसर्चारांचा सन्मान ठे वीत नाहींत,

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१८. स्त्री अथवा पुरुर्, जे हरएक प्रकारची चोरी करीत नाहींत अथवा चोरास मदत करीत नाहींट,

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

१९. स्त्री अथवा पुरुर्, जे व्दे र्ानें दस
ु रयाच्या घरास व त्यांच्या पदाथाषस आग लावीत नाहींत

अथवा आग लावणारयांचा स्नेह करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२०. स्त्री अथवा पुरुर्, जे स्वतुःच्या द्रहतासाठीं—न्यायानें राज्य करणारया संस्थानीकांवर अथवा

राज्यावर अथवा एकंदर सवष प्रजेनें मुख्य केलेल्या प्रतततनधीवर बंड करुन लक्षावधी लोकांचीं कुटींबें
उघडी पाडीत नाहींत अथवा बंड करणारांस मदत दे त नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारें म्हणावेत.

२१. स्त्री अथवा पुरुर्, जे एकंदर सवष जगाच्या द्रहतासाठी धमषपुस्तक तयार केलें आहे , म्हणून

मोठ्या बढाईनें वाचाळपणा कररतात; परं तु तें धमषपुस्तक आपल्या बगलें त मारुन इतर मानवांस
दािवीत नाहींत, अशा कपटी बढाईिोरांवर जे ववश्वास ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.
२२. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या कुटुंबासह, आपल्या र्ाऊबंदांस, आपल्या सोयरया-धायरयांस

आणण आपल्या इष्टसमत्र सावीयांस मोठ्या तोरयानें वपढीजादा श्रेष्ट मानून आपल्यास पववत्र मानीत
नाहींत आणण एकंदर सवष मानवी प्राण्यांस वपढीजादा कपटानें अपववत्र मानून त्यांस नीच मानीत
नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणरे म्हणावेत.

२३. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे पव
ू ीं कपटानें सलद्रहलेल्या ग्रंथांच्या वद्रहवाटीवरुन कांहीं मानवांस

वपढीजादा दास मानीत नाहींत अथवा दास मानणारयांचा बोजठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.
२४. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे आपल्या लोकांचें वचषस्व मद्द
ु ाम राहण्याकररतां शाळे मध्यें सशकववतांना

इतर लोकांच्या मुलांबरोबर दज
ू ार्ाव करीत नाहींत अथवा शाळें त सशकववतांना दज
ू ार्ाव करण्याचा
गधुःकार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२५. स्त्री अथवा पुरुर्, जे न्यायागधशाचा हुद्दा चालववतांना अन्यायी लोकांना, त्यांच्या
अन्यायाप्रमाणें त्यांस योग्य सशक्षा दे ण्यास कधींद्रह, पक्षपात करीत नाहींतअथवा अन्यायानें ,
पक्षपात करणारयांचा गधुःकार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२६. स्त्री अथवा पुरुर्, जे शेतकी अथवा कलाकौशल्य करुन पोटें र्रणारांस श्रेष्ठ मातनतात;

परं तु शेतकरी वगैरयांस मदत करणारांस आदरसत्कार कररतात, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

२७. स्त्री अथवा पुरुर्, जे चांर्ाराच्या घरीं कां होईना, बबगारयांस धंदा करुन आपला तनवाषह

करणारयांस तुच्छ मानीत नाहींत; परं तु त्या कामीं मदत करणारांची बहावा कररतात, त्यांस
सत्यवतषन म्हणावेत.

२८. स्त्री अथवा पुरुर्, जे स्वतुः कांहीं उद्योगधंदा न करतां तनरथषक धासमषकपणाचा डौल घालून

अज्ञानी जनांस नवग्रहांची वपडा दािवून त्यांस र्ोंदाडून िात नाहींत अथवा तत्संबंधीं पुस्तकें
करुन आपलीं पोटें जाळीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

२९. स्त्री अथवा पुरुर्, जे र्ावीक मूढांस फसवून िाण्याकररतां ब्रह्मर्ीचें सोंग घेऊन त्यांस

आगाराधप
ु ारा दे त नाहींत, अथवा तत्संबंधी मदत करीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे
म्हणावेत.

३०. स्त्री अथवा पुरुर्, जे कस्ल्पत दे वाची शांती करण्याचे तनसमत्तानें अनुष्ठानी बनून अज्ञानी

जनांस र्ोंदाडून िाण्याकररतां जपजाप करुन आपलीं पोटें जाळीत नाहींत अथवा तत्संबंधीं मदत
करणारांचा बोज ठे वीत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

३१. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे आपलीं पोटें जाळण्याकररतां अज्ञानी जनात कलह उपस्स्थत करीत

नाहींत अथवा तत्संबंधी मदत करणारांच्या सावलीसदे िील उर्े राहत नाहींत, त्यांस सत्यवतषन
करणारे म्हणावेत.
३२. स्त्री अथवा पुरुर्, जे आपल्या सवाांच्या तनसमषकानें तनमाषण केलेल्या प्राणणमात्रांपैकीं मानव

स्त्रीपुरुर्ांमध्यें कोणत्याच तरहे चा आवडतनवड न करतां त्याचें िाणेंवपणें व लेणेंनेसणें याववर्यीं

कोणत्याच प्रकारचा ववधीतनर्ेध न कररतां त्यांच्याबरोबर शुद्ध अंतकरणानें आचरण कररतात त्यांस
सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

३३. स्त्री अथवा परु
ु र्, जे एकंदर सवष मानव स्त्रीपरु
ु र्ांपैकीं कोणाची आवडतनवड न कररतां

त्यांतील महारोग्यांस, पंगंस
ू व पोरक्या मल
ु ांस आपल्या शक्तीनस
ु ार मदत करतात अथवा त्याला
मदत करणारयांस सन्मान दे तात, त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत.

गणपतरार्.प्र.—या आपल्या सदरील तनयमांवरुन असें ससद्ध होतें कीं, एकंदर सवष मानवांनी सत्य
आचरण कसें करावें , याववर्यीं आपल्या दयामतू तष तनसमषकानें स्वतुः एिादें पस्
ु तक केलें नसावें
असेंच तुम्हांला वाटतें काय ?

जोतीरार्.उ.—र्ले शाबास ! कारण आपण सवाांच्या तनसमषकानें या अगम्य पोकळींतील अनंत सूयष

मंडळांसह त्यांच्या ग्रहोपग्रहांवरील अनंत प्राणीमात्रांस त्यानें धडा घालून द्रदल्याप्रमाणें ते आपल्या
सुवतषनानें कसें वतषन करीत आहे त; त्याववर्यीं संतोर् मानण्याचें एके बाजूला ठे ऊन या आपल्या
पवी
ृ वीवरील मानव स्त्रीपुरुर्ांनीं सत्य आचरण करावें म्हणून त्यानें स्वतुः एिादें धमषपुस्तक जर
केलें असतें तर त्यानें येथील स्त्रीपुरुर्ांची आवडतनवड न कररतां या उर्यतांच्या मानवी

अगधकाराववर्यीं तनुःपक्षपातानें सलद्रहलें असतें व त्याचप्रमाणें त्यानें तें धमषपुस्तक एकंदर सवष
जगांटील तनरतनराळ्या र्ार्ांत समजण्याजोगतें केलें असतें .

गणपतरार्.प्र.—तर मग हीं तनरतनराळीं धमषपुस्तकें या जगांत कोणीं केलीं ? ज्यामध्यें पुरुर्ांच्या
मानवी हक्कांववर्यीं मात्र अघळपघळ सलद्रहलें आहे .

जोतीरार्.उ.—परं तु हीं सवष तनरतनराळीं धमषपुस्तकें अनेक कनवाळू परोपकारी सत्पुरुर्ांनीं केलीं

आहे त व त्यांमध्यें त्यांच्या समजुतीप्रमाणें पुरुर्ाच्या हक्कांववर्यीं कांहींना कांहीं तरी प्रततपादन
केलें आहे .

गणपतरार्.प्र.—बरें सुचलें ! तथावप पद्रहलें , आयाांच्या धमाषमध्यें आपण सवाांच्या तनसमषकाची

उचलबांगडी करुन एकंदर सवष आयष आपणांस अज्ञानी जनांचे र्ूदेव म्हणववतात. दस
ु रें , णिस्ती
धमाषमध्यें येशूस सवाांच्या तनसमषकाचा पुर म्हणतात आणण ततसरें , महमदीं धमाषमध्यें र्हर्दास

आपणा सवाांच्या सवाांच्या तनसमषकाचा पैगिंबर म्हणतात; या सवाांववर्यीं उलगडा करुन सांगाल, तर
बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—कारण पद्रहलें असें कीं, आयाांनीं कुतकषर्ररत तत्वज्ञानाच्या लंडाईंने वेदांती बनून
आपण सवाांच्यातनसमषकास तनकामीं करुन त्याची उचलबांगडी केली. आणण ते आपणच स्वतुः

अहं ब्रह्म होऊन परास्जत केलेल्या अज्ञानी लोकांचे र्ूदेव बनले आहे त. यावरुन अथाषत एकंदर सवष
जगांतील सुज्ञ पुरुर् त्यांस कुचके धमषलंड नास्स्तक म्हणूं लागले व दस
ु रें असें कीं, आपण
सवाांच्या तनसमषकाववर्यीं जो कांहीं येशूनें उपदे श केला, त्यामध्यें त्यानें आपल्या सवाांच्या

तनसमषकास बापासमान मानून अज्ञानी मानव बंधज
ू नांचें तारण होण्यासाठीं त्यांस मोठ्या आशेनें

बोध केला, यावरुन अथाांत हल्लींचें एकंदर सवष णिस्ती लोक त्याला दे वाच्या पुत्रासाररिा मानून
त्यास तारणारा म्हणतात. आणण ततसरें असें कीं, महमदानें तनसमषकाच्या अगधकारयांववर्यीं बरें च

पववत्र कुराण सलहून ठे ववलें आहे ; त्यांत त्यानें जो कांहीं उपदे श केला आहे , त्या सवाांमध्यें एकंदर
सवष मानव बंधज
ु नांस सम
ु ागाषवर आणण्याकररतां आपण सवाांच्या तनसमषकानें महमदाला येथें
पाठववलें आहे , म्हणन
ू तो मोठ्या आवेशानें उघड सवाांस कळवीत असे यावरुन अथाांत हल्लींचे
एकंदर सवष सत्र
ु ी अथवा ससय्या महमदी लोक त्याला पैगंबर अथवा आपण सवाांच्या तनसमषकानें
पाठववलेला म्हणतात.

गणपतरार्.प्र.—कांहो तात्यासाहे ब हीं सवष धमषपस्
ु तकें अनेक सत्परु
ु र्ांनी जर केलीं आहे त तर
त्यांपकीं एिादे धमषपुस्तक सत्स्त्रीनें केलें आहे काय ?

जोतीरार्.उ.—एिाद्या सत्स्त्रीनें आजपावेतों जर धमषपुस्तककेलें असतें तर मानव पुरुर्ांनीं एकंदर
सवष स्स्त्रयांच्या हक्कांववर्यीं हयगय करुन त्यांनीं आपल्या पुरुर्जातीच्या हक्कांववर्यीं मात्र

वाचाळपणा केला नसता. कारण स्स्त्रयाजर ग्रंथसलद्रहण्याजोगत्या ववव्दांन असत्या तर पुरुर्ांनीं
असा उघड गोमा करुन पक्षपात केला नसता.

गणपतरार्.प्र.—असो, या महासत्पुरुर्ांच्या तनरतनराळ्या धमषपुस्तकांत त्यांच्या समजुतीप्रमाणें

पुरुर्ांच्या हक्कांववर्यीं कांहींना कांहीं जर सत्य प्रतीपादन केलें आहे , तर त्यांच्या अनुयायांमध्यें
इतका र्ेदर्ाव पडला आहे , तो कां ?

जोतीरार्.उ.—त्यांच्यामध्यें इतका र्ेदर्ाव पडण्याचें कारण, जे ते आपल्या धमाषवरुन व दस
ु रयाच्या
धमाषववर्यीं सारासार ववचार न करतां, माझाच धमष िरा आहे , म्हणून बेलगामी हट्ट घेऊन

बसतात. परं तु एकमेकांनीं एकमेकांच्या धमाांववर्यीं सारासार ववचार केल्याबरोबर कोणीच कोणाच्या
धमाषला िोटें म्हणणार नाहींत, असें माझ्या ववचारानें ठरतें .

गणपतरार्.प्र.—तथावप दस
ु रें असें कीं, ते एकमेकांच्या धमषपुस्तकांतील सत्याववर्यीं जरी सारासार
ववचार करुन पाहतात, तरी ते एकमेकांशीं तनरथषक हाडवैर कां कररतात ?

जोतीरार्.उ.—परं तु ते परस्परांच्या धमषस्थापक सत्पुरुर्ांसह त्या वेळच्या अज्ञानी लोकांतील सत्य
आचरणाच्या अनुमानस्स्थतीववर्यीं सारासार ववचार करीत नाहींत, यामुळें तसें घडून येतें.

गणपतरार्.प्र.--या तुमच्या ससद्धांतावरुन हल्लींच्याप्रमाणें अतत प्राचीन काळचे मानव समंजस
नव्हते काय ?

जोतीरार्.प्र.—यांत काय संशय ! कारण, हल्लींप्रमाणें अतत प्राचीन काळचे मानव जर समंजस
असते, तर त्यांनीं शि
ू ाद्रद अततशि
ू मानवांस गधुःकारानें नीच मानण्याची वद्रहवाट पाडली नसती.

त्याचप्रमाणें प्राचीन काळचे मानवाने परास्जत केलेल्या मानवांच्या कन्या-पुत्रांस आपल्या कुणबबणी
व दास करुन त्यांस आपली सेवाचाकरी करावयास लाववली नसती; आणण अशा तरहे चा अगधकार
कांहीं लोकांस होता, म्हणून एिाद्या धमषपुस्तकांत महासत्पुरुर्ांच्यानें प्रससद्धपणें सलहून ठे वववलें
नसतें . यावरुन ते हट्टी स्वर्ावाचे असून ते दस
ु रयांचा सूड घेणारे मात्र होते, असें ससद्ध होतें .
गणपतरार्.प्र.—अशा तरहे चें धमषपुस्तक एिाद्या जंगली रानवट मानवाच्यानें सलहून ठे वण्याची
छाती झाली नसती. यास्तव धमषपुस्तक तरी कसें असावें , यांववर्यीं थोडक्यांत उल्लेि करुन
दािवाल, तर बरें होईल ?

जोतीरार्.उ.—स्त्री अथवा परु
ु र्, जे एकंदर सवष गांवच्या, प्रांताच्या, दे शाच्या व िंडाच्या संबंधानें
अथवा कोणत्याद्रह धमाांतील मताच्या संबंधानें , स्त्री आणण परु
ु र् या उर्यतांनीं अथवा सव

स्स्त्रयांनीं अथवा सवष पुरुर्ांनीं, एकमेकांत एकमेकांची कोणत्याच प्रकारची आवडतनवड न कररतां
या सवष स्त्रीपरु
ु र्ांनीं, या र्ग
ू ोलावर आपलें एक कुटूंब समजन
ू एकमतानें , एकजट
ु ीनें एकमेकांशीं
सत्यवतषन करुन आपण सवाांच्या तनसमषकास संतोर् दे ऊन आपण त्याचीं आवडतीं लेकरें होतात;

त्यांस सत्यवतषन करणारे म्हणावेत; परं तु या सदरच्या तनयमास अनुसरुन एकंदर सवष स्त्रीपुरुर्ांनीं
जर सत्य आचरण केलें असतें तर एकंदर सवष जगांतील दे र् बापा परशुरार्ाहद सशपायािंस;
पोसलसास, नयायाधधशास र् तुरिंगार्रील सशपायास अत्जबाद फािंटा द्यार्ा लागला असता.

गणपतरार्.प्र.—तर मग एकंदर सवष जगांतील स्त्रीपुरुर् मानवांनीं कोणत्या धमाषचा स्वीकार करावा,
याववर्यीं आपण तनकाल कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—अहो बाबा, या र्ूमंडळावर महासत्पुरुर्ांनीं जेवढीं म्हणून धमषपुस्तकें केलीं आहे त, त्या
सवाांत त्या वेळेस अनुसरुन त्यांच्या समजुतीप्रमाणें कांहींना कांहीं सत्य आहे . यास्तव कोणत्याद्रह

कुटूंबांतील एका मानव स्त्रीनें बौद्ध धमी पुस्तक वाचन
ू ततच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास ततनें
तो धमष स्वीकारावा व त्याच कुटुंबांतील ततच्या पतीनें जुना व नवा करार वाचन
ू त्याच्या

मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास त्यानें णिस्त्री व्हावें व त्याच कुटुंबातील त्यांच्या कन्यनें कुराण
वाचन
ू ततच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास ततनें महमदी धमी व्हावें आणण त्याच कुटुंबांतील

त्याच्या पुत्रानें सावषजतनक सत्य धमष पुस्तक वाचन
ू त्याच्या मजीप्रमाणें पाद्रहजे असल्यास त्यानें
सावषजतनक सत्यधमी व्हावें ; आणण या सवष मातावपत्यासह कन्यापुत्रांनीं आपला प्रपंच करीत

असतां प्रत्येकानें कोणी कोणाच्या धमाषचा हे वा करुन व्दे र् करुं नये आणण त्या सवाांनीं आपण सवष
तनमाषणकत्याांनें तनमाषण केलेलीं लेकरें असून त्याच्याच ( तनसमषकाच्या ) कुटुंबांतील आहोंत, असें
समजुन प्रेमानें व गोडीगल
ु ाबीनें एकमेकांशी वतषन करावें , म्हणजे ते आपल्या सवाांच्या
तनमाषणकत्याषच्या

राज्यांत धन्य होतील.

गणपतरार्.प्र.—पुरे आता; कारण त्या सवष धमषपुस्तकांत कांहींना कांहीं जर सत्य आहे , तर या
र्ूमंडळावर जेवढे म्हणून धमष आहे त, ते सावषजतनक सत्याचीं लेकरें आहे त, अशी माझी िात्री
झाली.

जोतीरार् फुले.उ.—यावरुन एकंदर सवष धमाांसह त्यांच्या अनुयायी लोकांनीं नमून सावषजतनक
सत्यास साष्टांग प्रणणपात करावा, अथवा सावषजतनक सत्यानें एकंदर सवष धमाांसह त्यांच्या

अनुयायी लोकांस कोणत्या तरहे चा मान द्यावा ? याववर्यीं तुमचा तुम्हीच सरळ चोि ववचार

करुन पाहा. असो; परं तु प्रत्येक स्त्री-पुरुर् मानवानें दस
ु रया व्यक्तीचें नुकसान ब कररतां त्यास

कोणत्याही तरहे चें आचरण करण्यास अगधकार जर आहे , तर तुम्ही कोणत्याही धमाषसह त्यांच्या

अनुयायी लोकांची आवडतनवड न कररतां त्या सवाांबरोबर बद्रहणर्ावंडाप्रमाणें सत्य वतषन करण्याचा
िम चालू करा, म्हणजे तम्
ु ही आपणा सवाांच्या जगगगयंत्यासमोर धन्य व्हाल.
आकाशािंतील ग्रह

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर.प्र.—आकाशांतील ग्रह या आपल्या र्म
ू ंडळावरील मानव स्त्री-परु
ु र्ांस
पीडा दे तात, म्हणन
ू ग्रहशास्त्रवेत्ते मोठ्या डौलानें म्हणतात, हें िरें आहे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—या सवष ववस्तीणष पोकळींत अनंत तारे आहे त, त्यांपैकीं आपल्या अतत
संतनधचे सय
ू ष आणण चंि हे उर्यतां या पवी
ू र आणण वचस्पतीचें
ृ वीवरील एकंदर सवष जलचर, र्च
प्राण जीवन आहे त, म्हणून तनववषवाद आहे . व तसेंच बाकी शनी वगैरे ग्रह एकट्या मानव

स्त्रीपुरुर्ांस पीडा दे तात म्हणून ससद्ध कररतां येत नाहीं. तसेंच शनी वगैरे ग्रह एकट्या मानव

स्त्रीपुरुर्ांस पीडा दे तात म्हणून ससद्ध कररतां येत नाहीं. तसेंच शनी वगैरे ग्रहांच्या िमणाच्या

संबंधाने एिाद्या वेळीं या आपल्या पवी
ृ वीवरील एकंदर सवष प्राणीमात्रांस कांहीं एक तरहे चें द्रहत
अथवा अनद्रहत होण्याचा जरी संर्व आहे ; तरी ते एकंदर सवष प्राण्यांपैकीं फक्त मानव अथवा

पुरुर्ास पीडा दे तात, म्हणून ससद्ध करतां येणार नाहीं. कारण, शनीवरील एकंदर सवष प्रदे श इतका
ववस्तीणष आहे कीं, त्याच्या तनवाषहाकररतां चार चंि आहे त व त्यास आपल्या सवाांच्या तनसमषकानें
नेमून द्रदलेले उद्योग एके बाजूला ठे ऊन तो या र्म
ू ंडळावरील एिाद्या मानव व्यक्तीस पीडा
दे ण्यास येतो; आणण ती पीडा टाळण्याकररतां अज्ञानी लोकांनीं धत
ू ष आयषर्ट जोशांस र्क्कम
दक्षक्षणा द्रदल्यानें दरू होती, ही सवष पोटबाबू आयष जोशांची लबाडी आहे .

बलर्िंतरार्.प्र.—त्याचप्रमाणें आकाशांतील मेर् व वर्
ृ र् ग्रह या र्ूमंडळावरील चतुष्पाद बैल व

में ढयांबरोबर टकरा घेण्याचें एकीकडेच ठे वून येथील एिाद्या व्दीपद मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या राशीला
येऊन त्यांस पीडा दे ण्यास समथष होतात हें कसें ?

जोतीरार्.उ.—अहो ! त्यांच्या या र्ूमंडळावरील चतुष्पास र्ाऊबंदांस म्हणजे बैलांस जन्म दे णारया

गायांसह में ढयांस अघोरी आयषर्ट ब्राह्मण त्यांस िाण्याच्या तनसमत्तानें यज्ञांमध्ये त्यांचा बुक्यांनीं
वध करुन त्यांचें मांस जरी ते गगधाडासारिे िात होते, तरी त्यांच्यानें त्यावेळीं आयषर्ट
ब्राह्मणांचें कांहीं नुकसान करवलें नाही; तथावप हल्लींचा सत्ययुगांत जर गाया मेढयांस

ईश्वरकृपेनें वाचा फुटली असती, तर त्यांनीं धत
ू ष आयाांतील ग्रंथकारांची नाकें ठें चण्यास कधींद्रह
मागें पुढें घेतलें नसतें .

बळर्िंत.प्र.,--तथावप आयाांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते आकाशांतील तारयांच्या संबंधानें मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या
जन्मवेळेवरुन त्यांच्या नांवांचीं मूळाक्षरें काद्रढतात आणण त्या मूळाक्षरांवरुन त्यांच्या जन्मपबत्रका
वतषववतात आणण त्यांमध्यें त्यांस पुढें होणारे लार्ाववर्यीं व त्यांस पुढें येणारया संकटांववर्यीं

र्ाकीत सलहून ठे वतात, याववर्यीं येथें थोडासा उलगडा करुन प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—आकाशामध्यें सत्ताववस नक्षत्रें आहे त, त्यांपैकीं येथें मानव स्त्रीपरु
ु र्ांच्या मूळच्या
नांवाचा ससद्धांत ससद्ध करण्याकररतां या प्रसंगीं सत्ताववस नक्षत्रें आणण बारा राशींचीं नांवें

कामापरु तीं घेतों. तीं अशीं: नक्षत्रें —अस्श्वनी, र्रणी, कृततका, रोद्रहणी वगैरे; आणण राशी—मेर्,,

वर्
ृ र् वगैरे. आतां प्रत्येक द्रदवशीं एक नक्षत्र असतें . त्याचे वेळचे चार र्ाग करुन त्या प्रत्येकांस
पद्रहलें, दस
ु रें वगैरे चरणें म्हणतात. प्रथम स्त्री अथवा परु
ु र् यांचा जन्म अस्श्वनी नक्षत्राच्या

पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें चु होतें.दस
ु रया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव चे होतें. ततसरया
चरणांत झाला तर त्याचें नांव चो होतें आणण चववीया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ली होतें .
र्रणी नक्षत्राच्या पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ली होतें . दस
ु रया चरणांत झाला, तर
त्याचें नांव लू होतें, ततसरया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव ले होतें आणण चववीया चरणांत

झाला, तर त्याचें नांव लो होतें . कृततका नक्षत्राच्या पद्रहल्या चरणांत झाला, तर त्याचें नांव आ

होतें . दस
ु रया चरणांत झाला, तर त्याचें नांव इ होतें इत्याद्रद. यावरुन मानव स्त्री-पुरुर्ांचा जन्म
होतांना त्यावेळीं नक्षत्राचें कोणते चरण होते, म्हणून समजणारे लोक फारच ववरळ. त्यांतून

नक्षत्रांचें पद्रहले व दस
ु रे चरणांचा संधी होतांना एक शतांश तनसमर्ाची घालमेल झाल्याबरोबर

चेयाची-चू आथवा चय
ू ाची-चे होण्याचा संर्व आहे . त्याचप्रमाणें अस्श्वनीचीं चार चरणें , र्रणीचीं

चार चरणें आणण कृततकाचें पद्रहलें चरण. असे एकंदर सवष नऊ चरणें समळून एक मेर् रास होती.
आतां मेर् व वर्
ृ र् राशीचा संधी होतांना एक शतांश तनसमर्ाची त्यांच्यामध्यें घालमेल

झाल्याबरोबर, वर्
ृ र् राशीचा मेर् रास अथवा मेर् राशीचा वर्
ृ र् रास होण्याचा संर्व आहे . त्या
सवाांवरुन मानव स्त्री-पुरुर्ांचा जन्म होतेवेळीं घंगाळाच्या पाण्यांत वाटी टाकून घटका पाहाणारे

फारच थोडे; परं त वांव अथवा कासरयानें सूयष अथवा एिादा रात्रीचा तारा मोजणारें बहुत
सांपडतील यावरुन आयाांतील ग्रहशास्त्रवेत्ते मुली-मुलांच्या जन्मपबत्रका कोणत्या तरहे नें वतषववतात,
याववर्यीं आपणांस िासा अनुर्व असेलच यासशवाय आपण प पेशवे सवाई माधवराव यांची
जनर्पत्ररका वाचन
ू पहा, म्हणजे आयषजोशांची ठकबाजी तुमच्या सहज लक्षांत येईल.

बळर्िंतरार्.प्र.—बरें सुचलें कांहो ! मानव स्त्री-पुरुर् बालकांनीं आपल्या मातेच्या उदरीं जन्म

पावलेल्या वेळेववर्यीं आयष गह
ृ शास्त्रवेत्यांनीं ठरववलेल्या मताप्रमाणें आपण प्रततपादन केलें , हें

आपण ठीक केलें . परं तु एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर् आपल्या मातेच्या उदरांत असतां त्यांच्या
सातव्या मद्रहन्यांत कां आठव्यांत कां नव्या मद्रहन्यांत, ते साक्षात सजीव प्राणी होऊन त्यांचे
जन्म पावण्याची ती मुख्य वेळ म्हणावी, अथवा मातेच्या उदराबाहे र पडल्यावर त्यांचे जन्म

पावण्याची मुख्य वेळी म्हणावी, या दोहोंपैकीं कोणती मुख्य वेळ िरी आहे ? याववर्यीं नीट
उलगडा करुन संगाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—याववर्यीं आयाांतील ग्रहशास्त्रेवत्यांनीं या कामीं केवळ आपली पोटें जाळण्याकररतां
ज्योततर्शास्त्रांत हें मनुःकस्ल्पत थोतांड उर्े केलें आहे , कारण मानव स्स्त्रयांच्या उदरांत अथवा
उदराबाहे र आलेल्या बाळकांची मुख्य जन्म काळांच्या दोन्ही वेळा नव्हे त. परं तु स्त्री-पुरुर् जेव्हां
एकांत स्थळीं रर्तात, तेव्हां स्त्रीच्या उदरांत मानव पुरुर् आपल्या स्वतुः स्वयंर्ू अवताराचें

बीजारोपण कररतों. याववर्यीं आयाांतील गह
ु र्ांपासन
ू त्यांच्या रमण्याच्या
ृ शास्त्रवेत्यांनीं स्त्री-परु
वेळकाळांची नीकी बरोबर माद्रहती काढून जर त्यांनीं जन्मपबत्रका करण्याची वद्रहवाट घातली
असती, तर त्या सवाांस गमतीकररतां या प्रसंगीं बरें म्हटलें असतें .

बळर्िंतरार्.प्र.—मानव परु
ु र् जेव्हां आपण स्वतुः स्त्रीच्या उदरांत अवतार धरण कररतो, तेव्हां तो

आपल्यासारिा मानव परु
ु र् न जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा पाळीपाळीनें स्त्री अथवा परु
ु र् होऊन

जन्म पावतो, याववर्यीं आपणा सवाांच्या तनसमषकानें आपल्या हातांत कोणती ककल्ली ठे वली आहे ,
ततचें आपण कृपा करुन जर येथें थोडेसें प्रततपादन कराल, तर आपले एकंदर मानवप्राण्यांवर मोठे
उपकार होणार आहे त.

जोतीरार्.उ.—आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें तनमाषण केलेल्या एकंदर सवष प्राणीमात्रांसह मानव
पुरुर्, जेव्हां आपण स्वतुः स्त्रीच्या उदरांत अवतार धारण अररतो, तेव्हां ते आपल्यासाररिा मानव
पुरुर् होऊन न जन्मतां, तोच नेहमीं अथवा पाळीपाळीनें स्त्री अथवा पुरुर् होऊन जन्मतो.

याप्रीत्यथष आपल्या सवाांच्या तनमीकानें आपल्या हातांत कोणती ककल्ली ठे वली आहे , याववर्यीं
प्रततपादन करण्याचें हें स्थळ नव्हे व तसें केल्यानें हा ववर्य येथें ववनाकारण फुगून त्याचा माझ्या
अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि बांधवांसह इतर मानव वाचकांस वाचण्याचा किंटाळा येणार आहे . या

र्यास्तव आपणा सवाांच्या तनमीकाच्या सत्तेनें दस
ु रया एिाद्या प्रसंगीं याचें पथ
ृ क, मला सववस्तर
वववेचन कररतां येईल.

जनर्

लक्ष्र्ि र्िाजी.प्र.—या जगांत मानव स्त्री-पुरुर्ांस कन्या अथवा पुत्र झाल्याबरोबर त्यांस कसें
वाटतें ?

जोतीरार्.फुले.उ.—मानव स्त्री-पुरुर्ांस कन्य अथवा पुत्र झाल्याबरोबर त्यांस आनंद होऊन उल्हास

वाटतो िरा, परं तु ही त्यांची सवषथव
ै चूक आहे . स्त्रीनें अथवा पुरुर्ानें पूवी कमववलेल्या दग
ु ण
ूष ांचा
त्यांनीं समूळ जर पररत्याग केला नाहीं, तर त्याजपासून जन्म पावलेल्या कन्या-पुत्रांचा शेवट
त्यांच्या सहवासानें फारच वाईट होणार आहे .

लक्ष्र्ण.प्र.—मानव माता-वपत्यांस मूल जन्मल्याबरोबर त्यांनीं आपल्यांतील पूवीं असलेल्या

दग
ु ण
ूष ांचा जर समूळ पररत्याग केला नाहीं, तर त्यापासून त्यांच्या कन्या-पुत्रांचें नुकसान होणार तें
कोणतें ?

जोतीरार्.उ.—कारण आपणा सवाांच्या तनमीकानें मुख्य स्त्री व पुरुर्ांस अततपववत्र व अततकोमल
तनमाषण केलें आहे , हें त्यांच्या मुिचंिावरुन सहज ससद्ध कररतां येतें. यास्तव मानव

मातावपत्यांमध्यें पूवी असलेला चोरी करण्याचा धंदा ते जर जागत
ृ ठे वतील, तर त्यांच्या कन्यापुत्रांच्या सदगुणी होण्यास फारच अडचणी सोसाव्या लागतील. यास्तव एकंदर सवष मतावपत्यांनीं

आपल्यास कन्या अथवा पुत्र झाल्याबरोबर आपल्यांतील पूवींच्या दग
ु ण
ूष ांचा सवोपरी त्याग करुन

आपण स्वतुः शुगचर्त
ूष होऊन आपल्या कन्या-पुत्रांस सत्य सदाचरणरुपी र्िंगलस्िाि जर घालणार
नाहींत, तर त्यांस लक्षावधी पाण्याच्या आंघोळी घातल्यानें काय होणार आहे ! व अशा तरहे चें

मातावपत्यांनीं स्वतुः सत्यसदाचरणावें मंगलस्नान करुन आपण स्वतुः आपल्या कन्या-पत्र
ु अज्ञानी
अर्षकांत सत्य मागाषवर लावण्याववर्यीं जर प्रयत्न केला, तर त्यांचीं मल
ु ें एकंदर सवष मानव

स्त्रीपरु
ु र्ास तनुःसंशय वप्रय होतील. मल
ु ांचा अथवा मल
ु ींचा जन्म झाल्याबरोबर त्यांच्या कुळांत जो
सत्यदात्यांनीं चब
ंु न घेऊन एकंदर सवष इष्ट-समत्रांसह कुटुंबांतील स्त्री-परु
ु र्ांनीं शांतपणें सत्यास

जीवीं धरुन आपण सवाांच्या तनमाषणकत्याषच्या कृपेववर्यीं मंजळ
ु स्वरानें गायन करुन एकंदर सवष
मानवांतील अंध पंगू जनांस आपल्या शक्तीनुसार साह्य दे ऊन सवाांनीं उल्हास आणण आनंद
करावा.

कनया अर्र्ा पुर यािंचे िािंर्ाचा सिंस्कार,

अनिाचा सिंस्कार आणण शाळे चा सिंस्कार.
यशर्िंत जोतीरार् फुले.प्र.—कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्कार केव्हां करावा ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—कन्या असल्यास ततच्या नांवाचा संस्कार बाराव्या द्रदवशीं करावा व
पुत्र असल्यास त्याच्या नांवचा संसकार तेराव्या द्रदवशीं करावा.

कन्या अथवा पुत्र यांच्या नांवाचा संस्कार करण्याच्या पूवीं मानव मातावपत्यांनीं त्यांच्या

मुलाचा जन्म होतांच त्यांच्यामध्यें पूवींच्या दग
ु ण
ुष ाचा पररत्याग करीन, म्हणून जो त्यांनीं संकल्प
केला होता, तो त्यांनीं मनीं दृढ धरुन, आणण आम्ही उर्यतां कोणत्याही मानवप्राण्यांचा व्दे र्
करणार नाहीं आणण सवाांबरोबर बद्रहण-र्ावंडांप्रमाणें प्रीतत करण्यांचा तनश्चय करुन मुलांस

तेलाभ्ट्यंग करुन स्नान घालून वस्त्रें घालवींत. मातावपत्याच्या सद्गुणासशवाय मुलांच्या अंगावर

रुपें , सोनें, रत्नें वगैरयांचा कोणत्याच प्रकारचा मौल्यवान धातु, मौलीक दगडांचे अलंकार नसावेत,
कारण त्यांच्या अलंकारापासून मुलांच्या स्जवास गधका मात्र आहे , परं तु सद्गुण अलंकारापासून
मुलांसह एकंदर सवष मानवांस सुजानासररिा लार् होणार आहे . घरांतील स्स्त्रयांनीं पुरुर्ांच्या

सल्ल्यानें मुलांच्या नांवाचा संस्कार करुन त्यास पाळण्यांत घालून तनमीकाची आर्ार स्तुतत गावी.
मुलाच्या मातुश्रीच्या स्तनांत दध
ु पुते असल्यास मुलास सहा मद्रहन्यांच्या आंत कोणत्याद्रह
प्रकारचा अन्नसंस्कार करु नये.

कन्येस अथवा पुत्रांस थोडें थोडें बोलतां येऊं लागल्याबरोबर, तींच त्यांना त्यांच्या आईनें

स्वतुः लहान लहान वाक्यें त्यास बोलावयास लावून त्यांजकडून मूळाक्षरें मात्र िेळतां िेळतां पाठ
लरवावींत. पुढें पाचवें वर्ें लागतांच त्यांस शाळें त पाठववण्याची सुरवात करावी. पंतोजी मात्र
कळवळ्याचा असून तो भाडोरी स्र्ार्वसाधू र् आपर्तलबी कत्ल्पत धर्ावसभर्ािी िसार्ा.
लग्ि

गणपतरार् दयावजी र्ोरात, पेनशिर.प्र.—लग्न म्हणजे काय ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—आपल्या सवाांच्या तनमाषणकत्याषनें जेवढे म्हणन
ू प्राणीमात्र तनमाषश केले
आहे त, त्यांतन
ू मानव स्त्री-परु
ु र्ांस एक तरहे ची सारासार ववचार करण्याची मात्र बवु द्ध म्हणजे
अक्कल द्रदली आहे व ते ततच्या योगानें एकंदर सवष मानवप्राण्यांस कांहीं अववचारी दांडग्या

लोकांस कलह करीतां येऊं नयें, म्हणन
ू सवाांनम
ु तें असें ठरलें असावें कीं, हरएक मानव परु
ु र् व
स्त्री हे उर्यतां मरे तों-पावेतों एकमेकांचे साथी व साह्यकारी होऊन एकगचत्तानें वतषन करुन

त्यांनीं सुिी व्हावें, म्हणून जी कांहीं परस्परांशीं कबुलायत करण्याची वद्रहवाट घातली आहे , त्यास
लग्न म्हणतात.

गणपतरार्.प्र.—मानव कन्यापुत्रांनीं कोणत्या गुणांवरुन एकमेकांशीं लग्न लावावें याववर्यीं कांहीं
तनयम असल्यास आम्हांस कळवाल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—मानव कन्यापुत्रांनीं एकमेकांशीं कोणत्या गुणांवरुन एकमेकांबरोबर लग्न लावावें ,

याववर्यीं कांहीं तनयम नाहीत—ककत्येक कन्येंचीं माता-वपतरें आपली कन्या कांहीं द्रदवस िाईल,
वपईल, लेईल, नेसेल आणण मजा मारील, या आशेनें ततची संमती घेतल्यासशवाय तीस श्रीमंताची
सून करुन दे तात. ककत्येक पुत्रांची माता-वपतरें आपला पुत्र कांहीं द्रदवस िाईल, वपईल, लेईल,

नेसेल आणण मजा मारील, या आशेनें त्याचीं संमती घेतल्यासशवाय त्यास राजेरजवाडे यांचा जावई
करुन दे तात. ककत्येक कन्या तरुण मुलांच्या कुस्वरुपाची परवा न कररतां, त्याच्या फक्त शौयाषवर

र्ाळून त्यास आपला पतत कररतात. ककत्येक पुत्र तरुण मुलींच्या दष्ु ट स्वर्ावाची परवा न करीता
ततच्या फक्त दे िणेपणावर र्ाळून तीस आपली पत्नी करीतात. यावरुन कन्या-पुत्रांनीं आपल्या
माता-वपत्यासह वडील धाकुटे इष्टसमत्रांचा सल्ला घेऊन त्यांनीं स्वतुः मागें पुढें पाहून सारासार
ववचार करावा आणण वधू अथवा वराच्या मता-वपत्यांच्या गह
ृ ीं अथवा सत्यशोधक समाजगह
ृ ांत

वधव
ू रांनीं एकमेकांसमोर आसनावर बसून अथवा उर्े राहून मानव पंचासमक्ष पुढें द्रदलेल्या
आपआपल्या प्रनतज्ञािंदाखल मंगळाचा स्वतुः अनुिमानें उच्चार करुन लग्न लावल्याबरोबर आपल्या
सवाांच्या तनमीकास परमानंद होणार आहे .

॥ र्िंगलाष्टक ॥

(र्र)
दे र्ाचे नियर्ा प्रर्ाण धरुनि चाले तुझें कूळ गे ॥

सत्यािें अर्ध्यािंत श्रेष्ठ असशी तसेचहह त्र्त्सगे ॥
अज्ञानया सर्द्दत्ष्टिें सशकवर्शी, तूिं ज्ञाि त्या दावर्शी ॥
प्रीतीिें र्ररतों तल
ु ा अत्ज तझ
ु ी ऐकूि ककती अशी ॥
शभ
ु र्िंगल सार्धाि ॥ १ ॥
(र्ध)ु

र्ािीशीिं जरी त्र्ािं हदलें अिहु दिीिं, कत्याव सर्ाधािसें ॥

आम्हािं सर्व त्स्रयािं असे बहु वपडा, हें िेणशी तू कसें ॥
स्र्ातिंत्र्यािुभर्ाची ओळख आम्हािं, झाली िसे र्ािशीिं ॥

यासाठ िं अधधकार दे सशल त्स्रयािं, घे आण त्याची अशी ॥
शुभर्िंगल सार्धाि ॥ २ ॥
(र्र)
स्र्ापाया अधधकार र्ी झटतसें, या बायकािंची सदा ॥
खचावया ि र्िीिं र्ी भीिं ककर्वपही, सर्वस्र् र्ाझें कदा ॥
र्ािीतों सकला त्स्रयािंस बहहणी तूिं एकली र्त्त्प्रया ॥
कत्यावचें भय र्ी र्िािंत तुजला, ठे र्ीि पोसार्या ॥
शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ३ ॥
(र्ध)ु

बिंधर्
ु त्र्जला सर्स्त असती, त्र्हदभनि जे कीिं िर ॥
आज्ञाभिंग तुझा कररि ि कदािं, र्ी सत्य कत्यावर्र ॥
ठे र्ोिी अर्घाधच भार झटूिं या, लोकािं कराया हहता ॥
हाताला धरुिी तुला र्ररतसें, सर्ाांपुढें र्ी अतािं ॥
शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ४ ॥

सत्यपाळक स्री-पुरुषािंचा आशीर्ावद

आभारा बहु र्ानिजे आपसु लया, र्ाता-वपत्यािंचे सदा ॥
सर्रािंचे तर्
ु च्या, तसेच असती जे इष्ट त्यािंचे र्दा ॥

र्द्ध
ु ा, वर्द्या तया सशकर्ा ॥
ृ ािं पिंगु सहाय द्या र्सु लर्ल

हषे र्त्ृ ष्ट करा फुलािंधच अर्घे, टाळी अतािं र्ाजर्ा ॥

शुभर्िंगल सार्धाि ॥ ५ ॥
र्र (शपर्)

आजपासून मी तुला माझी र्ायाष कबूल करुन, मानव पंचांसमक्ष मी अशी प्रततज्ञा करतों

कीं, आजपासून मी मनीं कोणत्याद्रह प्रकारचा कुतकव न धरुन एक क्षणर्रदे िील तुझ्याबाहे र

जाणार नाहीं; म्हणन
ू आपल्या सवाांच्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरुन प्रततज्ञा
कररतों.

र्धु (शपर्)

आजपासन
ू मी तल
ु ा माझा भ्रतार कबल
ू करुन, मानव पंचांसमक्ष मी प्रततज्ञा कररतें , ती

अशी कीं, आजपासन
ू मी मनीं कोणत्याही प्रकारचा कुतकव ज धरुन एक क्षणर्रदे िील तझ्
ु याबाहे र
जाणार नाहीं; म्हणून आपल्या सवाांच्या उत्पन्नकत्याषसद्रहत आपल्या कुळस्वामीस स्मरुन प्रततज्ञा
कररतें .

शेवटी वधू-वरानें सवष इष्टसमत्रांच्या र्ेटी घेतल्यानंतर वर-वधन
ु ें मोठ्या आनंदानें

कोणत्याद्रह धमाषची अथवा दे शाची आवडतनवड न कररतां एकंदर सवष मानवबंधत
ूं ील पोरक्या मुलीमुलांस व अंध-पंगूस आपल्या शक्तीनुसार दानधमष करीत आपल्या घरीं अथवा गांवीं जावें .
दष्ु टाचरण

लक्ष्र्ण र्ािाजी पाटील, र्गर.प्र.—आपण सवाांच्या तनमीकानें एकंदर सवष प्राणीमात्रांस उत्पन्न
करतेवेळीं फक्त मानव स्त्री-पुरुर्ांस सारासार ववचार करण्याची बुवद्ध दे ऊन, त्यांस अततपववत्र केलें
आहे , असा जर तुमचा ससद्धांत आहे , तर त्या जगामध्यें कांहीं मानव स्त्री-पुरुर् दष्ु टाचरणी कसे
झाले ?

जोतीरार्.उ.-एकंदर या सवष पवी
ृ वीच्या पष्ृ ठर्ागांवरील कांहीं मानव स्त्रीपुरुर् आळशी झाल्यामुळें ते
दष्ु टाचरणी झाले.

लक्ष्र्ण.प्र.—याववर्यीं आपण जर एिादें साक्षात उदाहरण द्याल, तर एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांवर आपले मोठे उपकार होतील.

जोतीरार्.उ.—प्रथम, त्या आळशी मानव स्त्री-पुरुर्ांनीं आपल्या शेजारयापाजारयांस ववचारल्यावांचन
ू ,
त्यांच्या वस्तु जेव्हां चोरुन नेऊं लागले; तेव्हां एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर्ांस आपआपल्या
शेतमळ्यांतील वगैरे बाहे रचीं कामें करावयास जाण्याच्या पूवी प्रत्येक घरवाल्यास त्यांच्या

कुटुंबांतील एिादा कामकरी घरीं ठे वून, आपआपल्या घरांची रिवाली करण्याची अडचण पडूं

लागली; व ही गैरसोय दरू करण्याकररतां कांहीं मानव कारागीर एकंदर सवष जगांतील मानवास

द्रहतावह होऊन, त्यांच्या उपयोगीं पडण्याजोगत्या वस्तु तयार करण्याचें काम एके बाजूला सोडून,
ते लािो रुपयांच्या ककंमतीचीं नानातरहे चीं कुलपें करण्यांच्या कामीं गुंतले. यामुळें एकंदर सवष

जगांतील मानव स्त्री-पुरुर्ांच्या वेळेच्या व िव्याच्या सबंधानें त्यांचे ककती नुकसान झालें ; व हल्लीं
होत आहे , याववर्यीं माझ्यानें अनुमान करुनसुद्धां सांगवत नाहीं.

लक्ष्र्ण.प्र.—असो-परं तु एकंदर सवष मानव स्त्री-पुरुर्ांनीं आपआपल्या घरांतील सामानाच्या

बचावासाठीं कुलपें िरे दी करुं लागल्यामुळें त्यांच्या घरांतील सवष वस्तु सुरक्षक्षत राहून ते सुिी
झाले असतील काय ?
जोतीरार्.उ.—अरे , हे संवयीनें बनलेले अट्टल चोर मानव कारागगरांच्या कुलपी अटकार्ला कोठूि

सभणार ! परं तु त्यांपैकीं, ( स्स्त्रयांसशवाय ) कांहीं एक मानव परु
ु र् चोरांनीं स्जवावर उदार होऊन
एके द्रठकाणीं जमन
ू त्यांनीं आपल्या तोंडाला काळें लावन
ू त्याला चन्
ु याच्या पांढरया द्रठपक्यांनीं
साजरें करुन, एका हातांत टें र्े आणण दस
ु रया हातांत नागव्या तलवारी घेऊन रस्तोरस्तीं सराटे

पसरून लोकांस मारण्याकररता दगडांचे जागोजाग लहान लहान ढीग करीत. आणण एकंदर सवष
गावकरयांची पवाष न कररतां त्यांच्या समक्ष तनलषज्ज होऊन “ हरहरर्हादे र् ” अथवा “ दीिदीि ”
म्हणण्याच्या नादांत सधन मानव स्त्री-पुरुर्ांच्या घरांवर दरवडे घालून त्यांचीं जबरीनें कुलपें मोडून
त्यांचीं घरें लुटून नेऊं लागले.

लक्ष्र्ण.प्र.—यावरुन गांवकरी लोक पुढें काय करुं लागले ?

जोतीरार्.उ.—गावांत दरवडे पडूं लागल्यामुळें ककत्येक िेड्यापाड्यांसह एकंदर सवष गावकरयांनीं

आपआपल्या स्वतुःच्या तनवाषहांचीं कामें एके बाजूला सोडून, एकंदर सवष गावांतील मानव स्त्री-

पुरुर्ांनीं एकत्र होऊन, त्यांनीं आपल्या डोक्यांवर कन्हत कुन्थत गचिलमातीच्या टोपल्या वाहून,
एकंदर सवष गांवार्ोंवतालीं गांवकूस बांगधले; आणी त्याला जागोजाग मोठमोठाले दरबाजे लावून
त्यांच्या संरक्षणाकररतां आपसांतच वगषणी जमा करुन ते वेसकरांस वेतन दे ऊं लागले.

लक्ष्र्ण.प्र.—यापुढें दरवडेिोर आपला पररणाम कोणत्या थरास लाववतात, याववर्यीं आपल्यास
ववचारण्याचा त्रास जरी दे त नाहीं, तरी तत
ू ष असें ववचारतों कीं, मूळ मानव स्त्रीपुरुर्ांत चोर
कोणाच्या हयगयीनें तनपजलें ?

जोतीरार्.उ.—कुटुंबातील मुख्य माता अथवा वपता; गावांतील मुख्य पाटलीण अथवा पाटील;

दे शांतील मुख्य दे शमुिीण अथवा दे शमुि; पवी
ृ वीवरील मुख्य महाराणी अथवा महाराजा, या सवष

मुख्य अगधकारयांत सत्यपाळकपणाची मुळींच कळकळ नसल्यामुळें ते आपल्या ताबयांत असलेल्या
मुलीमुलांवर चांगली चौकशी न ठे ववतां त्यांस उनाड होऊं दे तात आणण त्यांस योग्य वेळीं योग्य
सशक्षण दे ण्याची हयगय कररतात. त्यामुळें एकंदर सवष जगांत चोरया वगैरे सवष प्रकारच्या दष्ु ट
आचरणांचा फैलाव झाला व होतद्रह आहे .

लक्ष्र्ण.प्र.—यास्तव या बसलस्थानावरील मुख्य महाराणी आईसाहे ब सरकारांनीं आपल्या ताबयांत

असलेल्या प्रजेच्या कन्यापत्र
ु ांस आळशी होऊं न दे तां, त्यांस योग्य वेळीं योग्य सशक्षण द्यावें. तें

कोणतें कीं, जेणेंकरुन एकंदर सवष बसलस्थानांत चोरी वगैरे सवष प्रकारच्या दष्ु ट आचरणांच फैलाव
झाला आहे , त्याचें तनवषश होईल.

जोतीरार्.उ.—अरे बाबा, आपल्या राणीसाहे ब या बअसलस्थानांतील एकंदर सवष शेतकरी लोकापासून

जेवढी म्हणून करपट्टी घेतात, ततचें नांवसुद्धां मी येथें घेत नाहीं. परं तु मी तुला असें ववचारतों कीं,
या आपल्या कनवाळू महाराणी आईसाहे ब बसलस्थानांतील अज्ञानी शेतकरी लोकांपासून जेवढा

म्हणून लोकलफंड सक्तीनें वसूल कररतात, तो सवष शूिाद्रद अततशूि शेतकरयांच्या मुलांकररतां

शाळा घालन
ू त्या शाळे त त्यांस शेतकीसह तत्संबंधी सवष. प्रकारच्या ववद्या सशकववण्याच्या कामीं,
येथील एकंदर सवष कृबत्रमी, ढोंगी, धमषलंड आणण बंडिोर र्टपांड्यासह पेशव्यांच्या जातीचे, जे
आपल्यासच श्रेष्ठ मानन
ू इतर मानवास तच्
ु छ मातनतात, अशांवर र्रं वसा न ठे ववतां फक्त

यरु ोवपयन कामगारांच्या व्दारें िचष केल्याबरोबर त्या शाळांपासन
ू शेतकरयांत हल्लींपेक्षां ज्यास्ती
चोर तनपजतील, असें तल
ु ा वाटतें काय ?

लक्ष्र्ण.प्र.—िरोिर सरकारानें सदरीं सलद्रहलेल्या लोकांच्या, पंतोजीच्या जाग्यावर जर नेमणक
ु ा
शेतकरयांच्या शाळांत केल्या नाहींत, तर मात्र पूवीप्रमाणें त्यांच्यांत चोर होणार नाहींत व ते

तनरं तर उद्योग झाक्यामळ
ु ें त्यांच्यात जास्ती सदगुणी तनपजतील आणण ते आयषर्ट्ट फडक्या

चोरासारख्यांच्या नादीं न लागतां, आपल्या सरकारास कोणत्याच प्रकारची तोशीस न लाववतां ते
मोठ्या उल्हासानें जास्ती करपट्टी दे ण्यास समथष होतील, असें मी प्रततज्ञेनें सांगतों. परं तु आपल्या
सरकारानें बसळस्थानांतील शेतकरयांच्या शाकांसशवाय दस
ु रया कोणत्या लोकांकररतां आणिी शाळा
घालाव्यात ?

जोतीरार्.उ.—आपल्या कनवाळू सरकारानें या बसळस्थानांतील शेतकरयांच्या शाळांसशवाय तघसाडी,
ं ी वगैरे कारागगरांच्या मुलांकररतां
लोहार, बटई-सुतार-कढई-चांर्ार-सोनार-तांबट-साळी-सशप
तनरतनराळ्या शाळा घालून त्यांमध्यें त्या सवाांच्या कसबांसंबंधीं सवष प्रकारच्या ववद्या

सशकववण्याच्या कामीं थोडा थोडा िचष केल्याबरोबर त्या सवष शाळांत सशकलेलीं कारागगरांचीं मुलें
फारच थोडीं चोर तनपजतील, असें मी िात्रीनें सांगतों.

लक्ष्र्ण.प्र.—एकंदर सवष बसलस्थानांतील कारागगरांच्या मुलांसाठी शाळा घालण्याकररतां आपल्या
सरकारानें रयतेच्या कोणत्या फंडातून िचष करावा ? कारण, कारागीर लोक शेतकरयांसारिा
सरकारास लोकल फंड दे त नाहींत.

जोतीरार्.उ.—असें जर आमच्या सरकाराचें म्हणणे आहे , तर त्यांत त्यांची थोडींसी गैरसमज आहे
असें म्हटले पाद्रहजे; कारण त्यांनीं पाद्रहजे असल्यास शेतकरयांपासून वसूल केलेल्या करपट्टीच्या
रॉयलफंडांतून थोडासा पैसा िचष करुन कारागीर लोकांच्या मुलांकररतां शाळा घातल्याबरोबर ते
यूरोप व अमेररका िंडांतील कारागगरांसारिे थोड्या ककंमतींत नांगर, कुळव, पार्ारी, कोळपी,
काढणी व मळणी वगैरे नानाप्रकारचीं यांबत्रक आऊतें लागोपाठ सहज शेतकरयांसाठीं जेव्हां

करतील, तेव्हां शेतकरी लोक आपल्या सरकारास जास्ती कर दे ण्यास सहज समथष होतील. यामळ
ु ें

एकंदर सवष बळीस्थानांतील क्षबत्रयांसह सरकारचा बोलबाला होऊन त्याची या जगांत अगाध ककती
होईल.
लक्ष्र्ण.प्र.—सरकारानें एकंदर सवष शेतकरयांसह कारागीर लोकांकररतां शाळा घातल्या आणण त्यांनीं
आपआपलीं मुलें धत
ू ष आयष पुराणणकांच्या गचथावणीवरुन त्या शाळें त सशकण्याकररतां जर पाठववलीं
नाहींत, तर येथें आपल्या सरकारानें काय उपाय करावा ?

जोतीरर्.उ.—एकंदर सवष अज्ञानी शेतकरयांसह कारागगरांनीं आपआपलीं मुलें त्यांच्या शाळें त हट्टानें
जर पाठववलीं नाहींत; तर सरकारानें असल्या हे कड लोकांचीं मल
ु ीमल
ु ें शाळें त सशकण्याववर्यीं

बेलाशक सक्तीचा कायदा करावा आणण सरकारी सत्यपाळकांकडून त्या सवष लोकांस असा बोध

करावा कीं, तम्
ु ही आपलीं मल
ु ें जर आपआपल्या शाळें त पाठववलीं नाहींत, तर तीं मल
ु ें आळसामळ
ु ें
उनाड होतील आणण आपलीं पोटें जळण्याकररतां तीं चोरया करुं लगतील; यामळ
ु ें त्यांस

सक्तमहुरीची सशक्षा दे ऊन त्यांच्या पायांत बबड्या घालन
ू त्यांच्या संरक्षणासाठीं सरकारास
िबरदारी ठे वावी लागेल. तशींच तम
ु चीं मल
ु ें आळसामळ
ु ें अट्टल चोर झाल्यावर शेजारयांच्या घरांवर
दरवडे घालून त्यांस जर जिमा करतील, तर सरकारास त्यांस काळ्या पाण्याच्या सजा द्याव्या
लगतील आणण त्याप्रीत्यथष सवष िचष सरकारी िात्यांतून करावा लागेल. तशींच तुमचीं मुलें

आळसामुळें तनसंग बंडिोर होऊन प्रांतांतील गावें लुटतांना तेथील कांहीं घरें जाळून लोकांची
िन
ू िराबी करतील, त्यांचा

जीजवस्तूसह िव्याची नुकसानी करुन त्यांच्या बायापोरांस

तळतळायास लावतील—आणण तेथील एकंदर सवष व्यापारधंद्यांची अव्यवस्था जर करतील, तर

सरकारास त्यांतील ककत्येक बंडिोरांस तोफेच्या तोंडी दे ऊन बाकीच्यांस फाशीच्या सशक्षा द्याव्या
लागतील व त्या सवाांप्रीत्यथष सरकारास जेव्हां पोलीस ठे वण्याचा प्रसंग येईल; तेव्हां त्या सवष
िचाषचा बोज्या तुम्हां सवष शेतकरयांसह कारागगरांसह सोसावा लागेल. इतकेंच नव्हे परं तु, तुमचीं
मुलें चोर, दरवडेिोर आणण बंडिोर झाल्यामुळें सरकार त्यांस सशक्षा दे ऊन त्यांची रस्तोरस्तीं

जेव्हां गधंड काढील, तेव्हां तुम्हां त्या बंडिोरांच्या आईबापांस लज्जेस्तव परांगदा होऊन आपलीं

तोंडें काळीं करावीं लागतील आणण तुमच्या तनरागश्रत अबला सुनाबाळांस शोकसमुिांत गटं गळ्या

िाव्या लागतील—तुमच्या र्ाऊबंदांच्या मुिाला काळीर्ा लागून तुमच्या सोयरयाधायरयांचा कोणी
आदरसत्कार करणार नाहींत आणण तुमच्या इष्टसमत्रांस लज्जा प्राप्त होऊन त्यांस चारचौघांत

िालीं माना घालाव्या लागतील. त्याचप्रमाणें तुम्हीं आपलीं मुलें आपल्या शाळें त जर पाठववलीं

नाहींत, तर ती उनाड होऊन, वयांत आल्याबरोबर काळ्या कृष्णासारिे निलवज्ज होऊन व्यसर्चार
करुं लागल्यामुळें ते सवष, स्वर्ावानें सदाचारी लोकांच्या ततरस्कारास पात्र होतील आणण

त्यांच्यासाठींएकंदर सवष लोकांत तुंबल हाणामारया, ठोकाठोक्या, िन
ू िराबया होऊं लागतील व

त्यांचा बंदोबस्त ठे वण्याकररतां सरकारास सशबंदी ठे वण्याचा जो कांहीं िचष पडेल, त्याचा बोजा
तुम्हां शेतकरयांसह कारागगरांच्या उरावर बसेल. त्याचप्रमाणें तुम्ही आपलीं मुलें आपआपल्या

शाळें त जर पाठववलीं नाहींत, तर तीं मल
ु ें वयांत आल्याबरोबर आपलीं पोटें जाळण्याकररतां धत
ू ष

आयषर्टांतील कृबत्रमी कज्जेदलाल कुलकण्याांच्या नादीं लागून गावांतील तनरपराधी सालस, भल्या
गह
ृ स्थांववरुद्ध िोट्या साक्ष दे ऊन त्यांजवर िोटे कागद करतील; आणण सरकाराववरूद्ध बनावट

छापील कागद व बनावट नोटा करुन अट्टल िोटें बोलणारे जेव्हां होतील, तेव्हां सरकारास त्यांचे
इनसाफ करण्याकररता पगारी न्यायाधीश नेमावे लागतील व त्या सवाांच्या िचष शेतकरयांसह
कारागगरं च्या बोडक्यावर बसेल. सारांश, एकंदर सवष जगांतील लोकांनीं आपआपल्या मुलीमुलांस
शाळें त घालवून त्यांस सत्यज्ञानववद्या द्रदल्याबरोबर सहजच ते सवष लोक सदगुणी झाल्यामुळें
कोणी कोणाच्या राष््ांवर िारया करणार नाहींत आणण यामळ
ु ें एकंदर सवष जगांत जागोजाग

शेतकरयांसह कारागगरांच्या तनढळाच्या घामाचें कोट्यावगध रुपये िची घालन
ू तनरथषक फौजफाटे
ठे वण्याचा त्या सवष सरकारांस प्रसंग येणार नाहीं, अशाववर्यीं बोध करा म्हणजे काम झालें.
लक्ष्र्ण.प्र.—कां हो तात्यासाहे ब-चोरापेक्षां जास्ती दोर्ी कोण आहे त ?
जोतीरार्.उ.—चोराच्या दोर्ांववर्यीं मी तल
ु ा पव
ू ी याच तनबंधांत कळववलें आहे . परं तु या पवी
ृ वीच्या
पष्ृ ठर्ागावर जे कांहीं लोक आपल्या द्रहतमतलबासाठीं नास्स्तक बनले आहे त, ज्यांनीं आपण

सवाांच्या तनमाषणकत्याषची उचलबांगडी करुन त्याच्याऐवजीं त्यांनीं परास्जत केलेल्या अज्ञानी लोकांचे
आपण स्वतुः अहं ब्रह्म अथवा र्ूदेव होऊन त्यांची तनवड करुन त्यांस तुच्छ मातनतात, अशा धत
ू ष
मतलबी लोकांच्या शाळें त सशकलेलीं ववव्दान मुलें अट्टल तनदष य चोर झालीं आहे त.

लक्ष्र्ण.प्र.—आतां येथें या तनदष य ववव्दान चोरांववर्यीं थोडें थोडें प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—अज्ञानी लाचर चोर पोटाकररतां चोरया कररतात; परं तु शाळें त सशकलेल्या नास्स्तक

चोरांपैकीं ककत्येक सरकारापासून दरमहाचे दरमहा पगारासह गाडीघोड्याबद्दल र्त्ते घेऊन सरकारचें
चाकर होतात; आणण सरकारची चाकरी इमानेंइतबारें न कररतां अज्ञानी रयतेचा न्याय कररतांना
त्यांजपासून लाचलुचपत िाऊन आपल्या घरोघर तेच तनलषज्जपणें पोकळ सोंवळे बनून लटकाच
आस्स्तकपणाचा डौल घासलतात.

लक्ष्र्ण.प्र.—अज्ञानी रयतेपासून लांच िाणारया तनलषज्ज सोंवळ्या चाकरास तूतष बीनर्ाड्याच्या
घरात मौजा मारण्याकररतां सोडून द्या, परं तु त्यांच्यातील ककत्येक लोक सरकारी कामगारांस
फसवून अज्ञानी लोकांत डौल समरववण्याकररतां सरकारापासून पगार घेतल्यासशवाय आनररी

माजीस्त्रेटाचे हुद्दे पतकररतात, याववर्यीं तुमचें काय मत आहे ?
जोतीरार्.उ.—--त्यांच्यापैकीं ककत्येकांस कामापुरती ववद्या नसन
ू त्याला जगाचा बबलकूल अनुर्व
नसतो—ज्याला मॅद्र्क्युलेशन पररक्षा कशाला म्हणावें , हें त्यांस मुळींच माहीत नसतें , असे

अजाणते ठोंबें केवळ बड्या घराण्यांतील सरदारांचे पुत्र असले, म्हणजे त्यांस ऑनररी मास्जस्त्रेटाचे
हुद्दे दे तात. अहो, यांतील ककत्येकांस आपल्या घरांतील प्रपंच व बायकापोरांची नीट व्यवस्था
ठे वण्याचे ज्ञान नाहीं, तर त्यांस अज्ञानी शूिबांधवांचा न्याय बरोबर कसा कररतां येईल ? जे
आपण आपल्या जातीचा पोकळ श्रेष्ठपणांचा तोरा समरववणारे असून, बाकीच्या एकंदर सवष

जातीच्या लोकांस नीच मानणारे असतात, त्या सवाांवरुन त्यांनीं नीच मानलेल्या एकंदर सवष
जातींच्या लोकांनीं त्यांच्या न्यायाच्या नावाने का सशर्गा करावा ?
लक्ष्र्ण.प्र.—ह्याचप्रमाणें पगार घेतल्यासशवाय सवष वद्ध
ृ पेन्शनर ववव्दान व कळचेटे कुळकण्याषसह,
ट, फ करणारे पाटील लोक लवादांचीं कामें कररतात, याववर्यीं तुमचें काय मत आहे ?

जोतीरार्.उ.—पांजरपुरयांतील जनावरांप्रमाणें सरकारी नोकरी करुन जीणष झालेले पेन्शनी लायक
लोकांसह कळचेटे कुळकणी ट, फ करणारया ठोंबया पाटलांत णिशांत घालून त्याची परवा न

कररतां जे एकंदर सवष लोकांस नीच मानन
ू आपल्या जातीच्या श्रेष्ठपणाचा ताठा समरववतात, अशा
जगमत्सरी लोकांपासन
ू अज्ञानी लोकांचा नीट इनसाफ होऊन त्यांचें कल्याण होणें , फारच कठीण.
लक्ष्र्ण.प्र.—त्याचप्रमाणें सरकारपासन
ू कांहीं वेतन घेतल्यासशवाय एकंदर सवष तरुण अथवा वद्ध
ृ

ववव्दान लोक म्यतु नससपासलटीचे सर्ासद झाल्यामुळें बाकीच्या एकंदर सवष जातींच्या लोकांचें द्रहत
होतें काय ? याववर्यीं तम
ु चें मत कसें काय आहे ?

जोतीरार्.उ.—अरे , या तम
ु च्या एकंदर सवष म्यतु नससपासलट्यांत धत
ू ष आयषर्टांच्या अमलांत नीच
मानलेला चांर्ार, कढई, मोची, म्हार, मांग वगैरे लोकांपैकी एक तरी सर्ासद आहे काय ?
असल्यास दािीव ?
लक्ष्र्ण.प्र.—आयषर्टांनीं कृत्रीमानें नीच मानलेल्या शूिांपैकीं एकद्रह अततशूि म्युतनसीपालटींत

सर्ासद नाहीं, कारण त्यांच्यामध्यें म्युतनससपासलटींत बसण्याजोगता ववव्दान कोणी अद्याप
झालाच नाहीं.

जोतीरार्.उ.—यावरुन इंग्रज लोकांतील पावणे दोन शहाण्या गर्रिर जिरल लॉडां ररपि सरकारी
अगधकारयानें या आयषर्टांनीं नीच मानलेल्या अततशूिांववर्यीं चांगला पोक्त ववचार केल्यासशवाय

त्यानें कोणत्या आधारावरुन या बसळस्थानांतील लोकांस म्युतनसीपालटीचा अगधकार द्रदला. कारण

उदाहरणाथष, या पुणे शहरांतील म्युतनसीपालटीचा अगधकार सरकारानें आपल्याकडून काढून एकंदर
सवष जातीच्या लोकांकडे द्रदल्यामुळें युरोवपयन कलेक्टरासारिे बडे बडे सरकारी कामगार या
शहराकडे ढुंकूनसुद्धा पहात नाहींत व तेथील सर्ासदांच्या हयगयीमुळें हल्लींच्या या

म्युतनसीपासलटींतील हे ल्थ ऑकफसराची हलालिोरर धंद्याववर्यीं रयतेचें िव्य िचष करण्याच्या

कामीं व गंज पेठेंत जी अव्यवस्था केली आहे , ती समक्ष पाद्रहल्याबरोबर त्याच्याववर्यीं कोणाच्या
मनाला ककळस वाटणार नाहीं असा पुरुर् ववरळा सांपडेल ! कारण र्ाड्याच्या तुट्टांला त्यांच्या
र्ाडोत्री यजमानानें त्यास मागाषवर चालण्याकररतां ककती जरी टुमण्या द्रदल्या, तरी हे शुद्धीवर

येऊन मागाषवर नीट चालावयाचे नाहींत. यास्तव अततशूि शेतकरी ववव्दान होऊन त्यांनीं आपले
आसूड अंगार्ोवतालीं कफरवून त्यांस यथास्स्थत फटकारे द्रदल्याववना हे पुरपुर करुन X X
गाळावयाचे नाहींत.

लक्ष्र्ण.प्र.—त्याचप्रमाणें िोटे कागद करुन लबाड बोलणारयांपेक्षा जास्ती दोर्ी कोण आहे त ?

जोतीरार्.उ.—िोटे कागद वगैरे करुन लबाड बोलणारयांपेक्षां जास्ती दोर्ी त्यांस म्हणावें कीं, जे
सवाांच्या तनमीकाच्या नावानें स्वतुःच्या कल्पनेनें बनावट धमषपुस्तकें करुन अज्ञानी शूि वगैरयांस
लुटून आपल्या पोरालेकरांचीं पोटें जाळतात.

लक्ष्र्ण.प्र.—त्याववर्यीं आम्ही काय िासा उपाय करावा, याववर्यीं आम्हा सवाांस कळवाल, तर बरें
होईल.
जोतीरार्.उ.—याला उपाय आयषर्टांनीं नीच मानलेल्या सवष शूिाद्रद अततशूिांसह सर्ल्ल, कोळी वगैरे
मानव बांधवांनीं आपआपल्या कन्यापत्र
ु ांस शाळे मध्यें पाठवन
ू त्या सवाांस सत्यज्ञान सशकववण्याचा
आरं र् करावा, म्हणजे कांहीं काळानें आपण सवाांच्या मल
ु ीमल
ु ांस सत्यज्ञान प्राप्त झाल्याबरोबर
त्यांतन
ू शि
ू वगैरयांतील एिादा सत्परु
ु र् आपण सवाांच्या समाधीवर पष्ु पवस्ृ ष्ट करुन, आपण
सवाांच्या नांवानें उल्हास करील, असें मी स्वसंतोर्ानें र्ववष्य कररतों.
र्त्ृ यू

यशर्िंत जोतीरार् फुले.प्र.—मत्ृ यु म्हणजे काय ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—एकंदर सवष प्राणीमात्रांचें दे हस्स्थत प्राण्यांचें जें गमन तें .

यशर्िंत.प्र.—ककत्येक मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या तान्ह्या मुली-मुलांस मरण येण्याच्या पूवी क्लेश होतात,
ह्याचे कारण काय असावें , याववर्यीं थोडक्यांत कृपाकरुन प्रततपादन कराल, तर बरें होईल.

जोतीरार्.उ.—ककत्येक तान्ह्या मुली-मुलांच्या मरणाच्या पूवी त्यांस क्लेश होतात, ह्यांचें मूळ

कारण त्यांचे माता-वपत्यंनीं कांहीं कामी अपरसमत वतषन केल्यामुळें त्या उर्यतांच्या शरररांत कांहीं
एक प्रकारचे रोग स्थायीक होतात, यामुळें त्यांचीं तान्हीं बाळकें मरण येण्याच्या पूवी क्लेशानें
तडफडून आपले प्राण सोडडतात.

यशर्िंत.प्र.—तान्ह्या बाळकांववर्यीं पुरे—परं तु ककत्येक मानव तरुण अथवा वद्ध
ृ स्त्री-पुरुर्ांस
मरणाच्या पूवी क्लेश होतात, याचीं कारणें काय असावींत ?

जोतीरार्.उ.—याचीं कारणें सांगतों ऐक—एका मानव स्त्रीनें मानव पंचासमक्ष एिाद्या मानव
पुरुर्ास आपला पुरुर्ास आपला भ्रतार कबूल करुन त्याजबरोबर जेव्हां ती सवष कामी सवष काळ

प्रतारणा कररते, तेव्हां ततला मरणाच्या पूवीं पश्चाताप झाल्यामुळें क्लेश होतात. त्याचप्रमाणें एका
मानव पुरुर्ांनें मानव पंचासमक्ष एिाद्या मानव स्त्रीस आपली र्ायाष कबूल करुन ततजबरोबर

जेव्हां सवष कामीं सवषकाळ दगेबाजी करीतो, तेव्हां त्याला मरणाच्या पूवीं पश्चाताप झाल्यामुळें
क्लेश होतात. इतकेंच नव्हे , परं त,ु ककत्येक मानव पुरुर् आपल्या द्रहतमतलबासाठीं आपल्या

शेजारयांबरोबर नानाप्रकारच्या ठकबाज्या कररतात आणण ककत्येक जुलीयस सीझरासारिे आपल्यास
राज्य प्राप्त व्हावें म्हणून आपल्या पदरच्या जॉहामदष सशपायाकरावीं लक्षावधी आपल्या मानव
शेजारी बांधवांचा वध करणारयांस मरण येण्याच्या पूवीं पश्चाताप झाल्यामुळें अततशय क्लेश

होतात.अरे ! एका मनष्ु यानें एिाद्या क्षुल्लक अशा मानवाची अन्यायानें जर हत्या केली, तर

आपल्या ककती क्लेश होतात ? त्याचप्रमाणें जुलीयस सीझरानें लक्षावगध प्राण्यांचा जर वध केला,
तर त्याला त्याच्या मरणापूवीं पश्चात्ताप झाल्यामुळें त्याला तनुःसंशय क्लेश झाले असतील,
त्याववर्यीं येथें ससद्ध करण्याचें प्रयोजन द्रदसत नाहीं.

यशर्िंत.प्र.---कं हो, जुलीयस सीझर अपमत्ृ युनें मरण पावला काय ?

जोतीरार्.उ.—जुलीयस सीझर अपमत्ृ युनें मुळीच मरण पावला नाहीं. प्रथम तो लोकसत्तात्मक
राज्याचा पूणष र्क्त होता व त्या कामीं त्यास थोडेसें सामवीयष येतांच आपल्या रोम येथील

लोकसत्तात्मक राज्यांतील एकंदर सवष मानव बांधवांस गल
ु ाम करुन त्यांच्यावर आपण स्वतुः

राजा होण्याचा ( त्याने ) यत्न केला, परं तु हें ईश्वरास न साहून त्यानें तनुःपक्षपाती ब्रट
ू स, जो
त्याचा स्जवलग समत्र होता, त्याच्या मनात र्रवन
ू त्याजकडून र्र दरबारांत क्यासकाच्या हातन
ू
सीझराच्या पोटांत नागवी िंजीर िप
ु सन
ू त्यास जेव्हां घायाळ केलें , तेव्हां त्यास आपला प्राण
सोडण्याच्या पव
ू ी ककती क्लेश झाले असतील, याववर्यीं तंच
ू ववचार करुन पहा, म्हणजे झालें.
यशर्िंत.प्र.—या पवी
ु ीयस सीझरपेक्षां जास्ती दष्ु ट कोण होता ?
ृ वीच्या पाठीवर जल

जोतीरार्.उ.—जुलीयस सीझरापेक्षांजास्ती दष्ु ट आयषर्टांतील परशुराम होता व प्राचीन काळीं

आयाांनीं ज्या लोकांस परास्जत करुन त्यांस आपले वपढीजादा दासानुदास केले, अशा तनवळ

अज्ञानी शूिाद्रद अततशूि, पंगू लोकांस फसववण्याकररतां तनलषज्ज आयष, हल्लीं परशुरामास दे वाचा
अवतार म्हणतात. परं तु माणसाचा अवतार जो परशुराम त्यानें या बसळस्थानांतील क्षेत्रांच्या

मालकांपैकीं ककत्येक क्षबत्रयांचा तनकरानें जेव्हां वध केला, तेव्हां त्यानें त्या जॉहामदष क्षबत्रयांचा
तनकरानें जेव्हां वध केला, तेव्हां त्यानें त्या जॉहामदष क्षबत्रयांच्या तनरागश्रत अबला गर्ीणी

स्स्त्रयांचा “ लांग्यासारिा ” पाठलाग करुन त्यांस पुत्र प्रसवतांच त्यांचा तनदष यपणानें वध करुन या
लाचार क्षत्ररणीिंस दुःु िसमुिांत ढकलून द्रदलें . वाहवा रे आयषर्टांची अवताराची कल्पना ! या तनदष य
दष्ु ट परशुरामास सैतानाचा अवतारसुद्धां कोणी म्हणणारं नाहीं, कारण मुसलमानांनीं कस्ल्पलेले
सैतान या परशुरामापेक्षांफार बरे नव्हे त काय ?

यशर्िंत.प्र.—या पवी
ृ वीच्या पाठीवर आयाांतील दे व परशुरामापेक्षां जास्ती अधम तनष्पन्न कोण झाला
?

जोतीरार्.उ.—आयाांतील दे व परशुरामापेक्षां जास्ती अधम कालच्या आयषर्ट पांड्यांच्या चपाती

बंडातील आयषर्ट पेशवा होय. कारण, आयाांतील दे व परशुरामानें या आपल्या बसलस्थानांतील
मूळच्या जाहामदष क्षबत्रयांस त्यांच्या नूतन उपजलेल्या अर्षक पुत्रांचा मात्र वध केला, परं तु

कानपूरच्या छावणींत आयषर्ट्टांतील तनदष य बंडिोर पेशव्यानें बायकापोरांच्या शहास गुंतलेल्या
जाहामदष इंस्ग्लश सशपायासमक्ष त्यांच्या र्ांबावलेल्या स्स्त्रयांसह त्यांच्या कडेवरच्या तान्ह्या

कन्यापुत्रांस द्रहसकावून द्रदवसां तनदष यपणानें वध करुन अिेरीस पुरुर् मंडळीवर गमतीगमतीनें

पाळीपाळीनें प्रत्येकावर बंदक
ु वपस्तुलाचे ताशेरे झाडून त्या सवाांचे हाल हाल करुन प्राण घेतले;

यावरुन पेशव्यांच्या मनाला मरण्यापव
ू ी पश्चाताप झाल्यामळ
ु ें क्लेश झाले नसतील, कारण आयष

लोक नेहमीं अहं ब्रह्म बनतात. त्यांच्या मनाला आपण सवाांच्या तनसमषकाची र्ीडमायाषदा बबलकूल
वाटत नाहीं, यास्तव त्या लोकांस पापपुण्याचा ववगधतनर्ेध मुळींच वाटत नाहीं अशा असुरांच्या

जातीस र्ूदेव मानून त्यांच्या पायाचीं तीथष वपतात, अशा लोकांस काय म्हणावें ! बरें , असो, परं तु
असल्या तरहे च्या व्यस्क्त त्यांच्या माता-वपत्यांनीं जन्मतांच जर नाहींशा केल्या असत्या, तर

एकंदर सवष जगांतील लक्षावधी कुटुंबांस अतनवार त्रास र्ोगावे लागले नसते आणण त्यांस त्यांच्या
मरणाच्या पूवीं पश्चाताप झाल्यामुळें क्लेश र्ोगावे लागले नसते.

यशर्िंत.प्र.—असल्या तरहे चा व्यस्क्त पवी
ु ें कदागचत एिादे
ृ वीच्या पाठीवर जर असल्या, तर त्या पढ
वेळीं कळवळ करणारया ववर्ारी सपाषसारिे र्यानक होतील, यास्तव आपण सवाांनीं त्यांजववर्यीं

नेहमीं सावध राद्रहलें पाद्रहजे. असो, परं तु कोणत्या कारणावरुन मानव स्त्री अथवा परु
ु र् आपल्या
मरणाच्या पव
ू ी शांतपणें आनंदात आपले प्राण सोडडतात ?

जोतीरार्.उ.—मानव स्त्रीपुरुर् आपलीं लग्नें झाल्यानंतर ते तनमषळ अंतुःकरणानें सत्यास स्मरुन
एकमेकांशीं जेव्हां सवषकाळ सवषकामीं सत्य-आचरणांत आपलें सवष आयष्ु य घालववतात. यास्तव
मरण येण्याच्या पूवीं ते शांतपणें आपले प्राण सोडडतात. ककत्येक मानव स्त्रीपुरुर् आपल्या

शेजारयाचें बरें करण्यासाठीं सवषकाळ प्रयत्न कररतात, म्हणून त्यांच्या मरणापूवीं त्यांस कोणत्याच
प्रकारचे क्लेश होत नाहींत. तथावप ककत्येक अशक्त सर्त्र्या स्वर्ावाचे केवळ र्ाववक मानव

स्त्रीपुरुर्ांच्या आजारीपणांत त्यांच्या इंद्रियांचे व्यापार फारच मंद पडतात. यामुळें त्यांपैकीं ककत्येक
बावचळून असें म्हणतात, दे र्ाचे दत
ू आले आणण ककत्येक म्हणतात कीं, यर्ाचें दत
ू आले आणण
ककत्येक सॉक्रेटीस, येशू णिस्त, महं मद वगैरे महा सत्पुरुर्ांसारिे, एकंदर सवष आपल्या मानव

स्त्रीपुरुर्ांच्या संतानानें सत्य वतषन करुन त्यांनीं आपलें आयुष्य आनंदात घालवावें म्हणून जीवंत
असतां झटतात. यास्तव मरण येण्याच्या पूवीं त्याच्या मुिेवर शांतपणें आनंदाचा गांर्ीयष प्रकाश

पडतो. अशा “सत्पुरुषािंस जगाच्या कल्याण आणण सत्याची वर्भूती” असें म्हणावें आणण तेच मत
ृ
असून एकंदर सवष मानव स्त्रीपुरुर्ांच्या हृदयमंद्रदरांरत आठवणरुपी जागत
ृ होऊन वास कररतात.
यास्तव प्रत्येक मानव स्त्रीपुरुर्ानें जीवंत असतां सत्यास जीवीं धरुन त्याप्रमाणें सत्य आचरण
केल्यानें त्याच्या वत्ृ तींत अत्यंत गांर्ीयषपणा येऊन त्यास काळ समीप असल्यामुळें कस्ल्पत

परलोकाचें र्य वाटत नाहीं. यास्तव आपण शुवद्धवर असतां आपल्या कन्यापुत्रांसह कुटुंबांतील

एकंदर सवष तरुणांस सत्यववर्यीं बोध करुन एकंदर सवष सोयरे धायरे इष्टसमत्र वगैरयांचा तनरोप
घ्यावा आणण शांतपणें सत्यास स्मरुन पुढें द्रदलेली प्राथषना करावी.
॥ प्रार्विा ॥

या तुझ्या अमयाषद ववस्तीणष पोकळीमध्यें अनंत सूयम
ष ंडलांसद्रहत या पवी
ृ वीवरील

प्राणीमात्रांसह मज मानवास तनमाषण करुन मला सदसदववचार करण्याची बुवद्ध द्रदलीस व तुझ्या

आज्ञेप्रमाणें सत्यास स्मरुन मी या जगांत वतषन केलें , हें तंू जाणतोस, यास्तव तंू माझा अंगगकार

करशील, अशी माझी पूणष िात्री आहे . आणण त्याचप्रमाणें माझ्या बाकी एकंदर सवष मानव बद्रहणर्ावंडांनीं सत्यास स्मरुन आचरण केल्याबरोबर, त्यांचाद्रह अंगगकर तनुःसंशय करशील ! ! तुझी
सत्यसत्ता वाढो ! ! !

यशर्िं.प्र.—मानव स्त्री अथवा पुरुर्ांचें प्राणोत्िमण झाल्याबरोबर त्याच्या प्रेताववर्यीं प्रथम काय
करावें ?

जोतीरार्.उ.—त्या प्रेतास घरांतील एिाद्या हवाशीर िोलींत बबछान्यावर तनजवावें आणण त्या
िोलींत शवाजवळ एिाद्या पोक्त मनष्ु यास मात्र बसवन
ू एकंदर सवष घरांतील हवा स्वच्छ

होण्याकररतां थोडाथोडा उद-कापरू जाळण्याचें सरु
ु करावें आणण बाकीच्या एकंदर सवष कुटुंबांतील
बायकापोरांस मोठमोठ्यांने रडण्याचा कोल्हाळ करुं न दे तां, त्यांसह एकंदर सवष इष्टसमत्रांनीं

िोलीच्या बाहे रच्या बाजस
ू बसन
ू मत
ृ ानें आजपोवतों आपल्या सवाांच्या तनसमषकास स्मरुन सत्य
आचरण कसें केलें , याववर्यीं पक्का प्रजार अथवा दीड प्रहर ववचार करीत बसावें.
प्रेताची गती

बळर्िंतरार् हरी साकर्ळकर.प्र.—एकंदर सवष मानव कन्यापुत्रांनीं आपल्या मातावपत्यांच्या प्रेतांची
गतत कशी लावावी ?

जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—एकंदर सवष मानव कन्यापुत्रांच्या मातेनें अथवा वपत्यानें आपल्या
मरणाच्या अगोदर आपल्या प्रेताची कोणत्या प्रकारानें गतत लावावी, म्हणून त्यानीं स्वतुःची

आपली इच्छा जशी प्रदसशषत केली असेल, त्याप्रमाणें त्याच्या कन्यापुत्रांसह एकंदर सवष मानव

स्त्रीपुरुर्ांनीं त्याच्या प्रेताची गतत लावावी. अथवा मानव मातावपत्यानें त्याच्या मरणाच्या अगोदर
त्याच्या प्रेताववर्यीं आपली इच्छा कोणास प्रदसशषत जर केली नाहीं, तर त्यांच्या कूटुंबांत
पूवींपासून चालत आलेल्या वद्रहवाटीप्रमाणें त्यांच्या प्रेताची गतत लावावी. अथवा मानव

मातावपत्यानें त्याच्या मरणाच्या अगोदर त्याच्या प्रेतववर्यीं आपलीं इच्छा कोणास प्रदसशषत जर
केली नाहीं, तर त्यांच्या कुटुंबांत पूवींपासून चालत आलेल्या वद्रहवाटीप्रमाणें त्यांच्या प्रेताची गतत
लावावी.

बळिं र्तरार्.प्र.—मानव प्राण्यांच्या प्रेताची गतत लावण्याचे प्रकार जे आहे त, त्याववर्यीं फारच
थोडक्यांत प्रततपादन जर कराल, तर बरें होईल.
जोतीरार्.उ.—र्ूमींतील कसरवाळव्या वगैरे कीटकांनीं प्रेताचा र्ंडारा करुन िाण्याकररतां चार

िंडांसह बेटांतील बहुतेक लोक आद्रदपासून हा काळपावेतों आपल्यांतील प्रेतांस मातीआड करुन
त्यांवर िण
ु ेकररतां एिादा मोठा दगड ठे ववतात अथवा समागध बांगधतात—जलांतील मगरमासे वगैरे
प्राणीमात्रांनीं प्रेताचा र्ंडारा करुन िाण्याकररतां कांहीं लोक आपल्यांतील प्रेत जास्ती रुगचकर

व्हावें, म्हणून यांस थोडासा अग्नीचा डाग दे ऊन वाहत्या पाण्यांत ढकलून दे तात. र्ूमीवरील कोल्हे
लांडगे वगैरे चतष्ु पाद जनावरांनीं प्रेताचा र्ंडारा करुन िाण्याकररतां कांहीं लोक आपल्यांतील

प्रेताची हातपाय तोडून चव्हाट्याच्या चार रस्त्यावर फेकून दे त असत, याववर्यीं ग्रंथांत मात्र

आधार आहे , असें ककत्येक लोक म्हणतात; परं तु हल्लीं तसा प्रकार माझ्या पाहाण्यांत कधीं आला
नाहीं. तथावप कांहीं तनदष य जातीचे लोक आपल्यांतील प्रेतासह प्रेताच्या स्जवंत असलेल्या र्ायषस
जाळून टाककतात आणण त्याववर्यीं त्यांच्या शास्त्रांत लेि दािववतात. परं तु त्याचप्रमणें

त्याच्यांतील शास्त्रकते पद्रहल्या प्रतीचेच अधम होते, असें ससद्धहोतें .—आकाशांतील कावळे , गगधाडें
वगैरे स्व्दपाद पक्ष्यांनीं प्रेताचा र्ंडारा करुन िाण्याकररतां कांहीं लोक आपल्यांतील प्रेतास
अग्नीमध्ये ढोसढोसन
ू त्याची रािरांगोळी कररतात आणण र्म
ू ींतील, जलांतील, र्सु मवरील आणण

आकाशांतील कीटक पशप
ु क्ष्याद्रद प्राणीमात्रांस धरु ी दे ऊन त्या प्रेताची नांवानें मठ
ू र्र र्ाताचे अथवा
कणणकीचे वपंड करुन दर्षरुपी गवताच्या कावळ्याला मात्र लटूमट
ु ी अपषण कररतात. आणण एकंदर
सवष कावळे वगैरे मक्
ु या जजावरांची समजत
ू काद्रढतात.

बळर्िंतरार्.प्र.—कं हो, मळ
ू मानव स्त्रीपरु
ु र्ांस काष्टापासन
ू अग्नी कसा होतो, याववर्यीं त्यांस

मळ
ु ींच माद्रहती जर नव्हती, तर इराणी आयष लोकांनीं कावळे गगधाडांच्या तोंडाला पानें पस
ु न
ू त्यांनीं
आपल्या प्रेताचें दहन कसें केलें असेल ! यांतील मूळ इंगगत काय असावें ?

जोतीरार्.उ.—इराणी आयष लोकांनीं या बसलस्थानांत लागोपाठ सतत शेकडों वर्ें िारया करुन
येथील मुळच्या क्षेत्रस्थ दस्यू लोकांतील ककत्येक महारथी वीरांचा रणांगणीं परशुराम आयाषनें संहार
कररतांच, त्यांच्या स्स्त्रयांच्या पोटीं होणारया अर्षकांचा वध करुन बाकी सवष मागम्हार वगैरे

लोकांस वपढीजादा जेव्हां अतनवार त्रास दे ऊं लागले, तेव्हां बसलस्थानांतील क्ष्रेत्रस्थ दस्यू लोकांस

अततशय संताप जेव्हां झाला, तेव्हां त्यांनीं आयाांच्या प्रेतांस कावळे गगधाडांच्या हातीं लागूं न दे तां
त्यांच्या प्रेतांस हटकून तछन्न सर्न्न करुन, त्यांची पाद्रहजेल तशी व्दे र्ानें ववटं बना करुं लागले.

यामुळें एकंदर सवष इराणी आयष लोक आपल्यांतील एकंदर सवष स्त्रीपुरुर्ांसह आपल्या कन्या-पुत्रांचे
प्रेतांस दहन करुं लागले असवेत, असा अदमास तनघतो.

बळर्िंरार्.प्र.—असो, परं तु एकंदर सवष स्त्री-पुरुर्ांनीं आपल्यांतील प्रेतांची गतत लावण्याकररतां काय
करावें ?

जोतीरार्.उ.—प्रेताची गतत लावण्याकररतां प्रथम त्याच्या कन्या-पुत्र, आप्तवगष स्त्री-पुरुर्ांनीं त्यास

स्नान घालून त्याच्या अंगास सुवाससक तेल लावावें . त्यास वस्त्रें नेसवून त्याजकररतां तयार केलेलें
ततरडें अथवा जनान्यांत नेऊन तनजवावें . त्याचें सवाांग आच्छाद्रदत करुन त्यावर पुष्पांच्या माळा

घातल्यानंतर त्याच्या पुत्रांसह एकंदर सवष समत्रांनीं पाळीपाळीनें प्रेतास िांदे दे ऊन स्मशानर्ूमीच्या

द्रठकाणावर न्यावें. प्रेताची कोणत्याद्रह तरहे चा गतत लावण्याच्या पूवीं त्याच्या अंगावरचीं वस्त्रें काढूं
नयेत. नंतर स्मशानातून आपआपल्या घरोघर जाण्याच्या पूवीं एिाद्या सत्यपालक वद्ध
ृ ानें
तनमीकाववर्यीं प्राथषना करावी, ती अशी कीं :--

प्रार्विा

तुं एकंदर सवष पवी
ृ वीवरील मातीस तनमाषण करुन ततच्याव्दारें आम्हां सवष प्राणीमात्रांचें पोर्ण

करववतोस. यास्तव आम्हांपैकीं एका मानवाचें प्राणोंत्िमण झाल्यामुळें त्यांतील माती, मातीस
समळवून आम्ही सवष तुझ्या शाश्वत अववनाशी सत्याकडे वळतों.

बळर्िंतरार्.प्र.—प्रेतांची गतत लावतेवेळीं कांहीं मानव स्त्री-पुरुर् आपण आपल्यासच उं च मातनतात

आणण जगववरुद्ध सवष लोकांस गधुःकारानें नीच मातनतात व आपण स्वतुः सोवळें बनून बाकी सवष
मानव स्त्री-पुरुर्ांच्या प्रेतांस स्पशष न कररतां त्यांच्या प्रेतांस कोणत्याद्रह प्रकारची मदत दे ण्याचा
ववटाळ मातनतात. अशा प्रकारच्या मानवाबरोबर बाकीच्या मानवांनीं कसें आचरण करावें ?

जोतीरार्.उ.—अशा मानवव्दे ष्ट्या पोकळ बढाईिोर जातीच्या लोकांनीं नीच आचरण केल्याबद्दल
त्यांस पश्र्चाताप होईतोंपावेतों ते स्जवंत असतां त्यांची इतरांनीं सावलीसद्ध
ु ा न घेतां त्याजबरोबर
कोणत्याच प्रकारचा व्यापार ठे वंू नये, म्हणजे ते शद्ध
ु ीवर आले तर येतील.

बलर्िंतरार्.प्र.—सोंवळें कारणारया लोकांपैकी कांहीं लोक असें म्हणतात कीं, आमच्या मळ
ू

कुळस्वामी ऋर्ींची उत्पस्त्त मांगणीपासन
ू झाली, याववर्यीं आपण उलगडा करुन सांगाल, तर बरें
होईल.

जोतीरार्.उ.—कोणी परदे शांमध्यें स्वारी करुं लागल्याबरोबर ते आपल्या स्स्त्रयांस बरोबर घेऊन
जात नाहींत, अशी वद्रहवाट पूवींपासून सांपडते. त्याचप्रमाणें इराणांतील आयष लोकांनीं बसलस्थानांत
जेव्हां जेव्हां िारया केल्या, तेव्हां तेव्हां त्यापैकीं कोणी कोळणीशीं रत झाले, त्यांच्या कुळास

वास्ल्मक आणण व्यासऋर्ीचें कूळ म्हणू लागले. कोणी अततशूिीण अथवा परवारणीशीं रत झाले,

त्यांच्या कुळांस साख्य, कबीलर, पराशर आणण सतीरऋर्ींचें कूळ म्हणूं लागले आणण चांर्ारणींशीं
रत झाले, त्यांच्या कुळांस टं कऋर्ीचें कूळ म्हणूं लागले.

बळर्िंतरार्.प्र.—परं तु गाडवी, कोल्ही अथवा कुत्री या चतुष्पाद जनावरांपासून ऋर्ींचीं कुळें कशीं
झालीं ?

जोतीरार्.प्र.—मूळ ऋर्ींच्या माता गाढवी वगैरे कांहीं नव्हत्या; परं तु त्या स्स्त्रयांपैकीं कोणी

गाढवीसारिी आयाांच्या अंगावर र्ोंर्ों करुन र्ोकणारी होती, कोणी कोल्हीसारिी आयाांच्या
अंगावर हुकी हुकी करणारी होती आणण कोणी कुत्रीसारिी आयाांच्या अंगावर दांत ववचकून ख्याव
ख्याव करणारी होती, म्हणून त्या सवष स्स्त्रयांच्या नानाप्रकारच्या स्वर्ावावरुन त्यांचीं नांवें गाढवी,
कोल्ही आणण कुत्री वगैरे पडलीं असावींत, असें न्याय अनुमानानें ठरतें सारांश, आयष मानव स्त्रीपुरुर्ांपासून उत्पन्न झालेली िाशी संततत या बसलस्थानांत फारच थोडी सांपडेल.
श्राद्ध

गोवर्िंदरार् गणपतरार् काळे .प्र.—श्राद्ध म्हणजे काय ?
जोतीरार् गोवर्िंदरार् फुले.उ.—मत
ृ वपतरांचे उद्देशानें पुत्राद्रदकांनीं करायाची ब्राह्मणर्ोजनें वपडदानें
एतद प्रधान कामें आहे त तीं.

गोवर्िंदरार्.उ.—यावरुन शूिद्रद अततशूिांच्या पुत्राद्रदकांनीं आपल्या मत
ृ मातावपत्यांच्या उद्देशानें
आयषर्ट ब्राह्मणांस र्ोजन द्यावें , असें ठरतें .

जोतीरार्.उ.—शूिाद्रद अततशूिांच्या घरीं आयष ब्राह्मणांनीं अन्नग्रहण करुं नये, म्हणून मनुस्मतृ त

वगैरे ग्रंथांत सांगगतलें आहे ; तें असें कीं, “राजाचें अन्न ग्रहण केल्यानें तेजाचा नाश होतो, शूिान्न
ग्रहणानें आयुष्याचा नाश होतो, सोनाराच्या अन्न ग्रहणानें आयुष्याचा नाश होतो आणण

चमषकाराच्या (चांर्ाराच्या) अन्न ग्रहणानें ककतीचा नाश होतो,” याप्रमाणें आहे . आणण “शूि

याजक (शि
ू ाचा उपाध्याय) तो स्जतक्या ब्राह्मणांस आपल्या अंगानें स्पशष करील, त्या तततक्या

ब्राह्मणांत दान द्रदलें असतां, दान दे णारया पुरुर्ांस त्या दानापासन
ू फल प्राप्त होत नाहीं.” तसेंच
मनस्
ु मत
ृ ींत सांगितलें आहे , तें असें कीं, “ब्राह्मणांकडील अन्न हें अमत
ृ ाप्रमाणें जाणावें आणण

शि
ू ान्न रक्ताप्रमाणें आहे . यास्तव शि
ू ांकडील अन्न वणषपरत्वें करुन कतनष्ट आहे .” तर येथें कोणी

शंका घेतील, ती अशी कीं, आम्ही शि
ू ांकडील अन्न घेत नाहीं. आमात्र घेतों. असें असल्याकारनाणें
आमात्रास (ससध्यास) दोर् नाहीं असें म्हणतील, तर त्या आमात्राववर्यीं प्रमाण ऐका. तें असें कीं,

“ शूिांकडील जें आमात्र (ससधा) त्यास शुिात्र असें म्हणावें आणण पक्व झालेलें जें अन्न असेल तें
उस्च्चष्ट (उष्टें ), असें जाणावें . तस्मात शूिांकडील या दोन्ही प्रकारच्या अन्नाचा त्याग करावा,
कारण या दोन्ही अन्नांच्या योगानें ब्राह्मणदोर्ी होतो.”

गोवर्िंद.प्र.—यावरुन गरुडपुराणांत मत
ृ वपतरांच्या नांवानें दान करणें याववर्यीं जें प्रततपादन केलें
आहे , तें सवष कस्ल्पत आहे , असें तुमच्या बोलण्यावरुन ससद्ध होतें कां नाहीं ?

जोतीरार्.उ.—कच्छ, मच्छ वगैरे पुराणांसारिे, धत
ू ष आयषर्ट ररकामटकड्या ब्राह्मणांनीं आपलीं पोटें
जाळण्याकररता; गरुडपुराणाचें थोतांड आपल्या कल्पनेनें रगचलें आहे , याववर्यीं बह
ृ स्पतत या
नांवाच्या महासत्पुरुर्ाचे ग्रंथांतील आधार दे तों, तो असा कीं,

ततश्च जीर्िोपायो ब्राह्र्णैवर्वहदतत्स्त्र्ह
र्त
ृ ािािं प्रेतकायावणण ि त्र्नय वर्द्यते क्र्धचत ॥
गोवर्िंदरार्.प्र.—या महाववव्दान बह
ृ स्पततच्या आधारावरुन शूिाद्रद अततशूिांच्या कन्या-पुत्रांनीं

आपल्या मत
ू ष आयष ब्राह्मणांस सुवणषदान, शय्यादान, छत्रीदान,
ृ माता-वपत्यांच्या नांवानें धत
गोप्रदान आणण जोडे वगैरे दान करुं नये, असें ससद्ध होतें .

जोतीरार्.उ.—अरे बाळा, यांत काय संशय ? कारण शूिद्रद अततशूिांचे माता-वपता स्जवंत असतां
त्यांनीं त्यांस अन्नान्ना करायास लावून ते मरण पावल्यानंतर त्याच्या नावानें धत
ू ष आयष

ब्राह्मणांस सुवणषदान द्रदल्यानें त्याबद्दल त्यांच्या मत
ृ पावलेल्या वपतरांस कोणत्या द्रठकाणीं आणण
केव्हां लार् होणार आहे ? तसें त्यांनीं आपल्या माता-वपत्याला वस्त्र वस्त्र करायास लावून ते

मरण पावल्यानंतर त्यांच्या नांवानें धत
ू ष आयष ब्राह्मणांस शय्यादान दे ऊन त्यांस नरम बबछान्यावर

लोळायास लावल्याबद्दल त्यांच्या मत
ृ झालेल्या वपतरांस कोणत्या द्रठकाणीं आणण केव्हां आराम
सुि होणार आहे . तसेंच त्यांनीं आपल्या माता-वपत्याला उन्हांत तळतळायास लावून ते मरण
पावल्यानंतर त्यांच्या नांवानें धत
ू ष आयष ब्राह्मणांस छत्रीदान द्रदल्यानें त्याबद्दल त्यांच्या मत
ृ

पावलेल्या वपतरांच्या अंगावर छत्रछाया कोणत्या द्रठकाणीं आणण केव्हां पडणार ? आणण तसेंच
त्यांनीं आपल्या माता-वपत्याला र्र उन्हांत अनवाणी तळतळायास लावून ते मरण पावल्यानंतर

त्यांच्या नांवानें धत
ू ष आयष ब्राह्मणांस जोडेदान द्रदल्यानें त्याबद्दल त्यांच्या मत
ृ झालेल्या वपतरांना

पादक
ु ासि
ु कोणत्या द्रठकाणीं आणण केव्हां होणार ? या सवाांववर्यीं ससद्ध करतां येत नाहीं. यावरुन
धत
ू ष आयषर्टाववर्यीं वह
ु या तच
ू
ृ स्पतीचें म्हणणें सवष िरें आहे ककंवा िोटें आहे , याववर्यीं तझ्
ववचार कर, म्हणजे झालें.

गोवर्िंदरार्.प्र.—यावरुन शि
ू द्रद अततशि
ू ांनीं आपल्या माता-वपत्यांच्या नांवानें आयष ब्राह्मणांस दान
जर केले नाहीं, तर त्यांची गतत कशी लावावी ?

जोतीरार्.उ.—वा ! िासा प्रश्न—धत
ू ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मत
ृ मातावपत्यांची गतत लावण्याकररतां
ते पुन्हां शूिाद्रद अततशूिांस कांहीं दान कररतात काय ?

गोवर्िंदरार्.उ.—आयषर्ट धत
ू ष ब्राह्मणांच्या मातावपत्यांची गतत लावण्याकररतां शूिाद्रद अततशूिांस
कांहींच दान करीत नाहींत.

जोतीरार्.प्र.—यावरुन धत
ु ष आयषर्ट ब्राह्मणांच्या मत
ृ मातावपत्यांची गतत कशी लागत असेल,
याववर्यीं तुला कसें वाटतें ?

गोवर्िंदरार्.उ.—शूिाद्रद अततशूिांच्या मत
ू ष आयषर्ट्ट ब्राह्मण
ृ मातावपत्यांची गतत लावण्याकररतां, धत
आपल्या पायाचें तीथष पाजून त्याजपासून जर दान घेतात तर आयषर्ट्ट ब्राह्मण आपल्या मत
ृ

मातावपत्यांची गतत लावण्याकररतां शूिाद्रद अततशूिांच्या पायाचें तीथष न वपतां त्यांजला कांहींच

दान करीत नाहींत. यामळ
ष आधीं मधींच लोंबत असतील असें मला वाटतें .
ु ें आयषर्टांचे मत
ृ पूवज
परं तु शूिाद्रद अततशूिांनीं आपल्या मत
ृ मातावपत्यांचे उतराई होण्याकररतां त्यांनीं काय करावें ?

जोतीरार्.उ.—शूिाद्रद अततशूिांचे माता-वपता मत
ृ होतांच त्यांचे र्ाऊबंद, सोयरे धारये आणण इष्टसमत्र
त्यांचे घरीं येऊन त्यांच्या प्रेतांची गतत लावण्याकररतां त्यांस सवषप्रकारची मदत कररतात, याबद्दल
त्यांचे उतराई होण्याकररतां मत
ृ माता-वपत्यांचे तेरावे द्रदवशीं आपल्या शक्तीनुसार त्या सवाांस

र्ोजन दे ऊन त्या सवाांच्या गळ्यांत पुष्पांच्या माळा घालाव्यात. आणण आपल्या शक्तीनुसार कांही
िव्य दे ऊन त्यांच्या शाळें त जाणारया मुलीमुलांस मोठ्या उल्हासानें गाया बक्षीस कराव्यात व

दरवर्ीं आपल्या माता-वपत्यांची आठवण राहाण्याकररतां आपल्या सामवीयाषप्रमाणें वर्षश्राद्धें करुन
कांहीं र्ाऊबंदांस. सोयरया-धायरयांस, इष्टसमत्रांस र्ोजन दे ऊन कोणाची आवडतनवड न करतां
आपल्या सवाांच्या तनसमषकाच्या नांवानें शाळें त जाणारया तनरागश्रत मुली-मुलांस थोडीबहुत मदत
केली, म्हणजे जन्मास आल्याचें साथषक झालें.

-----------------------एकिंदर सर्व र्ािर् स्री-परु
ु षािंस ग्रिंर्कत्यावची प्रार्विा

॥ अखिंड ॥
निर्ीकािें जर एक पथ्
ृ र्ी केली ॥ र्ाही भार भली ॥ सर्वरािंचा ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
तण
ृ र्क्ष
ृ भार पाळी आम्हासाठ िं ॥ फळें तीिं गोर्टीिं ॥ छायेसह ॥ २ ॥
सुखासोईसाठ िं गरगर फेरे ॥ रारिंहदि सारें ॥ तीच करी ॥ ३ ॥

र्ािर्ािंचे धर्व िसार्े अिेक ॥ निर्ीक तो एक ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ निर्ी. ॥
॥ अखिंड ॥
प्राणीर्ारा सोई सुख करण्यास ॥ निर्ी पजवनयािंस ॥ िद्यािंसह ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
त्यािंचें सर्व जल र्ेगािें र्हाती ॥ पाणी पुरर्ती ॥ सर्व प्राण्यािं ॥ २ ॥
सागराचें योगें व्यापार कररतो ॥ सुख दे ती घेती एकर्ेकािं ॥ ३ ॥

र्ािर्ािंचे साठ बहुधर्व कसे ॥ झाला कािं हो पीसे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ प्रा. ॥
॥ अखिंड ॥
एक सय
ू व सर्ाां प्रकाशास दे तो ॥ उद्योगा लार्ीतो ॥ प्राणीर्ारा ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
र्ािर्ासहीत प्राण्यािंचे जीर्ि ॥ सर्ाांचें पोषण ॥ तोच करी ॥ २ ॥

सर्ाां सख
ु दे ई जिकाच्या परी ॥ िच धरी दरु ी ॥ कोणी एका ॥ ३ ॥

र्ािर्ािंचा धर्व एकच असार्ा ॥ सत्यािें र्तावर्ा ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ ए. ॥
॥ अखिंड ॥
एक चिंद्र नित्य भ्रर्ण करीतो ॥ सर्ाां सुख दे तो ॥ निशीहदिीिं ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
भरती ओहोटी सर्ुद्रास दे तो ॥ जल हालर्ीतो ॥ क्षारािंसह ॥ २ ॥

पाणी तें च गोड र्ेघयोगें होतें ॥ सिंतोषी करीतें ॥ सर्व प्राण्यािं ॥ ३ ॥
र्ािर्ािंचे साठ िं बहू धर्व कसें ॥ झालािं कािंहो पीसे ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ एक. ॥

॥ अखिंड ॥
सर्ाांसाठ िं एक र्ायु खास ॥ घेती श्र्ासोच्छर्ास ॥ प्राणीर्ार ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
र्क्ष
ृ र्ल्लीसह सर्ाांचें जीर्ि ॥ करी तो पालि ॥ जगार्ाजीिं ॥ २ ॥

र्ायूच्या योगािें हर्ा शद्ध
ु होती ॥ प्राण्या सुख दे ती ॥ निशीिंहदिीिं ॥ ३ ॥

र्ािर्ािंिों तम्
ु ही सत्यधर्ी व्हार्ें ॥ ईशग़ण
ू गार्ें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ स. ॥
॥ अखिंड ॥

प्राणीर्ारा िेरें निर्ीकािें हदलीिं ॥ पाहूिं तीिं लागलीिं एकर्ेकािं ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
ज्ञाि सर्ाां हदलें सत्य शोधण्याला ॥ र्ागी लार्ण्याला ॥ अज्ञानयास ॥ २ ॥
निर्ीकाचा धर्व सत्य आहे एक ॥ भािंडणें अिेक॥ कशासाठ िं ॥ ३ ॥
र्ािर्ािंिों तम्
ु ही ईशा नित्य भ्यार्ें ॥ सर्व सख
ु ी व्हार्ें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ प्रा. ॥
॥ अखिंड ॥
स्रीपुरुषें सर्व कष्टकरी व्हार्ें ॥ कुटुिंबा पोसार्ें ॥ आििंदािें ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥

नित्य र्ुलीर्ुलािं शाळें त घालार्ें ॥ अनिदाि द्यार्ें ॥ वर्द्याथ्याांस ॥ २ ॥
सार्वभौर् सत्य स्र्तः आचरार्ें ॥ सुखें र्ागर्ार्ें ॥ पिंगू लोकािं ॥ ३ ॥

अशा र्तविािें सर्ाां सुख द्याल ॥ स्र्तः सुखी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥ ४

॥ दग
ू .ूव ॥

॥ अखिंड ॥
दग
ू ण
ूव ािंचा छिं द ज्यास बा लागला ॥ सभक्षा घालण्याला ॥ पार िाहीिं ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
खोटें बोलणारा र्द्यवप निर्ळ ॥ घालीिा आगळ ॥ तकवटास ॥ २ ॥

र्ािर् भार्िंडें सर्व एकसहा ॥ त्यािंजर्ध्यें आहािं ॥ तुम्ही श्रेष्ठ ॥ ३ ॥

बुवद्धसार्थ्याविें सुख द्यार्ें घ्यार्ें ॥ दीिािंस पाळार्ें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ दग
ू .ूव ॥
॥ अखिंड ॥
सर्ाांचा निर्ीक आहे एक धिी ॥ त्याचें भय र्िीिं ॥ धरा सर्व ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
नयायािें र्स्तूचा उपभोग घ्यार्ा ॥ आििंद करार्ा ॥ भािंडूिं िये ॥ २ ॥
धर्व राज्य भेद र्ािर्ा िसार्े ॥ सत्यािें र्ताविें ॥ ईशासाठ िं ॥ ३ ॥

सर्व सुखी व्हार्े सभक्षा र्ी र्ागतों ॥ र्िुजा सािंगतों ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ स. ॥
॥ अखिंड ॥
सय
व िंडळािंची कररतािं गणिा ॥ तकव तो चालेिा ॥ कल्पिेचा ॥ १ ॥ ध्र.ु ॥
ू र्
त्यािंच्या भोंर्तालीिं उपग्रह ककती ॥ प्राणी जगताती ॥ असिंख्यात ॥ २ ॥

त्यािें निर्ीयले र्ािर् हे सारे ॥ त्याचीिंच लेंकरें ॥ तोच रक्षी ॥ ३ ॥
आपल्यार्रुि जग ओळखार्ें ॥ सर्ाां निर्र्ार्ें ॥ जोती म्हणे ॥ ४ ॥ सूय.व ॥
सदसद्वर्चारसिंपनि र्हाराज सयाजीरार् गायकर्ाड, सेिा खासखेल, सर्शेर बहादर,
जी.सी.एस.आय., अससस्टिं ट रा. ब. वर्श्रार् रार्जी घोले, ऑिररी अससस्टिं ट सजवि टु हहज हायिेस
धध व्हॉईसराय आणण गव्हिवर आणण गव्हिवर जिरल ऑफ इिंडडया, किर्ाळू िागेश्र्रगीर
कल्याणगीर बर्
ु ा र् र्ोरो वर्ठ्ठल र्ाळर्ेकर या सर्ाांची ग्रिंर्कारावर्षयीिं र्र्ता.
॥ अखिंड ॥
गायक्र्ाडी आश्रय, घोल्याची िजर ॥ होती अनिर्ार ॥ फी ि घेतािं ॥ १ ॥ गा. ॥ ध्र.ु ॥
दष्ु ट रोगािंतुि फुल्या र्ािंचवर्ला ॥ आििंदी पत्िीला ॥ केली ज्याच्या ॥ २ ॥
बुर्ाजीचें द्रव्य सर्ाजीिं िर्ूद ॥ फुल्या केला र्दव ॥ रोग्यािंर्ध्यें ॥ ३ ॥
योजूिीयािं र्िीिं प्रश्र्ि करणारे ॥ आप्तइष्ट सारे ॥ िाडलेला ॥ ४ ॥

सार्वजनिक सत्य धर्व” पुरा केला ॥ त्यास छापण्याला ॥ द्रव्यतूट ॥ ५ ॥
जाणूिी ही र्ाताव सर्र र्ोरोपिंतें ॥ िलें छापण्यातें ॥ पुस्तक हें ॥ ६ ॥

ज्याचा र्ूळ र्ुद्दा सर्ाांचा निर्ीक ॥ सत्य आहे एक ॥ िसे दज
ू ा ॥ ७ ॥
आपसुखासाठ िं त्यािें केलें सर्व ॥ र्ाहूिं िको गर्व ॥ पूजेर्ध्यें ॥ ८ ॥
स्रीपुरुषािंर्ध्यें निर्ड िसार्ी ॥ गुणें आदरार्ीिं सर्व काळ ॥ ९ ॥

एकोणीस शतकों ग्रिंर् केला ससद्ध ॥ र्ाचोत प्रबुद्ध ॥ जोती म्हणे ॥ १० ॥ गा. ॥

--सर्ाप्त--

