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अखंडादि काव्यरचना 
 

 या विभागात तळेगाि ढमढेरे येथील विठोबा भुजबळ नािाच्या धपुारे, अगंारे, जादटुोणा 
करून गोरगररबांना लुबाडणार् या ाका माळी जातीतील “कुर् हाडीच्या दांययािर” जोतीरािांनी रचलेले 
अखडं प्रथमच समाविष्ट केले आहेत. खरे म्हणजे स्िामी रामय्या व्यंकय्या अय्यािारु यांनी 
प्रकाशशत केलेल्या गुलामगगरीच्या आितृ्तीत तसचे १९२७ साली फुल्यांच्या जन्मशताब्दीतनशमत्त 
पंढरीनाथ सीताराम पाटील यांनी शलहून प्रशसद्ध केलेल्या “महात्मा फुले यांच ेचररत्र” या पुस्तकात 
हे अखडं प्रकाशशत झाले होते. पण “महात्मा फुले: समग्र िायमय या ग्रंथाच्या पद्रहल्या आितृ्तीच े
संपादक श्री. धनंजय कीर ि डॉ. स. गं. मालश े यांनी त्याचा समािेश केला नव्हता. “समग्र 
िायमय” म्हटल्यानंतर जे जे तनविषिादपणे महात्मा फुल्यांच्या हातच ेलेखन आहे त्याचा समािेश 
करणे आिश्यक ठरते. म्हणून या तीन अखडंांचा चौथ्या आितृ्तीत प्रथमच समािेश करण्यात येत 
आहे. 
 

 १४ जून १८८७ रोजी नारायणराि काशीबा कर् हेकर न्हािी ि गं. भा. शशिूबाव विठोबा 
भुजबळ यांच्या आमंत्रणािरून पुण्यातील सत्यशोधक समाजाच े सभासद ढमढेर् यांच्या तळेगािी 
ाका न्हाव्याच े लग्न लािण्यासाठी दाखल झाले. तेथील भटजींना हे आिडले नाही. त्यांच्या 
विनिण्यांना तसेच धाकदपटशाला दाद न देता गािातल्या बलुत्यांनी आधी ठरल्याप्रमाणें न्हाव्याच े
लग्न भट ब्राह्मणास न बोलिता पार पाडले. ब्राह्मणांनी विठोबा भुजबळास पैसे चारले आणण 
त्याच्या प्रभािामुळे कासारिाडीतील ाका माळी िधिुरांच ेलग्न आपण ब्राह्मणाकरिी पार पाडणार 
असे िधिुरांच्या पालकांच्या तोंडून िदिून घेतले. मात्र लग्नासाठी आलेल्या माळी मंडळींनी 
आपल्या जातीतील मुलामुलींची लग्ने भटास न बोलिता आपणच लािायची असा तनधाषर केला. 
या प्रकरणाची हकीकत दीनबंध ुपत्राच्या ३ जुलै १८८७ च्या अकंात प्रशसद्ध झाली होती. या प्रसगंी 
जोतीराि हजर होते आणण त्यांनी विठोबा भुजबळाच्या कारिायांिर प्रकाश टाकण्यासाठी 
तेथल्यातेथे अखडं रचलेले द्रदसतात. 
 

 या विभागाच्या अखेरीस छापलेली “कुळंबीण” ही कविता प्रथमच प्रकाशशत होत आहे. ती 
प्रस्तुत आितृ्तीच्या संपादकाने प्रथम फुले चररत्रकार पंढरीनाथ पाटील यांच्या खाजगी संग्रहातनू 
उतरिून घेतली होती. त्यानंतर डो. स. गं. मालश े यांनीही आपल्या सगं्रहातील ही अप्रकाशशत 

 



कविता पाठिून द्रदली. दोन्हीही कविता ताडून पाद्रहल्या असता तंतोतंत जुळल्यामुळें प्रस्तुत 
आितृ्तीच्या संपादकाने ती “महाराष्र टाइम्स” च्या २३ सप्टेंबर १९९० च्या अकंात प्रथम प्रकाशशत 
केली. आता ती चौथ्या आितृ्तीत प्रथमच समाविष्ट केली आहे. 
  

 महात्मा फुल्यांचे ाक सहकारी स्िामी रामय्या व्यंकय्या अय्यािर यांनी १८८७ साली 
“णिस्ती बंधजुनांस विनंती” नािाची शलहून तीत बायबल ि णिस्ती धमष यातील विसंगतीिर 
सौम्य टीका केली. ती जोतीरािांना मुळीच आिडली नाही. त्यांनी ८ सप्टेंबर १८८७ च्या 
“ज्ञानोदय” च्या अकंात “स्िामीबंधु” या टोपणनािाने ाक किन प्रशसद्ध करून अय्यािारंुिर झोड 
उठिली. ज्या भार्ेत जोतीरािांनी अय्यािारंुच े िाभाड े काढले ती भार्ा रामजी संतूजी आिटे 
यांच्यासारख्या सत्यशोधकांनाही रुचली नाही. आपल्या सहकार् याच्या वजव्हारी लागेल अशा शब्दांत 
केलेल्या टीकेबद्दल जोतीरािांनी २७ ऑक्टोबर, १८८७ च्या “ज्ञानोदय” च्या अकंात द्रदलगगरी 
प्रदशशषत केली. “आपल्या तारीख ८ माहे सप्टेंबर सन १८८७ इ. च्या अकंात शमत्र अय्यािारुजींनी 
णिस्ताविरुद्ध पुस्तक शलद्रहले आहे त्याच ेखडंणाथष मी केलेला अखडं छावपला आहे. यातील काही 
भाग पुस्तककत्याषस अनुलक्षुन शलद्रहला आहे अशी त्यांची गैरसमजूत झाली आहे, असे कळते. 
परंतु आम्ही कोणत्याही व्यवक्तमात्रास अनुलक्षुन ते शलद्रहले नाही. फक्त उपमापर शलद्रहले आहे. 
ग्रंथकत्याषच्या अब्रुला उणेपणा आणण्याकररता शलद्रहलेला सदरील अखंड नसून त्यांची उलट 
समजूत झाली असल्यास त्याबद्दल आम्ही फारफार द्रदलगीर आहोत” आपण व्यवक्तमात्रास 
अनुलक्षुन शलद्रहले नसून फक्त उपमापर शलद्रहले आहे असा जोतीरािांनी द्रदलगगरी व्यक्त करताना 
तनिाषळा द्रदलेला असला तरी तो समाधानकारक िाटण्यासारखा नव्हता. “दारूच्या तारेंत स्िामी 
खाती वपती । नळ्या फोडीताती । गीधापरी ॥“ ककंिा “पोटासाठी बहु राजरोस चोर । होती 
कंट्र्याक्टर । जगामाजीं ॥ या चरणात जोतीरािांनी अय्यांिारंुिर िैयवक्तक स्िरूपाची टीका केली 
होती हे उघड द्रदसते. जोतीरािांच्या किनातला पधंराि चरण हा “ज्ञानोदय” च्या संपादकांनाही 
आक्षेपाहष िाटल्याने त्यांनी तो छापलेला नसािा. 
 

 अय्यािारंुसंबंधी जोतीरािांनी प्रशसद्ध केलेले किन प्रथम डॉ. स. गं. मालश ेयांनी शोधले. 
त्यांच्या “तारतम्य” या १९८७ साली प्रकाशशत झालेल्या पुस्तकातून (प.ृ २२-२३) जोतीरािांचे हे 
किन घेतले असून ते डॉ. मालश ेयांच्या अनुमतीन ेया विभागात समाविष्ट केलेले आहे. 
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विभाग १ ला 
 

॥ मानिांचा धमम एक ॥ 

 

(१) 
  सिाांचा तनमीक आहे ाक धनी ॥ त्याचें भय मनीं ॥ धरा सिष ॥१॥ 
  न्यायानें िस्तुंचा उपभोग घ्यािा ॥ आनंद करािा ॥ भांडू ंनये ॥२॥ 
  धमषराज्य भेद मानिा नसािे ॥ सत्यानें िताषिें ॥ वशासाठीं ॥३॥ 
  सिष सुखी व्हािे शभक्षा मी मागतों ॥ आयाषस सांगतो ॥ जोती म्हणे ॥४ 

 

(२) 
  तनमीकानें जर ाक पथृ्िी केली ॥ िाही भार भली ॥ सिषत्रांचा ॥१॥ 
  तणृिकृ्षभार पाळी आम्हासाठीं ॥ फळें तीं गोमटीं ॥ छायेसह ॥२॥ 
  सुखसोवसाठीं गरगर फेरे ॥ रात्रदं्रदन सारें ॥ तीच करी ॥३॥ 
  मानिांच ेधमष नसािे अनेक ॥ तनमीक तो ाक ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(३) 
  प्राणीमात्रा सोव सुख करण्यास ॥ तनमी पजषन्यांस ॥ नद्यांसह ॥१॥ 
  त्याचें सिष पाणी िेगानें िाहती ॥ आयें कुरापती ॥ तीथें केली ॥२॥ 
  दाढी डोव िेण्या मुढ भादरीती ॥ भट कररताती ॥ िव्यलूट ॥३॥ 
  आयाांनीं कल्पीलीं थोतांडें हीं सारी ॥ दगे सिोपरी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(४) 
  जप अनुष्ठानें पाऊस पाडीती ॥ आयष कां मरती ॥ जळािीण ॥१॥ 
  जळांत बुडतां गटांगळ्या खाती ॥ प्राणास मुकती ॥ तळीं बसे ॥२॥ 
  फुगुनीयां िर जळीं तरंगती ॥ मजा ते दािीती ॥ मतृ्युलोकीं ॥३॥ 



  अज्ञानी शुिांत भुदेि बनती ॥ शभक्षा कां मागती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(५) 
  जप अनुष्ठानें वस्त्रया मुलें होती ॥ दजुा कां कररती ॥ मुलासाठीं? ॥१॥ 
  भट ब्राह्मणांत बहु वस्त्रया िांझ ॥ अनुष्ठानीं बीज ॥ नाहीं का रे? ॥२॥ 
  अनुष्ठानािीण विध्िा मुलें देती ॥ मारूनी टाकीती ॥ सांदींकोनीं ॥३॥ 
  ज्याचीं जशींकमे तशीं फळा येती ॥ शशक्षा ती भोगीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(६) 
  वश म्हणे आयष परशरामास ॥ िधी अभषकांस क्षत्रीयांच्या ॥१॥ 
  दांभीक पेशिे पानपतीं जाती ॥ पालथे पडती म्लेंछापुढें ॥२॥ 
  मदष रािबाजी इंग्रजास भ्याला ॥ गौप्रदानी झाला ॥ बबठूरास ॥३॥ 
  धतूष आयष नाना सोंिळें दािीतो ॥ गोर् यासंगें खातो ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(७) 
  ाक सूयष सिाां प्रकाशास देतो ॥ उद्योगा लािीतो ॥ प्राणीमात्रा ॥१॥ 
  मानिासहीत प्राण्यांच ेजीिन ॥ सिाषचें पोर्ण ॥ तोच करी ॥२॥ 
  सिाां सूख देव जनकाच्या परी ॥ नच धरी दरूी ॥ कोणी ाका ॥३॥ 
  मानिांचा धमष ाकच असािा ॥ सत्यानें िताषिा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(८) 
  ाक चिं तनत्य भ्रमण करीतो ॥ सिाां सूख देतो ॥ तनशीद्रदनीं ॥१॥ 
  भरती ओहोटी समुिास देतो ॥ जल हालिीतो ॥ क्षारांसह ॥२॥ 
  पाणी तेंच गोड मेघा योगें होतें ॥ संतोर्ी करीतें ॥ सिष प्राण्यां ॥३॥ 
  मानिांच ेसाठीं बहु धमष कसे ॥ झालां कां हो वपसे ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(९) 
  सिाांसाठी ाक िायु केला खास ॥ घेतो श्िासोच्छिास ॥ प्राणीमात्र ॥१॥ 
  िकृ्षिल्लीसह सिाांचें वजिन ॥ करीतो पालन ॥ जगामाजीं ॥२॥ 
  िायुच्या योगानें हिा शदु्ध होती ॥ प्राण्या सूख देतो ॥ तनशीद्रदनीं ॥३॥ 
  मानिांनों, तुम्ही वशा तनत्य भ्यािें ॥ सिष सूखी व्हािें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(१०) 



  इराणी धाडस दंगेखोर बंड ॥ स्िार् या त्या उदंड ॥ केल्या त्यांनीं ॥१॥ 
  बळीस्थानीं त्यांचें िरचस्ि झालें ॥ क्षेत्र स्थापीलें ॥ अतोनात ॥२॥ 

  आयष अपभ्रंश इराण्यांचा झाला ॥ द्रदमाखें म्हणाला ॥ भट शे्रष्ठ ॥३॥ 
  पाखांडहेी सारीं िेद लपिीती ॥ जगालागीं भीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

 

(११) 
  क्षबत्रयांनो, तुम्ही कष्टकरी व्हािें ॥ कुटंुबा पोसािें ॥ आनंदानें ॥१॥ 
  तनत्य मुलींमुलां शाळेंत घालािें ॥ अन्नदान द्यािें ॥ विद्याथ्याांस ॥२॥ 
  सािषभौम सत्य स्ित: आचरािें ॥ सुखें िागिािें ॥ आयष भट्टा ॥३॥ 
  अशा ितषनानें सिाां सूख द्याल ॥ स्ित: सुखी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(१२) 
  दररिी मुलांनीं विद्येस शशकािें ॥ शभक्षान्न मागािें ॥ पोटापूते ॥१॥ 
  विद्िान िदृ्धांनीं विद्यादान द्यािें ॥ शभक्षेकरी व्हािें ॥ गांिामध्ये ॥२॥ 

  स्त्रीपुरुर्ांसाठी शाळा त्या घालाव्या ॥ विद्या शशकिाव्या ॥ भेद नाहीं ॥३॥ 
  स्ि द्रहतासाठीं खचष जे करीती ॥ अधोगती जाती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
  

(१३) 
  दगुूषणांचा छंद ज्यास बा लागला ॥ शभक्षा घालण्याला ॥ पात्र नाहीं ॥१॥ 
  खोटें बोलणारा मद्यपी तनव्िळ ॥ घाली ना अगळ ॥ तकष टास ॥२॥ 
  तकष  धमष बळ राजिोही खळ ॥ शुिांत प्रबळ ॥ ज्ञान सांगे ॥३॥ 
  अशा साह्य देतां माजवितां पोळ ॥ मानिासी राळ ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
  

(१४) 
  मुळीं बुद्धी नाहीं पशुपक्षाद्रदकां ॥ त्याजमध्यें हाका ॥ िेदिक्त्या ॥१॥ 
  णिस्त महंमद मांग ब्राह्मणासी ॥ धरािे पोटाशीं ॥ बंधपूरी ॥२॥ 
  मानि भािंड ेसिष ाकसहा ॥ त्याजमध्यें आहां ॥ तुम्ही सिष ॥३॥ 
  बुद्धीसामथ्याषनें सूख द्यािें घ्यािें ॥ दीनास पाळािें ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 
 

(१५) 
  स्िभार्ा शलहािी भार्ण करािें ॥ सदगुणी असािें ॥ स्िभािांत ॥१॥ 
  चाळीशीच्यािर त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ योग्य िेळीं ॥२॥ 



  मुढ मांगासह ब्राह्म मुजोर ॥ मूळ सत्य सार ॥ त्यांस सांगा ॥३॥ 
  तनमीकाचा धमष ाक आहे सत्य ॥ व्यथष कां पांडीत्य ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

 
 
 

(१६) 
  इंग्रजी शलहािें भार्ण करािें ॥ जगांत त्यागािें ॥ व्यसनास ॥१॥ 
  चाळीशीच्यािर त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ गांिोगांिीं ॥२॥ 
  आिेशी णिस्तास करा सत्यबोध ॥ करािे सािध ॥ बंधपूरी ॥३॥ 
  सत्यािीण नाहीं जगीं अन्य धमष ॥ कळिािें िमष ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(१७) 
  यिनीं शलहािें भार्ण करािें ॥ सिषस्िी त्यागािें व्यसनास ॥१॥ 
  चाळीशीच्यािर त्यांनीं दीक्षा घ्याव्या ॥ शाळा तपासाव्या ॥ नगरींच्या ॥२॥ 
  सुनीशशया सिष करा सत्यिादी ॥ त्याची जहामदी ॥ जगाठायीं ॥३॥ 
  जगामाजीं ाक सत्यधमष खास ॥ सांगा सिषत्रांस ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(१८) 
  तीन भार्ेंमध्यें सध्या जे तनपूण ॥ सदगुणीं संपन्न ॥ मानिंत ॥१॥ 
  चाळीशीच्यािर मुख्य दीक्षा घ्यािी ॥ गादी संभाळािी ॥ समाजाची ॥२॥ 
  क्षेत्री णिस्ती महंमदी आळिािे ॥ सत्य ितषिािें ॥ त्यांच ेहस्तें ॥३॥ 
  सत्यािीण नाहीं जगीं अन्य धमष ॥ कळिािें िमष ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(१९) 
  सिष भार्ेंमध्यें असे जो तनपूण ॥ सदगुणी संपन्न ॥ सत्यिादी ॥१॥ 
  त्याला नको दीक्षा गादी पाठबळ ॥ िर्ाांची अगळ ॥ त्याला नको ॥२॥ 
  लेखी भािंड ेतो अथिा ती सिष ॥ करीना बा गिष ॥ पाखांडाचा ॥३॥ 
  सत्यािीण नाहीं त्यास मुख्य धमष ॥ सत्य ज्याचें कमष ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

॥ मानिी स्त्रीपरुुष ॥ 

 
(१) 

  सारे स्त्रीपुरुर् भािंडांत लेखी ॥ मांगम्हारा द:ुखी ॥ करीताती ॥१॥ 
  णिस्त महंमदा सत्यानें आळिी ॥ मानिा िळिी ॥ वशाकड े॥२॥ 
  धमष-देश-जाती-भेद नाहीं ततला ॥ शोभे मनुज्याला ॥ खरी माता ॥३॥ 
  अशा मानिीस सतस्त्री म्हणािी ॥ ततची कीती गािी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(२) 
  आत्मज्ञान नाहीं ब्रह्मराक्षसाला ॥ वपडी सिषत्रांला ॥ सोंिळ्याने ॥१॥ 
  स्ित: सुखद:ुख पराशीं तोलणें ॥ मेळ बैसिीणें ॥ त्यास कैचें ॥२॥ 
  यालाच म्हणािें अहंब्रह्म झाला ॥ गिाषनें फुगला ॥ िाया गेला ॥३॥ 
  मानिास बट्टा यानेंच लाविला ॥ दगुुषणी आगळा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(३) 
  तनमषळ तनदोर्ी तनव्िळ विचारी ॥ सदा सत्याचारी ॥ प्रपंचांत ॥१॥ 
  सूयाषपरर सत्यप्रकाशा पेरीतो ॥ शांती सिाां देतो ॥ चिं जैसा ॥२॥ 
  होवना भूदेि जती मारिाडी ॥ मानिा न वपडी ॥ सपषित ॥३॥ 
  अशा सज्जनास मानि म्हणािें ॥ त्याच ेगुण गािे ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

(४) 
  जगीं अमंगळ खळ संसारांत ॥ जाव ाकांतांत ॥ मुक्त म्हणे ॥१॥ 
  मुक्त झाले त्यांनीं ग्रंथ कसे केले ॥ पाखडंें नोंदीलें ॥ आयषद्रहत ॥२॥ 
  आयष शे्रष्ठ केले शूि नागिीले ॥ तनत्य िागिीले ॥ दासापरी ॥३॥ 
  मानिाच ेद्िेष्टे धतूष सिोपरी ॥ पहा ग्रंथांतरीं ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

(५) 



सत्यितषनानें सिष सुखी होती ॥ आयष झुरताती ॥ मनीं सिष ॥१॥ 
कष्टाळू स्िभाि ब्राह्मणांचा नाहीं ॥ भांबािून पाही ॥ शूिाकड े॥२॥ 

  भोंदाडू स्िभाि मुळींच जावना ॥ योजी कफतुरांना ॥ सिष कामीं ॥३॥ 
कष्टकरी करा ऐशा ऐदी भटा ॥ उपटािा कांटा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

(६) 
सत्यानें िताषिें मानिांचा धमष ॥ ठािें नाहीं िमष ॥ ब्राह्मणास ॥१॥ 

 कष्टाळू शूिांच ेलक्ष्मी पाय दािी ॥ म्हणे ना कुणबी ॥ त्यास कधीं ॥२॥ 

             सुख देणे घेणें सुखी होती ॥ अररष्टें पळती ॥ बारा िाटा ॥३॥ 
             कष्टाळू मानि शूि बंध ूखरा ॥ त्याचें हीत करा ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 

 

        (७) 
  सत्य अनुग्रह स्ित: ज्यास झाला ॥ छळीना कोणाला ॥ ततळमात्र ॥१॥ 
  कायािाचामनें ब्राह्मण होवना ॥ शे्रष्ठत्ि दािीना ॥ शुिादीकां ॥२॥ 
  कुळअशभमानी मधी ना शमरिी ॥ कोणास न दािां ॥ अथषदंभ ॥३॥ 
  अशा मानिास गुणज्ञ म्हणािें ॥ त्यासंगें िताषिें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (८) 
  शशरीं जटाभार मगृचमी िस्त्र ॥ िाची आयषशास्त्र ॥ साध ुझाला ॥१॥ 
  ताबुतीं गचतारे सोंग रंगिीलें ॥ घरांत खेळले ॥ िाघापरी ॥२॥ 
  साधपुरी व्याघ्र मनुष्य बा केला ॥ गांठी ना कुत्र्याला ॥ धाितांना ॥३॥ 
  सत्यािीण साध ुमानि बनले ॥ सिष िाया गेले ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (९) 
  मातावपत्यामुळें होवना कुलीन ॥ दगुूषणाची खाण ॥ जगामाजीं ॥१॥ 
  िव्याच्या बळीनें दारूस सोडीना ॥ पाळी िेसिांना ॥ लाज गेली ॥२॥ 
  ब्राह्मण म्हणूनी उन्मत्त तो झाला ॥ नाडडतो शुिाला ॥ सिोपरी ॥३॥ 
  दगुुषणापासून मुक्त नाहीं झाला ॥ त्यागा पातक्याला ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (१०) 
  स्त्रीपुनविषिाह करण्याची बंदी ॥ अन्यायाची धुदंी ॥ थांग नाही ॥१॥ 
  खोट्या नोटा खते आयाषजी करीती ॥ लांच बहु खाती ॥ अन्यायानें ॥२॥ 



  अन्य शूि लोकां पुराणें सांगती ॥ बंड करविती ॥ द्रहतासाठीं ॥३॥ 
  अन्यायी ब्राह्मण बहु ठाव होती ॥ द:ुख सिाां देती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 

         (११) 
  म्लेंच्छाने धमाषस हेव्यानें तनदंीती ॥ ग्रंथानें शलद्रहती ॥ त्यांची तनदंा ॥१॥ 
  तनत्य शुिा तुच्छ गिाषनें मानीती ॥ त्यास िापरीती ॥ पशुपरी ॥२॥ 
  शुिास तनदंनू त्याचें सिष खाती ॥ त्यांच्याशीं िागती ॥ सोिळ्यानें ॥३॥ 
  तनदंकाचें घर ब्राह्मणी सोहळा ॥ खरा हा िाटोळा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

        (१२) 
  आयाष ठािें नाहीं दयाधन मुळ ॥ गुलामांचा बाळ ॥ शुिां म्हणे ॥१॥ 
  ब्राह्मण कररतो मांगम्हार-छळ ॥ स्मतृीचें िादळ ॥ लेखीं दािी ॥२॥ 
  आयष िेद अती खोडसाळ ॥ काढीताती पळ ॥ रानोमाळ ॥३॥ 
  छळाचें कारण  भट हें बा मुळ ॥ केला तो अढळ । जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (१३) 
  मानिांचा जो कां अन्याय न करी ॥ भािंडांच ेपरी ॥ लेखी सिाां ॥१॥ 
  मांगम्हार-तनदंा ठािो नाही ंव्यथा ॥ जाळी आयषग्रंथा ॥ अग्नीमध्यें ॥२॥ 
  ऐश्ियाषच्या मदीं कोणास न छळी ॥ घाली रसातळीं ॥ द्िेर्भाि ॥३॥ 
  ह्यालाच म्हणािा सत्यिादी पुरा ॥ जोती बंध ूखरा ॥ मानिांचा ॥४॥ 
 

        (१४) 
  क्रोधाचा विटाळ सत्यधमष पाळी ॥ तो खरा बळी ॥ मानिांत ॥१॥ 
  सिाांभूतीं दया हृदयीं कोमळ ॥ घालीतो अगळ ॥ इंद्रियांस ॥२॥ 
  जगांत ितषतो सदगुणी मिाळ ॥ िासनेस मुळ ॥ डाग नाहीं ॥३॥ 
  सत्य शोध होतां गधक्कारी तो कली ॥ तोच सत्यिाली ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (१५) 
  कमळपन्नास उदक डागीना ॥ कृष्णाजी होवना ॥ देिबाप्पा ॥१॥ 
  सुव-आग्रािर मोहरी थांबेना ॥ ब्राह्मण होवना ॥ सत्कमी ॥२॥ 
  असा जगीं दाि संसारी ब्राह्मण ॥ त्याचेंच चुबंन ॥ आम्ही घेऊं ॥३॥ 



  इतरांसारीखा दगुुषणी ब्राह्मण ॥ आणाल कोठून ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 
 

          (१६) 
  पोटीं बाळगून जन्म त्यास द्रदला ॥ पाजीला पोशीला ॥ माऊलीनें ॥१॥ 
  सिाषभूतीं दया माता सेिेिीण ॥ म्हणेना सज्जन कोणी त्यास ॥२॥ 
  दंभभक्तीसाठी संन्याशी बनती ॥ खोडीती संतती ॥ जगामाजी ॥३॥ 
  आयषपाखडंानें माते कष्ट देती ॥ अधोगती जाती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

          (१७) 
  आत्मज्ञान नाहीं आयष ब्राह्मणाला ॥ छळी मानिाला ॥ सिोपरी ॥१॥ 
  क्षमा दया नाहीं अहंब्रह्म झाला ॥ शभक्षुक बनला ॥ जगा त्रास ॥२॥ 
  अतीशूि यानें कतनष्ट मानीला ॥ गिाषनें फुगला ॥ कोल्हापरी ॥३॥ 
  श्राद्धाच ेतनशमत्य मुक्या गाया िधी ॥ स्ित: करी विधी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

          (१८) 
  सबळ दबुषळ त्यास वप्रय जरी ॥ धरी ना तो दरुी ॥ ाकासही ॥१॥ 
  दोर् काढणार् या शभऊन ितषतो ॥ तनतीनें िागतो ॥ त्याच्यासंगे ॥२॥ 
  रागीटास सदा न नम्रता दाखिी ॥ सोंिळे शमरिी ॥ अज्ञान्यांत ॥३॥ 
  अशा ब्राह्मणांनी बट्टा मानिास ॥ आणणला तो खास ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

          (१९) 
  अज्ञानी शुिास गिाषनें छळीतो ॥ सिोपरी भीतो ॥ इंग्रजास ॥१॥ 
  विद्ित्तेचा मद अतं्यजां दावितो ॥ यिनीचें खातो ॥ गगधापरी ॥२॥ 
  यज्ञामध्यें घोडगेायांस िधीतो ॥ म्हारास तनदंीतो ॥ मत्सरानें ॥३॥ 
  ब्राह्मणांनो, तुम्ही दजुषन कां होतां ॥ मानिां छळीतां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

          (२०) 
  सत्यिक्ते होते जर ब्राह्मणांत ॥ तर रमाकांत तनमी कैसा ॥१॥ 
  बोधपर िाणी आयाांची अखडं ॥ पेशव्यानें बंड ॥ कसें केलें ॥२॥ 



  जगीं सिाां वप्रय कोण आयष झाला ॥ दािा हो आम्हाला ॥ ाक तरी ॥३॥ 
  कल्पनेचा कृष्ण यांनींच तनमीला ॥ कोळ्यानें िधीला ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 

          (२१) 
  सत्य तनमीकास शोधल्यािांचनू ॥ थोतांड ेकल्पून ॥ ग्रंथ केले ॥१॥ 
  त्याच ेजागेिर भूदेि बसती ॥ शुिा ठकिीती नटापरी ॥२॥ 
  मूताच्या मुलास तनत्य नागिीती ॥ जोड ेउपटीती ॥ दानासिें ॥३॥ 
  आयष ब्राह्मणास उपाधी गणािी ॥ त्याचा शोध लािी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

          (२२) 
  ऐद्रहकाची इच्छा इंग्रजी शशकती ॥ आयष दास होती ॥ इंग्रजाच े॥१॥ 
  ब्राह्मण सिषस्िी होती पक्षपाती ॥ भटा िाचिीती ॥ न्यायामध्यें ॥२॥ 
  परलोक आशा यज्ञ कररताती ॥ बोकडास खाती ॥ इंग्रजींत ॥३॥ 
  जपजाप-दंभ घरीं शमरिीती ॥ शुिा दोर् देतो ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

         (२३)  

  सत्यानें िताषिें ज्यास लोभ झाला ॥ मानिी शोभला ॥ तोच सुखी ॥१॥ 
  सिष सुखी व्हािे मुळ आशा ज्याची ॥ हाि सदगुणाची ॥ तोच ज्ञानी ॥२॥ 
  आपसुखद:ुख पराचें जाणतो ॥ त्यांच्याशीं ितषतो ॥ तोच धन्य ॥३॥ 
  अशा मानिास सदगुणी म्हणािा ॥ भािंडी गणािा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

        (२४) 
  खरे खोटे दोघे वप्रय ब्राह्मणांना ॥ िंदीना तनदंीना ॥ कोणी ाका ॥१॥ 
  त्याला आिडनेा वप्रत पवित्रता ॥ शुि िापरीतां ॥ क्षमा नाहीं ॥२॥ 
  कधीं गध:कारीना धतूष ब्रम्हतनष्ठ ॥ कु्रर कमीं नष्ट ॥ जगद्िेष्टा ॥३॥ 
  मनुष्यपणाचें नाहीं देहभान ॥ सिाांत दजुषन ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२५) 
  श्राद्धामध्यें गाया आयषभट खाती ॥ मौजा मारीताती ॥ मतृानांिे ॥१॥ 
  पडझड गाया दीन भांग खाती ॥ बाह्मण तनदंीती ॥ त्यांला सिष ॥२॥ 
  अद्रहसंक जती पाणी काढिीती ॥  ककयया मोक्ष देती ॥ तषृ्णेसाठीं ॥३॥ 



  आयाषसद्रह जत्या सत्य त्या ॥ जाती सिष िाया ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
       
 

         (२६) 
  ब्रह्म जाणल्यानें ब्राह्मण बा होती ॥ कसे ते उरती ॥ शुिादीक ॥१॥ 
  सिाांशीं करीती रोटीबेटीबंदी ॥ नागापरी धुदंी ॥ ब्राह्मणांत ॥२॥ 
  णिस्त महंमदा तनचांत गणती ॥ छळ कररताती ॥ पशूपरी ॥३॥ 
  ब्रह्मजाण त्याद्रह ब्राह्मणाची खणू ॥ दगुुषणाची खाण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२७) 
  भूत ितषमान भविष्य काळास ॥ शभवना तो खास ॥ सत्य पोटीं ॥१॥ 
  बत्रकाळ जगांत सत्यानें िागतो ॥ सुख देतोघेतो ॥ सिषकामीं ॥२॥ 
  त्याच्या पाठीमागें सुख संतानास ॥ हर्ष मानिास ॥ जगामाजीं ॥३॥ 
  अशास म्हणािा बुद्ध महाजन ॥ मानिी भूर्ण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२८) 
  ब्राह्मणाचा धमां जतीमारिाडी ॥ धाना पेढे िाढी ॥ मेल्यामागें ॥१॥ 
  सोंिळा होऊन मानिा शशिेना ॥ खावना वपवना ॥ राजरोस ॥२॥ 
  बेटीव्यिहार शुिाशीं करीना ॥ उचीष्ट देवना ॥ अतं्यजास ॥३॥ 
  आयष ब्राह्मण हा मानिा शोभेना ॥ मागाषस लागेना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२९) 
  कल्पनेच ेदेि कोरीले उदंड ॥ रचीले पाखांड ॥ द्रहतासाठीं ॥१॥ 
  ककन्नर गंधिष ग्रंथीं नाचिीले ॥ अज्ञ फसिीले ॥ कृबत्रमानें ॥२॥ 
  तनलषज्य सोिळें त्याचें अगधष्ठान ॥ भोंदीती तनदान ॥ शुिादीक ॥३॥ 
  ब्राह्मणांनीं तनत्य होऊनी तन:संग ॥ शुि केलें नंग ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

       (३०) 
  वशें केलें नाहीं तुजसाठीं सिष ॥ करंू नको गिष ॥ प्राण्यांमध्ये ॥१॥ 
  देह देऊनीयां बुवद्धमान केला ॥ धनीपणा द्रदला ॥ सिाांमध्ये ॥२॥ 



  जगाच्या कल्याणा देह कष्टिािा ॥ कारणीं लािािा ॥ सत्यासाठीं ॥३॥ 
  अशा ितषनानें जन्माचें साथषक ॥ संतोर्ी तनमीक ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 

       (३१) 
  सत्य ज्याचें धयैष गंभीर ॥ सत्यिादी शूर ॥ मानिंत ॥१॥ 
  वजतेंद्रियें ज्याचीं मानिा भूर्ण ॥ सदगुणी संपन्न ॥ सिष कामीं ॥२॥ 
  परं सुखद:ुख स्ित:शीं तोलीतो ॥ सिाांशीं ितषतो ॥ ाकभािें ॥३॥ 
  अशा मानिास म्हणािा सज्जन ॥ जोतीबा चुबंन ॥ घेव त्याचें ॥४॥ 
 
 

 ॥ आत्मपरीक्षण ॥ 

  
        (१) 
  परा लाभ होतां संतोर् मानीतो ॥ साह्य देतो घेतो ॥ सदगुणाचें ॥१॥ 
  विद्िान करीतो पंगु जगाप्रत ॥ पाळी सदा व्रत ॥ घरामध्ये ॥२॥ 
  ’आपल्यािरून जग ओळखतो’ ॥ मानिा लेखी तो ॥ बंधपूरी ॥३॥ 
  आत्मपरीक्षण करीतो जगांत ॥ धन्य मानिंत ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (२) 
  जगामाजीं सिष मजला असािें ॥ शजेार् या नसािें ॥ हेिा मुळ ॥१॥ 
  स्ित: द्रहतासाठीं तळमळ करी ॥ झटे सिोपरी ॥ ककतीसाठीं ॥२॥ 
  खरा मतलबी सिाांत ितषतो ॥ तनराशा करीतो ॥ बापययांची ॥३॥ 
  आत्मपरीक्षेला नाहीं जुमानीत ॥ झुरे विर्ादांत ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (३) 
  तनमीकें  तनमीले मनुज सकळ ॥ द्रदलें बुद्धीबळ ॥ कमजास्ती ॥१॥ 
  बुवद्धप्रामाण्याने उद्योगा लागती ॥ यश शमळविती ॥ धदं्यामध्यें ॥२॥ 
  शशपायाच ेधदें आयाषजीनें केलें ॥ शुिास वजंकीलें ॥ शस्त्रेंअस्त्रें ॥३॥ 
  वपढीजादा त्यांच ेदास बनविले ॥ सूड उगविल ॥ सिष कामीं ॥४॥ 



  शूर शभल्ल कोळी शरानें तोडीले ॥ हाकलून द्रदले ॥ रानींिनी ॥५॥ 
  मांग महाअरी केले बहु जेर ॥ शशक्षा खडतर ॥ आयाषजींची ॥६॥ 
  िेदा मनु नाहीं आत्मपरीक्षण ॥ आयाषस दरु्ण ॥ जोती म्हणे ॥७॥ 
 
 

 

         (४) 
  आयाषजीनें सिाष पदच्यत केलें ॥ गिाषनें फुगले ॥ शोधी िेद ॥१॥ 
  तनराशा शुिांचीं आजतागावत ॥ गणणले दासांत ॥ त्याजपैकीं ॥२॥ 
  आनंदले मनीं विद्याबंदी केली ॥ घेवना साऊली ॥ अतं्यजागच ॥३॥ 
  आये गधक्काररलें आत्मपररक्षेला ॥ त्रास हा वजंककल्या ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (५) 
  आयाषजीचा हेिा त्रास वजंककल्यास ॥ लुटा अज्ञान्यास ॥ सिष कामीं ॥१॥ 
  झाकल्या िेदाचा आधार दािीती ॥ शे्रष्ठत्ि ओढीतो ॥ स्ित:कड े॥२॥ 
  मानिांच ेहक्क शुिा मुख्य दािा ॥ पुरे िेदकािा ॥ ब्रम्हकुट ॥३॥ 
  ककड लागो आयष आत्मपररक्षेला ॥ त्रास अतं्यजाला ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (६) 
  आयें काही ग्रंथ तकाषनें रचीले ॥ नाहीं वशा भ्याले ॥ स्िाथाषसाठी ॥१॥ 

  शूिादीका घरीं पारायण केलें ॥ त्यास ठकविलें ॥ धमषशमर्ें ॥२॥ 
  धदंा न कररतां सिाांस भोंदीलें ॥ भूदेि बनविलें ॥ त्यांच ेहेच ॥३॥ 
  आत्मपररक्षेला आयाांनी त्यागीलें ॥ धमषलंड झालें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (७) 
  शुिादीक सिष आयाांनीं भोंदीलं ॥ फंुकोनीया खाल्ले ॥ उंिापरी ॥१॥ 
  सिष गोष्टीमध्यें अमयाषदा केली ॥ घेवना सािली ॥ जेितांना ॥२॥ 
  अशा ितषनानें शभवना मनाला ॥ लाजेना मनाला ॥ मनीं दंड ॥३॥ 
  सदा मनीं द्िेर् अपराधी खळ ॥ नाहीं त्यास बळ ॥ सदगुणाचें ॥४॥ 
  आत्मपरीक्षण हद्दपार करी ॥ काळें पाणी जारी ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

        (८) 



  मांग आयाषमध्यें पाहंू जातां खणू ॥ ाक आत्मा जाण ॥ दोघांमध्यें ॥१॥ 
  दोघेही सारीखे सिष खाती वपती ॥ इच्छा ती भोगीती ॥ सारखेच ॥२॥ 
  मांग आयष दोघे शोभा मानिांत ॥ दोघे ितषनांत ॥ ाकसहा ॥३॥ 
  सिष ज्ञानामध्यें आत्मज्ञान शे्रष्ठ ॥ कोणी नाहीं भ्रष्ट ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (९) 
  तेथे कैचा देश धमष जोतीभेद ॥ सिाांची उमेद ॥ सुखासाठीं ॥१॥ 
  सुखापोटीं मोह उत्पन्न तो झाला ॥ वपडी सिषत्राला ॥ ाकसहा ॥२॥ 
  मानिाचा मोह हेिा खास त्याला ॥ रक्तपाती झाला ॥ जगामाजीं ॥३॥ 
  आपस्िाथाषमध्यें आत्मज्ञान भ्रष्ट ॥ झाले बहु दषु्ट ॥ जोती म्हणें ॥४॥  

 

        (१०) 
  मानिाच ेहक्क सिाांस कळतां ॥ मग कोण त्राता ॥ आयष भटा ॥१॥ 
  विचारीते झाले सिष कसे नीच ॥ आयष कां रे ऊंच ॥ बळीस्थानीं ॥२॥ 
  विर्ारी ते िेद  अज्ञान्या डसती । बबळांत पळती ॥ सपाषित ॥३॥ 
  भांडणे लागतां सिाांचें िाटोळें ॥ पाखडं ेसोहळे ॥ फेका दरू ॥४॥ 
  येणारें अररष्ट कसें तरी टाळा ॥ शूिादीक गळा ॥ पडा आतां ॥५॥ 
  िेळ आली आत्मपरीक्षण करा ॥ तनमीकास स्मरा ॥ जोती म्हणे ॥६॥ 
 

        (११) 
  भ्रष्ट आयष तुम्ही सदगुणी कां व्हाना ॥ म्लेंच्छा ककत्ता द्याना ॥ जगामाजी ॥१॥ 
  आतां पुरे झाले सोंग भूदेिाचें ॥ धतूष नट त्याच े॥ जगीं छी: थ:ू ॥२॥ 
  शरण जाऊनी त्यांची क्षमा मागा ॥ नाहीं दजुी जागा ॥ तुम्हींसाठी ॥३॥ 
  आत्मपरीक्षणा तुम्ही द्यािा थारा ॥ मत्सरा आिरा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (१२) 
  स्ित:च्या न्युन्यता व्यंगे सुधारती ॥ सत्यानें िागती ॥ सिाांसगें ॥१॥ 
  माझ्याशीं लोकांनीं जसें बा िताषिें ॥ तसें मी िताषिें ॥ जगासंगें ॥२॥ 
  त्यांत दजुाभाि नसािा अतंरीं ॥ मग मौजा मारीं ॥ जगामाजीं ॥३॥ 
  आत्मपररक्षेंत असािें सािध ॥ जोती करी बोध ॥ धतूष लोकां ॥४॥ 
 

        (१३) 



  जरी तुझी सुखालागीं तळमळ ॥ तरी पाठबळ ॥ सत्य घेव ॥१॥ 
  धयैाषनें िागािें सत्य आळिून ॥ सुखी करा जन ॥ जगामाजीं ॥२॥ 
  मग तूं अिघाची सुखरूप होशी ॥ तरून तारशी ॥ दसुर् यास ॥३॥ 
  खरें हेंच ज्ञान आत्मपररक्षण ॥ बुद्धीचें लक्षण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

 

॥ नीति ॥ 

 
        (१) 
  तनमीले बांधि स्त्रीपुरुर्प्राणी ॥ त्यांत गोरे कोणी ॥ रंगिणं ॥१॥ 
  त्यांच ेद्रहतासाठी बुवद्धमान केले ॥ स्ितंत्र ठेविले ॥ ज्या त्या कामीं ॥२॥ 
  कोणास न वपडी कमािलें खाव ॥ सिाां सुख देव ॥ आनंदांत ॥३॥ 
  खरी हीच नीती मानिाचा धमष ॥ बाकीच ेअधमां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

        (२) 
  माझें कांही कोणी घेऊं नये जनीं ॥ िसे ध्यानींमनीं ॥ मानिांच्या ॥१॥ 
  माझ्या मनीं सिष मजला असािें ॥ दजु्या कां नसािें ॥ जगामाजी? ॥२॥ 
  आपल्ल्यािरून जग ओळखािें ॥ त्यांच्याशीं िताषिें ॥ सत्य तेंच ॥३॥ 
  मानिांचा धमष सत्य नीती खणू ॥ करी जीिदान ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (३) 
  सत्याविण नाहीं धमष तो रोकडा ॥ जनांशी िांकडा ॥ मतभेद ॥१॥ 
  सत्य सोडू ंजातां िादामध्यें पड े॥ बुद्धीस िांकड े॥ जन्मभर ॥२॥ 
  सत्य तोच धमष करािा कायम ॥ मानिा आराम ॥ सिष ठायीं ॥३॥ 
  मानिांचा धमष सत्य हीच नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (४) 
  आपद्रहतासाठीं सत्यानें िताषिें ॥ सुमागी लािािें ॥ भािंडास ॥१॥ 
  तुझी ितषणूक आधीं कर नीट ॥ दगुुषणाचा िीट ॥ खरें सुख ॥२॥ 
  मानिी सुखास िाटेकरी होती ॥ फळास भोगीती ॥ सिाांसह ॥३॥ 
  मानिांचा धमष सत्य खरी नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 



       (५) 
  तुझ ेद्रहतासाठीं जगीं सत्य धर ॥ तनमीक आधार ॥ सिष ठायीं ॥१॥ 
  आपपर नाहीं देशधमषकुट ॥ करिािा िीट ॥ सत्यासाठीं ॥२॥ 
  मानिी भूर्ण तूंच होशी खास ॥ सिाांचा पडोस ॥ जगामाजीं ॥३॥ 
  मानिी नीती हीच धमषनीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (६) 
  खोटें बोलूतनयां अज्ञान्या वपडणें ॥ लुटूतनयां खाणें ॥ भािंडास ॥१॥ 
  विश्िासघातानें शमत्रास नाडणे ॥ नव्हेत लक्षणें ॥ सज्जनांचीं ॥२॥ 
  धदंा कलालाचा कुटंुबा पोसणें ॥ मद्यपी करणें ॥ मुलींमुलां ॥३॥ 
  मानिांचा धमष सत्य खरी नीती ॥ बाकीची कुनीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (७) 
  प्रामाणणकपणा ज्याच ेअसे पोटीं ॥ दावितो सचोटी ॥ सिष जन ॥१॥ 
  कृतज्ञ होऊन मानिा संभाळ ॥ तनमीकाचें बळ ॥ तुजिरी ॥२॥ 
  नम्र होऊनीयां रक्षा सौजन्यास ॥ झटा उद्यागास ॥ तनशीदीनीं ॥३॥ 
  मानिांचा धमष  सत्य सिष नीती ॥ बाकी कुरापती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
  

॥ धीर ॥ 

  

                                      (१) 
            सत्याचा वजव्हाळा मनाची स्िछता ॥ गचत्तास स्िस्थता ॥ जेथें आहे ॥१॥ 
            जेथें जागा धीर सदा हृदयांत ॥ सत्यितषनांत ॥ खची घाला ॥२॥ 
            वपडा द:ुखें सोशी संकटें तनिारी ॥ गांजल्यास तारी ॥ जगामाजीं ॥३॥ 
            धीर धरूनीयां सिाां सूख देती ॥ यशिंत होती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (२) 
            धीर सोडीतांच शुिां दांस केले ॥ आयाषजी ताठले ॥ ऐश्ियाांत ॥१॥ 
            शभत्र ेशुि िेड ेअज्ञानी बापुड े॥ आयष पाव पड े॥ लज्या गेली ॥२॥ 
            अज्ञानी म्हणूनी म्लेंच्छाशीं लढले ॥ प्राणाशी मुकले ॥ आयाांपाव ॥३॥ 



            शुर मांगम्हारा आयें नागिीलें ॥ पशूित केले ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 
 
 
 

                                       (३) 
           धीर असल्यानें प्रसंग पडतां ॥ तनधाषरें ितषतां ॥ यश येव ॥१॥ 
           तनश्चयानें जे कां द्रहमंत धरीती ॥ संकटें िारीती ॥ जगामाजीं ॥२॥ 
           मोठमोठे गणु दृढ करीं धीर ॥ करीं पषृ्ट कर ॥ तनयतींत ॥३॥ 
           सत्यानें ितषतां आररष्ट पळतो ॥ देशीधडी जाती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (४) 
           दषु्ट आचारानें मनीं भय िसे ॥ गचतंाक्रांत द्रदसे ॥ मुिा त्यांची ॥१॥ 
           नष्ट कमें सिष उघडीं पडतां ॥ होवल फजीती ॥ मनीं भय ॥२॥ 
           सरळ स्िभाि सत्य-आचारण ॥ नसे त्यािांचनू ॥ समाधान ॥३॥ 
           तनमीकाचें भय घेव जो आधार ॥ खरा त्याचा धीर ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (५) 
           अतंर तनमषळ भार वशािर ॥ सत्य ितषणार ॥ जगामाजीं ॥१॥ 
           धमष जातीभेद तनदाषळी मनांत ॥ सुखी मानिांत ॥ धन्य तोच ॥२॥ 
           सत्य िणषण्याचा आयाष नाहीं धीर ॥ धतूष अगोचर ॥ खरा भंड ॥३॥ 
           खोटे िेद मनू अतं्यजा दािीना ॥ मैदानी आणीना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

 

॥ समाधान ॥ 

 
                                      (१) 
           प्राणीमात्रा सिष तनमीली ॥ साधने ती द्रदली ॥ परोपरी ॥१॥ 
           पदाथष तनमूषन सिाांस पोशीले ॥ आनंदीत केले ॥ सिषकाळ ॥२॥ 
           त्यांपैकीं मानि बुद्धीमान केला ॥ सत्य िताषयाला ॥ मासल्यांत ॥३॥ 



           रंजलेगांजले अनाथा पोसािें ॥ वप्रतीनें िागािें ॥ बंधपूरी ॥४॥ 
           त्याच्या खटाटोपी आणा ध्यानीं मनीं ॥ उपकार मनीं ॥ वजिेंभािें ॥५॥ 
           परवपडा देणें मानिा दरु्ण ॥ कळीचें साधन ॥ जगामाजीं ॥६॥ 
           कृतज्ञ होऊनी मानी समाधान ॥ तपृ्तीची ती खणू ॥ जोती म्हणे ॥७॥ 

 

 

 

       (२) 
  हेळसांड करी तनयतितृ्तीची ॥ मात दगुूषणांची ॥ संसारांत ॥१॥ 
  रोगग्रस्त होतां दांतओठ खाती ॥ तेव्हां खिळती ॥ मनामधीं ॥२॥ 
  सरकारािर व्यथष रागािती ॥ स्नेहास तनदंीती ॥ कधींमधीं ॥३॥ 
  समाधान नष्ट जातें बुद्धीबळ ॥ व्यथष तळमळ ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (३) 
  माझीच योग्यता जास्ती आहे म्हणे ॥ दािी धीटपणें ॥ अज्ञान्यास ॥१॥ 
  अजागळी नाहीं दधु ककंिा मुत्र ॥ मोक्ष िेदांतांत ॥ आहे म्हणे ॥२॥ 
  मूढा लुटूनीयां प्रपंच कररती ॥ जगीं हंबरती ॥ झालों मुक्त ॥३॥ 
  त्याला कैचें सुख समाधान सौख्य ॥ पापी हेच मुख्य ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (४) 
  आपली योग्यता नाहीं सदगुणांत ॥ आणीना मनांत ॥ जसा मेंढा ॥१॥ 
  आत्मज्ञान नाहीं मुल कलालाचा ॥ धंदा खाटकाचा ॥ ज्ञान सांगे ॥२॥ 
  समाधान त्यानें केलें हद्दपार ॥ करा बोजिार ॥ शांततेचा ॥३॥ 
  त्यास मुळीं नाहीं तनमीकाची भीती ॥ अज्ञान्या नाहीं ती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (५) 
  नष्ट आचारानें रोगग्रस्त होती ॥ संताना नाडडती काही िेळ ॥१॥ 
  कल्पून प्राक्तन त्यास दोर् देती ॥ शशमगा करीती ॥ त्याच्या नांिें ॥२॥ 
  प्राक्तीनांत होतें तैसेंच घडलें ॥ ब्रह्मानें शलद्रहलें ॥ खोटें नाहीं ॥३॥ 
  अयोनीसंभि तनमी नारायण ॥ खोटें समाधान ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 



       (६) 
  स्िगाषची शांतता कल्पून मनांत ॥ शलद्रहली ग्रंथांत ॥ तकष बळे ॥१॥ 
  कोठे आहे स्िगष पाद्रहले ते कोणी ॥ शभऊं नका मनीं ॥ दािा आम्हा ॥२॥ 
  तुम्हािर प्रश्न दोरेिाले दादा ॥ पेटंू नका िादा ॥ आयषदादा ॥३॥ 
  खोटे बोलणार् या समाधान नाहीं ॥ शोधनूीयां पाहीं ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 

       (७) 
  जशीं ज्यांचीं कमें तशीं फळें देती ॥ िळण लािीती ॥ संतानास ॥१॥ 
  िषु्ट कमें तुम्ही अजीबात टाका ॥ पुढें नाहीं धोका ॥ मुलांबाळां ॥२॥ 
  झालें गेलें सिष मनीं झुरंू नका ॥ सत्यकमों विका ॥ आपुल्यास ॥३॥ 
  खरें समाधान भोगा सािकाश ॥ आनंद जगास ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (८) 
  असंतोर् राजा मच्छर प्रधान ॥ शशपाव दजुषन ॥ कडीकोट ॥१॥ 
  हेिा चोपदार मारीतो ककंकाळी ॥ द्यािे म्हणें बळी ॥ सदगुणास ॥२॥ 
  अज्ञानी रयत दारूबाज करी ॥ तंटे घरीं दारीं ॥ सुख नाहीं ॥३॥ 
  अशा ितषनानें नाहीं समाधान ॥ खरे हे पार्ाण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (९)  

  दषु्ट आचारानें तनचत्ि पािती ॥ संकटीं पडती ॥ लागलीच ॥१॥ 
  पश्चातापाअतंीं विचार करीती ॥ शुद्धीिर येतो ॥ मनामध्यें ॥२॥ 
  सुमागो लागतां होतो महाजन ॥ होतसे कल्याण ॥ पदोपदीं ॥३॥ 
  समाधान ितृ्ती ज्याची अखडंीत ॥ सुखांत मंडीत ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (१०) 
  समाधान ितृ्ती ज्याची अखडंीत ॥ संकटीं पडीती लागलीच ॥१॥ 
  सत्य पाठबळ मनी दृढभाि ॥ करी धािाधाि ॥ दीनासाठी ॥२॥ 
  भल्या सॉके्रटीसा विर् त्या पाजीलें ॥ छळूनी माररलें ॥ द्िेर्ाभािें ॥३॥ 
  समाधान ज्याचा भंग झाला नाहीं ॥ ग्रंथांतरीं पाहीं ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 



 
 
  
 
 
 
 
 

 ॥ सदिष्णिुा ॥ 

 
          (१) 
  विपत्तींत खतंी मुळींच मानीना ॥ द्रहमतीचा राणा ॥ क्रोधािीण ॥१॥ 
  रोगग्रस्त होता सतंापा पटेेना ॥ घरांत करीना ॥ कुरकूर ॥२॥ 
  अहीत कृत्यांची हेळणा करीना ॥ उपाय योजीना ॥ सुडासाठी ॥३॥ 
  त्यास उपदेश करीतां सोडीना ॥ िादास पेटेना ॥ त्यांच्या संगें ॥४॥ 
  सद्रहष्णुतािीण सुखास भोगीना ॥ संतोर्ी होवना ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

      (२) 
  इराणी भटजी बळीस्थानीं आले ॥ क्षबत्रया वजंकीलें ॥ िव्यलोभ ॥१॥ 
  िेदामध्यें आहे त्याचा मागमुद्या ॥ शशपायचा धंदा ॥ आयें केला ॥२॥ 
  वजंकील्या मानिा स्पशी केली बंदी ॥ घेव ना सािली ॥ द्िेर्बुद्धी ॥३॥ 
  विद्या बंद केली अज्ञानीं ठेिीलें ॥ लंड धनी झाले ॥ लुटमाप ॥४॥ 
  सद्रहष्णुता खरी मांगमहाराची ॥ फजीती आयाषची ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

      (३) 
  दषु्ट ितषनानें नष्ट कमो होती ॥ संकटें भोगीती ॥ क्लेशासह ॥१॥ 
  द:ुख क्लेश होतां देिा दोर् देती ॥ तनमीका तनदंीती ॥ सिोपरी ॥२॥ 
  जन्ममतृ्यूसह सुखद:ुख देता ॥ कताषकरविता ॥ त्याची शलला ॥३॥ 
  केलीं दषु्ट कमष सांगण्यास भीती ॥ देिाची फजीती ॥ करी मुळ ॥४॥ 
  सद्रहष्णुता नाहीं अशा सोंगाययास ॥ खर् या नास्तीकास ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

      (४) 



  मानि साररखे तनमीकें  तनमीले ॥ कमी नाहीं केले ॥ कोणी ाक ॥१॥ 
  कमी जास्ती बुद्धी मानिा िोपीली ॥ कोणा नाहीं द्रदली ॥ वपढीजादा ॥२॥ 
  शुिादीक नाहीं कशामध्यें उणा ॥ अियिीं खणा ॥ आयाषपरी ॥३॥ 
  मानिाच ेहक्क ते कां विसरले? ॥ अतत शूि झाले ॥ पशुित ॥४॥ 
  शुि केव्हअ ंझाले आयाांचे दास ॥ बाकी अनुदास ॥ कसे झाले ॥५॥ 
  आयषलोभ मूळ तंट्याचें कारण ॥ ग्रंथ तपासून ॥ पाहंू जातां ॥६॥ 
  मूळ धमषभेद मानिा नसािा ॥ ाकोपा असािा ॥ जगामाजी ॥७॥ 
  सािषबत्रक सत्य ग्रंथ रचीयेला ॥ त्यास छापण्याला ॥ िव्य तुटा ॥८॥ 
  शुिादीक-ककंि येतांच मानिा ॥ देशस्थ बांधिा ॥ मदाषपरी ॥९॥ 
  ग्रंथ छापण्याची केली सुरिात ॥ प्रती िीस शत ॥ ाकदम ॥१०॥ 
  विक्री झाल्यािर दाम घेण बोली ॥ टोंचणी ही द्रदली ॥ गचक्कू शुिां ॥११॥ 
  मोरो विठ्ठल िाळिेकर धेंड ॥ सद्रहष्णू अखडं ॥ मुंबापुरीं ॥१२॥ 
  सदसदवििेकी सुबोधाचा दाता ॥ गदृ्रहणीचा वपता ॥ जोतीशमत्र ॥१३॥ 
 

      (५) 
  थोड ेद्रदन तरी मद्य िजष करा ॥ तोच पैसा भरा ॥ ग्रंथासाठीं ॥१॥ 
  ग्रंथ िाचीतांना मनीं शोध करा ॥ देऊं नका थारा ॥ िैरभािा ॥२॥ 
  खोट्या धमाष नाहीं सत्याचा आधार ॥ व्यथष बडीिार ॥ स्िाथाषसाठी ॥३॥ 
  सत्य सोडूनीयां धमषिादी होती ॥ संग्रामी करीती ॥ रक्तपात ॥४॥ 
  लढण्याचा ककत्ता संताना घालीती ॥ वपढीजादा देती ॥ द:ुख जगा ॥५॥ 
  सहीष्णुतेिीण नाहीं समाधान ॥ ाकीस बंधन ॥ जोती म्हणे ॥६॥ 
 
 

॥ सद्वििेक ॥ 

 
      (१) 
  दृढ मनीं धरीं सद्वििेकास ॥ तेंच संतानास ॥ सुख देव ॥१॥ 
  जगद्रहतासाठीं सत्यानें ितषती ॥ द्रहत ते करीती ॥ स्ित:चहेी ॥२॥ 
  आपद्रहतासाठीं मुढा नाडू ंजातां ॥ त्यानें तसें होतां ॥ मग कसें ॥३॥ 
  सद्वििेकानें तुम्ही करा न्याय ॥ नसे पुढें भय ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२) 



  वििेकी करीना जप अनुष्ठानें ॥ पोकळ अपषण ॥ तनमीकास ॥१॥ 
  वििेकी ढळीना दीन रंडक्यांना ॥ त्यांस भादरीना ॥ न्हाव्या हातीं ॥२॥ 
  वििेकी भजेना धातू दगडास ॥ म्हणेना शुिास ॥ तुम्ही नीच ॥३॥ 
  सद्वििेकािीण करीत तळमळ ॥ पाखांडी तनव्िळ ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (३) 
  पशुद्रहसंा आहे अस्सल िेदान्त ॥ पुण्य गौिधांत ॥ धतूष म्हणें ॥१॥ 
  शुिादीकास साक्ष घ्या मनूची ॥ चनै ब्राह्मणाची ॥ बळीस्थानीं ॥२॥ 
  मनु गध:कारूनी ाकीकड ेफेका ॥ माना शुिादीकां ॥ बंधपूरी ॥३॥ 
  सद्वििेकािीण आयाांजी पार्ाण ॥ कलीचें रक्षण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

      (४) 
  आयें जेरदस्त मांगम्हारा केलें ॥ पाताळीं घातलें ॥ स्पशषबंदी ॥१॥ 
  धतुें ऋर्ीजींनी िेदास रचीलें ॥ द्िेर्ानें छळीलें ॥ सीमा नाहीं ॥२॥ 
  अन्नािीण बहु उपासानें मेले ॥ उष्टें नाहीं द्रदलें ॥ हेिा मूळ ॥३॥ 
  सद्वििेकास आयाांनी त्यवजलें ॥ त्यांच ेहाल केले ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (५) 
  बंध ुआयष राया दयािान व्हािा ॥ जाळून टाकािा ॥ मनुग्रंथ ॥१॥ 
  िेदांती म्हणतां तुम्हा कैचा भेद ॥ लािा पाहंू दाद ॥ मनुज्यांची ॥२॥ 
  सांडू ंनका णिस्ती मुसलमानास ॥ मांगामहारास ॥ शूिासह ॥३॥ 
  तनधाषरानें धरीं सद्वििेकास ॥ ककत्ता संतानास ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 
 

      (६) 
  बंध ुसद्वििेकास बहु विसरती ॥ धमाषस कल्पीतो ॥ घरोघर ॥१॥ 
  मानिांचा धमष ाक तो कोणता ॥ जगीं शोधू ंजातां ॥ बहु धमष ॥२॥ 
  जो तो म्हणे माझा धमष शकेला ॥ गिाषनें फुगला ॥ जगामाजी ॥३॥ 
  कोणत्या धमाांस जगीं थारा द्यािा ॥ संसारीं पाळािा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (७) 
  िेद मनुग्रंथ घरीं लपविले ॥ म्लेंच्छा फसविले ॥ मोघमांत ॥१॥ 
  त्यांचें ब्रह्मकुट इंवग्लशें शोधीलें ॥ बाहेर काढीलें ॥ छी: थ:ू केली ॥२॥ 



  मांग महाअरी िाढपे करीती ॥ मोठे हुदे्द देती ॥ फौजेमध्ये ॥३॥ 
  इंग्लीश स्मरती सद्वििेकास ॥ काळीमा आयाांस ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (८) 
  अतं्यजांनो, तुम्ही उपकार स्मरा ॥ पोटीं गच्च धरा ॥ इंवग्लशास ॥१॥ 
  आयषद्रहतासाठीं न्याशनल सभा ॥ शुिादीका शोभा ॥ कशी राहे ॥२॥ 
  गोर् या लोकां घ्यािें सभेमध्यें जािें ॥ हाणून पाडािें ॥ ब्रह्मकुट ॥३॥ 
  मदुषमकीनें रक्षा सद्वििेकास ॥ सौख्य मानिास ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (९) 
  िेळ आल्यािर कळ चतेिीती ॥ मुढा लढविती ॥ पक्के धतूष ॥१॥ 
  द्रहतासाठीं काहीं करी करामत ॥ गधगंाणा राज्यांत ॥ शुितोटा ॥२॥ 
  प्रसंग पडतां शुि तोंडीं देती ॥ अनुष्ठानी होती ॥ पक्के धतूष ॥३॥ 
  तनत्य त्यांची जे कां संगत धरीती ॥ फजीत पािती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (१०) 
  कलालाचा धंदा नाहीं दयाशांती ॥ उघड नाडीती ॥ जोशपरी ॥१॥ 
  िकलाचा धंदा णझगंल्या गांठीती ॥ नाच त्या करीतो ॥ त्यांच्यापुढें ॥२॥ 
  गायन करून त्यास ररझविती ॥ घरीं रडिीती ॥ अगंनांस ॥३॥ 
  सद्वििेकािीण मुढ दारू वपतो ॥ मुला ककत्ता देती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

      (११) 
  जगामाजी धमष अगणणत होती ॥ लढाया खेळती ॥ रेययापरी ॥१॥ 
  रेड ेधरणारे प्राणास मुकती ॥ ककत्येक म्हणती ॥ स्िगी गेले ॥२॥ 
  कोणी म्हणे सिष माटषर झाले ॥ जन्नतीस गेले ॥ कोणी म्हणे ॥३॥ 
  सद्वििेकािीण सिष भांबािले ॥ रक्तपाती झाले ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

॥ उद्योग ॥ 

 
       (१) 



  मानिा उद्योग अनेक आहेत ॥ बर् यािावटांत ॥ काळ जातो ॥१॥ 
  आपद्रहतासाठीं उद्योग करीती ॥ मागष दािीमाती ॥ संतानास ॥२॥ 
  त्यापैकीं आळशी दषु्ट दरुाचारी ॥ जन िैरी करी ॥ सिष काळ ॥३॥ 
  जसा ज्याचा धदंा तशीं फळें येती ॥ सुखद:ुख होती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 
 
 
 

        (२) 
  सत्य उद्योगानें रोग लया जाती ॥ प्रकृती ती होती बळकटा ॥१॥ 
  उल्हासीत मन झटे उद्योगास ॥ भोगी संपत्तीस ॥ सिषकाळ ॥२॥ 
  सदाचार सौख्य त्याची सेिा करी ॥ शांतता ती बरी ॥ आिडीनें ॥३॥ 
  तनत्य यश देव त्याच्या उद्योगास ॥ सुख सिषत्रांस ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (३) 
  उद्योग जो करी दीनबंधूंसाठी ॥ ममता ती पोटी ॥ मानिाच्या ॥१॥ 
  विद्या सिाां देव सदगुणाची हाि ॥ करी तनत्य कींि ॥ अज्ञान्याची ॥२॥ 
  थकल्या भागल्या दीना साह्य करीं ॥ उद्योगास सारी ॥ जपूनीयां ॥३॥ 
  त्याच्या उद्योगास तनत्य यश देव ॥ जगा सुख देव ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (४) 
  सिष दगुुषणांचा आळस हा वपता ॥ बाळपणी ककत्ता ॥ मुलीमुलां ॥१॥ 
  तरुणपणांत दगुूषणी संसारीं ॥ िदृ्धपणीं करी ॥ हाय हाय ॥२॥ 
  उद्योगा सोडूनी कलाल बनती ॥ शशव्याश्राप देती ॥ जनामाजी ॥३॥ 
  आळशात सुख कधींच होवना ॥ शांतता पािेना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (५) 
  धनाढ्य आळशी जुव्िेबाज होती ॥ चोरून खेळती ॥ ाकीकड े॥१॥ 
  डाि वजंककतांच बक्षीसें िेश्यांस ॥ खाऊ चोंबययांस ॥ सिष काळ ॥२॥ 
  िव्य हरतांच शतेािर पाळी ॥ सिष देव बळी ॥ घरासह ॥३॥ 



  सिष ऋतुमध्यें कफरे नंगा भुका ॥ मारीतसे हांका ॥ पोटीसाठीं ॥४॥ 
  आळशाचा धदंा तन:संग बा होती ॥ शभकेस लागती ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

       (६) 
  आळशांचा धदंा उद्योग करीती ॥ दकुान मांडडती ॥ सोरटीचें ॥१॥ 
  नांितनशी नाहीं पैश देव त्यांची ॥ आदा आढाव्याची ॥ देत नाहीं ॥२॥ 
  उचल्याच ेपरी मुढास नाडीती ॥ तमाशा दािीती ॥ उद्योग्यास ॥३॥ 
  अशा आळशाची शिेटीं फजीती ॥ धळूमाती खाती ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 
 
 
 

       (७) 
  रोजगारासाठी पैसा नसे गांठीं ॥ अज्ञान्यास गांठी ॥ नफा हल ॥१॥ 
  शअर घेणार् यास गळीं भाल दोरी ॥ पाितींत सारी ॥ जडीबुट्टी॥२॥ 
  पश ेबुडाल्यास नाहीं त्यास दाद ॥ सुका आशीिाषद ॥ भटासाठीं ॥३॥ 
  उचल्याच्या परी णखसे कातरीती ॥ तोंड लपिीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 

       (८) 
  शअेरमाककष टांत खप कागदाचा ॥ नफा दलालाचा ॥ बुड धन्य ॥१॥ 
  शअेरकागदास पाहूनी रडती ॥ शशव्याशाप देती ॥ योजी त्यास ॥२॥ 
  शअेर व्यापाराचा जळो तो उद्योग ॥ होऊनी तन:संग ॥ मुढा लुटी ॥३॥ 
  आळशाचा खरा तनत्य हाच धदंा ॥ दरुूनच िंदा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
  

       (९) 
  सधन जगांत मारूतनयां गप्पा ॥ देव व्यथष थापा ॥ पैसा लूट ॥१॥ 
  िव्यलोभासाठीं शतेास काढीती ॥ जल हाटिीती ॥ सागराचें ॥२॥ 
  जगामधीं ठक धनिान होती ॥ द्रदिाळें काढीतो ॥ अखेरीस ॥३॥ 
  त्याच्या संगतीनें िव्यहीन होती ॥ प्राणास मुकती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (१०) 
  शअेसष काढून उद्योग काढण ॥ द्रहशबे ठेिणें ॥ रोजकीदष ॥१॥ 
  खतािणी सिष बबनचकू ठेिी ॥ नफातोटा दािी ॥ शोधी त्यास ॥२॥ 
  जामीन देऊन तनतीनें िताषिें ॥ सिाां िांचिािें ॥ अब्रूमध्यें ॥३॥ 



  शअेसष विकंु गेल्या काहीं नफा व्हािा ॥ जगा दाखिािा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (११) 
  आळशाचा धदंा उद्योग काढीती ॥ शभतंीस फोडीती ॥ मध्यरात्रीं ॥१॥ 
  जावल तततकी चोरी ते करीती ॥ मुकाट्यानें जाती ॥ घरांतून ॥२॥ 
  दषु्ट नष्ट गूण अगंीं जडताती ॥ सपषित होती ॥ जगा त्रास ॥३॥ 
  त्यांच्या उद्योगास येत नाहीं यश ॥ रागाितो वश ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 
 
 

॥ स्त्िच्छिा ॥ 
 

       (१) 
  स्िच्छ होण्यासाठीं स्नान तें करािें ॥ िस्त्रांनी पुसािें ॥ लागलेंच ॥१॥ 
  स्नानाचा कंटाळा पुळ्याचें माहेर ॥ खरजुचें घर ॥ आदीपीठ ॥२॥ 
  दांत खाऊनीयां बोलतां चालतां ॥ तनत्य खाजिीतां ॥ िेळ जाव ॥३॥ 
  स्िकीय स्िच्छता मुळीं विसरला ॥ िैद्यानें नाडीला ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२)  

  अगंिस्त्रें ज्यास धणु्याचा कंटाळा ॥ चोळी िेळोिेळां ॥ दोन्ही कांखा ॥१॥ 
  दांत विचंकूनी जांघास चोळी ॥ काढीतांच मळी ॥ गार िाटे ॥२॥ 
  िस्त्रांतील उिा गचमटीनें धरी ॥ चोळूतनयां मारी ॥ मुकाठ्यानें ॥३॥ 
  अगंिस्त्रें स्िच्छ ठेऊं विसरतो ॥ तनदें पात्र होतो ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (३) 
  स्नान केल्यािर उल्हास मनास ॥ झटे उद्योगास ॥ आिडीनें ॥१॥ 
  रुचीिर लागे जाडभेडें अन्न ॥ होवना अजीणष ॥ कधीं त्यास ॥२॥ 
  स्पशषरोग त्यास होण्याचा अभाि ॥ मनाचा संभि ॥ सिष ठायी ॥३॥ 
  शरीरीं स्िच्छता ठेऊं विसरतो ॥ सुख ना भोगीतो ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (४) 
  िस्त्रें धतुल्यानें ज्यास्त तीं द्रटकती ॥ संतोर्ी ठेविती ॥ िापरणार् या ॥१॥ 
  धळुीसह घाम िस्त्रें कुजविती ॥ दगुांधी सोडीती ॥ घ्राणेंद्रिया ॥२॥ 



  दगुांध येतांच ककळस करती ॥ दरुून िागती ॥ त्यांच्यासंगे ॥३॥ 
  िस्त्राची स्िच्छता ठेऊं न जाणती ॥ रोगग्रस्तें होती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (५) 
  तनमीकें  तनमीलें मानि पवित्र ॥ कमीजास्त सुत्र ॥ बुद्धीमध्यें ॥१॥ 
  वपढीजादा बुवद्ध नाहीं सिाांमधीं ॥ शोध करा आधीं ॥ पुतेपणीं ॥२॥ 
  सत्य सेिूनीयां गचत्त करीं स्िच्छ ॥ मग मान तुच्छ ॥ मानिास ॥३॥ 
  मनाची स्िच्छता नाहीं समजला ॥ भूमीभार झाला ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 
 
 

॥ ग़िृकायमिक्षिा ॥ 

 

       (१) 
  आद्यापेक्षां जास्त खचष जे करीती ॥ ऋणकरी होती ॥ वजिा कांच ॥१॥ 
  सोयरेधायरे मागें पुढें येती ॥ तुकड ेमोडीती ॥ द्रदमाखानें ॥२॥ 
  मतलबी स्नेही रसाळ बोलती ॥ भोंदनुीयां खाती ॥ संधी येतां ॥३॥ 
  गहृकायषदक्ष होऊं विसरला ॥ चोंबययांनीं ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२) 
  सिष ठायीं दक्ष असे पररमीत ॥ तोच सुरक्षीत ॥ जगामाजी ॥१॥ 
  सतसंगती तनरोगी सतंती ॥ पळाती विपत्ती ॥ रानोमाळ ॥२॥ 
  मेल्यामागें कोणी दोर्ी ठरिीना ॥ आनंद संताना ॥ चीर केला ॥३॥ 
  गहृकायषदक्ष सिषदा जपला ॥ मान तनशमषकाला ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 
 
 
 

------------ 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विभाग २ रा 
 

गणपिी 
 

१ 

 

       पशुशशरीं सोंड पोर मानिाचें ॥ सोंग गणोबाचें ॥ नोंद ग्रंथी ॥ध.ृ॥ 

       बैसे उंदरािरी ठेिूतनयां बूड ॥ फुककतो शेंबूड ॥ सोंडतेून ॥१॥ 
       अतं्यजासी दरू, भटा लाडू देतो ॥ नाकानें सोलीतो ॥ कांदे गणू ॥२॥ 
       गचखला तुडिूनी बनविला मोर् या ॥ केला ढंबढेर् या ॥ भािपदीं ॥३॥ 
       * * * * * * * * िांचनू ॥ करिी भ्रमण ॥ सिष लोकीं ॥४॥ 
       * * * * * चिं हांसला म्हणून ॥ श्रापिरदान ॥ पाहील्यास ॥५॥ 
       * * * * * चिंास पाहीलें ॥ अस्िली िरीलें ॥ कृष्णदेिें ॥६॥ 
       * * * * िला गणुजी दोंदीला ॥ नोिरा शमळाला ॥ देिबाप्पा ॥७॥ 
       गणोबाची पूजा भािीका दाविती ॥ हरामाच्या खाती ॥ तूपपोळ्या ॥८॥ 
       जै मंगलमूती जै मंगलमूती ॥ गाती तनत्य ककती ॥ टाळ्यांसह ॥९॥ 
       उत्सिाच्या नांिें िव्य भोंदाडीती ॥ िाटी णखरापती ॥ धतूष भट ॥१०॥ 

       जाततमारिाडी गरीबा नाडडती ॥ देऊळें बांधीती ॥ कीतीसाठीं ॥११॥ 
       देिाजीच्या नांिें जगाला पीडीती ॥ अधोगती जाती ॥ तनश्च्यानें ॥१२॥  

       खरे देिभक्त देह कष्टिीती ॥ पोर्ण करीती ॥ घरच्यांच े॥१३॥ 
       अजाणासी ज्ञान पांगळ्या अन्नदान ॥ हेंच बा स्मरण ॥ तनमीकाचें ॥१४॥ 



       भोळा िारकरी त्यास द्रदली हूल ॥ स्मरणांत फल ॥ आहे म्हणे ॥१५॥ 
       क्षबत्रय रामाचा धतूष बने दास ॥ गांठी शशिाजीस ॥ मतलबी ॥१६॥ 
       दाद ुकोंडदेि त्या ठेिी अविद्िान ॥ करिी तुळादान ॥ ऐदी भटा ॥१७॥ 
       स्िजाततद्रहतासाठीं बोधीलें ॥ धमषलंड खरे जोती म्हणे ॥१८॥ 

  
 
 
 
 
 
 

   ॥ आयषभट ब्राह्मणाचं ेकसब ॥   

 

                                     (१) 
             सिाांचा तनमीक ाक आहे जाण ॥ पाळणपोर्ण ॥ तोच करी ॥१॥ 
             स्त्रीपुरुर् हक्क सिाां कळिािे ॥ सत्यानें बोधािे ॥ मानिांस ॥२॥ 
             देशधमषभेद नसािा अतंरीं ॥ भािंडांच ेपरी ॥ घरी सिाां ॥३॥ 
             असे बा शशक्षक सिष ठाईं नेमा ॥ आदीसत्य नमा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                     (२) 
             सािषभौम सत्य ज्याचें भांडिल ॥ तनमीक अव्िल ॥ सिष ाक ॥१॥ 
             त्यानें तनमीयले मानि हे सारे ॥ त्यांचींच लेकरें ॥ तोच रक्षी ॥२॥ 
             आपल्यािरून जग ओळखािें ॥ सिाां तनििािें ॥ संसारांत ॥३॥ 
             जसजसे आम्ही मानिासीं िागूं ॥ त्याचीं फळें भोगूं ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                      (३) 
             आयाांनीं क्षबत्रयां रणांत वजंकीलें ॥ त्यांना दास केलें ॥ वपढीजादा ॥१॥ 
             मत्सरानें दासा म्हणाले ते क्षुि ॥ अपभ्रंश शूि ॥ त्याचा झाला ॥२॥ 
             द्िेर्ानें वपडीले विद्या बंद केली ॥ घेवना साऊली ॥ जेितांना ॥३॥ 
             अशा पंगु शुिा विद्या तुम्ही द्यािी ॥ शभक्षा ती मागािी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (४) 



             विजयी आयाांनी धमषग्रंथ केले ॥ शुिा नागिीलें ॥ दासापरी ॥१॥ 
             धतूष भटें मुळीं िेद लपविले ॥ पाहंू नाहीं द्रदले ॥ अतं्यजास ॥२॥ 

             शूिाद्रदक म्हणे माझा िेद धमष ॥ अज्ञानास िमष ॥ ठािें नाहीं ॥३॥ 
             िेदांतील िमष मैदानीं आणािें ॥ जगा दाखिािें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (५) 
              णिस्त सिष ग्रंथ मैदानीं आणती ॥ िाचनू दािीती ॥ स्त्रीपुरुर् ॥१॥ 
             भटासह मांगा पोटाशीं धररती ॥ व्यिहार करीती ॥ रोटीबेटी ॥२॥ 
             त्यांस ठािें सत्य तेंच शसद्ध करी ॥ तनििी अतंरीं ॥ सिष जना ॥३॥ 
             सिष खडंीं दािी नातें भािंडाच े॥ पुत्र तनमीकाच े॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                        (६) 
            महंमद म्हणे तनमीक तो ाक ॥ कल्पीना अनेक ॥ जगामाजी ॥१॥ 
             भािंडाच ेपरी मानिा आळिी ॥ सत्यानें िळिी ॥ वशासाठीं ॥२॥ 

             देश जातीभेद अवज बुडविले ॥ मूतीस फोडीलें ॥ कुभांययांच्या॥३॥ 

             दास्यत्िापासून बहु मुक्त केले ॥ वशाकड ेनेले॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                        (७)  

            वशें सिष शुिा आयाषपरी द्रदले ॥ कमी नाहीं केलें ॥ काही ाक ॥१॥ 
            तनमोंकाची दया इंग्रजा आणलें ॥ भटा गध:काररलें ॥ सिोपरी ॥२॥ 
            आयष कसे धनी, शूि कां हो दास? ॥ शोधा कृत्रीमास ॥ िेळ हीच ॥३॥ 
            आतां कां रे तुम्ही विचार कराना ॥ धतुष गधक्काराना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (८) 
          शूि दीनबंध ूशतेांत खपतो? ॥ कुटंुबा पोर्ीतो ॥ बैलसह ॥१॥ 
          सार् यासह िारी लोकलफंडास ॥ घाली भरतीस ॥ काहीं धान्य॥२॥  

          गोळा सिष फंड इंग्रज करीती ॥ शाळा ते घालीती ॥ नांिासाठीं ॥३॥ 
          भट शुिा मुला भट खेळिीती ॥ गोर् या थापा देतो ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                       (९) 
          अल्लड  इंग्रज भटा जागा देती ॥ पंतोजी करीती ॥ गांिोगांिी ॥१॥ 
          जगद्िेष्टे भट शशक्षक बनती ॥ शुिा शशकविती ॥ कृष्णशलला ॥२॥ 



          संधी साधल्यास शशिाजी िणणषती ॥ मत्सरी करीती ॥ यिनांच े॥३॥ 
          देशप्रीती दंभ इंग्रजी तनदंीती ॥ गिे हंबरीती ॥ जोती म्हणें॥४॥ 
 

                                       (१०) 
          सपष विचंिांत ब्राह्मण ते दािा ॥ दोरा घालिािा ॥ त्यांच्या गळीं ॥१॥ 
          स्िजाती वपडणें त्यांच ेनव्हे कमों ॥ करी ना अधमी ॥ जातीमध्ये ॥२॥ 
          सिष मानिांत ब्राह्मण बनला ॥ गध:कारी शुिाला ॥ अहंपणें ॥३॥ 
          शुिांनीं अपाषिें काठी जोडे दान ॥ आदराची खणू ॥ जोती म्हणें॥४॥ 
 
 
 
 

                                      (११) 
         गधषमी ब्राह्मण कंुभार पाळीती ॥ ओझें ते लादीती ॥ पाठीिर ॥१॥ 
         चकुारू ब्राह्मण द्रटकोरी मारीती ॥ िेगे चालिीती ॥ मागाषिर ॥२॥ 
         काम झाल्यािर मोकाट सोडती ॥ फंुकूनीया खाती ॥ उककरडा ॥३॥ 
         पशूंतील भट अश्िलीि खाती ॥ कुलली करीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                     (१२) 
         मानिी ब्राह्मण बंडखोर होती ॥ काळेपाण्या जाती ॥ इंग्रजींत ॥१॥ 
         ब्राह्मणी िकील खोटे स्टँप करी ॥ दगेबाज परी ॥ गोप्या नाडी ॥२॥ 
         भट अभ्यंकरा पाँच पाटीं द्रदक्षा ॥ गाढिाची शशक्षा ॥ स्िारी देणें ॥३॥ 
         धतूष ब्राह्मणाची गधडं शमरिीती ॥ मस्ती वजरिीती ॥ जोती म्हणें ॥४॥ 
 

                                     (१३) 
         आयष ब्राह्मणांत पेशिा िाटोळा ॥ कररतो सोहळा ॥ कानपुरीं ॥१॥ 
         स्त्रीपुरुर्ांसह तान्ह्या अभषकांस ॥ िधी इंग्रजास ॥ सूडासाठीं ॥२॥ 
         हुके गोळीबार भाल्यानें टोंचिी ॥ तान्ह्यास लोळिी ॥ वपस्तुलानें ॥३॥ 
         िंशज हा खरा ब्रह्मराक्षसांचा ॥ पुत सैतानांचा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                     (१४) 
         चांडाळ ब्राह्मण मांगा दरू धरी ॥ स्ित: पाणी भरी ॥ आडािर ॥१॥ 
         तान्हेने व्याकूळ जरी मांग मेला ॥ दया ब्राह्मणाला ॥ येत नाहीं ॥२॥ 



         मानिाच ेद्िेष्टे गिष अशभमानी ॥ जगांत दगुुषणी ॥ कळचटेे ॥३॥ 
         मांगाच ेलग्नांत दक्षक्षणा ते घेती ॥ सोिळ्यानें खाती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

                                     (१५) 
        धतूष आयषभट मत्सरी तन:संग ॥ अहंपणीं दंग ॥ दया नाहीं ॥१॥ 
        मुळच ेक्षबत्रय शभल्लासह कोळी ॥ घाली रसातळीं ॥ िैरभािें ॥२॥ 
       भोळ्या इंग्रजानो, जागे का रे व्हाना ॥ विद्या त्यास द्याना ॥ जगबंध ू॥३॥ 
        तसें न कराल तर वशा रागिाल ॥ पश्िातापी व्हाल ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 

       (१६) 
       अस्सल क्षबत्रय रणीं जेर केले ॥ हाकलून द्रदले ॥ अरण्यांत ॥१॥ 
       कंदमुळें फळें भक्षून राहीले ॥ आयाांनीं पीडीले ॥ बाहेरून ॥२॥ 
       ब्राह्मणाच ेिेद मैदानीं आणा ना ॥ िाचनू दािा ना ॥ सिष जागा ॥३॥ 
  िेदबळािर होती धमषलंड ॥ कुभांडी अभंड ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (१७) 
  विष्ठाखाती गाय म्हणे द्विज माता ॥ शुिास पीडीतां ॥ पुण्य िाटे ॥१॥ 
  यज्ञामध्यें आयष घोडगेाया खाती ॥ इंग्रजा तनदं्रदती ॥ म्लेच्छासह ॥२॥ 
  कल्पनेचा धमष शुिास दािीती ॥ हरामाचें खाती ॥ त्यांचें घरी ॥३॥ 
  पशूपेक्षां शूि भटा िाटे दषु्ट ॥ स्ित: सत्यभ्रष्ट ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (१८) 
  मुक्या गाया सिष इंग्रज बा खाती ॥ विलाप करीती ॥ भटी बोंब ॥१॥ 
  िेदामध्यें नाहीं गावचा विलाप ॥ घोड ेगपागप ॥ आयष खाती ॥२॥ 
  ब्राह्मणांच ेआप्त अतं्यज भािंडां ॥ छळीले उदंड ॥ बळी देतां ॥३॥ 
  मांगाचा विलाप भटा िाटे गोड ॥ खरे धमषलंड ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

      (१९) 



  व्यभीचारासिें व्यसनी अम्मल ॥ भायेची अक्कल ॥ गुंग केली ॥१॥ 
  दारूच्या नादांत मूढ खचष करी ॥ करीतो शभकारी ॥ मुलाबाळां ॥२॥ 
  धतूष आयष शुिा धमषथापा देती ॥ उंिापरी खाती ॥ फंुकूनीयां ॥३॥ 
  अशा तनद्रिस्तास विद्या कां हो द्याना ॥ शभक्षा ती मागना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२०) 
  भट कुळकणी शुिा गचथिीती ॥ कज्जे लाविताती ॥ गांिोगािीं ॥१॥ 
  कज्यांच्या नादांत शुिा कजष देती ॥ भट लांच खाती ॥ सिाांचीही ॥२॥ 
  विद्याहीन शूि ब्राह्मणांनीं केले ॥ सूड उगविले ॥ सिषकाळ ॥३॥ 
  अशा विद्या द्यािी जलदी करून ॥ शभक्षेसी मागून ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 
 
 

      (२१) 
  न्यॉशनल सभा आयाषजी स्थावपती ॥ सामील करीती ॥ मूढ शुिां ॥१॥ 
  बाकी भोळ्या शुिा नाडीती जगांत ॥ खाती हॉटेलांत ॥ ब्रह्मबीज ॥२॥ 
  आयष द्रहतसाध ूगोर् या गचडिीती ॥ जागा मागताती ॥ जोखशमच्या ॥३॥ 
  भट अगधकारी िव्यास जोडीती ॥ शुिा त्रास देती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२२) 
  स्ित: आयषभटे कंबरा बांधा ना ॥ क्षमा ती मागा ना ॥ जगापाशीं ॥१॥ 
  शूि दासां तुम्ही विद्या बंद केली ॥ घ्या ना ती साऊली ॥ अतं्यजाची ॥२॥ 
  शुिादीकां तुम्ही आधीं मुके द्यािे ॥ सत्यानें िागािें ॥ मानिांशीं ॥३॥ 
  ब्राह्मणांनो, तुम्ही कृतघ्न कां होतां ॥ इंग्रजां तनदं्रदतां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२३) 
  अज्ञानी शुिास नादीं लािूं नका ॥ देऊं नका धक्का ॥ यिनास ॥१॥ 
  ब्राह्मणाची जात कृबत्रमी अखडं ॥ छळीले उदंड ॥ शुिादीकां ॥२॥ 
  मतलबी धमष ज्यांत नाहीं दया ॥ कामापुती माया ॥ पक्के धतूष ॥३॥ 
  कोळ्यासह सिष क्षेत्री साक्ष देती ॥ िेदास दािीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२४) 



  शूि मांगाम्हारा अज्ञानी ठेविती ॥ ब्राह्मणास देती ॥ अगधकार ॥१॥ 
  परशुरामाची जात अिघड ॥ िधी धडाधड ॥ क्षेत्रीबाळें ॥२॥ 
  सोिळा ब्राह्मण कानापुरीं नाना ॥ िधी अभषकांना ॥ इंग्रजांच्या ॥३॥ 
  इंग्रजांनो, तुम्ही कां रे विसरतां ॥ शूि हातीं देतां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२५) 
  मोठमोठे हुदे्द ब्राह्मणा देशील ॥ िश कररतील ॥ मूढ शुिां ॥१॥ 
  मारणें मरणें कुरणाचा धमष ॥ सत्य कोण िमष ॥ शोधी तेव्हां ॥२॥ 
  अज्ञानी शुिांस मूळ ज्ञान नाहीं ॥ आयाषकड ेपाही ॥ सिष कामीं ॥३॥ 
  आयाषहातीं सिष अगधकार येतां ॥ शुिा नाहीं त्राता ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 
 
 
 
 

      (२६) 
  इंग्रजांनो, तुम्ही बसूं नका उगे ॥ ब्रॉडलास िेगें ॥ आणा येथें ॥१॥ 
  त्याच ेकान धरा दािा दषु्ट िेद ॥ आयाषजींचा मद ॥ शुिछळ ॥२॥ 
  त्याला ठािे नाहीं शुिादीक हाल ॥ कृत्रीमाचा लाल ॥ चमकेना ॥३॥ 
  अनुभिािीण व्यथष िाचाळतां ॥ जळो ती विद्ित्ता ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (२७) 
  द्रहदंधुमाषच ेब्राह्मण िकील ॥ लुटीले सकळ ॥ जग त्यानें ॥१॥ 
  धमषशमशें लोक नाडीले िकीलें ॥ स्िाथष साधले ॥ आपुले ते ॥२॥ 
  नलगे िकील देिदरबारीं ॥ भक्ती ाक खरी ॥ जोती म्हणे ॥३॥ 
 

      (२८) 
  कोण ते ब्राह्मण मुखांतून झाले ॥ शूि तया केले ॥ कोण्या देिें ॥१॥ 
  ऋर्ीचें तें कुळ गंगेचें मूळ ॥ विचारीतो खळू ॥ धतूष म्हणे ॥२॥ 
  तैशीं खोटीं शास्त्रें शलहूनीयां जाण ॥ शपथाआणानें ॥ भय घाली ॥३॥ 
  आणणक भटांनीं कपटें तीं केलीं ॥ विद्या ती ठेिीली ॥ आपले हातीं ॥४॥ 
  आजिर त्यांचें कपट चाललें ॥ इतरां नाडलें ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 



      (२९) 
  हेच शास्त्रकते हेच न्यायदेते ॥ गुरु हेच होते ॥ पूिषकाळीं ॥१॥ 
  म्हणूनी तनचांनीं आम्हीं नीच केलें ॥ शे्रष्ठत्ि आणीलें ॥ आपणासी ॥२॥ 
  कोण्या ब्राह्मणास पुज्य तें मानािें ॥ कोणास आणािें ॥ धमषकायी ॥३॥ 
  ब्राह्मणेतरांनो, विचारासी करा ॥ अशभमान धरा ॥ मानिांचा ॥४॥ 
  ह्याचंी उत्पत्ती सह्यािीखडंी ॥ िणणषली अखडंी ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 सत्यपाठ  

 
 (१) 
            इंग्रजांसंगतीं मद्यमांस खाती ॥ मांगास तनदं्रदती ॥ सोिळ्यानें ॥१॥ 
    न्याय करतांना लांचास बा खाती ॥ पाठीशीं घाशलती ॥ अन्यायास ॥२॥ 
            यिनीचें मुख मौजेनें चोणखती ॥ म्हारास म्हणती ॥ नीच बेटे ॥३॥ 
 असे जगद्िेष्टे आयाषस म्हणािे ॥ समूळ त्यागािे ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

 (२) 
 सिष भूतां तनमी धोंययाचा विठ्ठल ॥ पंढरी सकळ ॥ िेडी केली ॥१॥ 
    विठ्ठलाची मूतीं ध्यांनीं मनीं धरी ॥ गातां ताल धरी ॥ नाच्यापरी ॥२॥ 
   तनलषज्य होऊनी फुगयया खेळतो ॥ पकव्यास घाशलतो ॥ स्त्रीयांसंगे ॥३॥ 
            ”सुखरूप होशी” उपदेश करी ॥ िेडा िारकरी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

 (३) 
 आयाषजींचा ब्रह्मा अियिी व्याला ॥ टरफल झाला ॥ विचं ूजैसा ॥१॥ 
 िेदांतीं पहातां विष्णू ब्रम्हागळे ॥ कल्पना मािळ ॥ सत्य उरे ॥२॥  



  शुिाद्रदक कांहीं का+मुक्त झाले ॥ मानि बनले ॥ सुखासाठीं ॥३॥ 
  तूं कां येथें व्यथष िाचा शशणविशी ॥ सत्या मोकलीशी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (४) 
  मुखें भािभक्ती आक्रोश फोडडती ॥ आयाष ररझविती ॥ स्नेहासाठीं ॥१॥ 
  शुिा भुलिूनी गुलाम करीशी ॥ भटा मोकलीशी ॥ धनीपणा ॥२॥ 
  भटजीचा संग धरंू नको आतां ॥ देती खास गोता ॥ अखेरीस ॥३॥ 
  दगुूषणाची खाण कृत्रीमी अचाट ॥ जगांत बोभाट ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (५) 
  इंग्रजासंगतीं आयष खाती वपती ॥ सोिळें दाविती ॥ घरीं शुिा ॥१॥ 
  न्याशनल सभा अज्ञ शुिा दािी ॥ तुलना करािी ॥ इंग्रजांशीं ॥२॥ 
  सभा उपदेश गधगंाणे होतील ॥ शूि मरतील ॥ मौज आयाष ॥३॥ 
  राजा तोच खरा बंदोबस्त जारी ॥ मूढ शुिा तारी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

       (६) 
  सिष धमों करा न्याशनल सभा ॥ ततजमध्यें उभा ॥ करा आयाष ॥१॥ 
  त्यांच्या पूिषजांनीं रगचलें भारूड ॥ िेदांचें गारूड ॥ िैरभािें ॥२॥ 
  शुिासह म्लेंच्छा छळीलें उदंड ॥ खरे कलखडं ॥ मानिांत ॥३॥ 
  यास तुम्ही करा ॥ सत्य ितषणारा ॥ जगा सुखी करा ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (७) 
  जातीभेद आयाष चोखड िाटतो ॥ म्लेंच्छास फाडतो ॥ द्रहतासाठीं ॥१॥ 
  आयष शे्रष्ठ सिष वपढीजादा होती ॥ तुच्छ मानीताती ॥ सिष जग ॥२॥ 
  धमषभेद त्यांनी द्रहतासाठीं केला ॥ शूि लुटण्याला ॥ धमषशमशें ॥३॥ 
  आयाषसह सांग णिस्त महंमद ॥ नको त्यांत भेद ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

॥ भटाची िाणी ॥ 

 
 

                                     (१) 



         मेरी तुंबडी भर दे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥ध.ृ॥ 
         आले उपाधे भट िहापांचांचा गट ॥ जमून करी िटिट ॥ 
         हात पसरीती चट ॥ घेती दक्षक्षणा घट ॥ कशी िरून लगट ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥१॥ 
         जात बाजींदी नट ॥ अडिून धरी मनगट ॥ घेती दक्षणा झट ॥ 
         पाहाती रांडांचा मठ ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥२॥ 
         भटती मैना पोपट ॥ जेव्हां जमती गटपट ॥ बबस्क बी बे झडपट ॥ 
         चमुण घेती मटमट ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥३॥ 
         लाळ घोटीती घटघट ॥ असा पापी महानट ॥ धिुून आपले अगंुष्ट ॥ 
         शुिा पाजीती हे दषु्ट ॥ दान करीनात थ ै॥४॥ 
         बानी दलुन कदेन ॥ आनंद घोटे जदेन ॥ लक्षर प्यादे जळद ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥५॥ 
         अरे, त्याला नेऊन जाळा ॥ अरे त्याला नेऊन जाळा ॥ अहो शुिांचा काळ ॥ 
         आले ब्राह्मण चांडाळ ॥ हा दषु्ट तात्काळ ॥ हे उठले कपाळ ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥६॥ 
         घ्या द्रहरािून जपमाळ ॥ दान करीन देिे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥ 
         बरी बरी बरी बरी ॥ अहो कशाची बरी ॥ पोथी बगलेंत मारी ॥ 
         जाती शुिांच्या घरीं ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥७॥ 
         करीती बडबड भारी ॥ सोंग बोकडाच ेपरी ॥ दाढीिाली सारी ॥ मेरी तुंबडी भर दे॥ध.ृ॥ 
         शमस ततथाषचें करी ॥ खाल्ली पंचपात्री ॥ देती तीथष कुपात्रीं ॥ जात मैदाची खरी ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥८॥ 
         हात गोमुखीं सारी ॥ गचत्त पैशािरी ॥ ककंिा तरण्याताठ्या पोरीिरी ॥ 
         भडिे रात्रद्रदन शयनीं ॥ मेरी तुंबडी भर दे ॥९॥ 
         अहो कशाची भार ॥ ककत्येक ब्राह्मण अम्मलदार ॥ 
         कोणी पंच फौजदार ॥ कोणी शशरस्तेदार ॥ कोणी कुलकणी सािकार ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥१०॥ 
         मोठे मोठे दकुानदार ॥ सारे भटच अम्मलदार ॥ गरीब शुिािर कहर ॥ 
         हे पहा करीती जोजार ॥ असें आंधळें सरकार ॥ 
         कांहीं करीना विचार ॥ जोतीरामाचा मार ॥ फुलापेक्षां सुकुमार ॥ 
         मेरी तुंबडी भर दे ॥११॥ 

 
 



                          (२) 
         जाळ तुझी फुकी ाकी ॥ धतूष नटी अधष मुकी ॥१॥ 
         तुम्ही आयष कायषसाध ु॥ नव्हत शुिांच ेही बंध ू॥२॥ 
         नाथ प्रमाथा बोसाची ॥ साक्ष देतों तनबंधाची ॥३॥ 
         जेव्हां इंग्रजी िाचाल ॥ तेव्हां शांतीस ती धराल ॥४॥ 
         ज्याला नाहीं सत्यभीती ॥ त्याला कैची बंधवूप्रती ॥५॥ 
         द्विज चाकराची तनती ॥ फी मजूरापाशीं घेती ॥६॥ 
         घरीं धामीक बनती ॥ कचरेींत लांच खाती ॥७॥ 
         यिनी रंभा हे पाळीती ॥ भ्रष्ट मांगास म्हणती ॥८॥ 
         िेश्यांचें चुबंन घेती ॥ शुिा पादोदका देती ॥९॥ 
         वजतशुिा तुच्छ मानी ॥ मेल्यामागें टपे दानी ॥१०॥ 
         मद्यमांस शाक्त खाती ॥ म्हारामांगा दोर् देती ॥११॥ 
         परशुराम देि साचा ॥ िध करी अभषकांचा ॥१२॥ 
         भट पेशिा जो नाना ॥ छेदी स्त्रीयालेकरांना ॥१३॥ 
         बहु स्त्रीयांचा हा पती ॥ स्त्रीस का उलटी रीती ॥१४॥ 
         ाक मरतां दजुी जाया ॥ हा मारतो सतो न्याया ॥१५॥ 
         पक्षपाती सिष मनु ॥ नेत्री सलतात कानू ॥१६॥ 
         सत्य यिनाची िाणी ॥ िेद िाही त्यांचें पाणी ॥१७॥ 
         हीच कां हो शास्त्रनीती ॥ जोती पुसे भट्टाप्रती ॥१८॥ 
 

                           (३) 
विशारी द्िीवजव्हा सपाषस कल्पना ॥ पवित्रशयन ॥ द्विजें केलें ॥१॥ 
उपडा पाडून िर तनजविलें ॥ शरे्शाव द्रदलें ॥ नाि त्याचें ॥२॥ 
काम सारीतांना श्रमला भागला ॥ पाय दाबायाला ॥ रमा बाबी ॥३॥ 
सपष खाणाराला पुढें उभा केला ॥ गरुडपक्षाला दासापरी ॥४॥ 
कमळ उगिी नाभींतून त्याच े॥ पुच्छ िानराचें पोटािर ॥५॥ 
फूल फोडोतनयां ब्रह्माजी काढीला ॥ पंचमुखी केला ॥ चार हात ॥६॥ 
ब्रह्माजी तो साचा अियिी झाला ॥ भटासी ओकला ॥ तोंडांतून ॥७॥ 
विष्णूची रमा ब्रह्माची सावित्री ॥ किण्या कायाषप्रती ॥ सांग भटा ॥८॥ 
अयोतनसंभि मानि-उत्पत्ती ॥ शलहील्यात ग्रंथीं ॥ गप्पा सिष ॥९॥ 
मांगापरी आज भटजीचा जन्म ॥ कळंू आलें िमष ॥ जोती म्हणे ॥१०॥ 
 



 

ढोंगी गुरू 

 

 (१) 
 तनमीकाची दया केले प्राणीमात्र ॥ अियिीं सुत्र ॥ तनराळेच ॥१॥ 
 सारखीं इंिीयें सिाांस बा द्रदलीं ॥ सोविर केलीं ॥ सिोपरी ॥२॥ 
     त्यांपैकी मानि िणीतों थोडक्यांत ॥ बुद्धी लक्षणांत ॥ सिाांमध्यें ॥३॥ 
             बुवद्ध न खचीतां कल्पना करीती ॥ मानिा नाडीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

       (२)  

 वशें मानिास दोन नेत्र द्रदले ॥ सुरक्षीत केले ॥ द्रहतासाठीं ॥१॥ 
              पुढें येतां िस्तुप्रतीबबबं पड े॥ बुबुळीं रोकड े॥ हुबू चीत्र ॥२॥ 
              बुद्धीज्ञानबळें त्यास ओळखनू ॥ करी समाधान लागलीच ॥३॥ 
              पाद्रहल्यािांचनू डोळे झाकीताती ॥ मूती कल्पीताती ॥ अधंारांत ॥४॥ 
              त्यास विश्िंभर नांि त्यांनी केलें ॥ कल्पनीं तनिाले ॥ ढोंगी गुरू ॥५॥ 
              हाच तनजमंत्र फंुकीती कानांत ॥ बोधती ाकांतीं ॥ पोटासाठी ॥६॥ 
              कल्पनेचा विष्णू शशष्याशीं बोलेना ॥ खावना वपवना ॥ सिष ढोंग ॥७॥ 
              डोळे झाकल्याने झाला हा अनथष ॥ िाया गेले व्यथष ॥ गुरुशशष्या ॥८॥ 
              मानिांत गुरू मूळ कोण झाला ॥ प्रश्न गुरूजीला ॥ जोती म्हणे ॥९॥ 
 

                                     (३) 
              कणेद्रियें द्रदलीं नाद ऐकण्यास ॥ सािध होण्यास ॥ सिष कामीं ॥१॥ 
              सत्य बोल जेव्हां पडतात कानीं ॥ आनंदले मनीं ॥ सुख होव ॥२॥ 
              खोटें बोल जेव्हां कानीं ऐकंू येती ॥ द:ुख सिाां देती ॥ लागलीच ॥३॥ 
              कानामध्यें बोटें शरीरीं व्यापार ॥ होतसे व्यापार ॥ धडफड ॥४॥ 
              त्यास अनुहत धतूष गुरू म्हणे ॥ जळो त्याचें वजणें ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
  

                                     (४) 
              घ्राणेंद्रियें द्िारें स्िच्छ हिा येती ॥ अस्िच्छ टाकीती ॥ नाकांतून ॥१॥ 
              पोटीं सिष घेती वजिनाची हिा ॥ काळजास मेिा ॥ क्षणोक्षणीं ॥२॥ 
              दगुांधी येतांच नाक मुरडती ॥ आंठ्या त्या घालीती ॥ कपाळास ॥३॥ 
              नाक दाबोतनयां कोंडी श्िासोच्छिास ॥ क्लेश शरीरास ॥ देती धतूष ॥४॥ 
              डोळे झांकूतनया भांबाऊन पाही ॥ वश सिष देहीं ॥ गुरू म्हणे ॥५॥ 



              भ्रमाचें गारूड ब्रह्म सोंग केलें ॥ अज्ञान्या दािीलें ॥ जोती म्हणे ॥६॥ 
 

                                     (५) 
              हाडािीण वजभ रस इंद्रियांस ॥ गोड कडू तीस ॥ जाणण्यास ॥१॥ 
              सहज पदाथष दाताखालीं दाबी ॥ चािीतां लोळिी ॥ सहजांत ॥२॥ 
              सत्य बोलण्याची वजभेस कसोटी ॥ घशाकड ेलोटी ॥ लागलीच ॥३॥ 
              बारीक होतांच गच्च तोंड शमटी ॥ सुख उठाउठीं ॥ सिाां देव ॥४॥ 
              खोटें बोलूनीयां अनथष करिी ॥ रक्तपाती होव ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

                                      (६) 
              मानिशरीरीं चक्रास कल्पीती ॥ तनशमषका दािीती ॥ क्षणामध्यें ॥१॥ 
              पशुपक्षादीकां चक्रें  कां नसािीं ॥ त्यांच्यामध्यें दािीं ॥ चक्रें  ककती ॥२॥ 
              सिाांचा जो कताष कोणास द्रदसेना ॥ गुरूच्या कल्पना ॥ व्यथष तकष  ॥३॥ 
              मानिांत प्राणी ककती गुरूिीण ॥ िाया गेले जाण ॥ गुरुमतें ॥४॥ 
              गुरुिीण सिष अधोगती नेती ॥ काशळमा लािीती ॥ तनमींकास ॥५॥ 
              मुढा फसिूनी गुरू होऊं नका ॥ सत्यत्िास धक्का ॥ जोती म्हणे ॥६॥ 
 

                                       (७) 
    शरीरीं चक्रास कल्पीती ओढाळ ॥ तनमीकाची राळ ॥ मुढें केली ॥१॥ 
              िेययापरी सिष गुरू बरळती ॥ दािीन म्हणती ॥ तनमींकास ॥२॥ 
              कोणत्या गुरूनें तनमीका पाहीला ॥ दािीं ना आम्हाला ॥ प्रत्यक्ष तो ॥३॥ 
              गुरू सिष हीरे मैदानीं आणािे ॥ तपासून घ्यािे ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
   

                                       (८) 
              गुरुजींनीं आतां तोंड लपवितां ॥ होवल फजीता ॥ जगामाजीं ॥१॥ 
              गुरुजींनीं आम्हा तनमीक दािीतां ॥ त्यास खरी िाताष ॥ पुसूं आम्हीं ॥२॥ 
              तूंच का येशू खरा बाप होशी ॥ पुत्रा मोकलीशी ॥ दषु्टा हातीं ॥३॥ 
              कुराण हद्दीस यिनास देशी ॥ व्यथष लढिीशी ॥ सुन्नी शशया ॥४॥ 
              तूंच रामचिं झाला अयोध्येस ॥ िधी रािणास ॥ पत्नीसाठीं ॥५॥ 
              कृष्ण होऊनीयां मामास मारीलें ॥ कोळ्यानें िधीलें । तोच तूं का ॥६॥ 



              सत्यआचरण तनमीक आधार ॥ सुखाचें माहेर ॥ जोती म्हणे ॥७॥ 
 

                                       (९) 
             शरीराच ेपोटीं आत्मा जन्मे बेटा ॥ द्रदमाखाचा ताठा ॥ व्यथष करी ॥१॥ 
             घडामोड सिष स्मरणांत ठेिी ॥ तलुना करिी ॥ सिष कामीं ॥२॥ 
             झाला अनुभि टाका ाकीकड े॥ सत्याशीं िांकड े॥ होव मूखष ॥३॥ 
             गुरू म्हणे आत्मा आहे तनराधार ॥ सांगे बडीिार ॥ त्याचा फार ॥४॥ 
             कुडीिीण आत्मा दािीना मजला ॥ गध:कार गुरूला ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
 

                                      (१०) 
             धदंा येत नाहीं विद्येिीण पशू ॥ नाहीं तो वजज्ञासू ॥ भूमीभार ॥१॥ 
             भांग वपऊनीयां सदा डोळे लाल ॥ घरच्याच ेहाल ॥ साह्यिीण ॥२॥ 
             भटांमाजी ऐके गुरुचररत्राला ॥ गुरुजी बनला ॥ पोटासाठीं ॥३॥ 
             धातू दगडाच्या मूतीस भजून ॥ घटंा िाजिून ॥ स्ित: खाव ॥४॥ 
             अन्नािीण मेली घरीं जन्मदाती ॥ सोंगाची फजीती ॥ जोती म्हणे ॥५॥ 
  
 

                                     (११) 
             गुरुजींनीं वशा देहांत कल्पीला ॥ गिाषनें फुगला ॥ मुढामध्यें ॥१॥ 
             नाशीिंत देह घाणीचें आगर ॥ देिा दीलें घर ॥ कैसें शोभे ॥२॥ 
             जास्ती खातां अन्न कुदपी ढेंकर ॥ येव ततरस्कार ॥ घाण येतां ॥३॥ 
             गुदचक्रांतून + + चा गजर ॥ होव िारंिार ॥ बाजापरी ॥४॥ 
             लाळीच ेपाझर येती वजभेंतून ॥ अभीयंकािीण ॥ स्नान होतें ॥५॥ 
             पदारर ्षथांचे दोर् िाही नाकांतून ॥ चदंनलेपन ॥ कशासाठीं ॥६॥ 
             देिास आश्रम गुरुजींनीं द्रदले ॥ मूढ िेड ेकेले ॥ धतूाषपरी ॥७॥ 
             सिाांचा तनमीक शरीरांत कोंडी ॥ गुरुजी पाखांडी ॥ जोती म्हणे ॥८॥ 
 

                                    (१२) 
             पुढचा घाबरा ठेंच लागे पड े॥ पाही सिाांकड े॥ टकाटका ॥१॥ 
             सिाांनीं पाहतां ओशाळा तो होव ॥ म्हणे आव आव ॥ लाजोनीयां ॥२॥ 
             िाटेंत लोळतां लोक हासतांना ॥ रक्त पुशीतांना ॥ िेळा जाव ॥३॥ 
             कोणी न पाहातां मुकाट्यानें उठे ॥ लागे नीट िाटे ॥ झपद्रदशीं ॥४॥ 



             शहाणपण येव मागे चाले त्यास ॥ बोधी सिषत्रास ॥ नीट चला ॥५॥ 
             ठेंच लागूनीयां खालीं पडणारा ॥ त्यास हासणारा ॥ पाहूनीयां ॥६॥ 
             मागचा तेव्हांच होतसे शहाणा ॥ बोधी सिषजना ॥ चालतांना ॥७॥ 
             याजमध्यें गुरू कोणास म्हणािा ॥ गोठ्यांत कोंडािा ॥ जोती म्हणे ॥८॥ 
 

                                    (१३) 
            मानिासारखा पोटीं जन्म घेतो ॥ गुळिणी वपतो ॥ पाजीतांच ॥१॥ 
            अण्णा तनत्य खाव उदकास वपव ॥ विष्ठामुत नाहीं ॥ पोटामध्यें ॥२॥ 
            सदगुणां सांडून दगुुांणाचा बेटा ॥ कळचटेा मोठा ॥ सिाांमध्यें ॥३॥ 
            खोटे तकष  सिष कल्पीती मनांत ॥ शलद्रहतो ग्रंथांत ॥ धतूाषपरी ॥४॥ 
            बंड करूनीयां फाशीसुद्धां जाती ॥ जगांत फवजती ॥ भुदेिांची ॥५॥ 
            अगंरोग होतां क्लेशानें कण्हती ॥ भदेूि मरती ॥ सिष कां हो ॥६॥ 
           जगांत भूदेि खरा कोण झाला ॥ दािािा आम्हाला ॥ जोती म्हणे ॥७॥ 
 
 
 
 
 
 

ब्राह्मणांचा भोंिपूणा 
 

  इच्छा ब्राह्मण भोंदचुी ॥ शमथ्या धांि भटांची ॥ इच्छा ॥ध.ृ॥ 
  म्हणे आम्हांस देि देतो मूढास बोगधतो  

  गुलहौर्ी देिा करुनी शुिा फसिीतो ॥१॥ 
  आळस ररपु, मनुजें स्ित: श्रम करािे ॥ 
  धतूषभटाच ेमनीं इच्छा हरामाचें खािें ॥२॥ 
  मुठींत नाक मनांत नाम भट्टानें घोकािें ॥ 
  शुिाद्रदकांनीं शतेीं खपुन आयाष पोसािें ॥३॥ 
  खाया शमष्टान्न मऊ बबछाने भटास असािे ॥ 
  मोठमोठे हुदे्द घेऊन शुिा नागिािें ॥५॥ 
  भटजींच्या ध्यानीं ब्राह्मण पंतोजी असािे ॥ 
  शुिादीकां विद्या न देतां मूढच ठेिािें ॥६॥ 
  नाि देशाचें सांगूनी आपण पालषमेंटी व्हािें ॥ 



  शुिाद्रदकांनी रणामध्यें लढून मरािें ॥७॥ 
  भूदेिांच्या मनीं हाि पालखींत बसािें ॥ 
  वजिंत-मेले भटा शुिें खांदेकरी व्हािें ॥८॥ 
  शसव्हील सव्हीसची मनीं हाि सभेंत तनदंािें ॥ 
  हक्कासाठीं उगीच इंग्रजी धोंड ेमारािे ॥९॥ 
  जोती सांगे ब्रह्मलचांडा समूळ त्यागािें ॥ 
  पोटापुरता धदंा सारून सत्या आळिािें ॥१०॥ 
 
 

शदु्रापासनू फंड गोळ करण्याविषयीं तनषधेार्मक 

 
      (१) 
  ब्राह्मणाचीं मुलें विद्येस द्रटकती ॥ आजषि करीती ॥ इंग्रजाचा ॥१॥ 
  गोर् या फुगिूनी कामगार होती ॥ शुिास नाडीती ॥ सिष कामीं ॥२॥ 
  तकष  धमष मूढ शुिां शशकवितो ॥ मत्सर करीती ॥ इंग्रजांच े॥३॥ 
  इंग्रजास तुम्ही करा आधीं जागे ॥ फंड लागे मागें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
   

      (२) 
  सार् यासह फंड शूि ककती देती ॥ धतूष आयष खाती ॥ शाळाखातीं ॥१॥ 
  शुिादीक त्यांनीं ककती शशकविले ॥ कामगार केले ॥ दािा आम्हां ॥२॥ 
  शुिासाठीं गोरे मनांत झुरती ॥ भटा जागा देती ॥ जोखमीच्या ॥३॥ 
  शुिाजी थकले फंड देतां देतां ॥ भटांस  पोशीतां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (३) 
  शाळा तपासाव्या गांिोगांिीं सिष ॥ आयाष झाला गिष ॥ जगामाजी ॥१॥ 
  मानि शशक्षक नेमा तनविषिाद ॥ आयष भेदाभेद ॥ त्यागा सिष ॥२॥ 
  भट्टाचें शशक्षण खोटा धमषसार ॥ कृत्रीमाचें घर ॥ मनुमत ॥३॥ 
  शुिाजींनीं फंड कोठिर द्यािे ॥ आयाांस पोसािें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (४) 
  तरुण शुिांनीं विद्या संपादािी ॥ चाकरी धरािी ॥ शाळाखातीं ॥१॥ 
  शाळेमधीं कधीं तनिड नसािी ॥ मानिा शशकिी ॥ ाकसहा ॥२॥ 
  मुळीं जातीभेद खळुास त्यागािें ॥ आयाष लाजिािें ॥ सतकमों ॥३॥ 



  शुिांच्या श्रमाचा लोकल तो फंड ॥ खाती आयष भंड ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (५) 
  गांिोगांि भट शाळागुरू होती ॥ शुिा शशकविती ॥ राजिोहा ॥१॥ 
  मांग-म्हार मुला दरू बसविती ॥ फुकटचा खाती ॥ सिष फंड ॥२॥ 
  ब्राह्मण पंतोजी गोर् या धरू देती ॥ म्हारास वपडीती ॥ धमषथापा ॥३॥ 
  अतं्यजाचा आहे लोकल तो फंड ॥ त्यांच ेकां हो भंड ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (६) 
  आयष शूि पोरा शाळेंत छळीती ॥ चषे्टा ते करीती ॥ िगाषमध्यें ॥१॥ 
  जातीच ेब्राह्मण गिें हंबरती ॥ तोरा शमरविती ॥ आम्ही शे्रष्ठ ॥२॥ 
  यज्ञामध्यें भट घोड ेगाया खाती ॥ बोकड िधीती ॥ इंग्रजींत ॥३॥ 
  नाक चढिून इंग्रजा तनदंीती ॥ शुिास भोंदीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
  

      (७) 
  आयष परीक्षक पक्षपाती होती ॥ भट पोरा देती ॥ गुण जास्त ॥१॥ 
  शूि पोरािर डोळे िटारीती ॥ घाबरे करीती ॥ पररक्षेत ॥२॥ 
  जगद्िेष्टे आयष जातीच ेक्रमीन ॥ करी अपमान ॥ शुिांचा हो ॥३॥ 
  पवित्र इंग्रज भटा बढविती ॥ मोकळे सोडीती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (८) 
  सरकारी शाळीं आधीं शूि भरा ॥ भटोिास थारा ॥ देऊं नका ॥१॥ 
  भटाित तुम्ही शशक्षक बनािें ॥ त्यांना हटिािें ॥ सत्यामध्यें ॥२॥ 
  विद्या शशकिूनी मग + + गप्पा ॥ मनुमत कापा ॥ तुम्ही सिष ॥३॥ 
  असें न करीतां फंडास मागतां ॥ शुिा लाजवितां ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (९) 
  विद्या शशकोनीयां गांिोगांि कफरा ॥ उपदेश करा ॥ शुिादीकां ॥१॥ 
  शूि शशक्षक ते सरकारा मागा ॥ आयाषजीस सांगा ॥ दान मागा ॥२॥ 
  शूि मुलीमुलां शाळेंत घालािें ॥ सुशील करािे ॥ सिष कामीं ॥३॥ 
  शुिाजींनीं फंड कोणा कोणा द्यािे ॥ धतूाषस पोसािे ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (१०) 



  सरकारी शाळा आधीं द्रदिे लािा ॥ उजेडा दाखिा ॥ शुिांदीकां ॥१॥ 
  फंड नको तुम्हा कोणाची मदत ॥ दािा करामत ॥ शूि लोकां ॥२॥ 
  असें न करीतां लोका त्रास देतां ॥ खापर फोडीतां ॥ माथ्यािर ॥३॥ 
  इंग्रजांच ेमाना तुम्ही उपकार ॥ मनु हद्दपार ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

      (११) 
  शुिां आयषत्रास जपून शोधािे ॥ कामगार व्हािे ॥ सिष खातीं ॥१॥ 
  आयष ठकबाज्या उघयया कराव्या ॥ जगा दाखिाव्या ॥ िेळोिेळीं ॥२॥ 
  मूढ शुिादीकां सत्यानें िागिीं ॥ त्याजला दाखिीं ॥ भंट-कािा ॥३॥ 
  शुिांच ेिंशज तुम्ही खरे खास ॥ दािा जगतास ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

िस्त्यचूा पोिाडा 
 

(१) 
   रणागंणीं आयष धतूाांनी दस्यू वजंकुनी गणणले दासांत ॥ 
   तुम्ही नव्हता तुमचा दास, पुसा िेदास, ओढा चौघांत ॥ 
   दस्युजन होते सबळ, हृदयीं तनमषळ, चोख िागले, ॥ 
   यिनास िागिी रास्त, म्हणून दोस्त, नांि पािले ॥ 
   महा दषु्टांच्या खोडी मोडून, भीड सोडून नीट ितषले ॥ 
   भीती मनीं यौिन, म्हणूनी दषु्मन, नांि पािले ॥ 
   अतीरथी बुडविले ककती, नाहीं ज्या गती, सत्तेच्या पायीं ॥ 
   िीयष थोरांचें शमरवितां, नाक चढवितां, गोष्ट ही घ्यािी ॥ 
   तुम्ही मुळच ेक्षेत्रपती, झाली कोण गती, तोलुनी पाही ॥ 
   मानिास आणणली हानी, बरें ना कोणी, म्हणे तुजलाही ॥ 
   पराधीनत्ि असे िावट, मुलांचें नीट, द्रदसत नाहीं ॥ 
   तुम्ही शोध करा दरूिर, सांगतों सार धरािीं सोयी ॥१॥ 



         रणांगणीं ॥ध.ृ॥ 
 
 

      (२) 
   मांगास बहुत पीडडले, सजीि दडविले, ग++ पायांत ॥ 
   लेश उरले उष्टे मागतो, नाहीं ज्यां गती, आयषन्यायांत॥ 
   सत्याची नाहीं तुम्हां रुची, खर् या अब्रुची, िीयषहीन झालां ॥ 
   सत्तेिाचनू सकळ कळा, झाल्या अिकळा, पुसा मनाला ॥ 
   गोडी आजषिाची लागली, लाज सोडली, पडतां पाया ं॥ 
   िस्त्रान्न नाहीं पुरतें, घरीं झुरते, शजेेची जाया ॥ 
   पोटािांचनू िाया गेली, पहातां खजूषली, येते ओकाया ॥ 
   आयाां जेवितां लाळ घोद्रटती, दार लोद्रटती, बसती जेिाया ॥ 
   तनमनधनास अपीले, तनत्य िारीले, नाहीं ज्या दया॥ 
   सुप्रसन्न भुदेि झाले, मुक्त तुम्हां केलें, क्लेश भोगाया ॥ 
   तुम्ही कसे झालां तनसंग, आयषपदीं दंग, िाची ग्रंथाला ॥ 
   जंिर हात शभजे, तंिर भट भजे, आले प्रत्ययाला ॥ 
   तुझ्या भायेस तचु्छ मानून, म्हणे कुळंबीण, तुझ्यादेखत ॥ 
   क्षबत्रय पूिीच ेखरें सांगतों, िेद दावितों, आण ध्यानांत ॥२॥ 
          रणांगणीं ॥ध.ृ॥ 

 

      (३) 
   बळी राज्याद्रद कुळस्िामीला, डाग लािीला, दंग क्लेशांत ॥ 
   अन्नािाचनू होती हाल, केली कमाल, सिष जगांत ॥ 
   पायींच ेवपतां तीथष, केली कीं शथष, खर् या मदाांत ॥ 
   छळती यौिन दरुाणी, शरम नाहीं, कांहीं मनांत ॥ 
   तेलीतांबोळ्यादी ठोक दे, खरीं माकडें, चषे्टा कररती ॥ 
   भूमीनें सोडडलें पीक, झाल्यानें द्रदक्क, दरुुनी िाढीती ॥ 
   विद्येचा अव्हेर कराल, देशोधडीला जाल, डाग िंशांत ॥ 
   लावितां कीतीध्िजा, उडविता मजा, आयष वपजंर् यांत ॥ 
   तुम्ही कुलदीपक कसे, तनपजले जसे, पक्षी राव्यांत ॥ 
   जगानें काय िणाषिें, किींनी गािे, गुण चौघांत ॥ 
   नाहीं पदरीं दमडी रोख, कल्याचा झोंक, सुत गळ्यांत ॥ 



   घरीं मराठमोळा मजला, वस्त्रया साजल्या, जुन्या गचधं्यांत ॥ 
   सिष काळ बोधीतां मूढ, होवना जड, बबडी पायांत ॥ 
   गंगेत िराह धतुला, िर काद्रढला, लोळे गाळांत ॥३॥ 
         रणांगणीं ॥ध.ृ॥ 

 

      (४) 
   तुम्हां सांगतों बहुतां परी, गोष्ट ही खरी, शूिद्रहताची ॥ 
   ददुषशा ती अविद्येपायीं, ऐकतों मीद्रह, कथा बहुतांची ॥ 
   शशदें होळकराद्रद भोसले, नाहीं भासले, ब्रह्मकूटाचा ॥ 
   आजकाल टाककती माप, भागीती व्याप, दास धमाषचा ॥ 
   इंवग्लशें उघड ेपाडडलें, गुढ आंतलें, िेद मंथनू ॥ 
   िेदमताचें केलें खडंण, सत्यमंडण, तनकें  स्थापून ॥ 
   आयाांची खुटंली मती, बाटले ककती, आिड सत्याची ॥ 
   जागोजाग सभा स्थापीती, देऊन गोविती, थाप ाकीची ॥ 
   भट कारस्थानी, आणािे मनीं, शोध सत्याचा ॥ 
   पररणाम असे िावट, करािा नीट, आयषस्थापीचा ॥ 
   बुद्धांनी खोड मोडडली, कीती जोडली, सिष जगांत ॥ 
   मनीं आयषभट्ट कुढती, उघड रडती, ऊर वपटीत ॥ 
   जोतीस जोत जोडड लाविना, ाकी होवना, सिष जगांत ॥ 
   फुले रािाच ेतनके बोल, नव्हती फोल, आणा ध्यानातं ॥४॥ 
          रणांगणीं ॥ध.ृ॥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विभाग ३ रा 
 

बळी राजा 
 

  आमुच्या देशीच ेअतुल स्िामी िीर ॥ होते रणधीर ॥ स्मरंू त्यास ॥ध.ृ॥ 
  बशळस्थानीं आले शूर भैरोबा ॥ खडंोबा जोतीबा ॥ महासुभा ॥१॥ 
  सदगुणी पुतळा राजा मूळ बळी ॥ दसरा द्रदिाळी ॥ आठिीती ॥२॥ 
  क्षेत्रीय भायाष “इडापीडा जािो ॥ बळीराज्य येिो” ॥ अशा कां बा? ॥३॥ 
  आयषभट आले सुिणष लुटीलें ॥ क्षेत्री दास केले ॥ बापमत्ता ॥४॥ 
  िामन कां घाली बळी रसातळीं ॥ प्रश्न जोती माळी ॥ करी भटां ॥५॥ 
 

 

मानि मिंमि 

 

      (१) 



  महमंद झाला जहामदष खरा ॥ त्यागीले संसारा ॥ सत्यासाठीं ॥ध.ृ॥ 
  खोटा धमष सोडा, सांगे जगताला ॥ जन्म घालविला ॥ वशापायीं ॥१॥ 

  जगद्रहतासाठीं शलद्रहलें कुराण ॥ द्रहमतीचा राणा ॥ जगीं िीर ॥२॥ 
  जगाचा पालक तनमीक अनाद्रद ॥ सिष काळ िंदी ॥ तनकें  सत्य ॥३॥ 
  मन केलें धीट, धरीली उमेद ॥ नाहीं भेदाभेद ॥ ठािा ज्याला ॥४॥ 
  जनद्रहतासाठीं खोटा अशभमान ॥ द्रदला झुगारून ॥ अग्नीमध्यें ॥५॥ 
  मदष महंमद ढोंग्यांत पांगळा ॥ शोभला पुतळा ॥ सज्जनांत ॥६॥ 
  नव्हता कोणी त्याला तेव्हां साह्यकरी ॥ ाकटाच सारी ॥ सत्य पुढें ॥७॥ 
  ाक त्याला फक्त सत्याचा आधार ॥ द्रहय्या समशेर ॥ मनामध्यें ॥८॥ 
  + + + + य येव अजा ॥ तनमीकाच्या ध्िजा ॥ उभारील्या ॥९॥ 
  कोणी नाहीं शे्रष्ठ कोणी नाहीं दास ॥ जात-प्रमादास ॥ खोडी बुडी ॥१०॥ 
  मोडीला अधमष आणण मतभेद ॥ सिाांत अभेद ॥ ठाम केला ॥११॥ 
  केल्या कमावचा न धरी अशभलार् ॥ खरैात द्रदनास ॥ देव सिष ॥१२॥ 
  मानिी मनाचा घेव अतंीं ठाि ॥ कल्याणाची हाि ॥ पोटीं माया ॥१३॥ 
  मूतीपूजकांच्या बंडासी मोडीलें ॥ ढोंगी िळविले ॥ वशाकड े॥१४॥ 
  देि ाक ऐसें ग्रंथासी स्थावपलें ॥ जग-बंध ुकेलें ॥ मनुजास ॥१५॥ 
  तेणें धमषगुरू तप्तची जहाले ॥ हट्टासी पेटले ॥ मूतीसाठीं ॥१६॥ 
  ढोंगी धामीकांनीं पाठलाग केला ॥ वििरीं लपला ॥ डोंगराच्या ॥१७॥ 
  वश रक्षी त्याला लंड िधू ंगेले ॥ शोधीत कफरले ॥ सिष व्यथष ॥१८॥ 

  मेल्यामागें बहु त्याच ेशशष्य झाले ॥ बळीस्थानीं आले ॥ ककती ाक ॥१९॥ 

  कळंू आलें त्यांना आयाषजी अभि ॥ मुक्त केले शूि ॥ दास्यांतून ॥२०॥ 

  इस्लामा प्रसारी, आयाष घशीं पाडी ॥ खीळी सत्य-बबडी ॥ त्यांच ेपायीं ॥२१॥ 
  आयष दस्यु इस्लामानें मुक्त केले ॥ वशाकड ेनेले ॥ सिष काळ ॥२२॥ 
  आयषधमष-भंड इस्लामें फोडीलें ॥ ताटांत घेतले ॥ भेद नाहीं ॥२३॥ 
  मागंासह आयाष नेलें मसीदींत ॥ गणीं बांधिांत ॥ आप्त सखे ॥२४॥ 
  क्षबत्रया वजंकलें राज्य त्यांचें झालें ॥ मोंगलांनीं केले ॥ मुक्त काहीं ॥२५॥ 
  जाततभेदाभेदीं फायदा तो साचा ॥ मुसलमानांचा ॥ झाला मोठा ॥२६॥ 

  अतं्यजास धरी पोटीं सािकाश ॥ लाजिी आयाषस ॥ सिष काळ ॥२७॥ 
  म्हणूनीयां आयष बोंब मारीताती ॥ शशमगा खेळती ॥ ब्रह्मरूपी ॥२८॥ 
  भेद सोडुनीयां ाका ताटीं खाती ॥ ाकच बनती ॥ म्हणोनीया ॥२९॥ 
  इस्लामासी मान शूि राजे देती ॥ कबषलास नेती ॥ ताबूतास ॥३०॥ 

  इस्लामी बांधि अचबंा करीती ॥ धळू फेकीताती ॥ मनूिर ॥३१॥ 



  मनुस्मतृत आहे पाखांडाची मुळी ॥ गगिाषणाच ेतळीं ॥ विळपळ ॥३२॥ 
  कणकणीच्या गाव ब्राह्मण भक्षीती ॥ कां रे गचडिीती ॥ मुसलमाना ॥३३॥ 
  आयष गाव खाती, िरी शदु्ध होती ॥ शुिा लढिीती ॥ जोती दािी ॥३४॥ 
   
 

      (२) 
  आयषधमष शे्रष्ठ भट िाखाणीतो ॥ जुलमी म्हणतो ॥ मोंगलास ॥ध.ृ॥ 
  भटपाशांतून शूि मुक्त केले ॥ वशाकड ेनेले ॥ कोणी दादा ॥१॥ 
  देशामाजी कोणी उन्माद तो केला ॥ शूि िागिीला ॥ दासापरी?॥२॥ 
  वजंकल्या क्षेत्र्यास वपशाच्य म्हणाला ॥ ग्रंथांनीं नोंदीला ॥ िैरभािें ॥३॥ 
  अहंब्रह्म हाच कसा तनिडीला ॥ तुच्छ मानण्याला ॥ मनुज्यांस ॥४॥ 
  आपुल्या पूिषजां िणी बेलगामी ॥ हे ते म्हणे स्िामी ॥ तनमीकाच े॥५॥ 
  आयाांच ेपूिषज मच्छकच्छ व्याले ॥ डुकरीनें द्रदलें ॥ ततजें बाळ ॥६॥ 
  खांबांतील ककडा मानि बनला ॥ िधी भूपतीला ॥ पोट फाडी ॥७॥ 
  कपटी िामन अगडबंब झाला ॥ घाली रसातळा ॥ बळी राजा ॥८॥ 
  आयाष अितार परशुरामाचा ॥ िैरी विधिांचा ॥ बाळे िधी ॥९॥ 
  पडल्या विरास लाथांनीं मारीतो ॥ माकड लढतो ॥ लंकापुरीं ॥१०॥ 
  पशूंचा अलाप भटा ऐकंू येतो ॥ टोणगा बोलतो ॥ चारी िेद ॥११॥  

  होते आयष यज्ञीं ब्राह्मणकसाव ॥ हंबरतो गाव ॥ भटामागें ॥१२॥ 
  ब्राह्मण बोडक्या काळ्या पाण्या जाती ॥ ऋर्ी गुण गाती ॥ िणूष ककती ॥१३॥ 
  आतां म्हारमांग ककतषन करीती ॥ शशमगा खेळती ॥ आयां नािें ॥१४॥ 
  नाटकांत भट स्त्रीिेश घेती ॥ नाक उडविती ॥ िेश्येपरी ॥१५॥ 
  भट थाप देती भोळ्या इंग्रजांस ॥ तनत्य देती त्रास ॥ शुिाद्रदकां ॥१६॥ 
  भटजी शशकूनी कामगार होती ॥ शुिाला नाडीती ॥ सिोपरी ॥१७॥ 
  आयष धमषलंड शुिा फसिीती ॥ यिना तनदंीती ॥ णिस्तासह ॥१८॥ 
  मुसलमानांना तनच्यांत गणीती ॥ हॉटेलांत पीती ॥ बरांडीस ॥२०॥ 
  इततहासग्रंथ खबुीनें िाचीती ॥ शुिांत पेरीती ॥ राजिोह ॥२१॥ 
  भुललेत शि आयष सेिायास ॥ मुसलमानांस ॥ त्यागािया ॥२२॥ 
  आयषभट स्थापी न्याशनल सभा ॥ नारदाचा सुभा ॥ टाळ्या वपटी ॥२३॥ 
  क्षत्रीया पाहूनी बशळस्थानीं मूढ ॥ करी धडपड ॥ कळचटे्या ॥२४॥ 
  मुसलमानाला म्हणे ाकी करा ॥ ाकीकड ेसारा ॥ तूतष धमष ॥२५॥ 
  भट सोदे साव पोटामध्यें ठेिी ॥ म्लेंच्छास फसिी ॥ पक्का धतूष ॥२६॥ 



  डोवचा पदर सदा खांद्यािर ॥ नाग डोक्यािर ॥ िीर् पोटीं ॥२७॥ 
  रोज घाली िेणी भागांत गुलाल ॥ सोडी बहु ताल ॥ चालतांना ॥२८॥ 
  अगंीं कामिीर भिाया कमानी ॥ शर नेत्रांतूनी ॥ सोडी तनत्य ॥२९॥ 
  भोळ्या इंग्रजास भाि दािीताती ॥ मेजिान्या देती ॥ दीमाखानें ॥३०॥ 
  भटीण न्हािून धाब्यािरी जातां ॥ केस िाळिीतां ॥ कांती फाके ॥३१॥ 
  भटणीचा इंगा विचारी दािीदा ॥ काममोहगदा ॥ करी चेंदा ॥३२॥ 
  भटणीला आहे कंचकुी सोरट ॥ सोिळ्याचा िीट ॥ भटा नाहीं ॥३३॥ 
  तीथषयात्रीं आयष अगंिस्त्रें नेती ॥ फुगयया खेळती ॥ पंढरीस ॥३४॥ 
  शूि घरीं पूजा खेळ मांडी भट ॥ देिा करी न + ॥ द्रहतासाठी ॥३५॥ 
  बळीस्थानीं ककती आयषभट लंड ॥ देिाजीच ेभंड ॥ ज्यांनीं केले ॥३६॥ 
  ढोंगासाठी खळ िदषळीस येती ॥ यिना तनदंीती ॥ चलुीपाशीं ॥३७॥ 
  यिनी भार्ेंत शलद्रहतां अहंता ॥ आयाषजीच्या सुंता ॥ कररतील ॥३८॥ 
  मोठमोठे िीर जंगी झाले ठार ॥ पडद्याचा सार ॥ ऐक भटा ॥३९॥ 
  अल्पसा पडदा तारी तरुणास ॥ विर्यलंपटास ॥ रीग नाहीं ॥४०॥ 
  कदावप पडदा सज्जनीं नसािा ॥ समूळ त्यागािा ॥ जगामाजी ॥४१॥ 
  ओंगळ सोिळें तुझें फार द्िाड ॥ मोडी हाडोहाड ॥ अतं्यजाचें ॥४२॥ 
  हलाल कंदरुी शूिादीक खाती ॥ दरुूनी िाढीती ॥ फकीरास ॥४३॥ 
  सािकारी खणू शूिास लुटीतो ॥ भटास िाढीतो ॥ तूपपोळ्या ॥४४॥ 
  अनाथांचीं मुलें दरुूनी पाहती ॥ लाळीस घोटीतो ॥ मुकाट्यानें ॥४५॥ 
  भटजी शुिांच्या पोरा आधीं खाती ॥ उष्टेमाष्टें देती ॥ यजमाना ॥४६॥ 
  सदोद्रदत म्हण +++ अशशक्षक्षत ॥ बोगधतो पत्रांत ॥ अडबंका ॥४७॥ 
  राष्रसभेसाठीं शमत्र होऊं जातो ॥ येवन म्हणतो ॥ मिासेस ॥४८॥ 
  जसे मांग म्हार याच ेनव्हे दादा ॥ पुन्हां शत्रभुेद ॥ जागा देतो ॥४९॥ 
  आयष ब्राह्मणांनीं शूि नागिीले ॥ तनत्य बोंबलेले ॥ शशमग्यांत ॥५०॥ 
  ताबुता करून नाहीं उमजले ॥ फकीर ते झाले ॥ इमामाच े॥५१॥ 
  नटी नारशसहं सोंगास बा घेती ॥ तेंच गाणें गाती ॥ ताबुतांत ॥५२॥ 
  सोमरस दारू यज्ञीं भट वपती ॥ गावमांस खाती ॥ हाय हाय ॥५३॥ 
  थोतांड ेरगचती देिा लाथ देिी ॥ भट लांच खाती ॥ हाय हाय ॥५४॥ 
  धतूष भट शास्त्री तनलाजरे होती ॥ खोटे लेख देती ॥ हाय हाय ॥५५॥ 
  विर्ारी नागास फेकी दधुपेढा ॥ भट भ्याला िेडा ॥ हाय हाय ॥५६॥ 
  ++++ आयाष देव गोता ॥ करंू नको आतां ॥ हाय हाय ॥५७॥ 
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  येऊं द्या दया मना, दया मना ॥ भंटे केली दैना ॥ध.ृ॥ 
  विद्याबंदी मूळ पाया केला दैनिाणा ॥ 
  आयाांजींनीं शुिा आणणला खरा पशूपणा ॥१॥ येऊं द्या. ॥ 
  मौजेसाठीं खचष, वस्त्रयांची कररती हेळणा ॥ 
  तमाशांत मदष नाचती उणें पुरुर्ांना ॥२॥ येऊं द्या. ॥ 
  िेसिेचें गाणें ऐकतां मळिी नीतींना ॥ 
  मूळ पातकी होती दोर् देती गरतींना ॥३॥ येऊं द्या. ॥   

  िसूलाचा पैसा खचूषन णखचडी ऐद्यांना ॥ 
  कष्ट करी शतेीं खाती चटणी-भाकरींना ॥४॥ येऊं द्या. ॥ 
  िर्ाषसनें भटजी नेती खलु्ला खवजना ॥ 
  शतेकरी कष्ट करूनी कररती भरणा ॥५॥ येऊं द्या. ॥ 
  शतेांतील बैल मरती औतीं आगोलींना ॥ 
  गोप्रदानें भटजी खाती सोयरीं कीं माना? ॥६॥ येऊं द्या. ॥ 
  पक्िान्नांचीं तनत्य भोजनें आयषभटांना ॥ 
  जन्मांतरी शतेकर् याला तकुडा शमळेना ॥७॥ येऊं द्या. ॥ 
  हात जोडून भटास देती रोख दक्षणा ॥ 
  सािषजनीक सूट नाहीं कधीं कुळंब्यांना ॥८॥ येऊं द्या. ॥ 
  नाच ेपोरे भटाशभक्षुकां शालजोयया दाना ॥ 
  उत्तम शतेी कररतो त्याला बक्षक्षस कां द्याना ॥९॥  येऊं द्या. ॥ 
  दारूिर कर लाद्रदतां बढती दगुूषणा ॥ 
  पररणामीं काय होवल कैसे उमजेना ॥१०॥ येऊं द्या. ॥ 
  अक्षरशून्य शुिाद्रदकां काहींच कळेना ॥ 
  अशा मुक्यांच ेबाप आतां तुम्हीच कां व्हाना ॥११॥ येऊं द्या. ॥ 
  दयातनधी आहां म्हणूनी शलद्रहलें पदांना ॥१२॥ येऊं द्या. ॥ 
  गेली घडी पुन्हां येवना माहीत सिाांना ॥ 
  सिषकाळ पुर िाहीना पिषतीं दर् यांना ॥१३॥ येऊं द्या. ॥ 
  उदकाची ककंमत ती ठािी रणीं शशपायांना ॥ 
  काशीकर तुच्छ मातनतो गंगाबाईंना ॥१४॥ येऊं द्या. ॥ 
  जोतीराि सयाजीरायाला कररतो प्राथना ॥ 



  िाहत्या गंगेमध्यें ाकदां हात कां धिुाना ॥१५॥ येऊं द्या. ॥ 
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आधीं बोधु ंलक्षुमणी लक्षुमणी ॥ घाि घालूं तनशाणी ॥ध.ृ॥ 

जोड शूिाला सयाजीरािांची भटांच्या ध्यानीं ॥ 

कृत्रीम्याच ेनेत्र रोखु ंचालूं पवित्र्यानीं ॥१॥ आधीं. ॥ 

िडील त्यांच ेबहादरू तरिार ढालांनीं ॥ 

दीन शुिां जागे करंू आज सत्य अमतृांनी ॥२॥ आधीं. ॥ 

देशसुधारासाठीं आमच्या रात्रदं्रदन ध्यानीं ॥ 

मांगभटां ऐक्य करंू बसिूं पंक्तीनीं ॥३॥ आधीं. ॥ 

पुनरवप आम्ही गुरजरप्रांती देऊं व्याख्यानीं ॥ 

मुख्यप्रधाना येश येऊ, जोतीराि मनीं ॥४॥ आधीं. ॥ 
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उत्तर देतों गंगोबांना ॥ म्हस्के िकीलांना ॥ उत्तर .... ॥ ध्रपुद । 
पोट भरेना म्हणून भटजी सोडी वराणा ॥ बळीस्थानीं येऊनी  

यांनी केला गधगंाणा ॥१॥ 
कपटनीतीनें यांनीं वजंककलें क्षबत्रय मदाांना ॥ दास केल्या शूि गणणें  

बट्टा शशपायांना ॥२॥ 
कष्ट करीना आपुल्यासाठीं शमरिी द्रदमाखांना ॥ शुिा घरीं भीक मागणें 

बट्टा भटांना ॥३॥ 
उठा झडकरी, त्यागा सिष, जागिा शुिांना ॥ पोटािरतीं नजर देणें 

भय संतानांना ॥४॥ 
भटुजी दास राहण्या शुिबांधिांना ॥ कल्पनेच ेग्रंथ स्थापुन  

िेड ेकरी त्यांना ॥५॥ 
नॅशनल सभा निी काद्रढली सांगे यिनांना ॥ इंग्रजांच ेदोर् काढी ॥ 

बोधी कारस्थाना ॥६॥ 
+++ ि करी मना ॥ तो त्यापरी ब्रह्म घोकणें  



पोर्ी ढेकुणांना ॥७॥ 
ढोंगासाठीं सोिळें दािी फसिी मुढांना ॥ पोटासाठीं ब्रह्म त्यागी  

खाव बबस्कुटांना ॥८॥ 
कष्टा सांडुन भीक मागणें बट्टा मनुजांना ॥ दीन शुिा उष्टें िाढणें  

भटजी लाजेना ॥९॥ 
कसबी +++ मुखविटाळ मानीना ॥ शूि राजांना नीच मानी  

घेवना पंक्तीनंा ॥१०॥ 
शूि शशकतां नोकरी घेतील धाक मंडूकांना ॥ कारभारी चोर नेमणें  

नाडी अबलांना ॥११॥ 
शसिील सिीस भटा पाद्रहजे गाती पाळणा ॥ कोळशास तनत्य धतुलें  

सफेद होवना ॥१२॥ 
लाथ विष्णूला भूदेि मारतो दािी धतूषपणा ॥ अशा दषु्टा देि मानणें  

वशा उणेपणा ॥१३॥ 
शूि म्हणतो धमष रक्षणें क्षेत्र्याचा बाणा ॥ धतूष आयाषचा पक्ष घेव 

ठोकी मुसलमाना ॥१४॥ 
नसेल तेथें कळ काढणें भटजीच्या ध्याना ॥ आपण ाकीकड ेराही 

लढिी मूखाांना ॥१५॥ 
पेशिावची पुन्हा स्थापना बंडखोर नाना ॥ परशुरामी खणु देतो  

इंग्लीश पोरांना ॥१६॥ 
तन:क्षबत्रय ते पथृ्िी म्हणती कररती विटंबना ॥ बेलगामी िमी टोंचीती 

जाची शुिांना ॥१७॥ 
+++ व्हाना ॥ अरेरािी लेख तोलून  

योजा उपायांना ॥१८॥ 
भटपाशा सोडून तुम्ही यािें मैदाना ॥ शूि बांधिां सत्य सांगून  

खलु्ले कराना ॥१९॥ 
शूि जनांची आज कररती भटजी हेळणा ॥ जोती म्हणे पुढें सांगूं  

धतूष आयाांना ॥२०॥ 
  

मे. रािसािेब गंगाराम भाऊ म्िस्त्के यांस पर पाठविलें, त्यासंबंधी 
 

॥ अखडं ॥ 



 
आजारी शत्रचू्या जाव खबरीस ॥ साह्यकारी त्यास ॥ खरा शूर ॥१॥ 
झालें गेलें सिष आणंू नये मनीं ॥ सूड कारस्थानीं ॥ ितूां नये ॥२॥ 
नीट झाल्यािर त्यास उभा करी ॥ कुस्तीगीरापरी ॥ त्याशीं लढें ॥३॥ 
सत्यआचरणी यश शमळिािें ॥ जगा दाखिािें ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विभाग ४ र्ा 
 

शदु्रातिशदु्रांस उपिेश 
 

॥ अखंड ॥ 
 

आयाांच्या इराणीं नाहीं भदेाभेद ॥ घ्यािा हाच शोध ॥ िेदामध्यें ॥१॥ 
गोंड शभल्ल क्षेत्री होते मूळ धनी ॥ इराणी मागुनी ॥ आले येथें ॥२॥ 
गधगंाणा मांडडला आयष भटोबांनी ॥ स्िदेशाशभमानी ॥ रक्षूं गेले ॥३॥ 
यज्ञभंग केले झोडीले लुटीले ॥ दस्यू नांि द्रदलें ॥ ब्राह्मणांनी ॥४॥ 
दस्यूचा अपभ्रंश “दषु्ट” दगुूषणी ॥ शब्द आयषजनीं ॥ देव साक्ष ॥५॥ 
दस्यूची गलती दोस्त दषु्मन ॥ तनघे अनुमान म्लेंच्छिाणी ॥६॥ 
आयषभटोबाचें िचषस्ि झालें ॥ क्षबत्रय दास केले ॥ म्हणे क्षुि ॥७॥ 
क्षुिाचा अपभ्रंश शूि बा झाला ॥ प्रचारांत आला ॥ अखेरीस ॥८॥ 
गभीणी स्त्रीयांस धुडूंन काढील्या ॥ जप्तीस ठेिील्या ॥ अटकें त ॥९॥ 
पोटीं पुत्र होतां परशुरामानें ॥ िधीलीं शस्त्रानें ॥ तान्हीं बाळें ॥१०॥ 



िध केला साच रेणुकामातेचा ॥ लाडका वपत्याचा ॥ देि कैचा ॥११॥ 
िैरभािें द्रदलीं दजुीं नािें तुच्छ ॥ राक्षस वपशाच्य ॥ महा अरी ॥१२॥ 
पोटापुतें देव त्यांच ेकष्टांतून ॥ घेव द्रहसकून ॥ बाकी सिष ॥१३॥ 
पशुपेक्षां नीच शशक्षेचा बा ठोका ॥ मागें अमेररका ॥ जगामाजीं ॥१४॥  
सिोपरी छळ तनत्य विटंबना ॥ केली तनभषत्सना ॥ सिषकाळ ॥१५॥ 
जाच नाना परी विद्या बंद केली ॥ दया नाहीं आली ॥ क्षणमात्र ॥१६॥ 
मेली होती काय त्यांची क्षमा दया? ॥ काढीं मनुराया ॥ मनु तुझें ॥१७॥ 
सािषजतनक सभा स्त्री विटाळशी ॥ िाकडी म्हाराशीं ॥ मधीं का रे ॥१८॥ 
विध्िांच ेपरी न्याशनल कांगे्रस ॥ पळे बंगाल्यास ॥ नाच करी ॥१९॥ 
ॐ नमो तो नाहीं मांगम्हारास ॥ शसिील सव्हीस ॥ कोणासाठीं ॥२०॥ 
सािली न घेती मांगमहाराची ॥ प्रीत बंधतु्िाची ॥ जोड ेकैसी ॥२१॥ 
सािषजनीक सभा बोधी सरकारास ॥ सिष िम फूस ॥ ब्रह्मकुट ॥२२॥ 
निल करीजे नटियाच ेपरर ॥ शूि राजे घेरी ॥ अल्लडसे ॥२३॥ 
िकीलाचा थाट शशष्टाव करीती ॥ शलिानषरा देती ॥ हुल थापा ॥२४॥ 
आयाषजींची नीतत अतत अमंग़ळ ॥ कथीली गोपाळ ॥ देशमूखें ॥२५॥ 
नॅशनल सभा इंग्रजा कां बोधी ॥ सत्य िताष आधीं ॥ ाकींसाठीं ॥२६॥ 
आयष भटासाठीं शसिील सविषस ॥ धोका हा देशास ॥ भीक माझी ॥२७॥ 
तनत्य ककती सांगूं शूिां विनिून ॥ खरे हे पार्ाण ॥ मूतीमंत ॥२८॥ 
लीिानषर साचा तनमषळ बुद्धीचा ॥ कैिारी शुिांचा ॥ दीनबंध ु॥२९॥ 
विद्िान शुिांनों जागे कां रे व्हाना ॥ तपासोनी पहाना ॥ ब्रह्मघोळ ॥३०॥ 
अज्ञानी वस्त्रयांच ेनाच की नाचाल ॥ सिषस्िी नाडाल ॥ संततीला ॥३१॥ 
पशूच्या चमाषच ेजोड ेकीं रे होती ॥ तुमची फजीती ॥ क्लेश सिाां ॥३२॥ 
देिापाशीं तुम्हीं जाि काय द्याल ॥ गोंधळीं पडाल ॥ सिषसाक्षी ॥३३॥ 
मेल्यामागें तुमची छी थ ूकीं होवल ॥ स्त्रीया लाजतील ॥ चौघांमध्यें ॥३४॥ 
पशू नव्हे तुम्ही मानि कमाल ॥ देणगी अक्कल ॥ विध्िा केली ॥३५॥ 
अज्ञानांच ेराजे श्रीमंत कां झालां ॥ जन्मत: नाहीं मेलां ॥ ाक द:ुख ॥३६॥ 
इंग्रजांचें श्रम पहा डोळेभरी ॥ होऊनी आभारी ॥ माना त्यास ॥३७॥ 
कृतघ्न पेशिे होऊं नका मनीं ॥ मागतसों दानीं ॥ ािढेंच ॥३८॥ 
मानिपदाची जरा लाज धरा ॥ विद्िान तीं करा ॥ मुलीमुलें ॥३९॥ 
गगिाषणी शशकतां कशळले तुम्हाला ॥ आठिाल बोला ॥ माझ्या तुम्ही ॥४०॥ 
ऐकंू द्रदलें नाहीं ाकद्रह शब्दाला ॥ िेदिखरीला ॥ लपविलें ॥४१॥ 



द्विजकूट तुम्ही आणािें मैदानीं ॥ आली ही पिषणी ॥ जोती सांगे ॥४२॥ 
 

आदिसत्याच्या आरत्या 
 

  जय हो जय हो माझ्या आद्रदसत्या ॥ तुझ्या सत्तेनें शोध ूउत्पन्नकत्याष ॥ध.ृ॥ 
  विजयी द्िीज होतां क्षेत्री  तनर्ेधीले ॥ विद्या बंद करूनी क्षुिित केले ॥१॥ 
  आयाांनीं शुिाला पशुित केलें ॥ भूदेि होऊनी पाय पुजिीले ॥२॥ 
  अहंब्रह्म होऊनी भोंदीला मुढाला ॥ नाहीं भीत कधीं ते सद्िीिेकाला ॥३॥ 
  ब्राह्मणभोजन चगंळ करिीती ॥ ब्रह्मराक्षसाला मागें हटिीती ॥४॥ 
  मतृांच्या नािानें दानधमष घेतो ॥ अधम होऊनी मधींच खाती ॥५॥ 
  खाऊं द्रदलें नाहीं श्रमी क्षुिाला ॥ अंध पंगुसह पोरक्या मुलाला ॥६॥ 
  सत्योदय होतां कंुठे िेदमती ॥  पाहंू जातां अिघी द्रदसे खोटी ॥७॥ 
  सत्या तुझा मद्रहमा पुराणें ऐकूनी ॥ तोंड ेकररती काळीं तेलमाखणांनीं ॥८॥ 
  तुला पाहून कंुद्रठत होती पाखांडी ॥ लवज्जत होऊन खालीं घाली मुंडी ॥९॥ 
  दया तुझी होतां मूढ जनांिर ॥ भूदेि कांपती मनीं थरथर ॥१०॥ 
  कृपेचा सागर बा तूं सत्य जाण ॥ मुक्त केले आम्हां ब्रह्मपाशांतून ॥११॥ 
  तुझ्या प्रसादानें मागष उमजलों ॥ मातावपत्या आम्हीं सेिूं लागलों ॥१२॥ 
           जय हो॰ ॥ 
 
      (२) 
 सेिू ँया सत्यराजा ॥ महाप्रांजळ तेजा ॥ शोधीती तनिाषनी ॥ मन िेधीले काजा ॥ 
 लोपले सत्य जनीं ॥ द्रहत नेणती कोणी ॥ धमष रचीले बहु ॥ आपद्रहत साधनूी ॥ 
 शोधीतां सत्यि माष ॥ पािली गुजिमाष ॥ विटलों खोठ्या धमाष ॥ त्यागीले नीच कमाष ॥ 
 देिा तनत्य स्मरूनी ॥ धरा सत्यमताला ॥ खोटा धमष सोडूनी ॥ धरा बंधवुप्रतीला ॥ 
 अहंब्रह्म होऊनी ॥ त्यागू ंनको दीनाला ॥ सोिळे रे बनूनी ॥ चढंू नको गरिाला ॥ 
 इडापीडा मदूषन ॥ सेिा बळीराजाला ॥ स्ित: श्रम करुनी ॥ पोस स्िकुटंुबाला ॥ 
 सदा सत्य िदाषनी ॥ सोड धतूष मताला ॥ विद्या क्षुिा देऊनी ॥ लाजिी भू-देिांला ॥ 
 शुिजना सेऊनी ॥ अपीं वश्िराला ॥ भंडमत खोडनी ॥ जोती नमे वशाला ॥ सेिूं ॥ 
 
 

विभाग ५ िा 



 
 [जोतीरािांच्या किनांतील स्तबकें  उदधतृ करून त्यांिर सटीक भाष्य करणारा ाक लेख 
विविधज्ञानविस्तारांत ‘निीन शावर’ या मथळ्याखाली प्रशसद्ध झाला होता. त्यांतील टीका गाळून 
मूळ किनांतील स्तबकें  खडंडत स्िरूपांत येथें देण्यात येत आहेत.] 
 
 इंग्ललश राज्य झालें ॥ ब्राह्मण मनामध्यें झुरिी ॥ िोष पिा राणीला िेिी ॥ 
 सिम मलायी खािी ॥ इंग्ललशां िधू पाग्जिी ॥ डोईिर खापर फोडीिी ॥ 
 सिम भ्रष्ट कामें कररिी ॥ नीच सिाांस मानीिी ॥ 
 + + + 
 
[गांिच ेकुळकणी--] 
 + + कज्जे लावििी ॥ पाटीला चचर नाचवििी ॥ ियारी रपोटाची कररिी ॥ 
 उभयिां मामलेिारी ॥ कुळकणी माजले भारी ॥ 
 + + + रयि गांजली सारी ॥ 
 + + + 
 सिम जागा आपिांला िेिी ॥ जमाि जािीचा कररिी ॥ 
 + + + 
 लोडासी टेकून दिमाखानें बसिी ॥ लंगोठ्या पािून िसिी ॥ 
 बगले कानीं लागिी ॥ स्त्िजािी कैिीस िाजीम िेिी ॥ 
 शुद्रािर फाडडिी ॥ 
 + + + 
 
[चचटणीस––] 
 + + मेजिान्या िेिी ॥ पायर्ीं रांडांच्या पडिी ॥ 
 अजी िाचिां मजकूर गाळीिी ॥ कलेक्टर ढेरे गणपिी ॥ 
 िािचलाखी करून िरिी ॥ सिी त्याची घेिी ॥ कररिी अजामची मािी ॥ 
 + + + 
 
 िेिी शुद्रास शशक्षा िटकुनी ॥ न्यायाधीश उठे झटकुनी ॥ 
 पुस्त्िी कायिे कलम िेउनी ॥ 



 + + + 
 
 मिारमांगांची िाि घेिां सोिळें िावििी ॥ यिनी रांडा ठेिीिी ॥ 
 न्याय कररिां- - शशष्यानें समजूि उजरिी ॥ राग येिां िरुून  
 जोड ेफेकून माररिी ॥ ियेला नािीं जरा िस्त्िी ॥ 
 + + + 
 
 इंग्ललशां नांि ठेवििी ॥ िोष राणीला िेिी ॥ 
 + + + 
 
 पालममेंटामधीं सभासि िोऊं पाििी ॥ कलकटरी जागा मागिी ॥ 
 (केिढी)) छािी ॥ 
 + + + 
 
 ज्याचा माल त्याच ेिाल, मुलें भलत्याची शशकिी ॥ 
 माळीकुळंबी यांच्या पोरांना शमळेना लंगोटी पुरिी ॥ 
 जोडा नािीं पाय पोळिी ॥ 
 र्ोडीशीं पोरें जमिून मोठी संख्या रपोटांि शलदििी ॥ 
 म्िाराच्या पोरांचा विटाळ मानीिी ॥ इंग्रजा शकेह्यांड कररिी ॥ 
 + + + 
 
 ब्रह्मयास मधीं िर्णमिी िो ॥ इिर धमाांस तनदंििी िो ॥ 
 शूद्र पोरां खोटॅअ धमम िळूच शशकवििी ॥ द्िेष राणीचा भरवििी ॥ 
 + + + 
 
 शूद्र लेकरा मुका मार िेऊन पळवििी ॥ 
 चापट्या गुदे्द माररिी ॥ जोरानें कान पीशळिी ॥ 
 परंिु स्त्िजािीला शशक्षा बोधानें कररिी ॥ 
 + + + 
 



 गुणी म्िणे शाळामास्त्िर ॥ पंिोजी चढविला फार ॥ 
 + + + 
 
 शुद्रांची जाि िेडी िो ॥ शलदिण्याची नािीं गोडी िो ॥ 
 अशी खोटीच शलदििो चिाडी ॥ 
 शसद्धसाधक िोऊन जािीची कररिो बढिी ॥ कोण घेईना यांची झडिी ॥ 
 
 आठ िाजल्यानंिर ॥ आर्ण मग खचुी आसनािर बसिी ॥ 
 िाजरीं पोरेंसोरें घेिी ॥ ब्राह्मणांचीं मुलें शशकवििां ििा िाजवििी ॥ 
 अगिीं र्कल्यासारखे िाखवििी ॥ सािली-घड्याळा पाििी ॥ 
 शाळेला झटकन सोडडिी ॥ 
 + + + 
 
 जेऊन झोपिी गार ॥ नंिर न्यूजपेपर ॥ शलदििी पर अखेर ॥ 
 र्डंाई पडल्यािर ॥ शाळेंि जािी घडीभर ॥ शशकवििी भािलें िर ॥ 
 + + + 
 
 शुद्राच्या शशकण्याची मािी िो ॥ 
 + + + 
 
 माळ्याकुणब्या बोध करून रारीं पोथ्या िाचचिी ॥ 
 भलिीच र्ाप िेिी ॥ िेिी शसध्यािर िक्षक्षणा घेिी ॥ शूद्राला उघड नाडडिी ॥ 
 अशा िर् िेच्या ढोंगी लोकां शशक्षक नेशमिी ॥ 
 सुधारले मंडूक सपाम ज्ञान शशकवििी ॥ 
 धरामधें िगडी पुग्जिी ॥ धमम बुडाला म्िणिी ॥ उगीच िाका माररिी ॥ 
 + + + 
 
 गव्िार खरें िें भोळें सरकार ॥ चिंूकड ेभटभाई ॥ कुणब्याची िाि नािीं ॥ 
 + + + 
 



 नीति राि जोिीची, मिलबी मनामधीं झुरिी ॥ िसुरे र्िस्त्िी िरफडिी ॥ 
 + + + 
 
 सुचवििों राणीबाईला ॥ सोपूं नको ब्राह्मणाला ॥ फसूं नको त्यांच्या िकामला ॥ 
 जािजािीच्या संख्याप्रमाण कामें नेंमा िी ॥ खरी िी न्यायाची रीति ॥ 
 + + + 
 
 नेमा गुरु अन्य जािीच े॥ नमूने साग्त्िक ज्ञानाच े॥ तनिळ माळ्या कुणब्याच े॥ 
 िसुरे मिार मांगाच े॥ 
 + + + 
 
 लोक िुला गाण्यामध्यें गािील िो । जगामधीं कीिी िोईल िो ॥ 
 + + + 
 
 जोिी म्िणे धाि घेई ॥ िषु्टापासून सोडिी ॥ 
 
[विविधज्ञानविस्तार, पु. २, अ.ं ८ फेब्रु. १८६९, प.ृ ११९-१२२ िरून] 
 
 
 
 विभाग ६ िा  
 

विठोजी भजुबळ यांस..... 
॥ अखंड ॥ (१) 

 
            गांिढे गांिी गाढिी सुिाशसनी । झाली रामजानी देिांगना ॥१॥ 
            स्ित: विद्याहीन देिरुर्ी होती । आसन घाशलतां टांकापुढे ॥२॥ 
            ऊदकापुरास सकल जाशळती । कपाळी लाविती उदी त्याची ॥३॥ 
            आळशाच्या परी अगंमोड ेदेती । दांत ओठ खाती िेड ेजैसे ॥४॥ 
            दारूबाजापरी तनत्य डुलताती । हात आपटीती भूमीिरी ॥५॥ 
            शुहू शुहू बोल उच्चार काढीती । हंू हंू हंू करीती धमुतांना ॥६॥ 



            ढोलाच्या तालांत धसाड ेनाचतां । तमाशा दािीती पोरा सोरा ॥७॥ 
            रोगी आजार् यास अगंारे लाविती । गंड ेघालविताती गळ्यामध्यें ॥८॥ 
            मोराच ेकंुच्यानें झाडणी करीती । भूतास काद्रढती अगंांतून ॥९॥ 
            भूतांच्या नािानें अज्ञान्या नाडीती । त्या हाती करिीती जत्राचार ॥१०॥ 
            देिरुर्ी............................................................................॥११॥ 
            देिरुर्ा नादें िैद्यास त्यागून । और्धांिांचनू ककती मेले ॥१२॥ 
            अशा अन्यायाचें तपास काढािे । कोटाषपुढे न्यािे न्यायासाठीं ॥१३॥ 
            शाबीती होतांच काळे पाणी खास । शशक्षा भोंदाडास जोतत म्हणे ॥१४॥ 
 
                                    (२) 
            घुमिी अगंास अगंीं देि आणी ॥ दगडास मानी देि खरा ॥१॥ 
            इराणी पायांचें धळुिणी पीव ॥ उष्टे त्यांच ेखाव श्िानापरी ॥२॥ 
            आपल्या गोत्राचा मोड तनत्य करी ॥ होय साह्यकारी पाखयंयाचा ॥३॥ 
            गोतासाठीं नाहीं भुजबळ ज्यास ॥ माताव्याली त्यास काय फळ ॥४॥ 
            िकृ्षाला आजार आहे बांड गूळ ॥ देत नाहीं फळ जोती म्हणे ॥५॥ 
 
 
 
 
                                   (३) 
            स्िजातीची दया तुला कशी नाहीं ॥ शुिाकड ेपाही कोण दशा ॥१॥ 
            उपाशीं तापाशीं शतेी खपताती ॥ उघडीं कफरती सिष काळ ॥२॥ 
            कजष काढूनीया लग्नास लािीती ॥ ब्राह्मण भोंदीती िव्य फार ॥३॥ 
            पुरें कर आतां खेळ गारुययाचा ॥ बािन बबराचा छांछंू तुझा ॥४॥ 
  बंगाल्यांत दड ेआयष छांछंू सिष ॥ करंू नको गिष तळेगांिी ॥५॥ 
  धतूष भटा परर बोटें नकों चाळंू ॥ तनत्य माना वपळंू अज्ञान्यांच्या ॥६॥ 
  ग्रहामाजी शनी आकाशीं रमला ॥ तुझ्या पायीं आला येथें कैसा ॥७॥ 
  कशासाठीं डौल नाहीं भुजबळ ॥ अतंर तनमषळ नाहीं तुझ े॥८॥ 
  उष्ट्यासाठीं नको करंू द्विज ककंि ॥ घेऊं नको जीि शुिांचारें ॥९॥ 
  अशा ितषनानें अधोगती जाशीं ॥ पश्चातापी होशी अखेरीस ॥१०॥ 
  विठूच्या नािाला लािूं नको बट्टा ॥ असत्याचा काटा काढी आतां ॥११॥ 
  सत्याकारी साह्य साथषक जन्माच े॥ बोल जोतीबाच ेमनी तोल ॥१२॥ 



 
 

कुळंबीण 
 

॥ अखडं १ ॥ 
 

  कोंबडा आरि होता प्रात:काळी ॥ बसे जातेपाळी ॥ शुिजाया ॥१॥ 
  गाण्याचा गधगंाणा भ्रतार उठतो ॥ बवलास नेतो ॥ चरािया ॥२॥ 
  अणोदय होता करी शणेकूर ॥ िाही पाट्यािर ॥ केरासह ॥३॥ 
  धतूष आयष ततला म्हणे कुळंबीण ॥ गुणाच ेकमी न ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं २॥ 
 

  सूयष प्रकाशता भाकरीस थापी ॥ अिलास सोपी ॥ कालिण ॥१॥ 
  स्ियंपाक  होता पाटीमध्ये भरी ॥ घेव डोविर ॥ शतेीं जाव ॥२॥ 
  सिाषसंगे शतेीं काम करंू लागे ॥ खाव ना ती मागे ॥ घरी घास ॥३॥ 
  शभकारी ब्राह्मण धान्य ती िाटती ॥ भूदेिा पोशशती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 

॥ अखडं ३ ॥ 
 

  शुिाघरी कैचें सडासंमाजषन ॥ िारी िृंदािन ॥ चािचषे्टा ॥१॥ 
  िेणीफणी नाही सिषदा घामट ॥ नखर् याचा िीट ॥ ततला िाटे ॥२॥ 
  जाडा भडाष बांड ाकची संसारी ॥ ताक कण्यािरी तपृ्ती ततची ॥३॥ 
  विध्िाभटणीस पाहून हंसती ॥ आयाष दोर् देती ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ४ ॥ 
 

  उरापोटािर पाण्यास िाहाती ॥ कचरा घालीती ॥ शणेामध्ये ॥१॥ 
  कासोटा घालून शणे तुडिीती ॥ गोिर् या थापीती ॥ उन्हामध्ये ॥२॥ 
  चोपाळी (झोपाळी बसून भटणीच्या परी ॥ मौज न च मारी ॥ छायेमध्ये ॥३॥ 



  अशा उद्योगीस म्हणे कुळंबीण ॥ भटा धनीपण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ५ ॥ 
 

  गोिर् याचें जाळें घेव डोक्यािर ॥ तान्हे पाठीिर ॥ घेऊनीयां ॥१॥ 
  गोिर् या विकीत कफरे गल्लोगल्लीं ॥ शुिाची माऊली पोटासाठी ॥२॥ 
  मूतीपूजा नाही भटजीच्या परी ॥ चाले छातीिरी ॥ माथीं नाग ॥३॥ 
  भंड आयष म्हणे ततला कुळंबीण ॥ मानिा दरू्ण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ६ ॥ 
 

  पाभरीच ेमागे मोघीता तुरीस ॥ मदत पतीस पेरीतांना ॥१॥ 
  िार् याचा सोसाटा भर पाऊसांत ॥ करी ती मदत ॥ पतीराया ॥२॥ 
  दोरी धरीताना साह्यकरी होती ॥ रोपास लािीती ॥ खणेुिर ॥३॥ 
  अशा उद्योगीस म्हणे कुळंबीण ॥ कुभांडी ब्राह्मण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ७ ॥ 

 

  क्षत्रीयांच्या भायाष पोट आंिळीती ॥ गित काढीती ॥ शतेामध्ये ॥१॥ 
  कामाच्या नादांत ततला कैचें भान ॥ बाळाचें पोर्ण ॥ खिळतां ॥२॥ 
  चिळीच्या शेंगा सांपडतां खाव ॥ बाळाकड ेजाव ॥ पाजािया ॥३॥ 
  तणृ विकूनीयां संसारात लािी ॥ भटणीस दािी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ८ ॥ 

 

  क्षत्रीयांच्या जाया शतेांत शशरती ॥ खपुूषनी काढती ॥ सिष तणृ ॥१॥ 
  खपुषलेले तणृ बाहेर काद्रढती ॥ बैलास टाकीती ॥ खाण्यासाठी ॥२॥ 
  उरलेले तणृ डोविर घेती ॥ बाजार दािीती ॥ पेंढीसाठी ॥३॥ 
  भागलेल्या अशा स्त्रीस हो ब्राह्मण ॥ बोले कुळंबीण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ९ ॥ 
 

  शते काढंू लागे खळ्यापाशी नेती ॥ खळे सारिीती ॥ लागलीच ॥१॥ 
  उपनबट्या त्या बािडीिर ठेिी ॥ हातणी कफरिी ॥ गरगर ॥२॥ 



  मोडणी करून सिाांस िेचीती ॥ कांडीती कुटीती ॥ कण्यांसाठी ॥३॥ 
  अशा उद्योगीस म्हणे कुळंबीण ॥ चकुारु ब्राह्मण ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं १० ॥ 

 

  भटीण घालीना शतेी सोनखत ॥ मुद डोचक्यांत ॥ नागासह ॥१॥ 
  ढोरामागें शणे गोळा ती करीना ॥ गोिर् या लािीना ॥ मजोरीने ॥२॥ 
  करीना शुिांच ेदळणकांडण ॥ सडासंमाजषन ॥ पोटासाठी ॥३॥ 
  भटीण शुिाच ेअगंण झाडीना ॥ घरी सारिीना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं ११ ॥ 

 

  भटीण शुिीला उटणें लािीना ॥ नाहाऊं घालीना ॥ चोळूनीया ॥१॥ 
  केस विचंरीना अगंास पुसीना ॥ साडीस धिुीना ॥ चोळ्यांसह ॥२॥ 
  खरकटे ताट शुिीचें काढीना ॥ जोडा सांभाळीना ॥ घरामध्यें ॥३॥ 
  भटीण शुिाची पोरें संभाळीना ॥ मुके ती घेव ना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 
 
 
 
 

॥ अखडं १२ ॥ 

 

  भटीण शुिांची करीना मजुरी ॥ काढणी न करी ॥ शतेामध्यें ॥१॥ 

  पेंढ्याच ेते ओझें खळ्यांत नेवना ॥ कणसे मोडीना ॥ त्यांच्यासंगे ॥२॥ 
  धान्य उपसीता पाट्या ती देवना ॥ बनग्या िारीना ॥ हतणीने ॥३॥ 
  शुिांचीया खळीं मजुरी करीना ॥ नखरा सोडीना ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 

॥ अखडं १३ ॥ 

 

  नांगराच्या मागें भटीण कफरेना ॥ काशा उपशी ना ॥ लागोपाठ ॥१॥ 
  भटीण फोडीना शतेी ढेकळांना ॥ खतास घालीना ॥ डोविर ॥२॥ 
  खपुूषन टाकीना बैलापुढे चारा ॥ नेव ना बाजारा ॥ विकािया ॥३॥ 
  भटीण शतेांत धदंा नच करी ॥ चाळेचाळे करी ॥ जोती म्हणे ॥४॥ 
 



 

 

स्त्िामी बंध ूयांची दटका 
 

  येशु-उपमदष करीं कशासाठीं । कर पायपोटी । िारूमागें ॥१॥ 
  स्िामी अय्यािारू तुझें जातिाले । मागाषिर आले । दाि आधीं ॥२॥ 
  कािळ्याच ेपरी मढ्यास शोधीती । आप्तांस घेरीती । लूट माप ॥३॥ 
  आयषिारू सारे पंगत पाडडती । मौजा माररताती । घरीं त्याच े॥४॥ 
  दारूच्या तारेंत स्िामी खातत वपती । नळ्या फोडीताती । गोधापरी ॥५॥ 
  जातीचीं गगधाडें अधीं शुद्ध कर । मग नीतत फेर । अज्ञान्यांत ॥६॥ 
  नीतत-अथष तुला कोठें  उमजला । व्यथष नागिला । नांिासाठीं ॥७॥ 
  पुढें शलहंू आतां होवल गोंधळ । सीमेपाशीं पळ । आिांतरी ॥८॥ 
  सीमा उल्लंघीता बुजिील िारु । लाथा मारामारंू । स्िामीमध्यें ॥९॥ 
  शत्रपु्रीतत आहे येशूच्या धमाांत । वश भजण्यांत । भेद नाहीं ॥१०॥ 
  शशगं्राअव्र येशू कफरे गांिोगांिी । अज्ञांना िळिी । सत्याकड े॥११॥ 
  आयाषच ेधमाांत बंधपु्रीतत नाहीं । दंभ देऊं पाही । सिष जगा ॥१२॥ 
  आयष धमष सारा भटांनीं रचीला । देउळीं घेण्याला । म्लेंच्छ-बंदी ॥१३॥ 
  पोटासाठीं बहु राजरोस चोर । होती कंट्र्याक्टर । जगामाजीं ॥१४॥ 
  ...       ....        ...      ...    ...  ॥१५॥ 

  आयषिारंूतील अधीं काढ घाण । मागाषिर आण । मग णिस्ती ॥१६॥ 
  णिस्तानें केली मानिाची कींि । द्रदला ज्यानें जीि । मांगां म्हारा ॥१७॥ 
  स्िामी आयषिारु आहेस तूं साि । म्हारा मांगा पाि । ाकातरी ॥१८॥ 
  बायबलमागें तुझ ेिेद सारीं । आण तूं माघारी । भट णिस्ती ॥१९॥ 
  मुंबापरीं तुझ्या पंक्तीस बा घेव । हाकलून देव । शिू णिस्ती ॥२०॥ 
  आमंत्रण कर आम्ही तेथें येऊं । करामत पाहंू । तझुी सिष ॥२१॥ 
  सत्य नीतत बोध आयषिारुजीला । कमी भाजलेला । बाट्या सोड ॥२२॥ 
  यांत काही माझें स्ित:चें असेल । लेखीं सुधाराल । जोती म्हणे ॥२३॥ 
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


