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गल
ु ामगगरी
“गुलामगगरी” हे लहानसे पुस्तक आपण लोकद्रहतार्ष केले असल्याचे जोतीराव फुल्यांनी

त्यांच्या त्यांच्या प्रर्मावत्ृ तीतीला (१८७३) मुखपष्ृ ठावर नमूद केले होते. हे पुस्तक प्रससद्ध

केल्यानंतर त्यांनी २४ सप्टें बर १८७६ रोजी “सत्यशोधक समाजाची” स्र्ापना केली. पुढे

सत्यशोधक समाजाचा झेंडा मोठ्या र्ाटाने पुणे शहरातून समरवून भटांच्या गुलामगगरीतून दीनांस
मक्
ु त केल्याचे त्यांनी मोठ्या समारं भात जाहीर केले. या समरवणक
ु ीत जोतीरावांचे परमसमत्र आणण
इमारतींच्या बांधकामाची कंत्राटे घेणारे मंब
ु ईचे स्वामी रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू सहभागी झाले
होते.

१९११ साली रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी “श्री. जोतीबासारख्या आपल्या प्रेमळ
समत्राचे अंशत: उतराई व्हावे व त्यांचे अल्पसे स्मारक करावे” म्हणून “गुलामगगरी” पुस्तकाची

दस
ु री आवत्ृ ती प्रससद्ध केली. या दस
ु र्या आवत्ृ तीच्या प्रस्तावनेत रामय्या अय्यावारूंनी म्हटले होते
“ब्राह्मणी धमाषच्या जडबेडीने जखडलेल्या गुलामांमध्ये ववद्येचा प्रसार कमी असल्याने या

पुस्तकाच्या पद्रहल्या आवत्ृ तीचा खप व्हावा तसा झपाट्याने झाला नाही. तर्ावप, छापलेल्या सवष
प्रती संपून गेल्या. श्री. जोतीराव व त्यांचे मागून त्यांचे पुत्र यशवंतराव मरण पावल्याने दस
ु री
आवत्ृ ती छापण्याचे काम अंगावर घेण्यास कोणीच पढ
ु े येईना.” आपण प्रकासशत केलेल्या दस
ु र्या

आवत्ृ तीबाबत रामय्या अय्यावारूंनी खल
ु ासा केला होता, “यात पव
ू ीचा सवष मजकूर कायम ठे ववला
आहे . त्यात कमीजास्त काही केले नाही. फक्त पव
ू ीच्या भार्ेतील दब
ु बोधधपणा, दरू ा्वय वगररे

काढून शद्ध
ु ाशद्ध
ु पाहून सवाांस चांगल्या रीतीने समजेल अशी तजवीज केली आहे .” रामय्या
अय्यावारूंनी पररश्रमपव
ष तयार केलेली गल
ू क
ु ामगगरीची ही दस
ु री आवत्ृ ती ववश्वासनीय व प्रमाण
समजणे योग्य होईल असे वाटते.

रामय्या अय्यावारूंनी प्रकासशत केलेली दस
ु री आवत्ृ ती अवयाया दहा मद्रह्यांतच संपली.

मात्र, या काळात त्यांचे तनधन झाल्यामुळे त्यांच्या पत्नी श्रीमती रत्नम्माबाई यांनी “गुलामगगरी”
पस्
ु तकाची तत
ु र्या आवत्ृ तीस जोडलेल्या जोतीरावांच्या
ृ ीयावत
ृ ी १९१२ साली प्रकासशत केली. दस
अल्पचररत्राचा कताष कोण याबद्दल नामतनदे श केलेला आढळत नाही. हे अल्पचररत्र बहुधा रामय्या
अय्यावारूंनीच सलद्रहले असावे. ततसर्या आवत्ृ तीस जोडलेले जोतीरावांचे चररत्र नारायणराव
नवल्यांनी पाठववलेल्या चररत्राच्या आधारे
अय्यावारूंनी प्रस्तावनेत केलेला आढळतो.

सध
ु ारले

असल्याचा स्पष्ट उल्लेख रत्नम्माबाई

पद्रहल्या महायुद्धामुळे कागदाचे भाव वाढले व छपाईही महाग झाली. तरीही “गुलामगगरी”

पुस्तकाची

चौर्ी

आवत्ृ ती

रामय्या

अय्यावारूंचे

गचरं जीव

केशवस्वामी

यांनी

१९२१

च्या

सप्टें बरमध्ये प्रकासशत केली. ही आवत्ृ ती दसु मषळ झाल्यामुळे “गुलामगगरी” पुस्तकाची पाचवी

आवत्ृ ती सत्यशोधक समाजाचे सरगचटणीस श्री. लक्ष्मणराव केशवराव ववचारे यांनी १९६१ साली
प्रससद्ध केली.

ववष्णुशास्त्री गचपळूणकरांनी तनबंधमालेच्या ४४ व्या अंकात “सत्यशोधक समाजाचा ररपोटष ”

या मर्ळ्याखाली असभप्राय दे ताना जोतीराव फुल्यांनी सलद्रहलेल्या “गुलामगगरी” पुस्तकाची टर
उडवली (पहा: तनबंधमालेची १९१७ साली गचत्रशाळे ने काढलेली ततसरी आवत्ृ ती, प.ृ ४५७-४७३).
त्यानंतर

“दीनबंध”ु

या

सत्यशोधक

समाजाच्या

मुखपत्राने

जोतीरावांची

कड

घेऊन

तनबंधमालाकत्याांवर टीका केली. या टीकेस तनबंधमालेच्या चौथ्या वर्ाषच्या अखेरच्या अंकात
ववष्णुशास्त्री गचपळूणकरांनी

“दीनबंध”ु या

मर्ळ्याखाली उत्तर

द्रदले

(पहा:

१९१७

साली

गचत्रशाळे ने काढलेली तनबंधमालेच ततसरी आवत्ृ ती, प.ृ ९२०-९२७). हे उत्तर दे ताना त्यांनी पु्हा
“गुलामगगरी”

पुस्तकात

जोतीरावांनी

व्यक्त

केलेल्या

मतांच्या

उपहास

केलेला

आढळतो.

ववष्णुशास्रयांनी सलद्रहले होते, “आमच्या शुि धमषस्र्ापकांची तर कशी मौज आहे ! त्यांस पुरते
व्याकरणाचे व शद्ध
ु सलद्रहण्याचेही ज्ञान नाही. सम. फुले यांस सच
ू ना अशी की, जर त्यांस आपल्या

ज्ञाततबंधच
ंू ी सध
ु ारणा कतषव्य असेल तर ती “गल
ु ामगगरी” सारखे ग्रंर् तयार केल्याने व जे
आपणांहून सवष प्रकारे श्रेष्ठ त्यांस नस
ु त्या सशव्या द्रदल्याने ती होणार आहे असे मळ
ु ीच नाही.”

SLAVERY.
(IN THE CIVILISED BRITISH GOVERNMENT
UNDER THE CLOAK OF BRAHMANISM)
EXPOSED BY
JOTIRAO GOVINDRAW FULE
—०—
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गुलामगगरी.
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DEDICATED
TO

THE GOOD PEOPLE OF THE
UNITED STATES
AS A TOKEN OF ADMIRATION FOR THEIR

SUBLIME DISINTERESTED AND
SELFSACRIFICING DEVOTION
in the cause of Negro Slavery; and with
an earnest desire, that my countrymen
may take their noble example as their guide
in the emancipation of their Sudra Brethren
from the trammels of Brahmin thralldom.

THE AUTHOR

(प्रर्मावत्ृ तीतील अपषणपत्रत्रका)

युनैटेड स्टे टस मधील सदाचारी लोकाांनीां

गुलामाांस दास्यत्वापासून मुक्त करण्याच्या
कामाांत औदापा,

तनरापेक्षता, व परोपकार
बुद्धी दाखववली यास्तव
त्याांच्या

सनमानार्ा

हें लहानसें पस्
ु तक
त्याांस परम

प्रीततनें नजर
कररतों, आणण माझे दे श
बाांधव त्याांचा त्या स्तुत्य कृत्याचा

ककत्ता, आपले शद्र
ू बाांधवाांस ब्राह्मणलोकाांच्या
दास्यत्वापासन
ू मक्
ु त करण्याच्या

कामाांत घेतील अशी अशा बाळगतो.

ग्रांर्कताा.
(प्रर्मावत्ृ तीतील अपाणपत्रिका)

PREFACE
“The day that reduce a man to slavery takes from him the half of his virtue,”-Homer.
“Our system of Government in India is not calculated to raise the character of those
subject to it, nor is the present system of education one to do more than over-educate the few,
leaving the mass of the people as ignorant as ever and still mere at the mercy of the few learned;
in fact, it is an extension of the demoralizing Brahminridden policy, which, perhaps, has more
retarded the progress of civilization and improvement in India generally than anything else.”
Col. G. J. Haly-On Fisheries in India.
“Many ages have elapsed since peculiar resources were afforded to the Brahmins; but the
most considerate cosmopolite would hesitate to enroll them amongst the benefactors of the
world. They boast of vast stores of ancient learning. They have amassed great riches, and been
invested with unbounded power, but to what good end? They have cherished the most degrading
superstitions and practiced the most shameless impostures. They have arrogated to themselves
the possession and enjoyment of the rarest gifts of fortune and perpetuated the most revolting
system known to the world. It is only from a diminution of their abused power that we can hope
to accomplish the great work of national regeneration.”
Mead’s Sepoy Revolt.
Recent researches have demonstrated beyond a shadow of doubt that the Brahmans were
not the aborigines of India. At some remote period of antiquity, probably more than 3000 years
ago, the Aryan progenitors of the present Brahmin Race descended upon the plains of
Hindoostan from regions lying beyond the Indus, the Hindoo Koosh, and other adjoining tracts.
According to Dr. Pritchard, the Ethnologist, they were an off-shoot of the Great Indo-European
race, from whom the Persians, Medes, and other Iranian nations in Asia and the principal nations
in Europe like-wise are descended. The affinity existing between the Zend, the Persian and
Sanskrit languages, as also between all the European languages, unmistakably points to a
common source or origin. It appears also more than probable that the original cradle of this race
being an arid, sandy and mountainous region, and one ill calculated to afford them the
sustenance which their growing wants required, they branched off into colonies, East and West.
The extreme fertility of the soil in India, its rich productions, the proverbial wealth of its people,
and the other innumerable gifts which this favoured land enjoys, and which have more recently
tempted the cupidity of the Western nations, no doubts, attracted the Aryans, who came to India,
not as simple emigrants with peaceful intentions of colonization, but as conquerors. They appear
to have been a race imbued with very high notions of self, extremely cunning, arrogant and
bigoted. Such self-gratulatory, pride-flattering epithets as आयष, भूदेव etc., with which they
designated themselves, confirm us in our opinion of their primitive character, which they have
preserved up to the present time, with, perhaps, little change for the better. The aborigines whom
the Aryans subjugated, or displaced, appear to have been a hardly and brave people from the

determined front which they offered to these interlopers. Such opprobrious terms as (शूि) Sudra’

insignificant,’ महारी ‘the great foe’ अंत्यज, चांडाळ etc. with which they designated them,
undoubtedly show that originally they offered the greatest resistance in their power to their
establishing themselves in the country, and hence the great aversion and hatred in which they are
held. From many customs (A most remarkable and striking corroboration of these views is to be
found in the religious rites observed on some of the grand festivals which have a reference to
Bali Raja, the great king who appears to have reigned once in the hearts and affections of the
Sudras and whom the Brahmin rulers displaced. On the day of Dushara, the wife and sisters of a
Sudra, when he returns from his worship of the Shumi Tree and after the distribution of its
leaves, which are regarded on that day as equivalent to gold amongst his friends, relations and
acquaintances, he is greeted, at home with a welcome इडा वपडा जावो आणण बळीचें राज्य येवो “Let
all troubles and misery go, and kingdom of Bali come.” Whereas the wife and sisters of a
Brahmin place on that day in the foreground of the house an image of Bali, made generally of
wheaten or other flour, and when the Brahmin returns from his worship of the Shumi Tree he
takes the stalk of it, pokes with it the belly of the image and then passes into the house. This
contrariety, in the religious customs and usages obtaining amongst the Sudras and the Brahmins
and of which many more examples might be adduced, can be explained on no supposition but
that which I have tried to confirm and elucidate in these pages.) traditionally handed down to us,
as well as from the mythological legends contained in the sacred books of the Brahmins, it is
evident that there had been a hard struggle for ascendancy between the two races. The wars of
Devas and Daityas or the Rakshasas, about which so many fictions are found scattered over the
sacred books of the Brahmins, have certainly a reference to this primeval struggle. The original
inhabitants with whom these earthborn Gods, the Brahmins, fought, were not inappropriately
termed Rakshas, that is the protectors of the land. The incredible and foolish legends regarding
their form and shape are no doubt mere chimeras, the fact being that these people were of
superior stature and hardly make. Under such leaders as Brahma, Purshram and others, the
Brahmins waged very protracted wars against the original inhabitants. They eventually
succeeded in establishing their supremacy and subjugating the aborigines to their entire control.
Accounts of these conquests, enveloped with a mass of incredible fiction, are found in the books
of the Brahmins. In some instances they were compelled to emigrate, and in others wholesale
extermination was resorted to. The cruelties which the European settlers practiced on the
American Indians on their first settlement in the New World, had certainly their parallel in India
on the advent of the Aryans and their subjugation of the aborigines. The cruelties and inhuman
atrocities which Purshram committed on the Kshetrias, the people of this land, if we are to
believe even one tenth of what the legends say regarding him, surpass our belief and show that
he was more a fiend than a God. Perhaps in the whole range of history it is scarcely possible to
meet with such another character as that of Purshram, so selfish, infamous, cruel and inhuman.
The deeds of Nero, Alaric or Machiavelli sink into insignificance before the ferocity of
Purshram. The myriads of men and defenceless children whom he butchered, simply with a view
to the establishment of his coreligionists on a secure and permanent basis in this land, is a fact
for which generations ought to execrate his name, rather than deify it.
This, in short, is the history of Brahmin domination in India. They originally settle on the
banks of the Ganges whence they gradually spread over the whole of India. In order, however, to
keep a better hold on the people they devised that weird system of mythology, the ordination of
caste, and the code of cruel and inhuman laws, to which we can find no parallel amongst other

nations. They founded a system of priestcraft so galling in its tendency and operation, the like of
which we can hardly find anywhere since the times of the Druids. The institution of Caste, which
has been the main object of their laws, had no existence among them originally. That it was an
after-creation of their deep cunning is evident from their own writings. The highest rights, the
highest privileges and gifts, and everything that would make the life of a Brahmin easy,
smoothgoing and happy-everything that would conserve or flatter their self-pride,-were specially
inculcated, and enjoined, whereas the Sudras and Atisudras were regarding with supreme hatred
and contempt, and the commonest rights of humanity were denied them. Their touch, nay, even
their shadow, is deemed a pollution. They are considered as mere chattels, and their life of no
more value than that of meanest reptile; for it is enjoyed that if a Brahim, “kill a cat or an
ichneumon, the bird Chasha, or a frog or a dog, a lizard, an owl, a crow or a Sudra” he is
absolved of his sin by performing the चांिायण प्रायश्श्चत, a fasting penance, perhaps for a few
hours or a day and requiring not much labour or trouble. While for a Sudra to kill a Brahmin is
considered the most heinous offence he could commit, and the forfeiture of his life is the only
punishment his crime is considered to merit. Happily for our Sudra brethren of the present day
our enlightened British Rulers have not recognized these preposterous, inhuman and unjust penal
enactments of the Brahmin legislators. They no doubt regard them more as ridiculous fooleries
than as equitable laws. Indeed, no man possessing even a grain of common sense would regard
them as otherwise. Any one, who feels disposed to look a little more into the laws and
ordinances as embodied in the Manava Dharma Shastra and other works of the same class,
would undoubtedly be impressed with the deep cunning underlying them all. It may not,
perhaps, be out of place to cite here a few more instances in which the superiority or excellence
of the Brahmins is held and enjoined on pain of Divine displeasure.
The Brahmin is styled the Lord of the Universe, even equal to the God himself. He is to
be worshipped, served and respected by all.
A Brahmin can do no wrong.
Never shall the King slay a Brahmin, though he has committed all possible crimes.
To save the life of a Brahmin any falsehood may be told. There is no sin in it.
No one is to take away anything belonging to a Brahmin.
A king, though dying with want, must not receive any tax from a Brahmin, nor suffer
him to be afflicted with hunger or the whole kingdom will be afflicted with famine.
The feet of a Brahmin are holy. In his left foot reside all the तीर्ष (holy waters at places
of pilgrimage) and by dipping it into water he makes it as holy as the waters at the holiest of
shrines.
A Brahmin may compel a man of the servile class to perform servile duty, because such a
man was created by the almighty only for the purpose of serving Brahmins.

A Sudra, though emancipated by his master, is not released from state of servitude; for
being born in a state which is natural to him, by whom can he be divested of his natural
attributes?
Let a Brahmin not give temporal advice nor spiritual counsel to a Sudra.
No superfluous accumulation of wealth shall be made by a Sudra, even though he has the
power to make it, since a servile man who has amassed riches becomes proud, and by his
insolence or neglect he gives pain even to Brahmins.
If a Sudra cohabit with a Brahminee adultress, his life is to be taken. But if a Brahmin
goes even unto the lawful wife of a Sudra he is exempted from all corporal punishment.
It would be needless to go on multiplying instances such as these. Hundreds of similar
ordinances including many more of a worse character than these can be found scattered over
their books. But what can have been the motives and objects of such cruel and inhuman Laws?
They are, I believe, apparent to all but to the infatuated, the blind and the selfinterested. Anyone
who runs may read them. Their main object in fabricating these falsehoods was to dupe the
minds of the ignorant and to rivet firmly on them the chains of perpetual bondage and slavery
which their selfishness and cunning had forged. The severity of the laws as affecting the Sudras,
and the intense hatred with which they were regarded by the Brahmins can be explained on no
other supposition but that there was, originally between the two, a deadly feud, arising as we
have shown above, from the advent of the latter into this land. It is surprising to think what a
mass of specious fiction these interlopers invented with a view to hold the original occupiers of
the soil fast in their clutches, and working on their credulity, rule securely for ages yet to come.
Anyone who will consider well the whole history of Brahmin domination in India, and the
thraldom under which it has retained the people even upto the present day, will agree with us in
thinking that no language could be too harsh by which to characterize the selfish heartlessness
and the consummate cunning of the Brahmin tyranny by which India has been so long governed.
How far the Brahmins have succeeded in their endeavours to enslave the minds of the Sudras
and Atisudras, those of them who have come to know the true state of matters know well to their
cost. For generations past they have borne these chains of slavery and bondage. Innumerable
Bhut writers, with the selfsame objects as those of Menu and others of his class, added from time
to time to the existing mass of legends, the idle phantasies of their own brains and palmed them
off upon the ignorant masses as of Divine inspiration, or as the acts of the Deity himself. The
most immoral, inhuman, unjust actions and deeds have been attributed to that Being who is our
Creator, Governor and Protector, and who is all Holiness himself. These blasphemous writings,
the products of the distempered brains of these interlopers, were received as gospel truths, for to
doubt them was considered as the most unpardonable of sins. This system of slavery, to which
the Brahmins reduced the lower classes is in no respects inferior to that which obtained a few
years ago in America. In the days of rigid Brahmin brethren had even greater hardships and
oppression practiced upon them than what even the slaves in America had to suffer. To this
system of selfish superstition and bigotry, we are to attribute the stagnation and all the evils
under which India has been groaning for many centuries past. It will, indeed, be difficult to name
a single advantage which accrued to the aborigines from the advent of this intensely selfish and
tyrannical sect. The Indian Ryot (the Sudra and Atisudra) has been in fact a proverbial Milch

Cow. He has passed from hand to hand. Those who successively held sway over him cared only
to fatten themselves on the sweat of his brow, without caring for his welfare or condition. It was
sufficient for their purposes that they held him safe in their clutches for squeezing out of him as
much as they possibly could. The Brahmin had at last so contrived to entwine himself round the
Sudra in every large or small undertaking, in every domestic or public business, that the latter is
by custom quite unable to transact any concern of moment without his aid.
This is even true at the present time. While the Sudra on the other hand is so far
reconciled to the Brahmin yoke, that like the American slave he would resist any attempt that
may be made for his deliverance and fight even against his benefactor. Under the guise of
religion the Brahmin has his finger in everything, big or small, which the Sudra undertakes. Go
to his house, to his field or to the court to which business may invite him, the Brahmin is there
under some specious pretext or other, trying to squeeze out of him as much as his cunning and
wily brain can manage. The Brahmin despoils the Sudra not only in his capacity of a priest, but
does so in a variety of other ways. Having by his superior education and cunning monopolized
all the higher places of emolument, the ingenuity of his ways is past finding out, as the reader
will find on an attentive perusal of this book. In the most insignificant village as in the largest
town, the Brahmin is the all in all; the be all and the end all of the Ryot. He is the master, the
ruler. The Patell of a village, the headman, is in fact a nonentity. The Koolkernee, the hereditary
Brahmin village accountant, the notorious quarrel-monger, moulds the Patell according to his
wishes. He is the temporal and spiritual adviser of the ryots, the Soucar in his necessities and the
general referee in all matters. In most instances he plans active mischief by advising opposite
parties differently, so that he may feather his own nest well. If we go up higher, to the Court of a
Mamlutdar, we find the same thing. The first anxiety of a Mamlutdar is to get round him, if not
his own relatives, his castemen to fill the various offices under him. These actively foment
quarrels and are the media of all corrupt practices prevailing generally round about these Courts.
If a Sudra or Atisudra repairs to his Court; the treatment which he receives is akin to what the
meanest reptile gets. Instead of his case receiving a patient and careful hearing, a choice lot of
abuse is showered on his devoted head, and his prayer is set aside on some pretext or other.
Whereas if one of his own castemen were to repair to the Court on the self-same business, he is
received with all courtesy and there is heardly any time lost in getting the matter right. If we go
up still higher to the Collector’s and Revenue Commissioner’s Courts and to the other
Departments of the Public Service, the Engineering, Educational etc., the same system is carried
out on a smaller or greater scale. The higher European officers generally view mean and things
through Brahmin spectacles, and hence the deplorable ignorance they often exhibit in forming a
correct estimate of them. I have tried to place before my readers in the concluding portions of
this book what expedients are employed by these Brahmin officials for fleecing the Coonbee in
the various departments to which business or his necessities induce him to resort. Any one
knowing intimately the workings of the different departments, and the secret springs which are
in motion, will unhesitatingly concur with me in saying that what I have described in the
following pages is not one hundredth part of the rogueries that are generally practiced on my
poor, illiterate and ignorant Sudra brethren. Though the Brahmin of the old Peishwa school is
not quite the same as the Brahmin of the present day, though the march of Western ideas and
civilization is undoubtedly telling on his superstition and bigotry, he has not as yet abandoned
his time-cherished notions of superiority or the dishonesty of his ways. The Beef, the Mutton,

the intoxicating beverages stronger and more fiery than the famed Somarasa, which their
ancestors once relished, as the veriest dainties are fast finding innumerable votaries among them.
The Brahmin of the present time finds to some extent, like Othello, that his occupation is
gone. But knowing full well this state of affairs, is the Brahmin inclined to make atonement for
his past selfishness? Perhaps, it would have been useless to repine over what has been suffered
and what has passed away, had the present state been all that is desirable. We know perfectly
well that the Brahmin will not descend from his self-raised high pedestal and meet his Coonbee
and low caste brethren on an equal footing without a struggle. Even the educated Brahmin who
knows his exact position and how he has come by it, will not condescend to acknowledge the
errors of his forefathers and willingly forego the long cherished false notions of his own
superiority. At present not one has the moral courage to do what only duty demands, and as long
as this continues, one sect distrusting and degrading another sect, the condition of the Sudras
will remain unaltered, and India will never advance in greatness or prosperity.
Perhaps a part of the blame in bringing matters to this crisis may be justly laid to the
credit of the Government. Whatever may have been their motives in providing ampler funds and
greater facilities for higher education and neglecting that of the masses, it will be acknowledged
by all that in justice to the latter this is not as it should be. It is an admitted fact that the greater
portions of the revenues of the Indian Empire are derived from the Ryot’s labor—from the sweat
of his brow. The higher and richer classes contribute little or nothing to the State exchequer. A
well informed English writer states that,
“Our income is derived, not from surplus profits, but from capital; not from luxuries but
from the poorest necessaries. It is the product of sin and tears.”
That Government should expend profusely a large portion of revenue thus raised, on the
education of the higher classes, for it is these only who take advantage of it, is anything but just
or equitable. Their object in patronizing this virtual high class education appears to be to prepare
scholars. “Who, it is thought, would in time vend learning without money and without price.” “If
we can inspire.” Say they “the love of knowledge in the minds of the superior classes, the result
will be a higher standard of morals in the cases of the individuals, a large amount of affection for
the British Government, and an unconquerable desire to spread among their own countrymen the
intellectual blessings which they have received.”
Regarding these objects of Government the writer, above alluded to, states that:“We have never heard of philosophy more benevolent and more utopian. It is proposed
by men who witness the wondrous changes brought about in the Western world, purely by the
agency of popular knowledge, to redress the defects of the two hundred millions of India, by
giving superior education to the superior classes and to them only.” *** “We ask the friends of
Indian Universities to favour us with a single example of the truth of their theory from the
instances which have already fallen within the scope of their experience. They have educated
many children of wealthy men, and have been the means of advancing very materially the
worldly prospects of some of their pupils. But what contribution have these made to the great
work of regenerating their fellowmen? How have they begun to act upon the masses? Have any

of them formed classes at their own homes or elsewhere, for the instruction of their less
fortunate or less wise countrymen? Or have they kept their knowledge to themselves, as a
personal gift, not to be soiled by contact with the ignorant vulgar? Have they in any way shown
themselves anxious to advance the general interests and repay philanthropy with patriotism?
Upon what grounds is it asserted that the best way to advance the moral and intellectual welfare
of the people is to raise the standard of instruction among the higher classes? A glorious
argument this for aristocracy, were it only tenable. To show the growth of the national
happiness, it would only be necessary to refer to the number of pupils at the colleges and the lists
of academic degrees. Each wrangler would be accounted a national benefactor; and the existence
of Deans and Proctors would be associated, like the game laws and the tenpound franchise, with
the best interests of the Constitution.”
Perhaps the most glaring tendency of the Government system of high class education has
been the virtual monopoly of all the higher offices under them by the Brahmins. If the welfare of
the Ryot is at heart, if it is the duty of Government to check a host of abuses, it behoves them to
narrow this monopoly, day by day, so as to allow a sprinkling of the other castes to get into the
public service. Perhaps some might be inclined to say that it is not feasible in the present state of
education. Our only reply is that if Government look a little less after higher education and more
towards the education of the masses, the former being able to take care of itself, there would be
no difficulty in training up a body of men every way qualified and perhaps far better in morals
and manners.
My object in writing the present volume is not only to tell my Sudra brethren how they
have been duped by the Brahmins, but also to open the eyes of Government to that permicious
system of high class education which has hitherto been so persistently followed and which
statesmen like Sir George Campbell the present Lieutenant Governor of Bengal, with broad and
universal sympathies, are finding to be highly mischievous and pernicious to the interests of
Government. I sincerely hope that Government will ere long see the error of their ways, trust less
to writers or men who look through high class spectacles and take the glory into their own hands
of emancipating my Sudra brethren from the trammels of bondage which the Brahmins have
woven round them like the coils of a serpent. It is no less the duty of such of my Sudra brethren
as have received any education to place before Government the ture state of their fellowmen and
endeavour to the best of their power to emancipate themselves from Brahmin thraldom. Let there
be schools for the Sudras in every village; but away with all Brahmin school-masters! The
Sudras are the life and sinews of the country, and it is to them alone and not to the Brahmins that
the Government must ever look to tide them over difficulties, financial as well as political. If the
hearts and minds of the Sudras are made happy and contented the British Government need have
no fear for their loyalty in the future.
1st June, 1873.

Joteerao Phooley

प्रस्तावना
या ग्रंर्ाचा मुख्य उद्देश असा आहे कीं, आज शेंकडों वर्े शूिाद्रद अततशूि, ब्राह्मण लोकांचें

राज्य झाल्यापासून सतत द:ु खें सोशीत आहे त व नानाप्रकारच्या यातनेंत आणण संकटांत द्रदवस
काढीत आहे त, तर या गोष्टीकडेस त्या सवाांचे लक्ष्य लागून त्यांनीं ततजववर्यीं नीट ववचार करणें

व येर्न
ू पुढें भटब्राह्मण लोकांचे अ्यायी जुलमापासून आपली सुटका कशी करून घेणें हाच काय
तो आहे . या दे शांत भट लोकांचें राज्य होऊन सुमारें तीन हजार वर्ाांपासन
ू अगधक काळ लोटून
गेला असावा, असें अनुमान होतें . ते लोक परकीय दे शांतून येऊन या दे शांतील मूळचे राहणारे

लोकांस श्जंकून त्या सवाांस त्यांनीं आपले दास केले व त्यांस अनेक तर्हे चीं क्रूर शासनें द्रदलीं. पुढे

कांहीं काळानंतर त्या लोकांस या गोष्टीचें ववस्मरण झालेसें पाहून भट लोकांनी परकीय दे शांतून
येऊन या दे शांतील मूळचे लोकांस श्जंकून त्यांस दास केल्याचें मळ
ु ींच छपवून ठे ववलें . त्या

लोकांनी आपली वजनदारी ह्या लोकांचे मनावर बसवावी याजकररतां जेणेकरून आपलें मात्र द्रहत
होईल असे नानाप्रकारचे उपाय योजले व ते सवष ससद्धीस जात गेले; कारण त्या वेळेस ते लोक

सत्तेच्या संबंधानें पूवी पराधीन झालेलेच होते व पुढें त्यांस भट लोकांनीं ज्ञानहीन करून टाककलें,
याजमुळें भट लोकांचे पांचपें च त्यांचे लक्ांत मळ
ु ींच आले नाहींत. त्यांनीं त्यांच्यावर वचषस्व

समळवून त्यांस अक्य आपले ताबयांत ठे वण्याकररतां केवळ स्वद्रहतास अनुलक्ून पुष्कळ बनावट
ग्रंर् करून ते आपणा सवाांस ईश्वरापासून प्राप्त झाले, असें त्या वेळचे अज्ञानी लोकांस सांगून
त्यांचें मन सवषस्वी वळववलें. त्या ग्रंर्ांत त्यांनीं असें सलद्रहलें कीं, शुिांस ईश्वराचा उत्प्न

करण्याचा हे तु इतकाच आहे कीं, त्यांनीं सदासवषदा भट लोकांच्या सेवेंत तत्पर असावें व
जेणेंकरून त्यांची मजी खर्
ु राहील असें करावें ; म्हणजे ते ईश्वराला पावन होऊन त्यांचे दे हाचें व
ज्मास येण्याचें सार्षक झालें. आतां कोणी या ग्रंर्ांववर्यीं र्ोडासा ववचार केला असतां ते

ककतपत खरे आहे त व ते ईश्वरापासन
ू आले असावे ककंवा कसें, हें लागलीच कळून येईल. अशा

ग्रंर्ांपासन
ू सवषशश्क्तमान, सवष जगाचा व त्यांतील सवष वस्तंच
ू ा उत्प्नकताष जो परमेश्वर त्याच्या
समसष्ृ टीला मोठें गौणत्व आणलें, असें आमचे जे हल्लीचे शहाणे भट बंध,ु ज्यांस बंधु म्हणण्यास
मोठी लज्या प्राप्त होती; कारण त्यांनीं एके वेळीं शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस फार द:ु खें द्रदली व हल्लींही

ते धमाषच्या योगानें त्यापासून द:ु खें सोशीत आहे त आणण एकमेकास द:ु ख दे णें हा बंधध
ु मष नव्हे ,

तर्ावप त्यांस आम्हा सवाांचे उत्प्नकत्याषच्या संबंधानें बंधु म्हणणें भाग पडतें ; तर ते दे खील
उघड रीतीनें असें म्हणण्यास सोडणार नाहींत, मात्र त्यांनीं स्वद्रहताकडेस लक्ष्य न दे तां केवळ
्यायास अनुसरून ववचार केला पाद्रहजे. असें जर आहे , तर ते ग्रंर् आमचे शहाणे इंग्रज, फ्रेंच,

जमषन, अमेररकन व दस
ु रे ववद्वान लोक पाहून (ते) शुद्ध मतलबी आहे त, ज्यांत सवष प्रकारें
ब्राह्मणांचें महत्त्व सांगून त्यांस त्यांची लोकांचे मनावर वजनदारी बसावी याजकररतां

ईश्वरापेक्ांदेखील श्रेष्ठ मातनले आहे त, असें संमत द्रदल्यावांचन
ू राहणार नाहींत. त्यांतून वर
सांगगतलेले लोकांपरकीं इंग्रज लोकांनीं तर पुष्कळ द्रठकाणीं इततहास वगररे ग्रंर्ांत भट लोकांनी
स्वद्रहतास्तव इतर लोक, म्हणजे, शूिाद्रद अततशूि लोक ह्यांस आपले गुलाम करून टाककलें आहे ,
असें संमत द्रदलेलेंच आहे . अशा ग्रंर्ांपासून ईश्वराच्या वरभवाला केवढा नीचपणा भट लोकांनीं

आणणला आहे बरें ? ज्या ईश्वरानें शूिाद्रद अततशूिांस व इतर लोकांस आपण तनमाषण केलेल्या सवष
सष्ृ टींतील वस्तूंचा साररखे रीतीनें उपभोग घेण्याची मोकळीक द्रदली असून, भट लोकांनी त्याचे
नांवचे खोटे ग्रंर् बनवून त्यांजमध्यें सवाांचें हक्क रद्द करून आपणच अग्रहण्य होऊन बसले.

याजवर आमचे कोणी भट बंधु अशी शंका घेतील कीं, हे ग्रंर् जर खोटे आहे त तर त्याजवर
शूिाद्रद अततशूि यांचे पूवज
ष ांनी कसा भरं वसा ठे ववला व हल्लींही त्यांपरकी पुष्कळ कसा भरं वसा
ठे ववतात? तर त्यांचे उत्तर असें आहे कीं, आतांच्या या सुधारलेल्या काळांत कोणावर कांहीं जुलूम

नसून सवाांस आपल्या मनांतील ववचार स्पष्ट रीतीनें सलद्रहण्याची अर्वा बोलण्याची परवानगी
असून एखाद्या शहाण्या गह
ृ स्र्ाकडे कोणी लबाडानें एखाद्या मोठ्या गह
ृ स्र्ाच्या नांवाचें खोटें पत्र

जरी आणलें, तर्ावप त्यास कांहीं वेळपयांत त्याजवर भरं वसा ठे वावा लागतो व समयानुसार तोद्रह

फसला जातो. अशी जर गोष्ट आहे , तर शि
ू ाद्रद अततशि
ू एके वेळीं भट लोकांचे जल
ु म
ू ाचे

तडाक्यांत सांपडल्यामुळें व त्यांस सवषस्वी अज्ञानी करून सोडडल्यामुळें आपले द्रहताकररतां
समर्ाषचे नांवाचे खोटे ग्रंर् करून त्यांजकडेस त्यांचें मन वळवून त्यांस फसववलें व अद्यापही

त्यांपरकीं ककत्येकांस भट लोक हल्लीं फसववताहे त. हें शुद्ध वर सांगगतलेल्या प्रकाराप्रमाणें आहे .

भट लोक आपलें पोट भरण्याकररतां आपले स्वार्ी ग्रंर्ांतून वारं वार जागोजागीं अज्ञानी शूि

लोकांस उपदे श कररतात, त्याजमुळें त्यांच्या मनामध्यें त्याजववर्यीं पज्
ू यबुवद्ध उत्प्न होऊन
त्यांस त्यांनी (भट लोकांनीं) ईश्वरालाच मात्र जो योग्य स्मान तो आपणास दे वववण्यास लाववलें

आहे , हा कांहीं लहानसहान अ्याय नव्हे . याजबद्दल भट लोकांस ईश्वराजवळ जबाब द्यावा
लागेल. त्यांचा उपदे शांचा ठसा बहुतेक अज्ञानी शि
ू लोकांचे मनावर इतका दृढ झाला कीं, ते
अमेररकेंतील गल
ु ामांसाररखें आपणास, ज्या दष्ु ट लोकांनी दास केलें त्यांपासन
ू सोडवन
ू स्वतंत्रता
दे णार्या लोकांववरुद्ध उलट्या कंबरा बांधन
ू लढण्यास तयार झाले. ही एक मोठी आश्चयाषची गोष्ट
आहे कीं, आपणावर जे कोणी उपकार करीत असतील, त्यांस आम्हांवर उपकार करूं नका,

आमची जी हल्लींची श्स्र्तत आहे तीच बरी आहे , असें केवळ म्हणन
ू तप्ृ त न होतां त्यांजबरोबर
तंटा करण्यास प्रवत्ृ त होतात. बरें , आपणास दास्यत्वापासून मुक्त करणारे जे लोक, त्यांचें
आपणास सोडववल्यापासून कांहीं हीत होतें हें ही कांहीं नाहीं, उलटें त्यांस आपले लोकांपरकीं शेंकडों

लोकांचे बळी द्यावे लागतात व मोठमोठीं साहसकमे पत्करून आपले जीव धोक्यांत घालावे
लागतात. आतां असें परोपकाराचें कृत्य करण्याचा त्यांचा हे तु तरी काय असावा, याजववर्यीं
आपण र्ोडासा ववचार केला असतां लागलीच आपणास कळून येईल कीं, मनुष्याला स्वतंत्रता

असणें ही एक मोठी जरूरीची गोष्ट आहे . जेव्हां मनुष्य स्वतंत्र असतो तेव्हां त्यास आपले मनांत
उभ्द्िवलेले ववचार स्पष्ट रीतीनें इतर लोकांस बोलून अर्वा सलहून दाखववतां येतात. तेच ववचार
त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळें मोठे महत्त्वाचे असून लोकांचे द्रहतावह कां असेनात, तर्ावप ते त्यास

दस
ु रे कोणास कळववतां येत नाहींत; आणण असें झालें म्हणजे कांहीं काळानें ते सवष ववचार लयास
जातात. त्याचप्रमाणें मनुष्य स्वतंत्र असल्यापासून तो आपले, सवष मनुष्यमात्रांस जे सवषसाधारण

हक्क, सवष जगाचा जो तनयंता व सवषसाक्ी परमेश्वर त्यानें द्रदलेले असून केवळ स्वद्रहताकडेस
ज्यांचे लक्ष्य, असे कृत्रत्रमी लोकांनीं लपवून ठे ववले, तर त्यांपासून मागून घेण्यास कधीं मागें

सरणार नाहीं व त्यांचे हक्क त्यास समळाले असतां त्यास सुख होतें . ज्यांची त्यांस स्वतंत्रता दे ऊन

त्यास जुलमी लोकांचे अ्यायी जुलुमांपासून सोडवून सुखी करणें हाच काय तो, त्यांचें असें

श्जवावरचे व धोक्याचें काम करण्याचा हे तु होय. अहाहा ! ! हें ककतीतरी परोपकाराचें स्तुत्य कायष

होय ! असा त्यांचा चांगला उद्देश असल्यामुळें ईश्वर त्यांस, जेर्ें ते जातील तेर्ें बहुतकरून जयच
दे त गेला व येर्न
ू पुढेंही त्यांस असे चांगले कृत्यामध्यें त्यांचे प्रयत्न सफळ होऊन त्यांस जयच
समळो, अशी आम्ही ईश्वराजवळ प्रार्षना कररतों. दक्षक्ण अमेररका व आकफ्रका या दोन पथ्
ृ वीच्या

मोठे भागांमध्यें शेंकडों वर्ाांपासून दस
ु रे दे शांतून मनुष्य़ें धरून आणून त्यांस गुलाम करण्याची
वहीवाट चालू होती, ततजमळ
ु े एकंदर सवष यरु ोपखंडांतील व दस
ु रे पथ्
ृ वीच्या पष्ृ ठभागावरील

सुधारलेले राष्टांस मोठी लज्जा प्राप्त झाली होती, ती दरू करण्याकररतां इंश्ग्लश, अमेररकन वगररे
उदार

लोकांनीं

मोठमोठाल्या

लढाया

करून

आपले

नुकसानीची

तर

काय,

पण

आपले

श्जवाचीदे खील परवा न करतां ती फार द्रदवसांपासून चालत आलेली दष्ु ट चाल तळाबुडातनशी
नाहींशी

करून

पुष्कळ

गुलामांस

त्यांचे

परम

आवडते

आईबापांपासून,

बहीणभावंडांपासून,

मुलांबाळांपासून व स्नेहीमंडळीपासून दष्ु ट लोकांनी एकाएकी ताडातोडी करून उभयपक्ांस परम

द:ु ख झाल्यामुळें ते द्रदवसानुद्रदवस झुरणीस लागून मरण्याच्या बेतांत आहे त तोंच त्यांस
एकमेकांस भेटववलें. अहाहा ! ! अमेररकन वगररे सदाचारी लोकांनी ककतीतरी चांगलें काम केलें बरें

! आज त्यांस त्या गरीब अनार् गल
ु ामांची दद
ु शा पाहून दया आली नसती तर ते गरीब, त्रबचारे
आपल्या वप्रयकर मंडळीस भेटण्याची इच्छा तशीच मनामध्यें ठे वन
ू मरण पावले असते. बरें ,

त्यांस धरून आणणारे दष्ु ट लोक त्यांस चांगले रीतीनें तरी ठे वीत असत काय? नाहीं, नाहीं.
त्यांस ते लोक जे जे जाच करीत, ते ऎककले असतां पार्ाणह्र्दयाच्या मनष्ु याचादे खील कंठ दाटून

येऊन त्यास रडें आल्यावांचन
ू राहणार नाहीं. ते त्यांस पशव
ू त समजन
ू त्यांजबरोबर नेहमीं
लार्ाबुक्क्यांशीं काम ठे वीत. कधीं कधीं ते त्यांस भर उ्हामध्यें नांगरांला जुंपून त्यांजपासून
आपली शेतें नांगरून घेत असत व त्यांनी कांहीं कमजास्त केलें असतां त्यांचे अंगावर बरलाप्रमाणें

कोरड्याचे वळचे वळ उठवीत. बरें , इतकेंही असून ते त्यांचे पोटापाण्याची तरी नीट व्यवस्र्ा
राखीत काय? मुळींच बोलायला नको. एक वेळ समळालें एक वेळ नाहीं व जे अ्न समळे तें

अगदी कतनष्ठ प्रतीचें असून फारच र्ोडें असे, यामुळें त्यांस नेहमीं अपुतेच पोटानें उठणें भाग

पडे. त्यांच्याकडून द्रदवसास छाती फुटून रक्त ओकत तोपयांत काम घेऊन त्यांस अपरात्रीं गुरांचा

गोठा वगररे घाणेरडे जाग्यांत तनजायास सोडीत, तेर्ें र्कून आल्यानंतर ते गरीब त्रबचारे त्या

खरबरीत जसमनीवर मत
ृ प्राय होऊन पडत; परं तु डोळ्यास पुरती तनिा म्हणून ठाऊक नाहीं,
त्रबचार्यांस तनिा येणार ती कोठची? एक तर पद्रहली त्यांस धनीसाहे ब केव्हां पुकारतील याची

जबर धास्ती, दस
ु रें पोटामध्यें पुरतें अ्न नसल्यामुळें जीव हल्लक होऊन परम क्लेश होतात,
ततसरें आंगावर चाबुकांचे फतके बसल्यामुळें सवष शरीर रक्ताळून जाऊन त्याचे वेदनेनें तळमळ
करीत या कुशीचे त्या कुशीवर होत आहे त, चवर्ें घरचे मनुष्यांस आपल्यामुळे ककती द:ु ख होत
असेल, याचा ववचार मनांत येऊन अंत:करणांत द:ु खाचा डोंब पाझरल्यामुळे टपटप नेत्रांवाटे

आश्रच्
ूं या धारा चालत आणण ईश्वरास प्रार्षना करीत कीं, भगव्न, आतां आमची कांहीं तरी
करुणा तुला येऊं दे ! आम्हांला या द:ु खापासून मुक्त कर, आमच्यानें हें द:ु ख सहन होत नाहीं,
आतां आमचे प्राण जातील तर बरें होईल. अशा संकटांत व अशा ववचारांत सवष रात्र उजडून जात

असे. त्यांस जीं जीं द:ु खें झालीं तीं सवष पूणप
ष णें वणषन करूं गेल्यास भार्ें तील शोकरससंबंधीं शबद

पुरतील, याचा संशय आहे . तात्पयष,-अमेररकन लोकांनी आज शेंकडों वर्ाांपासून चालत आलेली ती

दष्ु ट चाल बंद करून गरीब अनार् लोकांस त्या अतत क्रूर लोकांच्या जल
ु ुमांपासून मुक्त करून
त्यांस सवषस्वी सख
ु ी केलें . या गोष्टीचा शि
ू ाद्रदअततशि
ू ांस, इतर लोकांपेक्ां अगधक संतोर् वाटत

असेल, कारण गुलामाच्या श्स्र्तींत असता मनुष्यमात्रास ककती द:ु खें सोसावीं लागतात, याचा
प्रत्यक् अनुभव त्यांवांचन
ू अर्वा वर सांगगतलेले गुलामांवांचन
ू इतर लोकांस र्ोडाच असेल. आतां

त्यांच्यामध्यें व वरच्या गुलामांमध्यें इतकेंच अंतर आहे कीं, पद्रहल्यांस भट लोकांनीं श्जंकून

गुलाम केलें व दस
ु र्यांस दष्ु ट लोकांनी एकाएकी जुलमानें धरून गुलाम केलें ; बाकी सवष अंशी ते
त्यांच्याशीं समळतात. त्यांच्या श्स्र्तीमध्यें व गुलामांचे श्स्र्तीमध्यें ततलप्राय भेद नाहीं. त्यांनी जीं

जीं संकटें सोसली तीं सवष शूिाद्रद अततशूिांस भट लोकांपासून सोसावीं लागलीं, ककंबहुना त्यांपेक्ां

अगधक दे खील म्हटलें असतां कांहीं गचंता नाहीं. त्यांस जीं द:ु खें प्राप्त झालीं तीं ऎकूनच मात्र
पार्ाणह्रदयी मनष्ु याचें अंत:करण तर काय, परं तु प्रत्यक् मतू तषमंत काहाराचा पार्ाणही कलकल

उकलन
ू आंतन
ू द:ु खाश्रच
ू े लोटचे लोट चालन
ू त्याजमळ
ु ें पथ्
ृ वीवर इतकें जळ होईल कीं, ज्यांचे
पव
ष ांनी शि
ू ज
ू ाद्रद अततशि
ू ांस गल
ु ाम केलें त्यांचे जे वंशज हल्लींचे भटबंधु त्यांपरकीं जे आपले

पव
ष ांसारखे कठोर ह्रदयाचे नसन
ू ज
ू कोमल अंत:करणाचे आहे त, त्यांस असें वाटे ल कीं, हा एक
जलप्रलयच आहे . आमचे दयाळू इंग्रज सरकारास शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांस भट लोकांपासन
ू काय काय

जुलूम सहन करावे लागले व हल्लींद्रह सहन करीत आहे त याजववर्यींची मुळीच माद्रहती नाहीं. ते
जर याजववर्यीं चौकशी करून आपणास माद्रहती करून घेतील तर त्यांस असें कळे ल कीं, आम्ही

जे जे द्रहंदस्
ु र्ानचे इततहास सलद्रहले त्यांतील हा एक मोठा अतत महत्त्वाचा भाग गाळला. त्यांस

त्यांचे द:ु खांची माद्रहती एकदां झाली म्हणजे फार वाईट वाटून आपल्या ग्रंर्ांत, जेर्ें अतत तनकृष्ट

दशेस येऊन पोंहचलेले व दष्ु ट लोकांनीं गांजलेले, ज्यांचे द:ु खास पारावार नाहीं अशा लोकांचे
श्स्र्तीची उपमा दे णें झाल्यास, शूिांद्रद अततशूिांच्याच श्स्र्तीची उपमा योग्य साजेल असें वाटे ल.

त्यांतून कवीस पुष्कळ अंशी खेद वाटून कांहींसे बरें वाटे ल कीं आजपयांत कववतें त त्यास
शोकरसाची पूणप
ष णें तसबीर श्रोत्यांचे मनामध्यें ठसववण्याकररतां महाप्रयत्नानें काल्पतनक उदाहरणें

रचावीं लागत. तर त्यांचे ते सवष श्रम असें ढळढळीत साकार उदाहरण सांपडल्यामुळें नाहींसे केले.

असें जर आहे तर हल्लींचे शूिांद्रद अततशूि यांचीं अंत:करणें आपण ज्यांचे मनामध्यें येतो, तेव्हां
त्यांचीं द:ु खें ऎकून परम द:ु खीत होत असतील यांत मोठें आश्चयष आहे असें कांहीं नाहीं. एके वेळीं
भट राज्यांत त्यांच्यावर जे कांहीं प्रसंग गुदरले होते त्यांची आठवण झाली असतां आमचीं मने
भयभीत होऊन आमचे अंगावर रोमांच उभे राहतात व मनांमध्यें लागलीच असे ववचार येतात कीं,

ज्या प्रसंगाची आठवण आम्हास जर इतकी द:ु खदायक होती, तर ज्यांनीं ते प्रसंग सोसशले
असतील त्यांचे मनाची काय श्स्र्तत झाली असेल, हें त्यांचें त्यांना ठाऊक. याजववर्यीं चांगलें

स्पष्ट उदाहरण आमचे भटबंधच्
ू याच ग्रंर्ांमध्यें सांपडतें . तें असें कीं, या दे शांतील मूळचे रद्रहवासी

क्त्रत्रय लोक यांजबरोबर भट लोकांचा मुख्यागधकारी परशुराम या नामें गह
ृ स्र्ानें ककती क्रूरता

दाखववली, हें या ग्रंर्ांत जाणववलेंच आहे . तर्ावप त्याचे क्रूरतेववर्यीं इतकें समजलें आहे कीं,
त्यानें पुष्कळ क्त्रत्रय लोकांचे प्राण घेऊन त्यांचे अनार् झालेल्या श्स्त्रयांपासून त्यांची लहान लहान

चार चार, पांच पांच मद्रह्यांचीं गरीब त्रबचारी तनदबोधर्ी बालकें द्रहसकावन
ू घेऊन अत:करणांत कांहीं

िव न पावतां, त्यांचे प्राण कीं हो मोठें दष्ु ट रीतीनें हरण केले. तो दष्ु ट इतकेंच करून राद्रहला
असें नाहीं तर त्यानें ककत्येक, आपले पतींच्या मत्ृ यूमुळें दीन झालेल्या श्स्त्रया, आपले पोटांत
संभवलेल्या गभाषच्या संरक्णार्ष रानोमाळ मोठ्या क्लेशानें पळत असतां त्यांचा पारध्याप्रमाणें

पाठलाग करून त्यांस पकडून आणून त्यांचे प्रसत
ू काळी त्यांस पुत्र झाला असें ऎककलें मात्र पुरे

कीं, लागलीच येऊन त्यांचे प्राण यायावे. येणेंप्रमाणें हकीगत भट लोकांचे ग्रंर्ांत आढळते व ज्या
अर्ी भट लोक त्यांचवे वरुद्ध पक्ाचे होते, त्यअ अर्ी त्यांजपासून त्या वेळची सवष वास्तववक

हकीकत समजेल, असें आम्हास स्वप्नांतदे खील आणावयाला नको. भट लोकांनीं ततचा पष्ु कळ
भाग गाळला असावा, याच्यांत कांहीं संशय नाहीं. कारण कोणी आपले तोंडानें आपण केलेलें वाईट
कमष सांगत नाहीं. आतां वर सांगगतलेली हकीकत त्यांनीं आपले ग्रंर्ांत सलहून ठे ववली हें एक मोठें
आश्चयष आहे . आमचे ववचारास असें येतें कीं, परशरु ामानें एकवीस वेळा क्त्रत्रय लोकांचा मोड

करून त्यांची वाताहत केली व त्यांचे हतभागी श्स्त्रयांचे लहान लहान मुलांस माररलें, याच्यांत

मोठा परु
ु र्ार्ष केला व तो इतर जनांस माहीत व्हावयाकररतां भट लोकांनीं आपले ग्रर्ांत सलहून
ठे ववला. अर्वा जगांत प्रससद्ध म्हण आहे कीं, “तळहातानें सूयष झांककला जात नाहीं”, त्याप्रमाणें

ही हकीकत जरी त्यांस मोठी लज्जास्पद होती, तर्ावप ततचा मोठा गवगवा झाल्यामुळें

त्यांच्याच्यानें श्जतकी झांकवेल तततकी त्यांनीं झांकून, जेर्ें उपायच नाहीं तेर्ें सलहून ठे वणें त्यांस
जरून पडलें. बरें , भट लोकांनीं श्जतकी हकीकत सलद्रहली तततक्याचववर्यीं र्ोडासा ववचार केला
असतां मनास मोठें द:ु ख होतें , कारण परशुरामानें जेव्हां त्या गरभारशा श्स्त्रयांचा पाठलाग केला

तेव्हां त्यांस ककती द:ु ख झालें असेल बरें ? श्स्त्रजातीस बहुत करून पळण्याची मारामार, त्यांतून
त्यांपरकीं ककत्येक मोठ्यांच्या व कुलीन श्स्त्रया असल्यामुळें घराचा ऊंबरादे खील ज्यांस ठाऊक

नाहीं, जें कांहीं त्यांस लागेल तें सवष गडीमाणसें आणून दे त; सारांश ज्यांनीं पतीचें श्रेय गचंतून
त्यांचे श्जवावर सुखांत द्रदवस काद्रढले, तर त्यांजवर पोटांतील गभाषचें ओझें घेऊन सूयाषच्या प्रखर
उ्हात आडमागाषनें पळण्याचा प्रसंग गुदरणें म्हणजे त्यांस महासंकटकाळच ओढवला असें म्हटलें

पाद्रहजे. त्यांस पळण्याची सवय मुळींच नसल्यामुळें पायांत पाय गुंतून धडाधड ठें चा लागून कधीं
खडकांवर, कधीं डोंगरांचे कपारीवर पडत असतील आणण तेणेंकरून कांहींच्या कपाळांस, काहींच्या

कोंपरास, कांहींच्या गुडयायांस व कांहींच्या घोट्यास लागून रक्तांच्या धारा चालत असतील व
परशुराम मागून येत आहें हें ऎकून तसेंच घाबरें पळत असतील मागाांनें जात असतां त्यांचे कोमल

पायांमध्यें कांटे टोंचन
ू कांटेरी झाडांनीं आंगावरचीं वस्त्रें फाटून त्यांचीं शरीरें भोसकलीं असतील व

तेणेंकरून शरीरांतून रक्त वाहवलें असेल. त्यांचे उ्हामध्यें पळतां पळतां पाय चटचट पोळून
त्यांची कमळाच्या दें ठासारखी सुकुमार नीलवणष कांतत परम आरक्तता पावली असेल व तोंडास
फेंस येंऊन डोळें पाण्यानें गच्च भरून आले असतील. तोंडाकडेस एक एक दोन दोन द्रदवस

पाणीदे खील नेलें नाहीं, सबब कलमल वाटून पोटांतील गभष पोटांत गडबड कफरत असतील, त्यांस
असें वाटलें असेल कीं, आतां धरणी जर फाटते तर फार बरें होईल म्हणजे आंत आम्ही उडी

टाकून या दष्ु टापासून मुक्त होऊं. त्यांनीं डोळे भरून आणून ईश्वराची प्रार्षना केली नसेल काय?

कीं, हे प्रभो-आमच्यावर काय हा कहर गुदरववलास. अरे ! ! आम्ही स्वत: बलहीन म्हणून

आम्हांस अबला म्हणतात व आम्हांस आमचे पतींचें जें कांहीं बल होतें तें ही या दष्ु टानें हारण
केलें , असें तुला माहीत असतां तनदष य होऊन आमचा ककती तरी अंत पहातोस. अरे , आमचे पतींचे
ज्यानें प्राण घेऊन आम्हां अबलांवर शस्त्र धररलें व त्यांजमध्यें जो मोठा पुरुर्ार्ष समरववतो अशा

दष्ु टाचे अपराधाते पाहून येवढा तूं समर्ष असतां तोंडांत बोट घालून स्तबध बसलास काय !
याप्रमाणें त्या दीनमख
ु होऊन ईश्वराचा धावा करीत आहे त तों इतक्यांत दष्ु ट परशरु ाम येऊन
त्यांस धरून चालववलें नसेल काय? मग त्यांच्या शोकाला काय ववचारावयाचें आहे ? त्यांपरकीं कांहीं

श्स्त्रयांनीं फार आक्रोश करून आपले प्राण त्यागगले नसतील काय? व बाकीच्या श्स्त्रयांनीं अततशय
लीन होऊन त्या दष्ु टाची ववनवणी केली नसेल काय? कीं, अहो परशरु ाम, आमचें आपणाजवळ
इतकेंच शेवटचें मागणें आहे कीं, आमचे पोटीं ज्म पावणारे अनार् बालकांचा प्राण घेऊं नका,
आम्हीं सवष समळून तम्
ु हाजवळ पदर पसररतों, आम्हास येवढें दान द्या. पाद्रहजे असल्यास आमचे

प्राण याया, परं यु आमचे मुलांचे जीव वांचवा. आमचे आपण पतत मारल्यामुळें आम्हांस अकालीं

वरधव्य प्राप्त होऊन आम्हीं सवष सुखांला मुकलों, आतां आम्हांस पुढें मल
ु ें बाळें होण्याची मुळीं
आशा राद्रहली नाहीं व आमचे सवष पंचप्राण आमच्यापासून ज्म पावणारे बालकांकडेस लागलेले

आहे त. आतां आम्हांस काय तें येवढें च द:ु खांत सख
ु व आमचें सुखाचें तनधान जीं आमचीं बालकें,

त्यांचे प्राण घेऊन आम्हा अनार् श्स्त्रयांस कां या सवष आयुष्यभर शोकाणषवांत टाककतां ! आम्हास

येवढी सभक्ा घाला, आम्हीं तुमच्या धमाषच्या लेकी आहोंत आमची कशीही करून आपणास दया

येऊं द्या. इतके करुणापर शबद बोलल्यानें त्या दष्ु टाचें अंत:करण कांहींतरी िवावें , परं तु मुळींच
नाहीं. त्यानें त्या प्रसूत झालेल्या पाहून त्यांजपासून त्यांचीं बालकें द्रहसकावून घेऊं लागला. तेव्हां
त्या त्यांच्या संरक्णाकररता त्यांच्यावर पालथ्या पडून पुढें मान करून म्हणाल्या असतील कीं,
अहो परशुरामा, तुम्हाला जर या मुलांचे प्राणच घेणें आहे तर प्रर्म आमचें शीर उडवा, मग

आमचे पाठीमागें त्यांचें काय करणें तें करा. आमचे समक् त्यांचे प्राण घेऊं नका, परं तु कांहीं हो
त्यानें ऎककलें नाहीं. हर ! हर ! त्यांच्याजवळून जेव्हां त्यांचीं मुलें द्रहसकावून घेतलीं असतील,

तेव्हां त्यांस जे द:ु ख झालें असेल तें सलद्रहण्यास आमचे हातांतून लेखणी गळून पडते. असो, त्या
चांडाळानें त्या मुलांचे प्राण त्यांचे आयांसमक् घेतले, तेव्हां कांहीं जणींनी आपलें उर बडववलें, केंस

तोडडलें व तोंडांत माती घालून घेऊन प्राण द्रदले असतील; कांहीं जणींनीं पुत्रशोक करून प्राण
सोडडले असतील व कांहीं जणींला वेड लागून, हा पुत्र ! हा पुत्र ! करीत भटकत कफरूं लागल्या

असतील. ही सवष हाकककत भट लोकांपासून आम्हास समजेल अशी आम्हास मुळींच आशा
बाळगायास नको. याप्रमाणे भट लोकांच्या मुख्यागधकारी परशुरामानें शेंकडों क्त्रत्रय लोक मारून
त्यांचे बायकांमुलांची दद
ु ष शा करून टाककली व त्यास हल्लीं भट लोकांनी शूिांद्रदअततशूि लोकांस
सवष शश्क्तमान परमेश्वर, सवष जगाचा उत्प्नकताष असें म्हणववण्यास लाववलें आहे , हें मोठे

आश्चयष आहे . परशुरामाचे पाठीमागें भट लोकांनी त्यांस कमी छसळलें असें नाहीं, तर त्यांनीं

आपल्याकडून श्जतकें छळवेल तततकें त्यांस छसळलें . त्यांनीं त्या लोकांपरकीं बरे च लोकांस त्वेर्ामुळें
त्यांची दद
ु ष शा करून श्जवंतच इमारतीचे पायांत दडपीत, याजववर्यीं या ग्रंर्ांत सलद्रहलेंच आहे .
त्यांनीं त्या लोकांस इतकें तुच्छ मानावें कीं, एकादे वेळेस कोणी शूि नदीकांठावर आपलीं वस्त्रें

धत
ू असतां त्या स्र्ळीं जर एकादा भट आला, तर त्या शूिांस आपलीं सवष वस्त्रें गोळा करून,
ं ोडा येण्याचा संभव नसेल, अशा
बर्याच दरू अंतरावर, जेर्न
ू भटाच्या आंगावर पाण्याचा सशत

ं ोडा
स्र्ळीं जाऊन आपलीं वस्त्रें धव
ु ावीं लागत असे. तेर्न
ू जर भटाच्या आंगावर पाण्याचा सशत
आला, अर्वा आला असा खोटा भास झाला, तर त्या भटानें अश्ग्नसारखें रागानें तप्त होऊन

जवळचें भांडें त्याचें मस्तक रोखन
ू मोठे त्वेर्ानें मारावें . त्याजमळ
ु ें त्याचें मस्तक रक्तबोंबाळ
होऊन मश्ु च्छष त होत्साता जमीनीवर धाडकन पडावें , पढ
ु ें कांहीं वेळानें शद्ध
ु ीवर येऊन आपलीं
रक्तानें भरलेली वस्त्रें घेऊन तनमट
ू पणे घरीं जावें, सरकारास जर कलवावें तर सवष भटशाई पडली,
उलटी त्यासच सजा दे णार; हर ! हर ! परमेश्वरा केव्हढा हा अ्याय ! असो. एक द:ु ख आहे

म्हणून सांगावें, अशीं व यापेक्ां अगधक दस
ु रीं पुष्कळ द:ु खें शूिाद्रद अततशूिांस सोसावी लागत
असत. भटराज्यांत त्यांस व्यापाराच्या अर्वा दस
ु र्या गोष्टींच्या संबंधानें कफरणें झाल्यास मोठी

मारामार पडत असे. त्यांतून प्रात:काळीं तर फारच अडचण पडें, कारण त्या वेळस
ं सवष वस्तूंची

छाया लांब पडते आणण अशा प्रसंगी जर कदांगचत कोणी शूि रस्त्यानें जात असतां समोरचे
रस्त्यानें भटसाहे बांची स्वारी येत आहे हें पाहून त्यांच्या आंगावर आपली छाया न पडावी या
भीतीस्तव घडी दोन घडी आपला खोळं बा करून रस्त्याचे एके बाजूस होऊन त्यास बसावें लागत
असे. भटजी गेल्यानंतर तो आपले कामास जाई, एखादे वेळेस याची छाया भटाचे आंगावर चक
ु ून
पडली तर तो भट लागलीच त्यास मरे मरे तोंपयांत मारी आणण ताबडतोब नदीवर जाऊन स्नान
करी.

त्यांपरकीं

ककत्येक

लोकांस

रस्त्यांत

र्क
ुं ण्याची

दे खील

पंचाईत;

याजकररतां

त्यांस

भटवस्तींतून जाणें झाल्यास आपल्याबरोंबर र्क
ुं ण्याकररतां एखादें भांडें ठे वावें लागत असे. जर
त्यांचा र्क
ुं ा जसमनीवर पडून भटसाहे बानें पाद्रहलें म्हणजे त्या मनुष्यानें असें समजावें कीं, आतां

आपलें पुरें आयुष्य भरलें. याप्रमाणें अनेक संकटें भोगगतां भोगगतां ते फार त्रासून गेले व केव्हां
यापासून सुटका होईल याची वाट, जसा एखादा फार द्रदवस तुरंगांत टाककलेला करदी आपले

इष्टसमत्रांस, मुलांबाळांस व भावबंधांस भेटण्याववर्यीं अर्वा स्वतंत्रतेनें इकडे ततकडे कफरण्याववर्यीं

मोठे उत्सुकतेनें सुटकेचे द्रदवसाची वाट पहातो, त्याप्रमाणें पहात आहे त, इतक्यांत दर ववशांत
ईश्वरास त्यांची करुणा येऊन या दे शांत इंग्रज लोकांचें राज्य झालें व त्यांच्याकडून ते भट
लोकांचे कायीक दास्यत्वापासून मुक्त झाले. ते इंग्रज सरकाचे त्याजबद्दल फार फार आभार

मातनतात व सवषस्वी त्यांचे ते ऋणी आहे त. त्यांचे उपकार ते कधीं ववसरणार नाहींत. त्यांनीं
त्यांस आज शेंकडों वर्ाांचे भट लोकांचे करदखा्यांतून मुक्त करून त्यांचे मुलांबाळांस सुखाचे

द्रदवस दाखववले. ते नसते तर भट लोकांनीं त्यांस केव्हांच धळ
ु ीस समळववलें असतें . याजवर कोणी

अशी शंका घेतील कीं, आज भट लोकांपेक्ा शूिांद्रद अततशूि लोकांचा भरना सुमारें दसपट अगधक
असून भट लोकांनी शूराद्रद अततशूि लोकांस कसें धळ
ु ीस समळववलें असतें ? याचें उत्तर असें आहे

कीं, एक शाहाणा मनुष्य दहा अज्ञानी मनुष्यांचें आपणाकडेस मन वळऊन त्यांस तो आपले
ताबयांत ठे ऊं शकतो. आणखी दस
ु रें असें कीं, तीं दहा अज्ञानी मनुष्यें जर एकाच मताचीं असतीं

तर त्यांनीं त्या शहाण्या मनुष्याचें कांहीं चालू द्रदलें नसतें ; परं तु ते दहाजण तनरतनराळे दहा
मतांचे असल्यामुळें शहाण्या मनुष्यास त्यांस फसववण्यास कांहींच आडचण पडत नाहीं. त्याप्रमाणें

शि
ू ाद्रद अततशि
ू ांचीं मतें एकमेकांस समळूं नये म्हणोन पव
ू ीं भट लोकांनीं एक मोठा धत
ू ष कावेबाज
ववचार शोधन
ू काद्रढला. त्या लोकांचा समाज जसा जसा वाढत चालला त्याप्रमाणें भट लोकांस

सभती वाटूं लागली आणण त्यांनीं त्यांच्यामध्य परस्पर वाकडेपणा राहील अशी कांहीं तजवीज

योजली, तरच आपला येर्ें राहाण्याचा द्रटकाव लागन
ू सदासवषदां ते लोक वंशपरं परें आपले वंशजांचे
गल
ु ामगगरींत राहून आपणास कांहीं श्रम न कररतां त्यांचे तनढळ्याचे घामानें समळववलेले
उत्प्नांवर त्रबनधास्त मौजा माररतां येतील, हा त्यांचा ववचार ससद्धीस जाण्याकररतां जाततभें दाचें
र्ोतांड उपश्स्र्त करून, त्यांजवर अनेक स्वद्रहतसाधक ग्रंर् केले व ते त्या अज्ञानी लोकांचे मनांत
भरववले. त्यांपरकीं जें लोक भट लोकांबरोबर मोठें तनकरानें लढले त्यांचा त्यांनीं एक वगषच वेगळा
केला. त्यांचा पुतेपणीं सूड उगववण्याकररतां त्यांस व त्यांची जी पुढें संतती होईल ततजला
त्यांच्यांतीलच लोकांनीं म्हणजे हल्लीं ज्यांस माळी, कुणबी वगररे म्हणतात, तर त्यांनीं त्यांचा
स्पशषदेखील करूं नये असें भट लोकांनी त्यांचे मनांत भरववलें. असें जेव्हां झालें तेव्हां अर्ाांतच
त्यांचा व्यापार वगररे बंद होऊन अ्नास मोताद झाले, त्याजमुळें त्यांस मेल्या गुरांचे मांस खाणें

भाग पडलें. तें त्यांचें कृत्य पाहून हल्लींचे शूि जे आपणांस मोठ्या अहंपणानें माळी, कुणबी,
ं ी, लोकार, सुतार इत्याद्रद मोठमोठ्या संज्ञा केवळ तो तो धंदा केल्याचे योगानें
सोनार, सशप
म्हणवून घेतात तर तेच लोक आपले पूवज
ष एकाच घराण्यांतील असतां त्यांचे पूवज
ष स्वदे शासाठीं

भट लोकांशीं मोठ्या तनकरानें लढले, सबब भट लोकांनीं त्यांची अशी दद
ु ष शा करून त्यांस

अ्नअ्न करावयास लाववलें , हें आंतील गुह्य त्यांच्या लक्ांत ब येतां ते त्यांचा भट लोकांचे
सांगण्यावरून द्वेर् करावयास सशकले. हर ! हर ! ककती तरी ते ईश्वराचे अपराधी आहे त कीं, त्या

सवाांचा इतका तनकट संबंध असून एकाद्या सणावाराला ते त्यांचे दारीं दरू
ु न अ्न वगररे

मागण्यास आले असतां ते त्यांस णझडकारून दे तात व केव्हां केव्हां काठीसुद्धां घेऊन त्यांचे
आंगावर मारण्यास जातात. असो, याप्रमाणें भट लोकांनीं आपल्याशीं इतर लोकांनीं जसजशी

वतषणूक केली त्या त्याप्रमाणें त्यांच्या जातत बांधन
ू त्यांस सजा अर्वा वरकांततचा आश्रय दे ऊन
सवषस्वी आपलें अंककत करून ठे ववलें. जेव्हांपासून शूिाद्रद अततशूिांमध्यें भट लोकांनीं जाततभेद
उत्प्न केला तेव्हांपासून त्या सवाांचीं मतें सभ्न सभ्न झालीं. मग अर्ाषतच त्यास त्यांची

पाद्रहजेल तशी व्यवस्र्ा करण्यास सवड सांपडली. याववर्यीं एक जगप्रससद्ध म्हण आहे . ती अशी

कीं, “दोघांचें भांडण आणण ततसर्यास लाभ.” म्हणजे भट लोकांनीं शूिाद्रद अततशूिांमध्यें
आपआपसांत वरमनस्य आणून आपण त्यांचे श्जवावर ऎर्ाआराम भोगीत आहे त.

हें पुस्तक करतेवेळीं माझे समत्र रा. रा. ववनायकराव बापूजी भंडारकर व रा. रा. सा.

राज्ना सलंगू यांनीं मला उत्तेजन द्रदलें सबब मी त्यांचे फार फार आभार मातनतों.

जो. गो.

अनक्र
ु मणणका
भाग १ ला

ब्रह्मा, उत्पश्त्त, सरस्वतत आणण इराणी अर्वा आयष लोक यांववर्यीं.
मत्स्य आणण शंखासूर यांववर्यीं.

भाग २
भाग ३

कच्छ, भूदेव अर्वा भूपतत, क्त्रत्रय, द्ववज आणण कश्यप राजा यांववर्यीं.
वराह आणण द्रहरण्याक् यांववर्यीं.

भाग ४
भाग ५

नारससंह, द्रहरण्यकश्यपु, प्रल्हाद, ववप्र, ववरोचन इत्याद्रदकांववर्यीं.
भाग ६

बळीराजा, जोतीबा, मराठे , खंडोबा, महासुभा, नऊ खंडांचा ्यायी, भररोबा, सात अश्रय, तळी
भरणें, आद्रदतवारास पववत्र मानणें, वामन, पक् घालणें, ववंध्यावली, घट बसववणें, बळीराजाचें

मरण, सती जाणें , आराधी लोक, सशलंगण, तांदळ
ु ाचा बळी, दस
ु रा बळीराजा येण्याववर्यीं भववष्य,
बाणासरू , कुजागरी, वामनाचा मत्ृ य,ू उपाध्ये, होळी, वीर काढणें, बळीप्रततपदा, भाऊबीज
इत्याद्रदकांववर्यीं.

भाग ७

ब्रह्मा, ताडपत्रांवर सलद्रहण्याची चाल, जादम
ू ंत्र, संस्कृताचें मळ
ू , अटक नदीचे पलीकडेस जाण्याची

बंदी, पव
ू ी घोडीं वगररे ब्राह्मण लोक खात होते, भट, राक्स, यज्ञ, बाणासरु ाचें मरण, परवारी,

सत
ु ाचे पाश्ष्टचें गच्ह, बीजमंत्र, माहार, शि
ू , कुळकणी, कुळबी, कुळबीण, शि
ू ांचा द्वेर्, सोवळें ,

धमषशास्त्र, मन,ु भट, पंतोजीचें सशक्ण, मोठा भयंकर पररणाम, प्रजापतीचें मरण, ब्राह्मण
इत्याद्रदकांववर्यीं.

भाग ८

परशुराम, मातव
ृ ध, एकवीस स्वार्या, दर त्य, खंडरे ावानें रावणाचा आश्रय केला, नऊ खंडची जाणाई,

साती आसरा, माहाराचे गळ्यांतील काळा दोरा, अततशूि, अंत्यज, मांग, चांडाळ, महारांस श्जवंतच

पायांमध्ये दडपणें, ब्राह्मणांत पाट लावण्याची बंदी, क्त्रत्रय अभषकांचा वध, परभु, रामोशी, श्जनगर
वगररे लोक, परशूरामाचा पराभव झाल्यामुळें त्यानें आपला जीव द्रदला आणण गचरं जीव परशुराम
यांस आमंत्रण इत्याद्रदकांववर्यीं

भाग ९

वेदमंत्र, जादच
ू ें वजन, मुठ मारणें , दे व्हारे घुमववणें , जप, चार वेद, ब्रह्मघोळ, नारदशाई, नवीन
ग्रंर्, शूिास ज्ञान दे ण्याची बंदी, भागवत व मनुसंद्रहता यांचा असंगतपणा इत्याद्रदकांववर्यीं.
भाग १०

दस
ु रे बळी, ब्राह्मण धमाषची फश्जती, शकंराचायाषचें कृत्रत्रम, नाश्स्तक मत, तनदष यपणा, प्राकृत

ग्रंर्कार, कमष आणण ज्ञानमागष, बाजीराव, मस
ु लमानांचा द्वर् आणण अमेररकन व स्कॉच
उपदे शकांनीं ब्राह्मणांचा कृत्रत्रमरूपी कोट फोडला इत्याद्रदकांववर्यीं..
भाग ११

पुराण सांगणें , बंडें वगररे पररणाम, शूि संस्र्ातनक, कुळकणी, सरस्वतीची प्रार्षना, जप, अनुष्ठानें ,
दे वस्र्ानें, दक्षक्णा, मोठ्या आडनांवांच्या सभा इत्याद्रदकांववर्यीं.
वतनदार

भट

कुळकणी,

यरु ोवपयन

भाग १२

लोकांचें

वसाहतीची

जरूरी,

ववद्याखात्याच्या

काळोखाचा डाग, यरु ोवपयन कामगारांची अक्कल गंग
ु कशी होते इत्याद्रदकांववर्यीं.

तोंडावर

भाग १३

मामलेदार, कलेक्टर, रे श्व्ह्यु, जज्ज आणण इंश्जतनयर खात्यांतील भट कामगार इत्याद्रदकांववर्यीं.
भाग १४

यरु ोवपयन कामगारांचा तनरुपाय, खोतांचें वचषस्व, पेनशन घेऊन तनवेध झालेल्या यरु ोवपयन

कामगारांनीं सरकारांत गांवोगांवच्या हककगती कळववण्याची जरूरी, धमष आणण जात्यासभमान
इत्याद्रद.
भाग १५

सरकारी शाळाखातीं, म्युतनससपासलटी, दक्णाप्राइज कसमटी व भट वतषमानपत्रकते यांची जूट आणण
शूिांद्रद अततशूिांच्या मुलांनींवव द्या सशकंू नये म्हणून भट लोकांचा कट इत्याद्रद.
ब्रह्मराक्सांचे पीडेचा गध:कार
पवाडा

भाग १६

अभंग

जोतीराव आणण धोंडीबा
याांचा सांवाद
भाग १
ब्रह्मा, उत्पग्त्त, सरस्वती आणण इराणी अर्वा आया लोक याांववषयीां.
धों०—युरोपखंडांतील इंग्रज, फ्रेंच वगररे दयाळू सरकारांनी एकत्र होऊन दास करण्याची बंदी केली,

याजवरून त्यांनी ब्रह्मदे वाच्या तनयमांस हरताळ लाववला; कारण मनुसंद्रहतें त सलद्रहलें आहे कीं,
ब्रह्मदे वानें आपल्या मख
ु ापासन
ू ब्राह्मणांस उत्प्न केलें .

जो०—इंग्रज वगररे सरकारांनीं दास करण्याची बंदी केली, याजवरून त्यांनीं ब्रह्माच्या आज्ञेस
हरताळ लाववला म्हणन
ू तझ
ु ें म्हणणें आहे . तर या भम
ू ंडळावर इंग्रज वगररे अनेक नानाप्रकारचे
लोक आहे त, त्यांस ब्रह्मानें आपल्या कोणत्या अवयवापासन
ू उत्प्न केलें याववर्यीं मनस
ु ंद्रहतें त
कसा काय लेख आहे ?

धों०—याजववर्यीं सवष ब्राह्मण म्हणजे ववदवान व अववदवान असें उत्तर दे तात कीं, इंग्रज वगररे
लोक अधम, दरु ाचारी असल्यामळ
ु ें मनस
ु ंद्रहतें त त्या लोकांववर्यीं मळ
ु ींच लेख नाहीं.
जो०—यावरून तुझ्या मतें ब्राह्मणांमध्यें अधम, दरु ाचारी मुळींच नाहींत कीं काय?

धों०—शोधाअंती इतर लोकांपेक्ां ब्राह्मणांमध्यें अगधक अधम व अगधक दरु ाचारी आहे त असें
आढळतें .

जो०—तर मग अशा अधम व ्अ दरु ाचारी ब्राह्मणांववर्यीं मनुसंद्रहतें त कसा लेख आला?

धों०—यावरून असें ससद्ध होतें कीं, मनूनें जी उप्तश्त्त सलद्रहली आहे ती अगदीं खोटी आहे ; कारण
ती सवष मनष्ु यांस लागू पडत नाहीं.

जो०—म्हणूनच इंश्ग्लश वगररे लोकांतील ज्ञात्यांनीं ब्राह्मणांतील पुस्तककत्याांच्या लबाड्या जाणून
दास करण्याची बंदी केली. ब्रह्मा हा सवष मनुष्यमात्रांच्या उत्पत्तीस खरोखर कारण असता तर

त्यांनीं दास करण्याची बंदीच केली नसती. मनूनें चार वणाांची उत्पश्त्त सलद्रहली आहे , ती एकंदर
सवष सश्ृ ष्टक्रमांशीं ताडून पाद्रहली म्हणजे सवष खोटी आहे असें आपणास कळून येतें.

धों०—म्हणजे ती कशी?
जो०—ब्राह्मण ब्रम्ह्याच्या मुखापासून झाले; परं तु एकंदर सवष ब्राह्मणांची मूळ माता ब्राह्मणी ही
ब्रम्ह्याच्या कोणत्या अवयवापासून झाली याववर्यीं मनूनें कांहींच सलहून ठे ववलें नाहीं, हें कसें?
धों०—कारण, ती त्या ववद्वान ब्राह्मणांच्या म्हणण्याप्रमाणें अधम आणण दरु ाचारी असेल. यास्तव
तूतष ततजला म्लें छांच्या पंक्तीस बसवा.

जो०—आम्ही भूदेव, आम्ही सवष वणाांमध्यें श्रेष्ठ, असें मोठ्या गवाांनें नेहमी बोलणारे अशांस ज्म

दे णारी मळ
ू माता ब्राह्मणी ना? आणण तंू ततजला म्लें छांचे पंक्तीस कसें बसववतोस? ततला तेर्ील
दारू व गोमांसाचा घमघमाट कसा आवडेल? हें तंू मोठें अनसु शत बोलतोस बाबा !

धों०—तम्
ष जे ऋवर्वयष, ते श्राद्धाचे
ु हीच ककत्येक वेळां भर सभें त बोललां कीं, ब्राह्मणांचे मळ
ू पव
ू ज
तनसमत्तानें गाई मारून त्यांच्या मांसाचीं नानातर्हे चीं पक्वा्नें करून खात होते आणण आतां मात्र

त्यांच्या मळ
ू मातेस घाण येईल म्हणन
ू म्हणतां हें कसें ! तम्
ु ही इंग्रजी राज्यास हयाती गचंतन
ू
र्ोडे द्रदवस र्ांबा, म्हणजे हल्लींचे बहुतेक सोंवळे ब्राह्मण, रे ससडेंट, गव्हनषर वगररे कामदारांची
आपल्यावर जास्ती मेहेरबानी व्हावी, याकररतां त्यांच्या टे बलावरचे उअरलेले मांसाचे तुकडे
बुटलेराच्या वांटणीसदे खील येऊ दे णार नाहींत असें तुम्हांस द्रदसेल. आतांशा बहुतेक महार बुटलेर
ब्राह्मणांच्या नावाने आंतल्या आंत कुरकुरण्यास लागले आहे स हें तुम्हांला ठाऊक नाहीं? मनूनेंच

ब्राह्मणीच्या उत्पत्तीववर्यीं सलहून ठे ववलें नाहीं. मनूनेंच ब्राह्मणीच्या उत्पत्तीववर्यीं सलहून ठे ववलें
नाहीं. सबब या दोर्ांचें खापर त्याच्याच बोडक्यावर फोडा. त्याववर्यीं तंू अनगु चत बोलतोस म्हणून
तुम्हीं मला कां दोर् दे तां? पुढें चालूं द्या—

जो०—बरें तुझी मजी, तसें कां होईना. आतां ब्राह्मणास ज्म दे णारें जें ब्रह्माचें मुख तें दरमहाचे
दरमहा दरू सें झाल्यामुळें तो चार द्रदवस सोंवळा होऊन बसत होता ककंवा सलंगाइततणीसारखा राख
लावून पाक होऊन घरांतील कामकाज करीत होता याववर्यीं मनूचा कांहीं लेख आहे काय?

धों०—नाहीं. परं तु, ब्राह्मणांच्या उत्पत्तीस ब्रह्मा हा मूळ कारण आहे आणण त्यास सलंगाइततणीचा
उपदे श कसा आवडला असेल बरें ? कारण, हल्लींचे ब्राह्मण, सलंगाईत ववटाळ पाळीत नाहींत
म्हणून त्यांचा वीट मातनतात.

जो०—तर यावरून तूंच ववचार करून पाहा कीं, ब्रह्माचें मुख, बाहू, जंघा आणण पाय, या चार
द्रठकाणच्या योनी दरू शा झाल्यामुळे त्यास एकंदर सोळा द्रदवस सोंवळें होऊन बसावें लागलें असेल,
असें जर म्हणावें तर त्यांचें घरांतील खटाटोप कोण करीत असे? याववर्यीं तरी मनूचा कांहीं लेख
आहे काय?
धों०—नाहीं.
जो०—बरें , तो गभष ब्रम्ह्याच्या मुखांत संभवल्या द्रदवसापासून नऊ मद्रह्यांचा होईतोंपावेतों
कोणत्या द्रठकाणीं राहून वाढला याववर्यीं कांहीं मनूनें म्हटलें आहे काय?
धों०—नाहीं.

जो०—बरें , पुढें त्या ज्मलेल्या ब्राह्मण बालकास ब्रम्ह्यानें आपल्या स्तनाचें दध
ू पाश्जलें अर्वा
वर दध
ू लावून त्यास लहानाचें मोठे केलें, याजववर्यीं तरी कांहीं लेख आहे काय?
धों०—नाहीं.

जो०—साववत्री ही ब्रम्ह्याची पत्नी असतांद्रह त्यानें त्या मुलाचें ओझें मुखात नऊ मद्रहने वागवून
त्यास ज्म दे ण्याचें व त्याचें पालन पोर्ण करण्याचें लचांड आपल्या माथ्यावर कां घेतलें? हें
मोठें आश्चयष होय.
धों०—त्याचीं बाकीचीं तीन डोकीं तर या लचांडापासन
ू दरू होतीं कीं नाहीं? काय? त्या रांड्या
राघोबाला असा पोरींतला घरकंु डी खेळ आवडला?

जो०—आतां त्यास रांड्या राखोबा म्हणावें तर, त्यानें सरस्वती नांवाच्या क्येशीं व्यसभचार केला
व त्यामळ
ु ें त्याचें आडनांव बेटीचोद पडलें. याच तनंद्य कमाषवरून त्याचा कोणी आदरसत्कार
(म्हणजे पज
ू ा) करीत नाहींत.

धों०—ब्रह्मास जर खरोखर चार तोंडें होतीं, तर त्याचप्रमाणानें त्यास आठ स्तनें, चार बेंबया, चार
मूत्रद्वारें आणण चार मलद्वारें असलीं पाद्रहजेत; पण त्याववर्यी खात्री होण्याजोगा लेख कोठें च

आढळत नाहीं. पुढें त्याप्रमाणेंच शेर्शाईस लक्ष्मी पत्नी असतां, त्यानें आपल्या बेंबीपासून हें चार

तोंडाचें मूल कसें तनसमषलें याववर्यीं ववचार करूं लागल्यास शेर्शाईचीसुद्धां ब्रह्मासारखी दशा
होईल.

जो०—वास्तववक ववचाराअंतीं असें ठरतें कीं ब्राह्मण लोक हे समुिाचे पलीकडेस जो इराण दे श

आहे त्या दे शांतील मूळचे राहणारे होत. पूवी त्यास इराणी ककंवा आयष लोक म्हणत असत, असें
ककत्येक इंश्ग्लश ग्रंर्कारांनीं त्यांच्याच ग्रंर्ावरून ससद्ध केलें आहे . प्रर्म त्या आयष लोकांनीं

मोठमोठ्या टोळ्या करून या दे शांत येऊन अनेक स्वार्या केल्या व येर्ील बहुतेक राजांच्या
मुलुखात वारं वार हल्ले करून मोठा गधंगाणा केला. पुढें वामनाचे मागून आयष लोकांचा ब्रह्मा या
नावाचा मुख्य अगधकारी झाला. त्याचा स्वभाव फार हट्टी होता. त्यानें आपल्या कारकीद त येर्ील
आमच्या मूळ पूवज
ष ांस रणांगणीं श्जंकून आपले दास केले; व त्यानें आपले लोक आणण हे दास या

उभयतांमध्ये हमेशा भेद रहावा म्हणून अनेक तर्हे चे नेम बांगधले. ह्या सवष कृत्यांवरून ब्रह्मा
मेल्यानंतर आयष लोकांच्या मूळच्या नांवाचा आपोआप लोप होऊन त्यांचें नांव ब्राह्मण पडलें.

नंतर मागाहून मनूसारखे अगधकारी झाले. त्यांनीं बांगधलेल्या नेमांचा गधक्कार मागें पुढे कोणी
करूं नये, या भयास्तव त्यांनीं ब्रम्ह्याववर्यीं अनेक तर्हतर्हे च्या नवीन कश्ल्पत गोष्टी रगचल्या व
त्या गोष्टी ईश्वरे च्छे नेंच झाल्या आहे त असा त्या दासांच्या मनावर ठसा उमटावा म्हणून त्यांनीं

शेर्शाईचें दस
ु रें आंधळें गारुड रगचलें आणण संगध पाहून कांहीं काळानें त्या सवष लेखांचे ग्रंर्
बनववले. त्या ग्रंर्ांववर्यीं शूि दासांस नारदासाररख्या पटाईत बायकांतील भाऊजीनें टाळ्या वपटून
उपदे श

केल्यामुळें

ब्रम्ह्याचें

महत्त्व

सहजच

वाढलें.

आतां

आपण

ह्या

ब्रम्ह्यासारखी

शेर्शाईववर्यीं चौकशी करूं लागलों तर त्यापासन
ू आपल्यास काडीमात्र फायदा न होतां आपला

उभयतांचा वेळ मात्र व्यर्ष जाणार आहे ; कारण त्यांनीं मुळींच त्या त्रबचार्यास उताणें पाहून
त्याच्या बेंबीपासून हें चार तोंडाचें मूल तनमाषण केलें आणण अशा मुळींच चीत झालेल्या दीनावर
खंब ठोकणें यामध्यें मोठा पुरूर्ार्ष होईल असें मला वाटत नाहीं.

भाग २ रा
मत्स्य आणण शांखासूर याांववषयीां.

धों०—वामनापूवी इराणांतून या दे शांत आयष लोकांच्या एकंदर ककती टोळ्या आल्या असाव्या?
जो०—या दे शांत आयष लोकांच्या टोळ्या जलमागाषनें अनेक आल्या.

धों०—त्यांपरकीं पद्रहली टोळी जलमागाषनें लढाऊ गलबतांवरून आली ककंवा कसें?
जो०—लढाऊ गलबतें त्या काळीं नव्हतीं, सबब ती टोळी लहान लहान मचव्यांतून आली व ते

मचवे माशासाररखे त्वरे नें पाण्यावरून चालत असत, म्हणून त्या टोळीच्या अगधकार्यांचे टोपणनांव
मत्स्य पडलें असावें.

धों०—तर मग ब्राह्मण इततहासकत्याांनीं भागवत वगररे ग्रंर्ांत तो टोळीचा अगधकारी मत्स्यापासन
ू
ज्मला म्हणन
ू सलद्रहलें आहे , हें कसें?

जो०—त्याववर्यीं तंच
ू ववचार करून पाहा कीं, मनष्ु य आणण मासा यांच्या अवयवांत, आहारांत,

तनिें त, मरर्न
ु ांत आणण उत्पत्तींत ककती अंतर आहे ? आणण त्याचप्रमाणें त्यांच्या मगजांत,
काळजांत, फुप्फुसात, आंतड्यांत, गभष वाढण्याच्या जागांत आणण प्रसत
ू होण्याच्या मागाांत ककती
चमत्कारीक अंतर आहे ! मनष्ु य हा जसमनीवर गज
ु ारा करून राहाणारा प्राणी होय. तो पाण्यांत

पडल्याबरोबर गटांगळ्या खाऊन आपल्या प्राणास मक
ु तो. मासा हा सवष काळ पाण्यांत राहून
आपला गुजारा करणारा प्राणी होय व त्यास पाण्याबाहे र काद्रढल्याबरोबर तो तरफडून मरतो.
श्स्त्रया बहुतकरून एकाच मुलास ज्म दे तात; परं तु मत्स्यीण प्रर्म पुष्कळ अंडीं घालून कांहीं
काळानंतर त्या सवाांस फोडून त्यांतून आपलीं सवष बच्चीं बाहे र काद्रढते. आतां ज्या अंड्यामध्ये हें
मस्त्यबाळ होतें , त्यास मात्र ततनें पाण्याबाहे र आणून फोडडलें आणण त्यांतून ततनें तें मत्स्यबाळ
बाहे र काद्रढलें असेल असें म्हणावें तर, ततचा प्राण पाण्याबाहे र कसा वांचला असेल? कदागचत

ततनें पाण्यांतच तें अंडे फोडून मत्स्यास बाहे र काद्रढलें असेल असें म्हणावें , तर त्या मत्स्य
मानवासाररखे बालकाचा प्राण पाण्यांत कसा वांचला असावा? कोणी अशी शंका घेतली कीं,
मनुष्यांतील एखाद्या सराईत पाणबुड्यानें पाण्यांत तळीं बुडी मारून मत्स्य बालक ज्या

अंड्यांमध्यें होतें तें अंडें मात्र ओळखन
ू जसमनीवर घेऊन आला असेल. असो, तसें कां होईना, पण
पुढें त्या मत्स्यीणीचें अंडे कोणत्या चतुर मदाषनें फोडून त्यांतून मत्स्यबाळ बाहे र काद्रढलें असावें

बरें ? कारण, जरी आतां युरोप व अमेररका खंडांत पुष्कळ सुधारणा होऊन मोठमोठे नामांककत

ववद्वानं वरद्यशास्त्रांत तनपूण झाले आहे त, तर्ावप त्यांपरकीं एकाच्यानें द्रह छातीला हात लावून मी
मश्त्स्यणीचें अंडें फोडून त्यांतून श्जवंत मत्स्याचें बच्चें काढीन, असें म्हणवणार नाहीं. असो. बरें ,
तें अंडें पाण्यांत आहे , म्हणून तो मोठ्या महत्त्वाचा तनरोप कोणत्या अमर मत्स्यानें पाण्याबाहे र

येऊन त्या पाणबुड्यास कळववला असेल व त्या जळचर तनरोप्याची भार्ा मानव पाणबुड्यास कशी
समजली असेल. अशा नानाप्रकारच्या शंकांचें त्या इततहासांतल्या लेखावरून यर्ाश्स्र्त समाधान

करून घेतां येत नाहीं. यास्तव त्याववर्यीं असें अनुमान ससद्ध होतें कीं, मागाहून कांहीं लबाड
लोकांनीं संधी पाहून एकंदर प्राचीन ग्रंर्ांत ही दं तकर्ा कोंबली असावी.
धों०—बरें , तो टोळीचा मत्स्य अगधकारी आपल्या लोकांसद्रहत कोणत्या द्रठकाणीं येऊन उतरला?
जो०—पश्श्चम समि
ु ांतन
ू येऊन तो एका बंदरावर उतरला.
धों०—मत्स्यानें बंदरावर उतरल्याबरोबर काय केलें?

जो०—मत्स्यानें शंखासरु या नांवाच्या क्ेत्रपतीस मारून त्याचें राज्य घेतलें . पढ
ु ें तें शंखासरु ाचें

राज्य आयष लोकांच्या ताबयात मत्स्याच्या मरणकाळपावेतों त्रबनधोक राद्रहलें. मत्स्य मरतांच
शंखासुराच्या लोकांनीं आपलें राज्य परत यायावें या इराद्यानें मत्स्याचे टोळीवर मोठ्या तनकरानें
हल्ला केला.

धों०—पुढें त्या हल्ल्यामध्यें काय पररणाम झाला?

जो०—त्या हल्ल्यामध्यें मत्स्याचे टोळीचा पराभव झाल्यामुळें ततनें रणभूमी सोडून पळ काद्रढला.

नंतर शंखासुराच्या लोकांनी ततचा पाठलाग केल्यामुळे ती अखेरीस एका डोंगरावर जाऊन झाडींत
लपून राद्रहली. इतक्यांत इराणांतून आयष लोकांची दस
ु री एक मोठी टोळी कचव्यामधन
ू बंदरात

येऊन उतरली व ते कचवे मचव्यांपेक्ां कांहींसे मोठे असल्यामुळें पाण्यावर कांसवासाररखे सावकाश
चालत असत, या कारणामुळें त्या टोळीच्या अगधकार्याचें टोपण नांव कच्छ पडलें.

भाग ३ रा
कच्छ, भद
ू े व अर्वा भप
ू ती, क्षत्रिय, दववज आणण कश्यपराजा याांववषयीां.
धों०—मासा आणण कांसव यांमध्यें एकंदर सवष गोष्टी ताडून पहातां त्यांमध्यें र्ोडें र्ोडे अंतर
द्रदसून येतें; परं तु इतर कांहीं गोष्टींत म्हणजे जलांत रहाणें, आंडीं घालणें व त्यांस फोडणें

इत्याद्रदकांनीं ते एकमेकांशीं साम्यता पावतात. यास्तव कच्छ हा कांसवापासून ज्मला म्हणून

भागवत वगररे इततहासकत्याांनी ग्रंर्ांत सलहून ठे ववलें आहे . त्याववर्यीं ववचार करूं गेल्यांस त्याचा
पररणाम मत्स्यासाररखा होईल व तेणेकरून आपला वेळ कफकट जाईल, अशी माझी खात्री
झाल्यावरून मी आपल्यास पुढे ववचाररतों, कीं कच्छानें बंदरावर उतरल्याबरोबर काय केलें ?

जो०—त्यानें प्रर्म त्या बंदरापासून ज्या पवषतावर मत्स्याची टोळी घेर्यामध्यें सांपडली होती, त्या
पवषताचे आसलकडील बाजप
बहुतक
े
तेर्ील मळ
ू ासन
ू
ू च्या क्ेत्रवासी लोकांस घेरा घालणार्या
लोकांसद्रहत एकदम वपटाळून नंतर तो आपल्या लोकांस सोडवून एकदर सवष त्या क्ेत्रांचा भद
ू ेव
म्हणजे भूपती होऊन डरक्या फोडीत बसला.

धों०—बरें , ते कच्छानें क्ेत्रांतून वपटाळून लाववलेले क्त्रत्रय कोणीकडेस गेले !
जो०—समुिावरून

दज
ु ी

इताणी

अर्वा

आयष

लोकांची

टोळी

आली

असें

म्हणण्याबद्दल,

घाबरल्यामळ
ु ें , द्ववज आले, द्ववज आले, असा शबद करीत त्या पवषताचे पलीकडेस जाऊन कश्यप
या नांवाच्या क्ेत्रपतीच्या पाठोपाठ तनघाले, यावरून कच्छ आपल्या बरोबर कांहीं फौज घेऊन त्या

पवषताचे पलीकडील बाजन
ू ें खालीं उतरला आणण त्यानें तो पवषत आपल्या पाठीवर घेऊन म्हणजे
पाठीशीं घालन
ू अर्वा पाठीमागें टाकून कश्यपाच्या राज्यांतील क्त्रत्रयांस जसजशी इराणांतन
ू मदत

येत गेली तसतशी पीडा दे ऊं लागला. पढ
ु ें कश्यपानें जरी तो पवषत कच्छापासन
ू माघारी यायावा
म्हणन
ू मोठे प्रयास केले; तर्ावप कच्छानें आपल्या मरणापावेतों तो पाठीस घातलेला पवषत त्या
क्ेत्रपतीच्या हातीं द्रदला नाहीं व आपली रणभूमी सोडून एक पाऊलसुद्धां मागें हटला नाहीं.

भाग ४ र्ा
वराह आणण हहरण्याक्ष याांववषयीां
धों०—कच्छ मेल्यामागें द्ववजांचा कोण अगधकारी झाला?
जो०—वराह.
धों०—वराह हा डुकरापासून ज्मला असें भागवत वगररे इततहासकत्याांनीं सलहून ठे ववलें आहे ,
याववर्यीं आपलें मत कसें काय आहे ?
जो०—वास्तववक ववचाराअंती असें ठरतें कीं, मनुष्य आणण डुकर या उभयतांमध्ये एकंदर सवष
गोष्टी ताडून पाहतां चमत्काररक अंतर द्रदसून येतें व त्याववर्यीं तुझी पक्की खात्री व्हावी म्हणून

येर्ें उदाहरणाकररतां फक्त ते आपल्या बच्चास ज्म द्रदल्यानंतर कसकशी वतषणूक कररतात,

याववर्यीं आपण र्ोडासा ववचार करून पाहूं म्हणजे झालें . मनुष्य स्त्री आपल्या मुलास ज्म
द्रदल्याबरोबर त्यास काडीमात्र इजा न दे तां त्यांचें पालनपोर्ण करूं लागते; परं तु डुकरीण

कुत्रीसाररखें प्रर्म आपल्या ज्म द्रदलेल्या बच्चास एकदम खाऊन नंतर बाकीच्या दस
ु र्या बच्चांस
ज्म दे ते. यावरून वराहाच्या डुकरीण मातेनें प्रर्म आपल्या डुकर जातीच्या बच्चास खाऊन नंतर
या मानव डुकरास व्याली असावी, असें ससद्ध होतें . परतंु भागवत वगररे ग्रंर्कत्याांचे मताप्रमाणें

वराह हा आद्रदनारायणाचा अवतार असल्यामळ
ु ें त्याच्या सवषसाक्ीपणाला व त्याच्या समदृष्टीला

बट्टा लागला कीं नाहीं? कारण वराह हा आद्रदनारायणाचा अवतार असल्यामुळें त्याच्या जंतीनें

आपल्या वडील डुकर भावंडास मारून खाऊ नये म्हणून त्याववर्यीं त्यानें पूवीं कांहींच बंदोबस्त

करूं नये काय? अरे रे ! ! पद्मा डुकरीण ही वराह आद्रदनारायणाची आई ना ! आणण ततनें ती
बालहत्या कशी

केली ! आतां “बालहत्या” या शबदाचा अर्ष फक्त बाळाचा वध करणें असा होतो,

मग तें बाळ कोणाचें कां असेना; पण द्रहनें तर आपलें पोटचें बाळ स्वत:मारून खाल्लें. तर अशा
अ्यायाचा चांगला बोध होण्यासारखा कोशांत शबदच सांपडत नाहीं, कदागचत द्रहजला डंखीण
म्हणावें तर “डंखीण सद्ध
ु ा आपल्या मल
ु ास खात नाहीं” अशी एक जन
ु ाट म्हण आहे . पढ
ु ें त्या
वराहाच्या पद्मा आईनें असें अघोर कमष केल्यामळ
ु ें ततची नरकयातनेपासन
ू सट
ु का व्हावी म्हणन
ू
ततनें कांहीं प्रायश्श्चत घेतलें असें कोठें च सांपडत नाहीं; यास्तव मोठी हळहळ वाटते.

धों०—वराहाचे डुकरीण आईचें नांव जर पद्मा होतें , तर यावरून असें ससद्ध होतें कीं ततच्या डुकर
पतीचे कांहीं तरी दस
ु रें नांव असलें पाद्रहजे कीं नको?
जो०—पद्मा डुकररणीचे पतीचें नांव ब्रह्मा होतें .

धों०—यावरून पूवीचीं जनावरें मनुष्यासाररखीं आपआपल्यामध्यें ब्रह्मा, नारद आणण मनु अशीं नांवें

दे त होतीं व त्यांचीं नांवें या गप्पाड्या ग्रंर्कारांस कशीं समजलीं असावीं? दस
ु रें असें कीं, पद्मा

डुकररणीनें वराहास त्याचें लहानपणीं आपल्या स्तनाचें दध
ू पाश्जलें असेल यांत कांहीं संशय नाहीं;

परं तु पुढें कांहींसा मोठा झाल्याबरोबर आपल्या ब्रह्म पतीसद्रहत वराहास बरोबर घेऊन गांवांतील
णखंडारांतील अती सुकुमार फुलझाडांचा चारा चरण्याची त्यास संवय लावून मोकळी झाली असेल
ककंवा कसें, हें तो वराह आद्रदनारायणच जाणे, अशा नानाप्रकारच्या मुद्यांच्या गोष्टीववर्यीं
त्यांच्या ग्रंर्ांत पुरावे सांपडत नाहींत, यास्तव मला असें वाटतें कीं, वराह डुकरीपासून ज्मला

म्हणून ग्रंर्ांत लेख आहे त ते सवष खोटे आहे त काय? अशा ववपररत गोष्टी ग्रंर्ांत सलद्रहतेवेळीं त्या
ग्रंर्कारास लाज कशी वाटली नाहीं?

जो०—वाहवा ! आणण तुम्हासाररखेच तसल्या ग्रंर्ावरून त्यांच्या मुलाबाळांचे पाय धऊ
ु न वपतात.
यावरून तुम्हाला लाज नाहीं म्हणावी, ककंवा त्यांना?

धों०—असो, तुमच्या मतें त्या अगधकार्याचें नांव वराह तरी कसें पडलें असावें बरें ?

जो०—कारण त्याचा स्वभाव व आचरण मोठें घाणेरडे असावें व तो श्जकडे जाई ततकडेस
रानडुकरासाररखी

मुसंडी

मारून

जयच

समळवी.

यावरून

महाप्रतापी

जे

द्रहरण्याक्

आणण

द्रहरण्यकश्यपु या उभयतांच्या मुलुखांतील क्त्रत्रयांनीं त्याचें नांव गधक्कारानें डुकर (वराह) पाडडलें ,

त्यामुळें, तो फार गचडला असावा आणण त्यानें या गोष्टीचा मनांत दांत धरून त्यांच्या मुलुखांत
वारं वार हल्ले करून तेर्ील सवष क्ेत्रवासी लोकांस पीडा दे ऊन अखेरीस त्यानें एका लढाईत

द्रहरण्याक्ास माररलें . यावरून सवष पथ्
ु र्ान) भर बाकीच्या सवष क्ेत्रपतींस दरारा पोंहचन
ू
ृ वी (द्रहंदस्
ते कांहीसे गडबडल्यासाररखे झाले; इतक्यांत वराह मरण पावला.

भाग ५
नारससांह, हहरण्यकश्यपु, प्रल्हाद, ववप्र, ववरोचन इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—वराह मेल्यावर द्ववज लोकांचा कोण अगधकारी झाला?
जो०—नसृ संह.

धों०—नसृ संह स्वभावानें कसा होता?

जो०—नसृ संहाचा स्वभाव लोभी, कृत्रत्रमी, कफतरु ी, कपटी, घातकी, तनदष य आणण क्रूर होता. तो
शरीरानें सदृढ असन
ू अततशय बलवान होता.
धों०—त्यानें काय काय केलें?
जो०—प्रर्म

त्यानें

द्रहरण्यकश्यपच्
ू या

वधाववर्यीं

ववचार

चालववला

व

आपणास

त्याला

माररल्यासशवाय त्याचें राज्य समळायाचें नाहीं असें त्याचे मनांत पक्केपणीं समजलें. हा त्याचा
दष्ु ट हे तु ससद्धीस जाण्याकररतां त्यानें गप्ु त रीतीनें बहुत द्रदवस प्रयत्न करून, एका आपल्या
द्ववज पंतोजीकडून द्रहरण्यकश्यपूच्या प्रल्हाद या नांवाच्या मल
ु ाच्या कोंवळ्या मनावर आपल्या
धमाांची मूलतत्त्वें ठसववल्यावरून प्रल्हादानें आपल्या हरहर या नांवाच्या कुळस्वामीची पूजा
करण्याची

वजष

केली.

नंतर

द्रहरण्यकश्यपन
ू ें

प्रल्हादाचें

भ्रष्ट

झालेलें

मन

पुन:

आपल्या

कुळस्वामीची पूजा करण्याकडेस वळवावें म्हणून नानातर्हे चे उपाय केले; तर्ावप नसृ संह हा
प्रल्हादास आंतून मदत करीत असल्यामुळें द्रहरण्यकश्यपूचे सवष प्रयत्न व्यर्ष गेले. शेवटी नसृ संहानें

त्या अज्ञानी मुलास अनेक र्ापा दे ऊन त्याचें मन इतकें भ्रष्ट केलें कीं, त्यानें आपल्या वपत्याचा
वध करावा म्हणून त्याचें मन वळववलें खरें , परं तु तें अघोर कमष करण्यास त्या मुलाची छाती

होईना; सबब नसृ संहानें संधी पाहून ताबुतांतील वाघांच्या सोंगासाररखे आपल्या सवष आंगास रं ग
दे ऊन तोंडांत मोठमोठाले खोटे दांत धरून लांब लांब केसांची दाढी लाववली आणण तो एक तर्हे चा
भयंकर ससंह बनला. हें सवष कृत्रत्रम छपववण्याकररतां नसृ संहानें भरजरीचें एक ऊंची लुगडें नेसून
गरतीसाररखा आपल्या तोंडावर लांबलचक पदर घेऊन मोठ्या र्ाटानें चमकत ठमकत त्या

मुलाच्या मदतीनें एके द्रदवशी त्याचे वपत्याच्या ववशाळ मंद्रदरांत खांबांची गद होती त्यांत जाऊन
लपून उभा राद्रहला. इतक्यांत द्रहरण्यकश्यपूनें सवष द्रदवसभर राज्यकारभार करून र्कल्यामुळें
संध्याकाळ झाल्याबरोबर आपल्या मद्रदरांत एकांती येऊन तनभषयपणानें स्वस्र् ववसांवा घेण्याच्या

इराद्यानें पलंगावर लोळत पडला न पडला, तोंच नसृ संहानें जलदी करून डोईवरचा लुगड्याचा पदर

कंबरे स गुंडाळून त्या लपलेल्या खांबांतून तनघून द्रहरण्यकश्यपूच्या आंगावर एकदम जाऊन पडला
आणण त्यानें आपल्या हातांतील वाघनखांनीं द्रहरण्यकश्यपूचें पोट फाडून त्याचा वध केल्याबरोबर

नसृ संहानें तेर्ील सवष द्ववजांसद्रहत रात्रीचा द्रदवस करून आपल्या मुलुखांत पळून गेला. इकडेंस
नसृ संहानें प्रल्हादास फसवून असें अघोर कमष केलेलें उघडकीस आल्यावरून क्त्रत्रयांनीं आयष लोकांस
मुळींच द्रदवज म्हणण्याचें सोडून त्यांस वववप्रय म्हणूं लागले व पुढें त्या वववप्रय शबदापासून त्यांचें
नांव ववप्र पडलें असावें. पढ
ु ें क्त्रत्रयांनीं नसृ संहास नारससंह म्हणजे ससंहाची बायको असें तनंद्य नांव
द्रदलें. शेवटीं द्रहरण्यकश्यपच्
ू या पत्र
ु ांतन
ू ककत्येकांनी तर नारससंहास धरून आणन
ू त्यास यर्ाश्स्र्त

शासन करावें म्हणन
ू दीघष प्रयत्न केला. परं तु नारससंहानें द्रहरण्यकश्यपच
ू ें राज्य घेण्याची मळ
ु ींच

आशा सोडून केवळ मल
ु ख
ु ास आणण श्जवास संभाळून पढ
ु ें कांहीं दस
ु री गडबड केल्यासशवाय मरण
पावला.

धों०—तर मग नारससंहाच्या अशा अघोर कमाषवरून त्याच्या नांवानें मागें पढ
ु ें कोणी त्याची छी: र्ू

करूं नये या भयास्तव ववप्र इततहासकत्याांनीं कांहीं काळ लोटल्यानंतर संधी पाहून नारससंहाववर्यीं
तो खांबापासून ज्मला वगररे नानातर्हे च्या लबाड्या कल्पून इततहासांत दाखल केल्या असाव्या,
असें ससद्ध होतें .

जो०—यांत कांहीं संशय नाहीं. कारण तो जर खाबांपासून ज्मला असेल असें म्हणावें , तर त्याची

कोणी तरी दस
ु र्यानें नाळ कापून तोंडांत दध
ु ाचा बोळा द्रदल्यासशवाय तो कसा वांचला असेल. नंतर
त्यास कोणी तरी दस
ु र्यानें दाईचें अर्वा वर दध
ू पाजल्यासशवाय तो लहानाचा मोठा कसा झाला
असेल ! कदागचत तसेंद्रह घडून आलें असेल म्हणावें , तर तेणेंकरून एकंदर जो सश्ृ ष्टक्रम चालत
आला आहे , त्यास बाध येतो. या गप्पाड्या ववप्र ग्रंर्कारांनीं नारससंहास एकदम लांकडाच्या

खांबांतून बाहे र काद्रढल्याबरोबर त्यास दस
ु री कोणाची मदत न दे तां आपल्या आपण इतका
शक्तीमान दाढी समशांचा ठोंबया केला कीं, ज्यानें लागलीच द्रहरण्यकश्यपस
ू मांडीवर घेऊन त्याचें

पोट नखानें फाडून त्याचा वध केला. अरे रे ! ! जो वपता आपल्या समजुतीप्रमाणें वपतध
ृ म मनीं
आणून केवळ शुद्ध ममतेनें आपल्या स्वपुत्राचें मन खर्या धमाषकडेस वळवावें म्हणून खटपट करीत
होता, त्यास त्या सवसाक् आद्रदनारायणाच्या अवतारानें असें दे हा्त शासन करावें काय ! असें

शासन अज्ञानी मनुष्याचा अवतारसुद्धां करणार नाहीं. तो आद्रदनारायणाचा अवतार असल्यामुळें

त्यानें त्या द्रहरण्यकश्यपूस दशषन दे तांच मी आद्रदनारायण आहें अशी त्याची खात्री करून, वपता व
पुत्र या उभयतांमध्यें सलोखा करून दे ण्याचें एकीकडेस टाकून त्याचा असा तनदष यपणानें वध केला,

हें मोठें आश्चयष होय. त्याच्यानें जर त्या द्रहरण्यकश्यपूची उपदे श करून खात्री करवली नाहीं तरी
तो सवाांचे बुद्धीचा दाता कशाचा? यावरून असें ससद्ध होतें कीं, नारससंहामध्यें या आपल्या

पुण्यांतील एका शेणपुंज्या रांडइ
े तकी अक्कल नव्हती; कारण कीं श्जनें , पहा, येर्ील एका

प्रततबह
ू त्यास
ृ स्पती म्हणववणार्या एका ववदवानास केवळ आपल्या गोड बोलण्याचा लळा लावन

आपला गुलाम करून टाककलें आहे . हल्लीं द्रहंदस्
ु तानांत अमेररकन आणण युरोवपयन समशनरींनीं
आपल्यांतील ककत्येक तरुणांस णिस्ती धमाषनुसारी केलें आहे त; परं तु त्यांनीं त्यांतन
ू एकाद्रह
तरुणाच्या वपत्याचा वध केला नाहीं, हें मोठें आश्चयष होय !

धों०—नारससंहाची अशी फश्जती झाल्यावर ववप्रांनीं प्रल्हादाचें राज्य घेण्याववर्यीं कांहीं प्रयत्न केले
ककंवा नाहीं?

जो०—ववप्रांनी प्रल्हादाचें राज्य यायावें या इराद्यानें अनेक तर्हे चे चोरून उपाय केले; परं तु ते सवष
व्यर्ष गेले. कारण, प्रल्हादाचे पढ
ु ें डोळे उघडून त्याच्या मनांत ववप्रांचें कपट द्रदसन
ू आलें . यावरून

प्रल्हादानें ववप्रांचा काडीमात्र ववश्वास न धरतां सवाांशीं वरकांती स्नेह ठे वन
ू , आपल्या राज्याची
नीट व्यवस्र्ा करून मरण पावला. नंतर त्याचप्रमाणें प्रल्हादाचा पत्र
ु ववरोचन यानें आपलें राज्य

संभाळून त्यास बळकटी आणन
ू मरण पावला. ववरोचनाचा पत्र
ु बळी हा मोठा पराक्रमी तनघाला.
त्यानें प्रर्म आपल्या आश्रयानें रहाणार्या लहान लहान क्ेत्रपतींस दष्ु ट दं गेखोरांच्या त्रासापासन
ू
सोडवन
ू त्यांजवर आपलें वचषस्व बसववलें . नंतर त्यानें आपलें राज्य उत्तरोत्तर वाढववण्याचा क्रम
चालववला. त्या वेळीं ववप्रांचा मुख्य अगधकारी वामन होता. त्यास तें सहन होईना. सबब बळीचें

राज्य एकदम लढून यायावें म्हणन चोरून मोठी फौज तयार करून एकाएकीं बळीच्या सरहद्दीवर
येऊन ठे पला. वामन अततशय लोभी, धाडस आणण हे केखोर होता.
भाग ६ वा

बळीराजा, जोतीबा, मर्हाठे , खांडोबा, महासुभा, नऊ खांडाांचा नयायी, भैरोबा, भराडी, सात

आश्रयीत, तळी भरणें, आहदतवाररास पववि मानणें , वामन, पक्ष घालणें, ववांघ्यावली, घट

बसववणें, बळीराजाचें मरण, सतत जाणें, आराधी लोक, सशलांगण, ताांदळ
ु ाांचा बळी, दस
ु रा बळीराजा

येण्याववषयीां भववष्य, बाणासुर, कुजागरी, वामनाचा मत्ृ यु, उपाध्ये, होळी, वीर काढणें , बळीप्रततपदा, भाऊबीज, इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—यावरून बळीराजानें काय केलें?

जो०—बळीराजानें आपल्या राज्यांतील एकंदर सवष सरदारांकडे व त्याच्या आश्रयानें रहाणार्या
क्ेत्रपतींकडे ताबडतोब सांडणीस्वार पाठववले, आणण त्या सवाांनीं दस
ु री कांहीं सबब न सांगतां
आपल्या सवष फौजा घेऊन त्याचे मदतीस यावें म्हणून सक्त ताकीद कफरववली.
धों०—या दे शांत बळीच्या ताबयांत मोठें क्ेत्र होतें?

जो०—या दे शांत बळीराजाच्या ताबयांत अनेक द्रठकाणीं अनेक क्ेत्रें होती; सशवाय त्याच्या ताबयांत
ससंव्हलद्वीपाचे आसपास ककत्येक बेटें होतीं; असा तकष तनघतो. कारण, तेर्ें बळी या नांवाचें एक
बेट सद्ध
ु ां आहे . या दे शांत दक्षक्णेंत कोल्हापुराचे पश्श्चमेस बळीच्या ताबयांत कोंकण व मावळांतील

कांहीं क्ेत्रें होतीं; त्यावर जोतीबा या नांवाचा अगधकारी होता. त्याचें राहण्याचें मुख्य द्रठकाण

कोल्हापूरच्या उत्तरे स रत्नागगरी म्हणून एक पवष आहे त्यावर होतें . त्याचप्रमाणें दक्षक्णेंत दस
ु रें

क्ेत्र बळीच्या ताबयांत होतें त्यास महाराष्र म्हणत असत व त्यांतील सवष क्ेत्रवासी लोकांस
महाराष्री म्हणत असत, त्याचा अपभ्रंश मराठे हा होय. तें महाराष्र क्ेत्र अततशय मोठें
असल्यामुळें बळीराजानें त्याचीं नऊ खंडें केलीं होतीं. यावरून त्या प्रत्येक खंडाच्या अगधकार्याचें

नांव खंडोबा पडलें होतें , असें सांपडतें व त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्याच्या हाताखालीं एक अर्वा
दोनही प्रधान असत. त्याचप्रमाणें दर एक खंडोबाचे हाताखालीं बहुत मल्ल असत, म्हणून त्यास
मलख
ू ान म्हणतात. त्यांपरकीं जेजोरीचा खंडोबा हा होता. तो आपल्या आसपासच्या क्ेत्रपतींच्या
ताबयांतील मल्लांच्या खोडी मोडून त्यांस ताळ्यावर आणीत असे; यास्तव त्याचें नांव मल्लअरी
पडलें आहे . त्याचाच अपभ्रंश मल्हारी हा होय. तो धमष्यायानें लढण्यामध्यें इतका अहं कार
बाळगीत असे कीं, त्यानें कधीं आपल्यास पाठ दाखववलेले शत्रव
ंू र वार केला नाहीं, म्हणन
ू त्याचें

नांव मारतोंड पडलें होतें. ज्याचा अपभ्रंश मातांड हा आहे . तसाच तो दीनांचा करवारी असे. तो
गाण्याचा मोठा र्ोकी असे; कारण त्यानें स्र्ावपलेला एक प्रससद्ध मल्हार राग आहे . तो इतका
उत्तम आहे कीं, त्याच्या आश्रयानें समय्या म्हणून जो मुसलमान लोकांमध्यें प्रससद्ध गायक होऊन
गेला त्यानें सुद्धां दस
ु रा एक मल्हार केला आहे . याखेरीज बळीराजानें महाराष्रात महासुभा आणण
नऊ खंडांचा ्यायी असे दोन मुख्य अगधकारी वसूल व ्याय करण्याचे कामांत नेमले होते.
त्यांचे हाताखाली दस
ु रे अनेक कामगार असत, असें आढळतें . हल्लीं त्या महासुभ्द्याचा अपभ्रंश
म्हसोबा झाला आहे . तो सवष पीकपाण्याची यर्ाकळीं तपासणी करून त्याप्रमाणें सूट तूट घालून

सवाांस आनंदांत ठे वीत असे. यामुळें हल्लीं मर्हाठ्यांत एक कूळ असें सांपडणार नाहीं कीं, ज्यांत
ते आपल्या सशवारांतील भलत्या एकाद्या दगडास महासुभ्द्याचे नांवानें शेंदरु ाचें मांजण करून

त्यास ऊद दाखवून त्याचें नांव घेतल्यासशवाय चाड्यावर मूठ ठे वणार नाहींत, शेतांत ववळा
घालणार नाहींत व खळ्यांतील राशीला अधोली लावणार नाहींत. तो बळीराजाचा सुभे करून वसूल
करण्याचा ककत्ता यवन लोकांनीं घेतला असावा, असा तकष तनघतो. कारण त्या काळीं यवन तर

काय, पण समसर दे शांतले अनेक ववदवान येर्े येऊन ज्ञान सशकून जात असत, असे पुरावे
सांपडतात. ततसरें असें कीं, अयोध्येजवळ काशीक्ेत्राचे आसपास कांहीं बळी राजाचे ताबयांत क्ेत्रें

होती, त्यांस दहावें खंड म्हणत असत. तेर्ील अगधकार्याचें नांव काळभररी होतें म्हणून सांपडतें .
त्याचप्रमाणे तो अगधकारी पूवीं कांहीं द्रदवस काशी शहराचा कोतवाल होता असेंही आढळतें . तो

गायनामध्यें इतका तनपूण होता कीं, त्यानें एक राग स्वतंत्र उत्प्न केला आहे . त्या भररव रागास
तानसेनासाररखे महा प्रख्यात गवयीसुद्धां नमूनच राद्रहले व त्यानें आपले कल्पनेनें एक डौर नांवाचें

वाद्य उत्प्न केलें. या डौर वाद्याची रचना इतकी ववलक्ण आहे कीं, त्याची तालसुरामध्यें
मद
ष य केल्यामुळें
ु क्ष्
ृ ं ग, तबला वगररे वाद्यें बरोबरी मुळींच करूं शकत नाहींत. मात्र त्याजकडेस दल
जसे तें प्रससद्धीस यावें तसें आलें नाहीं. त्याचे सेवकास भररवाडी म्हणत असत, ज्याचा अपभ्रंश
भराडी होय. यावरून बळीराजाचें राज्य या दे शांत आजपाल म्हणजे दशरर्ाचा बाप यासारख्या

इतर सवष क्ेत्रपतींपेक्ां फार मोठे होतें , म्हणूनच एकंदर सवष क्ेत्रपती त्याच्या धोरणानें वागत

असत; इतकेंच नव्हे , परं तु त्यांपरकी सात क्ेत्रपती तर बळीस करभार दे ऊन त्याचे आश्रयानें वागत

असत. यावरून त्याचें नांव सात आश्रयीत पडलें होतें म्हणून सांपडतें . सारांश, वर सलद्रहलेल्या सवष
कारणांवरून बळीराजाचें राज्य फार मोठें होतें ; व तो अततशय बलवान होता म्हणून त्याववर्यीं
एक जुनाट म्हणसुद्धा सांपडते. ती अशी कीं, “बळी तोच कान वपळी.” बळीराजा जेव्हां कांहीं

महत्त्वाचें काम आपल्या सरदारांस सोंपीत असे तेव्हां आपला दरबार भरवून तेर्ें तो एका
तबकांत भंडार व नारळ यांसद्रहत पानाचा ववडा मांडून म्हणत असे कीं, ज्यास हें काम करण्याची
द्रहम्मत असेल त्यानें हा ववडा उचलावा. यावरून तें काम शेवटास नेण्याची ज्यास द्रहंमत असे तो

हरहर (हरहर या शबदाचा अपभ्रंश हुराहुरा होय, असा तकष तनघतो. कारण, इंश्ग्लश लोकांत एक
अतत जन
ु ाट वद्रहवाट सांपडते ती अशी की, ते हुरा हुरा म्हटल्यासशवाय आनंदाची टाळी वपटीतच

नाहींत व त्यांचे सेनापती आपल्या फौजेस हुरा हुरा म्हटल्यासशवाय शत्रव
ंू र तट
ु ू न पडण्याला हुकूम
दे त नाहींत, असें कोठें कोठे त्यांच्या इततहासांत सांपडतें . “Hurrah Boys ! loose the saddle or win
the horse !”) महावीराची शपर् घेऊन त्यांतील भंडार कपाळीं लावून नारळासद्रहत तो पानाचा ववडा

उचलून आपल्या माथ्यावर ठे वून पदरांत घेई. त्या वीरास बळीराजा तें काम सोंपीत असे. नंतर
तो वीर बळीराजाची आज्ञा घेऊन आपल्या फौजेसद्रहत तळ उचलून शत्रव
ू र चालून जात असे.

यावरून त्या संस्काराचें नांव तळ उचलणें हें पडलें असावें. त्याचा अपभ्रंश “तळी उचलणें ” हा
होय. परं तु बळीच्या सवष महावीरांपरकीं भररोबा व जोतीबा व नऊ खंडोबा हे तर रयतेच्या

सुखाकररतां झटण्याची शर्ष करीत असत. याजकररतां एकंदर सवष मर्हाठ्यांनीं हरएक शुभकायष
सुरू करण्याचे पूवीं तळी उचलण्याचा संस्कार करण्याचें सोडलें नाहीं. त्यांनीं त्या संस्कारांत

बद्रहरोबास, जोतीबास व खंडोबास दे ववत मानून त्यांचीं नांवें सामील करून तळी उचलूं लागले. ती
येणेंप्रमाणें —“हरहर महादे व”; बद्रहरोबाचा अर्वा जोतीबाचा चांग भला; सदानंदाचा उदय आणण

मल्लुखान अहं कार. इतकेंच नाहीं, परं तु बळीराजा आपल्या सवष प्रजेसद्रहत हरहर महादे वाच्या

नांवानें आद्रदतवारास पववत्र पाळीत असे. यावरून हल्लींचे मर्हाठे म्हणजे मांग, महार, कुणबी,
आणण माळी इत्यादी लोक दर आद्रदतवारीं आपल्या घरांतील त्या कुळस्वामीच्या प्रततमेवर पाणी
घालून त्यास कोरड्या ओल्या भाकरीचा नरवेद्य दाखववल्यासशवाय ते आपल्या श्जभेवर पाण्याचा
र्ेंबसुद्धां ठे वीत नाहींत.

धों०—वामनानें बळीराजाच्या सरहद्दीवर येऊन ठे पल्यानंतर काय केलें?
जो०—वामन आपल्या सवष फौजेसद्रहत बळीच्या राज्यांत एकदम सशरून त्याचे रयतेस पीडा दे त
दे त बळीच्या मुख्य राजधानीजवळ येऊन सभडला. त्यावरून बळीनें आपल्या सवष दे शांवरच्या फौजा
हजर होण्याच्यापूवी, लाचार होऊन आपली खाजगी फौज मात्र बरोबर घेऊन वामनबरोबर लढाया

दे ण्याची सुरुवात केली, ती येणेंप्रमाणें —बळी भािपद वद्य प्रततपदे पासून वद्य अमावस्येपावेतों

दररोज वामनाशीं लढून संध्याकाळीं परत आपले महालांत आरामास येत असे. यावरून दो्ही

पक्ांतील जेवढे लोक त्या पंधरवड्यांत एकमेकांशीं लढतांना पडले, त्यांच्या मरणाच्या ततर्ी
ध्यानांत राद्रहल्या. सबब दरवर्ी भािपदमाशीं त्या त्या ततर्ीस पक् घालण्याची वद्रहवाट पडली
असावी, असा तकष तनघतो. नंतर अश्श्वन शद्ध
प्रततपदे पासून शुद्ध अष्टमीपावेतों बळीराजा
ु

वामनाबरोबर लढण्यांत इतका गुंतला कीं, त्यास दे हभान न राहातां तो आपल्या महालांत
आरामाससुद्धां आला नाहीं. इकडेस बळीराजाचे ववंध्यावली राणीनें आपल्या खोजे आरागध

सेवकांकडून एक खडडा खनवून त्यांत त्यांजकडून जळाऊ लाकडे टाकवून त्या खडड्याजवळ ती

आठ रात्री आणण आठ द्रदवस अ्न पाणी न घेतां पढ
ु ें एक पाण्याचा घट मात्र ठे वन
ू आपल्या
पतीस जय समळून वामनाची पीडा दरू व्हावी म्हणन
ू हरहर महावीराची प्रार्षना करीत घट्ट बसली
होती. इतक्यांत अश्श्वन शद्ध
ु अष्टमीस रात्रीं बळीराजा रणांत पडल्याची बातमी ततला येऊन

पोंहचतांच ततनें त्या खडड्यांतील लांकडांस आग लावन
ू त्यामध्यें उडी घालन
ू मरण पावली. त्या
द्रदवसापासन
ू सती जाण्याची वद्रहवाट पडली असावी असा तकष तनघतो. जेव्हा ती ववंध्यावली सती

आपल्या पतीच्या ववरहामळ
ु ें अग्नींत उडी टाकून मरण पावली, तेव्हां ततच्या सेवेंतील श्स्त्रया व
खोजे आराध्यांनीं आपल्या आंगावरचीं वस्त्रें फाडून जाळलीं; आणण त्यांनीं आपला ऊर बडवून

टाळ्या वपटून त्या खडड्याचे भोवतीं राणीच्या गुणाचा आठव करून मोठा शोक केला. तो
येणेंप्रमाणें —“माझे दयाळू राणीबाई ॥ तुझा डांगोरा गरजला ॥“ इत्यादी. ही द:ु खाची खपली

उचकटूं नये म्हणून ववप्रांतील तनदष य ग्रंर्कारांनीं मागाहून संधी पाहून त्या खडड्याचा होम बनवून
त्याववर्यीं अनेक दस
ु र्या लबाड्या कल्पून ग्रंर्ांत सलहून ठे ववल्या असाव्या. ततकडेस बळी
रणांगणी पडल्यावर बाणासुरानें वामनाशीं एक द्रदवसभर हासलशीं हाल दे ऊन मोठ्या तनकरानें

लढला. नंतर त्यानें अश्श्वन शुद्ध नवमीस रात्रीं आपली उरलेली फौज बरोबर घेऊन पळून गेला.
यामुळें वामन इतका बदमस्त झाला कीं, बळीराजाच्या मुख्य राजधानींत मळ
ु ींच कोणी पुरुर् नाहीं
अशी संधी पाहून, त्यानें आपल्याबरोबर सवष फौज घेऊन अश्श्वन शुद्ध दशमीस प्रात:काळीं त्या
शहरांत गेला; आणण त्यानें तेर्ील एकंदर सवष आंगणाचे सोनें लुटलें . त्याचा अपभ्रंश “सशलंगणांचें

सोनें लुद्रटलें” हा होय. आणण आपल्या घरीं ताबडतोब तनघून गेला. पुढें तो घरांत सशरते वेळीं
त्याच्या स्त्रीनें पूवी एक कणकीचा बळी र्ट्टे नें घरांत करून ठे ववला होता, त्यास ततनें आपल्या

दाराच्या ऊंबर्यावर ठे वून ती वामनास असें म्हणाली कीं, हा पहा बळी पुन:तुमच्याबरोबर युद्ध
करण्याकररतां आला आहे , यावरून वामनानें त्या कणकीच्या बळीस लार् मारून घरांत सशरला.

त्या द्रदवसापासून आजतागायत ववप्रांच्या ककत्येक कुळांत दरवर्ी अश्श्वनमाशीं ववजयादशमीस
त्यांच्या श्स्त्रयांनीं कणकीचा अर्वा तांदळ
ु ाचा बळी दाराच्या ऊंबर्याबाहे र करून ठे ववलेला असतो,
त्याचे उरावर डावा पाय दे ऊन ते आपट्याच्या काडीनें त्याचें पोट फोडडतात; नंतर त्यास उल्लंघून

घरांत सशरतात, अशी वद्रहवाट सांपडते. त्याचप्रमाणे बाणासुराचे लोक अश्श्वन शुद्ध दशमीस रात्रीं
आपल्या घरोघर गेले, तेव्हां त्यांच्या श्स्त्रयांनीं पुढें दस
ु रा बळी येऊन दे वाचें राज्य स्र्ापील,

याववर्यीं भववष्य जाणन
ू त्यांनीं आपल्या उं बर्यांत उभ्द्या राहून त्यांस ओंवाळून अशा म्हणाल्या

कीं, “इडा पीडा (द्ववजांचा अगधकार) जावो आणण बळीचें राज्य येवो.” त्या द्रदवसापासून
आजद्रदवसपयांत शेकडों वर्ाांचीं वर्ें लोटली, तर्ावप बळीच्या राज्यांतील ककत्येक भागांमध्यें क्त्रीय

वंशांच्या श्स्त्रयांनीं दरवर्ी अश्श्वन शुद्ध दशमीस संध्याकाळीं आपापल्या पतीस व पुत्रास ओवाळून

पुढें येणार्या बळीचें राज्य यावें म्हणून इश्च्छण्याचें अद्याप सोडडलें नाहीं. यावरून तो येणारा
बळी राजा ककती उत्तम असेल ! ध्य तो बळी राजा आणण ध्य ही राजतनष्ठा ! नाहीं तर

आतांचे सोंवळे द्रहंद ू लोक, इंश्ग्लश लोकांनीं मेहेरबान होऊन आपल्यास मोठमोठे हुद्दे द्यावे म्हणून
ते राणीच्या वाढद्रदवशीं भरसभें त त्यांच्या बढतीववर्यीं मोठमोठालीं व्याख्यानें दे तात आणण
त्यांचवे वरुद्ध वतषणक
ू वतषमानपत्रांत अगर साहश्जक बोलण्यांत दाखववतात.

धों०—बरें , ते बळीराजानें बोलावलेले सरदार मळ
ु ींच त्याचें मदतीस आले नाहींत काय?

जो०—मागाहून ते ककत्येक लहानसहान क्ेत्रपतींसद्रहत आपापल्या फौजा घेऊन अश्श्वन शद्ध
ु
चतद
ु ष शीस बाणासरु ास येऊन समळतांच बळीच्या राज्यांतील एकंदर सवष ववप्रांनीं आपले जीव घेऊन

वामनाकडेस पळून गेले. यावरून वामनास इतकी पांचांची धारण पडली कीं, त्यानें आपल्या एकंदर
सवष ववप्रांस जमा करून पुढें बाणासुरापासून आपला बचाव कसा करून यायावा म्हणून अश्श्वन
शुद्ध पौणणषमेस (ज्यास कुजागरी अर्वा कोजागरी परणणषमा म्हणतात.) सवष रात्रभर जागर करून
आपल्या

दे वांपुढें

प्रसादरूप

फांसे

टाकीत

बसला.

नंतर

त्यानें

दस
ु रे

द्रदवशीं

आपल्या

बायकामुलांसद्रहत सवष फौज बरोबर घेऊन आपल्या मुलुखाच्या हद्दीवर येऊन बाणासुराची वाट
पहात बसला.

धों०—नंतर बाणासुरानें काय केलें?

जो०—नंतर बाणासुरानें वामनावर एकदम हल्ला करून त्याचा अगदीं मोड करून त्याजवळचें सवष

लुटून घेतलें . नंतर त्यास त्यांच्या सवष लोकांसद्रहत प्रर्मत: त्यानें आपल्या मुलुखांतून जरजर
करून द्रहमालयपवषतावर हांकलून द्रदलें. नंतर त्यानें त्या पवषताच्या पायर्ीं तळ दे ऊन वामनास

दाण्यास इतका महाग केला कीं, त्याचे बहुतेक लोक केवळ उपासानें मरूं लागले. यास्तव
वामनाचा अवतार त्या काळजीनें तेर्ेच संपला, म्हणजे वामन मरण पावला. त्यावरून बाणासुराचे
लोकांस मोठा आनंद होऊन ते असें म्हणाले कीं, वामन ही ववप्रांपरकीं एक मोठी उपागध होती, ती

नाहींशी झाल्यानें आपली पीडा दरू झाली, तेव्हांपासून ववप्रांस उपाध्ये म्हणण्याची वद्रहवाट पडली

असावी, असा तकष तनघतो. पुढें त्या उपाध्यांनीं आपापल्या त्रबर्हाडीं एकंदर सवष आपल्या रणांत

पडलेल्या आप्तांच्या नावांनें गचता (ज्यास हल्लीं होळी म्हणतात) पेटवून त्यांच्या उत्तरकक्रया
केल्या, कारण त्यांच्यामध्यें पूवीपासून मेल्या मनुष्याचे धडास जाळण्याची वद्रहवाट सांपडते.
त्याचप्रमाणें तेर्ील सवष बाणासुरासद्रहत क्त्रत्रयांनीं आपापल्या रणांत पडलेल्या आप्तांच्या नांवानें

फालगून वद्य प्रततपदे स वीर बनून हातातं नागव्या तरवारी घेऊन मोठ्या आनंदानें नाचन
ू त्यांस

मान द्रदला. कारण क्त्रत्रय लोकांत मेल्या मनुष्याचे धडास पुरण्याची बहुत द्रदवसांपासून वद्रहवाट
सांपडते. शेवटीं बाणासरु ानें अखेरीस त्या उपाध्यांचे रक्णाकररतां कांहीं लोक तेर्ें ठे वन
ू बाकी सवष

सरदारांस बरोबर घेऊन आपल्या मुख्य राजधानींत येऊन जो काय आनंद केला, तो सवष येर्ें वणूष
गेल्यास ग्रंर्ववस्तार फार होईल; या भयास्तव त्यांतील सारांश (मात्र दे तों.) त्यानें आपल्या सवष

धनाची मोजदाद करून अश्श्वन वद्य त्रयोदशीस त्याची पूजा केली व त्यानें वद्य चतुदषशीस
आणण वद्य अमावास्येस आपल्या सवष सरदांरांस उत्तम प्रकारचें खाणें दे ऊन मौजा मारल्या. नंतर

काततषक शुद्ध प्रततपदे स आपल्या ककत्येक सरदारांस त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें दे णग्या दे ऊन त्यांस
आपापल्या मुलुखीं जाऊन कामावर हजर राहण्याचा हुकूम द्रदला. यावरून येर्ील एकंदर सवष
अबालवद्ध
ु द्ववततयेस आपापल्या बांधवांस
ृ श्स्त्रयांस जो काय आनंद झाला कीं, त्यांनीं काततषक शद्ध
यर्ाशश्क्त भोजन घालन
ू तप्ृ त केल्यानंतर त्यांनीं त्यांस ओंवाळून “इडा पीडा जावो आणण बळीचें

राज्य येवो” अशी त्या येणार्या बळीची आठवण द्रदली. त्या वेळेपासन
ू आजद्रदवसपावेतों दरवर्ी

द्रदपवाळींत भाऊबीजेस क्त्रत्रयांच्या क्या आपापल्या बांधवांस येणार्या बळीच्या आठवणीसशवाय
दस
ु रा आसशवाषद दे त नाहींत; परं तु उपाध्यांचे कुळांत अशा तर्हे ची आठवण दे ण्याची वद्रहवाट
मळ
ु ींच सांपडत नाहीं.

धों०—तर मग आद्रदनारायणानें बळीस पाताळीं घालण्याकररतां वामनाचा अवतार घेतला. त्या
वामनानें सभकार्याचें सोंग घेऊन बळीराजास फसवन
ू , त्यापासून तीन पाउलें पथ्
ृ वी मागून घेतली.
नंतर त्यानें सभकार्याचें सोंग टाकून इतका मोठा अगडबंब मनुष्य बनला कीं, त्यानें एकंदर सवष
पथ्
ृ वी आणण आकाश आपल्या दो्ही पाउलांत आटवून बळीराजास ववचारलें कीं आतां मीं ततसरें

पाऊल कोठें ठे वावें? नंतर बळीराजानें लाचार होऊन त्या अगडबंबयास असें उत्तर द्रदलें कीं, तूं
आतां आपलें ततसरें पाऊल माझ्या मस्तकावर ठे व. असें म्हणतांच त्या बंबयानें बळीराजाच्या

मस्तकावर आपलें ततसरें पाऊल ठे वून बळीस पाताळीं घालून आपला करार पुरा करून घेतला,
असें त्याचे उपाध्यांनी भागवत वगररे इततहासांत सलहून ठे ववलें आहे , तें सवष तुमच्या या
हकीकतीवरून खोटें आहे असें ससद्ध होतें . तर याववर्यीं तुमचा काय असभप्राय आहे तो कळूं द्या.
जो०—आतां यावरून तूंच ववचार करून पहा कीं, जेव्हां त्या बंबयानें आपल्या दोन पावलांत एकंदर
सवष पथ्
ृ वी आणण आकाश आटववलें , तेव्हां त्या बंबयाचा पद्रहल्या पावलाखालीं ककत्येक गावें

चें गरून लयास गेलीं असतींल, नाहीं बरें ? दस
ु रें असें कीं, त्या बंबयानें जेव्हां आपलें दस
ु रें पाऊल

आकाशांत ठे ववतेवेळीं तेर्ें अततशय दाटी झाल्यामुळे ककत्येक तार्यांचा एकमेकांवर आदळून चरु ाडा
झाला असेल कीं नाहीं बरें ! ततसरें असें कीं, त्या बंबयानें आपल्या दस
ु र्या पावलांत जर सवष
आकाश आटववलें तर त्याचें कंबरे पासून वरचें धड कोठें राद्रहलें असावें ? कारण मनुष्याचें दस
ु रें

पाऊल फार झालें तर त्याच्या बेंबटापयांत ऊंच आकाशांत पोहचूं शकतें . यावरून त्या बंबयाचे
कंबरे पासून त्याच्या मस्तकापयांत आकाश उरलें असेल, त्यांत अर्वा त्या बंबयानें आपल्याच
माथ्यावर आपलें ततसरें पाऊल ठे वून आपला करार पुरा करून घेण्याचें एकककडेस ठे वून त्यानें

केवळ दगेबाजी करून आपलें ततसरें पाऊल बळीराजाच्या मस्तकावर ठे वून त्याला पाताळीं घातलें ,
हें कसें?

धों०—काय तो बंबया आद्रदनारायणाचा अवतार ना? आणण त्याच्यानें अशी ढळढळीत दगलबाजी
कशी करवली? अशा लबाडास आद्रदनारायणाचा अवतार म्हणणार्या इततहासकत्याांस गध:क्कार
असो. कारण त्यांच्याच लेखांवरून वामन हा कपटी, घातकी आणण कृतयान होता; असें ससद्ध होतें ,
कीं ज्यानें आपल्या दात्यास कपटानें पाताळीं घातलें.

जो०—चवर्ें असें कीं, त्या बंबयाचें डोकें जेव्हां आकाशापलीकडेस स्वगाषत ऊंच गेलें असेल, तेव्हां
त्यास तेर्न
ू बळीस फारच मोठ्यानें ओरडून ववचारावें लागलें असेल कीं, आतां माझ्या दोन
पावलांतच एकंदर सवष पथ्
ृ वी आणण आकाश आटलें , यास्तव आतां मीं माझें ततसरें पाऊल कोठें

ठे वन
आपली कबल
आणण
ू
ु ायत परु ी करून यायावी? कारण आकाशांतील त्या बंबयाचें मख
ु
पथ्
ृ वीवरील बळीराजा यांमध्यें अनंत कोसांचें अंतर पडलें असेल; आणण त्यापरकीं रसशयन, फ्रेंच,

इंश्ग्लश आणण अमेररकन वगररे लोकांपरकीं एकाद्रह मनष्ु यास त्या भार्णापरकीं एक शबदसद्ध
ु ां ऎकंू

गेला नाहीं, हें कसें? व त्याचप्रमाणें पथ्
ृ वीवरील मानव बळीराजानें त्या बंबयास उत्तर द्रदलें कीं, तंू
आपलें ततसरें पाऊल माझ्या मस्तकावर ठे व. हें तरी त्या बंबयास कसें ऎकंू गेलें असेल? कारण,
बळी कांहीं त्यासाररखा ववगचत्र प्राणी बनला नव्हता. पाचवें असें कीं, त्या बंबयाच्या भारानें ही
पथ्
ृ वी रसातळास गेली नाहीं, हें मोठें आश्चयष होय.

धों०—नाहीं तर आपण हे द्रदवस कोठून पाद्रहले असते बरें ? त्या बंबयानें काय काय खाऊन आपला

जीव वांचववला असेल? अहो, तो बंबया मेला असेल तेव्हां त्याच्या त्या अगडबंब मढ्यास
स्मशानांत नेण्याकररतां चौघे खांदेकरी तरी कोठून समळाले असतील? कदागचत त्यास जागच्या

जागींच लाकडें रचन
ू जाळलें असेल म्हणावें , तर त्यास जाळण्यापुरतीं लाकडें ककंवा गोंवर्या तरी
कोठून समळाल्या असतील? बरें तसल्या मढ्यास जाळण्यापुरतीं लांकडें समळालीं नसतील म्हणावें

तर त्याचा जागचे जागींच कोल्ह्याकुरयांनीं खाऊन भंडारा केला असेल काय? सारांश, भागवत
वगररे सवष ग्रंर्ांवरून जर सदरीं सलद्रहलेल्या शंकांचें तनवारण होत नाहीं, तर उपाध्यांनीं मागाहून
संधीं पाहून एकंदर सवष मूळच्या दं तकर्ांवरून हे सवष ग्रंर् केले असावेत असें ससद्ध होतें .

जो०—बाबा ! तूं तें भागवत एक वेळ वाचन
ू पहा, म्हणजे तुला त्यापेक्ां इसापनीतत बरी वाटूं
लागेल.

भाग ७ वा
ब्रह्मा, ताडपिावर सलहहण्याची चाल, जादम
ू ांि, सांस्कृताचें मूळ, आटक नदीचे पलीकडेस

जाण्याची बांदी. पूवी घोडीां वगैरे जनावरें ब्राह्मण लोक खात होते, भेट, राक्षस, यज्ञ, बाणासुराचें

मरण, परवारी, सत
ु ाचे पाष्टीचें गचनह, बीजमांि, माहार, शूद्र, कुळकणी, कुळां बी, कुणबीण, शूद्राांचा

दवेष, सोंवळें , धमाशास्ि, मनू, भट पांतोजीचें सशक्षण, मोठा भयांकर पररणाम, प्रजापतीचें मरण,
ब्राह्मण इत्याहदकाांववषयीां.

धों०—वामन मेल्यामागें उपाध्यांचा कोण अगधकारी झाला?
जो०—याप्रसंगीं र्ोर कुलीन अगधकारी नेमण्याची सवड झाली नाहीं, सबब ब्रम्हा या नांवाचा एक
पटाईत कारकून होता, तोच सवष राज्यकारभार चालवूं लागला. तो मोठा कल्पनेबाज व जशी वेळ

पडेल तसें वागून आपला मतलब साधणारा होता. त्याच्या बोलण्याचा काडीमात्र ववश्वास नसे,
म्हणून त्यास चार तोंडांचा ब्रंम्ह्या म्हणण्याचा प्रचार पडला असावा. सारांश, तो अततशय दक्,
हट्टी, धत
ू ,ष धाडस आणण तनदष य होता.

धों०—ब्रम्ह्यानें प्रर्म काय काय केलें?
जो०—ब्रम्ह्यानें प्रर्म ताडपत्रांवर णखळ्यानें उकरून सलद्रहण्याची युक्ती काढून व त्यास जे कांहीं

इराणी जादम
ू ंत्र व ज्या कांहीं भाकड दं तकर्ा पाठ होत्या त्यांपरकीं ककत्येक गोष्टी त्यांत सामील
करून त्या सवाांचें त्यानें त्यावेळच्या सवषकृत (ज्याचा अपभ्रंश संस्कृत) चालू भार्ेंत, आतांच्या

फारशी बयतीसाररखीं लहान लहान कवनें करून त्या सवाांचा सार ताडपत्रांवर द्रटपून ठे ववला. पुढें
त्याची फार प्रशंसा वाढली आणण तें णेंकरून ब्रम्ह्याच्या मुखापासून त्या कादं बर्यासद्रहत जादम
ू ंत्र
ववद्या तनघाली म्हणून म्हणण्याची वद्रहवाट पडली असावी. इतक्यांत उपाध्ये लोक उपासानें मरूं

लागले, यामुळें ते इराणांत परत माघारे चोरून छपून पळून जाऊं लागले; तेव्हा त्यानें आटक
नदीस अर्वा समुिास कोणी उल्लंघून पलीकडेस जाऊं नये म्हणून तलाख घालून बंदोबस्त केला.
धों०—त्यांनीं मग त्या झाडींत काय काय खाऊन आपले जीव वांचववले?

जो०—त्यांनीं मग तेर्ील झाडांचीं फळें , पानें , जसमनींतील कंदमुळें व जंगलांतील अनेक तर्हे चे
पशुपक्ी तर काय, पण ककत्येकांनीं अखेरीस आपल्या बसत्या घोड्यांचासुद्धां वध करून त्यांस
भाजन
ू खाऊन आपले जीव वांचववले. यामुळें त्यांजवरचे रक्क त्यांस भ्रष्ट म्हणंू लागले. पढ
ु ें

रक्क शबदाचा अपभ्रंश राक्स आणण भ्रष्ट या शबदाचा अपभ्रंश भट झाला. नंतर त्या भटांनीं
अशा अडचणींत पडल्यामळ
ु ें नानातर्हे च्या प्राणीमात्रांचें मांस खाल्लें व त्याची त्यांस लाज वाटूं

लागल्यामळ
ु ें त्यांनीं तें खाण्याची बंदी करण्याचे प्रयत्न केले असतील खरे ; परं तु त्यांतन
ू ककत्येक

भटांस मांस खाण्याची रुची लागलेली संवय सट
ु े ना. त्यांनीं कांहीं काळानंतर संधी पाहून त्या नीच
कमाषचा दोर् छपववण्याकररतां पशंच
ू ा वध करून त्याचें मांस खाण्यामध्यें अगाध पण्
ु य आहे म्हणन
ू
त्या पशंच
ू े वधास पशय
ू ज्ञ, अश्वमेध वगररे प्रततश्ष्ठत नांवें दे ऊन ती ग्रंर्ीं दाखल केलीं.
धों०—नंतर ब्रम्ह्यानें काय केलें?

जो०—पुढें बळी राजाचा पुत्र बाणासूर मरतांच त्याच्या एकंदर सवष राज्यांत कोणी मुख्य अगधकारी

नसल्यामुळें, श्जकडे पहावें ततकडे बेबंद होऊन होऊन जो तो आपापल्या घरचा राजा होऊन

ऎर्ाआरामांत गुंतला. अशी संधी पाहून ह्यानें आपल्याबरोबर त्या सवष बुभुक्षक्त भट पररवारांस

(ज्याचा अपभ्रंश हल्लीं “पररवारी” होय) घेऊन त्यानें राक्सांवर (रक्कांवर) एकाएकीं रात्री घाला
घालून त्यांचा अगदीं मोड केला. नंतर त्यानें बाणासुराच्या राज्यांत सशरण्याचे पूवी असा ववचार

केला कीं, पुढें कदागचत न जाणों आपल्यावर एकादें संकट येऊन आपली सवाांची दाणादाण

झाल्यास पुन:आपण आपल्या पररवारांतील एकमेकांनीं एकमेकांस ओळखन
ू काद्रढतां यावें , म्हणून
ब्रम्ह्यानें एकंदर सव आपल्या पररवारी लोकांच्या गळ्यांत एक एक पांढर्या सुताच्या पाष्टीचें

जातीसूचक गच्ह, म्हणजे ज्यास हल्लीं ब्रम्हसूत्र म्हणतात, तें घालून व त्या प्रत्येकास एक
जातीबोधक बीजमंत्र, म्हणजे ज्यास हल्लीं गायत्री म्हणतात, ती सशकवन
ू पढ
ु ें त्यांजवर कसाही

प्रसंग गज
ु रला, तर्ावप त्यांनीं तो मंत्र क्त्रत्रयांस सांगंू नये म्हणन
ू तलाख मारून टाककली. यावरून
भट लोक आपापल्या पररवारांतील एकमेकांस एकमेक सहज ओळखन
ू काढूं लागले.
धों०—यानंतर ब्रम्ह्यानें काय केलें?

जो०—नंतर ब्रम्ह्यानें त्या आपल्या सवष पररवारी भटांस बरोबर घेऊन बाणासरु ाच्या राज्यांत सशरला
आणण त्यानें त्यांतील ककत्येक लहानमोठ्या सरदारांचा मोड करून बहुतेक क्ेत्र आपल्या हस्तगत
करून घेतांच त्यांपरकी रणांगणीं कंबरा बांधन
ू लढणार्या महाअरी (हल्लींचा ज्याचा अपभ्रंश महार
होय) क्त्रत्रयांसशवाय जे लोक त्याच्या तावडींत सांपडले होते तेवढ्यांचें मात्र त्यानें सवष हरण करून

त्या सवाांस केवळ सत्तेच्या मदानें क्ूि लोक (ज्याचा अपभ्रंश शूि होय) मानून आपले दास केले.
त्यांतून ककत्येकांस आपल्या लोकांच्या घरोघर सेवाचाकर्या करण्याकररतां वांटून द्रदलें . बाकी

राद्रहलेल्या काम करून घेऊन, त्यांचे पोटापुरतें अ्न दे ण्याची वद्रहवाट घातली. यावरून त्या
कामगाराचें नांव कुळे करणी पडलें (ज्याचा अपभ्रंश कुळकणी होय). त्याचप्रमाणें त्या शूि कुळांची

नांवें कुळवाडी अशीं पडलीं (ज्याचा अपभ्रंश कुळं बी अर्वा कुणबी होय) व त्या दास कुणबयांच्या
श्स्त्रयांस नेहमी शेतींपरु तें काम नसल्यामळ
ु े कधीं कधीं कारणपरत्वें भटांच्या घरीं सेवाचाकर्या

करावयास जावें लागत असे; यास्तव कुणबीण आणण दासी या दोन शबदांमध्यें तीळमात्र भेद
द्रदसून येत नाहीं. वर सलद्रहलेल्या मूळ आधारावरून पुढें एकंदर सवष भट उत्तरोत्तर मदांध होत

जाऊन शूिांस ककती नीच मानूं लागले कीं, त्याववर्यीं सवष हकीकत सलहूं गेल्यास त्याचा एक
स्वतंत्र ग्रंर् होईल, या भयास्तव त्यापरकीं कांहीं कांहीं सांप्रत मुद्दे आढळतात, ते र्ोडक्यांत येर्े
सलद्रहतों. ते येणेप्रमाणें :—हल्लींचे भट (मग ते झाडणार्या मांगा-महारासाररखे अक्रशू्य कां
असेनात) उपाशीं मरूं लागल्यामुळे जीं नाहीं तीं नीच कमें आचरून पापपुण्याचा ववगधतनर्ेध न

मातनतां अज्ञानी शूिांस फसववण्यास काडीमात्र मागेपुढें पाहात नाहींत. शेवटीं त्यांचा कोठें उपाय
चालेनासा झाला म्हणजे ते शूिांचे दारोदार धमाषच्या समर्ानें दोम दोम करून आपलीं कशी तरी

पोटें जाळतात; परं तु शूिाचे चाकर होऊन त्यांच्या शेतांत गरु ें सांभाळून त्यांच्या गोठ्यांतील शेण

वाहून शेणखईंत नेऊन टाकण्यास, नांगर, कुळव, मोटा आणण गाड्या हांकण्यास, खांदणी, खरु पणी
आणण कोळपणी करण्यास, सोनखताच्या पाट्या डोईवर वाहून झाडांस खतववण्यास, कडबयाच्या
आळाशा वाहून गंजी रचण्यास, रात्रीं हातांत काठ्या घेऊन शेतांची राखण करण्यास व त्यांचे

शेतांतील धा्याचीं व भाजीपाल्याचीं ओझीं वाहून त्यांच्या घरीं नेऊन टाकण्यास लाजतात. ते
शूिांचे घरीं चाकरीस राहून त्यांचीं घोडीं खाजवून त्यांच्या घोड्यांपुढें धांवण्यास, त्यांचे जोडे
बगलेंत मारून सांभाळण्यास, त्यांच्या घरांतील झाडलोट करून त्यांचीं उष्टीं काढून खरकटीं मांडीं

घांसण्यास, त्यांच्या घरांतील समया घांसून द्रदवे लावण्यास व त्यांच्या घरीं गचखलमाती वाहून
त्रबगार्यांचें काम करण्यास लाजतात. त्याचप्रमाणें भटणी शूिांच्या चाकररणी होऊन त्यांच्या
श्स्त्रयांस उटणी लावून त्यांस नाहूं घालून त्यांचे केंस ववंचरण्यास, त्यांच्या घरांतील झाडलोट
करून त्यांच्या श्स्त्रयांचे त्रबछाने करून त्यांचे पाय चेपण्यास व त्यांच्या श्स्त्रयांचीं लग
ु डीं धऊ
ु न
त्यांचे जोडे सांभाळण्यास लाजतात. पढ
ु ें जेव्हां ते महाअरी आपल्या शि
ू बांधवांस भटांच्या

हातांतन
ू सोडवावें म्हणन
ू भटांवर हमेशा हल्ले करूं लागले, तेव्हां एकंदर सवष भट, शि
ू ांचा इतका
द्वेर् करूं लागले कीं ते शि
ू सशवलेलें अ्नसद्ध
ु ां खाईनासे झाले. व त्याच द्वेर्ावरून हल्लींचे भट
शि
ू सशवलेलें अ्न तर काय; पण ते शि
ू सशवलेलें पाणीसद्ध
ु ा पीत नाहींत. त्यांनीं आपणांस कोणी

शि
ू ांनीं सशवंू नये याजकररतां सोवळें होण्याची चाल पाडली. पढ
ु ें ककत्येक शि
ू िोही भट ग्रंर्कारांनीं,

जनाची तर नाहीं, पण मनाची सुद्धां काडीमात्र लाज न धररतां संधी पाहून त्या सोंवळ्याचें इतकें
महत्त्व वाढववलें कीं, सोंवळ्या भटास एकादे शूिाचा स्पशष झाला असतांसुद्धां तो वास्तववक
अपववत्र होतो, म्हणून त्यांनीं धमषशास्त्रासारखीं अनेक अपववत्र पुस्तकें करून ठे ववलीं आहे त; व
कांहीं कालानंतर शूिांस आपल्या पूवींच्या श्रेष्ठत्वाची आठवण झाल्यास ते कधीं तरी आपल्या
उरावर नाचण्यास कमी करणार नाहींत, या भयास्तव शूिांस मुळींच कोणी ज्ञान सशकवूं नये
म्हणून भटांनी बंदी करून तप्ृ त झाले, इतकेंच नाहीं परं तु त्यांनीं त्यांपक
र ीं कोणी परमार्षसंबंधी
ग्रंर् वाचीत असल्यास त्यांतील एक शबदसुद्धां शूिांचे कांनीं पडूं नये असा प्रततबंध करून टाककला.

याववर्यीं मनुसंद्रहतें त दाखलेही सांपडतात. त्या आधारावरून हल्लींचे सोवळे भट तसलें अपववत्र
पुस्तक शूिांचे समक् वाचीत नाहींत. आतां जरी णिस्ती म्हणववणार्या इंग्रज सरकारच्या धाकानें

ववद्याखात्यांतील पोटार्ी भटपंतोजीच्यानें शूिांस आम्ही सलद्रहणें सशकववणार नाहीं, असें उघड

तोंडानें म्हणवत नाहीं, तर्ावप त्यांच्यानें आपल्या पूवज
ष ांच्या लबाड्या उघडकीस आणून शूिांस
त्यांववर्यीं खरा समज दे ऊन आपलें महत्त्व कमी करून घेववत नाहीं. सबब ते शूिांचे मुलांस

केवळ कामापुरतें व्यावहाररक ज्ञानसुद्धां न सशकववतां ते त्यांच्या मनांत अनेक तर्हे ची अपुरतीं
दे शासभमानाचीं खोटीं तत्वे मात्र भरवून त्यांस पक्के इंश्ग्लश राज्यभक्त, करून अखेरीस त्यांस

सशवाजीसाररख्या धमषभोळ्या, अज्ञानी, शूि राजानें आपला दे श म्लें च्छापासून सोडवून गाईब्राह्मणांचें कसें पालन केलें , याववर्यीं अनेक हुलर्ापा दे ऊन त्यांस पोकळ स्वधमाषसभमानी करून
सोडडतात. यामुळें शूि समाजाचे मानाप्रमाणें ते मोठालीं जोखमीचीं कामें करण्यास लायक ववद्वान

होत नाहींत. एकंदर सव खात्यांत भटांची गद होऊन ते शूिांवर इतक्या सफाईनें जुलम कररतात

कीं, त्याववर्यीं यर्ासांग हकीगत सलहूं गेल्यास, कलकत्त्यांतील नीळ वपकववणार्या इंश्ग्लश
लोकांचे जल
ु म
ू ‘खंडींत नवाटकेंसद्ध
ु ां भरणार नाहींत’. आतां चहुकडे भटांच्या हातांत (नांवाला मात्र

टोपीवाले) सत्ता असल्यामुळें ते गरीब व अज्ञानी शूि रयतेचें तर काय, पण ते सरकारचें सुद्धां
अतनवायष नुकसान करीत आले आहे त व ते यापुढेंही सरकारचें नुकसान करणार नाहींत असें
कोणाच्यानें म्हणवणार नाहीं. याववर्यीं आमच्या शहाण्या सरकारास माद्रहती असून तें , आंधळ्याचें

सोंग घेऊन केवळ भटांच्या खांद्यावर हात ठे वून त्यांच्या धोरणानें वागतें . यास्तव ह्यापासून
अखेरीस मोठा भयंकर पररणाम होईल यांत ततळमात्र संशय नाहीं. सारांश, ब्रम्ह्यानें येर्ील
मूळच्या क्ेत्रवासी लोकांस दास केल्यानंतर तो गवाषनें इतका फुगला होता कीं, महाअरींनीं त्याचें

नांव र्ट्टे नें “प्रजापती” पाडडलें होतें असा तकष तनघतो. परं तु ब्रम्हा मेल्यावर आयष लोकांच्या
मळ
ू च्या भट नांवाचा लोप होत जाऊन त्यांचें नांव ब्राह्मण पडलें .
भाग ८ वा
परशुराम, मातव
ृ ध, एकवीस स्वार्या, दै त्य, खांडरे ावानें रावणाच्या आश्रय केला, नऊखांडाची

जाणाई, सात आसरा, महाराांच्या गळयाांतील काळा दोरा, अततशूद अांत्येज, माांग, चाांडाळ, महारास

ग्जवांतच पायाांमध्यें दडपणें , ब्राह्मणाांत पाट लावण्याची बांदी, क्षत्रिय अभाकाांचा वध, परभु, रामोशी,
ग्जनगर वगैरे लोक, परशुरामाचा पराभव झाल्यामुळें त्यानें आपला जीव हदला आणण गचरां जीव
परशुराम यास आमांिण इत्याहदकाांववषयीां.

धों०—प्रजापतत मेल्यावर ब्राह्मणांचा अगधकारी कोण झाला?
जो०—परशरु ाम.

धों०—परशरु ाम स्वभावानें कसा होता?

जो०—परशरु ाम स्वभावानें पंड
ु , साहसी, नष्ट, तनदष य, मख
ू ष आणण अधम होता. तो आपल्या ज्म
दे णार्या रे णुकेचें शीर उडववण्यास काडीमात्र भ्द्याला नाहीं. तो शरररानें फार बळकट असून मोठा
ततरं दाज असे.

धों०—त्याच्या अमलांत काय झालें?
जो०—प्रजापतत मरतांच बाकीच्या उरलेल्या महाअरींनीं ब्राह्मणांच्या हातीं सांपडलेल्या आपल्या
बांधवांस ब्राह्मणांच्या दास्यत्वापासून सोडववण्यासाठी परशुरामाशीं एकवीस वेळां इतके तनकरानें

लढाया केल्या कीं, त्यांचें अखेरीस द्वरती म्हणून नांव पडलें व त्या शबदाचा पुढें अपभ्रंश ‘दर त्य’

झाला. जेव्हां परशुरामानें एकंदर सवष महाअरींचा मोड केला, तेव्हां त्यांतून ककत्येक महाववरांनीं
तनराश होऊन, आपल्या स्नेह्यांच्या मुलुखांत जाऊन आपले शेवटचे द्रदवस काद्रढले. म्हणजे
जेजुरीच्या खंडरे ावानें जसा रावणाचा आश्रय केला, त्याचप्रमाणें नऊ खंडाचे ्यायी व सात आश्रय

या सवाांनीं तळकोंकणांत जाऊन तेर्ें छपून आपले शेवटचे द्रदवस काद्रढले. त्यावरून ब्राह्मणांनीं

केवळ गधक्कारानें नऊ खंडांचा जो ्यायी त्याचें स्त्रीवाचक तनंद्य नांव नऊ खणची जाणाई व

सात आश्रयांचें नांव सातीअसरा पाडडलें . बाकी जेवढे महाअरी परशुरामानें रणांगणीं करदी केले

तेवढ्यांपासून परशुरामानें, त्यांनीं कधीं पुन:ब्राह्मणांवर कंबरा बांधूं नयेत म्हणून कक्रयाभाक
घेऊन, एकंदर सवाांच्या गळ्यांत एक एक काळ्या सुताचे दोर्याचें गच्ह (त्याचप्रमाणें भराड्याचे
पुंगीस व वायायाचे भंडारीस काळा दोरा आहे तो पहा.) घालून, त्यांचा, त्यांचे शूि बांधवांनींसुद्धां

त्यांना स्पशष करूं नये म्हणून प्रततबंध केला. नंतर परशुरामानें त्या महाअरी क्त्रत्रयांस, अततशूि,
महार, अंत्येज, मांग आणण चांडाळ म्हणण्याचा प्रचार घालून, त्यांस इयकी पीडा दे ण्याची वद्रहवाट

घातली कीं, ततला या जगांत दस
ु री तोडच सांपडणें नाहीं. उदाहरण: या तनदष यानें महार, मांग
लोकांचा सड
ू उगववण्याच्या हे तन
ू ें आपल्या लोकांचे मोठमोठे इमारतींच्या पायामध्यें ककत्येक
मांगांस त्यांचे श्स्त्रयांसह उभे करून, त्यांचे केववलवाणी ओरडण्याची कोणास दया येईल

याजकररतां त्यांचे तोंडांत तेल व शेंदरू ओतन
ू त्यांस श्जवंतच त्या पायामध्यें दडपण्याची वद्रहवाट

घातली व ती अतत क्रूर चाल मस
ु लमानांचें जसजसें प्राबल्य होत चाललें तसतशी आपोआप बंद
झाली. परं तु इकडे महाअरींशीं लढतां लढतां परशरु ामाचे इतके लोक मारले गेले की, ब्राह्मणांपेक्ा
ब्राह्मण ववधवांचा भरणा अगधक वाढला व त्याची नीट रीतीनें कशी व्यवस्र्ा ठे वावी याची मोठी

पंचाईत येऊन पडली. शेवटीं ब्राह्मण श्स्त्रयांचा पुनवववाह अगदींच बंद केला, तेव्हां र्ोडेसें लागीं
लागल्यासारखें झालें. परशुराम आपले ब्राह्मण लोकांचे वधामुळें इतका वपसाळला कीं, त्यानें

बाणासुराच्या एकंदर सवष राज्यांतील क्त्रत्रयांच्या बीजाचा समूळच नाश करावा, म्हणून शेवटीं त्या
महाअरी क्त्रत्रयांच्या तनरागश्रत गरोदर ववधवा श्स्त्रया, ज्या इतर अनेक भूमींच्या ठायीं आपले जीव

घेऊन लपून राद्रहल्या होत्या, त्यांच्या पोटीं पुढें ज्मणार्या अभषकांचा ज्म झाल्याबरोबर वध

करावा म्हणून परशुरामानें त्यांस पकडून आणण्याचा झपाटा चालववला. त्या झपाट्यांतून मोठ्या
दर वयोगानें वांचलेल्या अभषकांपासून उत्प्न झालेलीं कांहीं कुळे हल्ली परभू लोकांचे समाजांत
सांपडतात. त्याचप्रमाणें परशुरामाच्या धम
ु ाळींत रामोशी, श्जनगर, तुंबडीवाले व कंु भार वगररे

जातीचे लोक असावेत. कारण ककत्येक रीतीभातींमध्ये त्यांचा शूिांशीं मेळ समळतो. सारांश,
द्रहरण्याक्ापासून बळी राजाच्या पुत्राचा (बाणासुराची क्या उर्ा ही कृष्णाच्या प्रद्युम्न नांवाच्या

मुलास द्रदली होती.) तनवांश होईतोंपयांत एकंदर सवष त्या कुळाचा नीर काढून त्याच्या लोकांची

अशी राखरांगोळी करून त्यांस धळ
ु ीस समळववलें . यावरून ब्राह्मण लोक जादवू वद्येंत मोठे प्रवीण
आहे त म्हणून बाकी सवष अज्ञानी क्ेत्रपतींच्या मनावर वजन बसून, ते ब्राह्मणांच्या मंत्रांस

अततशय सभऊं लागले खरे ; परं तु इकडे परशुरामाच्या मूखप
ष णामुळें त्यांच्या धम
ु ाळींत ब्राह्मणांचा
फार क्य झाला. यामुळें एकंदर सवष ब्राह्मण लोक त्याच्या नांवानें हाकल्या मारावयास कोठें

लागले, कोठें नाहीं तों इतक्यांत येर्ील एका क्ेत्रपतीच्या रामचंि या नावांच्या मुलानें परशुरामाचें

धनुष्य जनक राजाचे घरीं भरसभें त भंग केल्यामुळें परशुरामानें ती चरु स मनांत धरून, रामचंि
आपल्या घरी जानकीस घेऊन जात आहे

अशी संधी साधन
रामचंिास रस्त्यांत गांठून
ू

त्याजबरोबर यद्ध
ु केलें. त्यामध्यें परशरु ामाचा मोड झाल्यामळ
ु ें तो इतका खजील झाला कीं, त्यानें

आपल्या सवष राज्याचा त्याग करून आपल्या कुटुंबासहवतषमान र्ोडेसे लोक बरोबर घेऊन
तळकोंकणांत जाऊन राद्रहला. तेर्ें अखेरीस त्यास त्याच्या पूवीं केलेल्या एकंदर सवष दष्ु ट कमाषचा

पश्चाताप झाल्यामुळें त्यानें आपला जीव कोठें व कधीं व कसा द्रदला, याचा कोणास शोध लागूं
द्रदला नाहीं.

धों०—परशुराम हा आद्रदनारायणाचा अवतार आहे , तो गचरं जीव आहे , त्याला मरणच नाहीं, असें

सवष ब्राह्मण आपल्या ग्रंर्ांच्या आधारावरून बोलतात आणण आपण तर म्हणतां परशुरामानें जीव
द्रदला, हें कसें?

जो०—दोन वर्ाांपव
ू ी मी सशवाजीच्या पवाड्यांत (अभंग—अतत महारर्ी क्त्रत्रयाचा बाळ ॥ यवनाचा

काळ त्रेतायग
ु ी ॥१॥ स्वभावें तो शरू रणीं सभडणार ॥ लढे अतनवार दे शासाठीं ॥२॥ परशरु ामाशीं
झोंबे महाबळी ॥ एकवीस वेळीं लागोपा ॥३॥ अशा महावीरा म्हणे महाअरी ॥ धाके र्रर्री

द्ववजसत
ू ॥४॥ बोधी सशऊं नका मोड झाल्यावर ॥ म्हणा महाआरी मांग त्यास ॥५॥ सभत्रा सड
ू
घेई श्जंककल्या शत्रच
ू ा ॥ पत
ू कृतयानाचा सपष जरसा ॥६॥ गचरं जीव आहे आण पाचारूतन ॥ पहा

तपासूनी जोतीपुढें ॥७॥) पद्रहल्या अभंगांत “सवष ब्राह्मणांनीं आपल्या परशुरामास पाचारून आणून
त्याच्या साक्ीतनशीं माझ्यासमक् हल्लींच्या मांगमहारांचे पूवज
ष परशुरामाशीं एकवीस वेळां लढणारे

महाअरी क्त्रत्रय होते ककंवा नाहीं, म्हणून पदरांत माप यायावे”, याववर्यींची ब्राह्मणांस सूचना
द्रदली;

आतां

त्यांनीं

परशुरामास

पाचारून

आणणलें

नाहीं.

यावरून

परशुराम

हा

खरोखर

आद्रदनारायणाचा अवतार असून गचरं जीव असता तर ब्राह्मणांनीं कधींच त्यास धड
ुं ू न आणून माझी
तर काय, पण एकंदर सवष जगांतील णिश्स्त व महमदी लोकांचीही खात्री करून त्यांचे

समजुतीप्रमाणें सवष म्लें छ लोकांचें बंड आपल्या मंत्रववद्येच्या सामथ्याषनें मोडण्यास कधीं मागें पुढें
पाद्रहलें नसतें .

धों०—माझ्या मतें आपण स्वत: पुन: एकदां परशुरामास बोलावून पहा. तो खरोखरी श्जवंत

असल्यास तुमच्या बोलावण्यानें खगचत येईल. कारण हल्लींचे ब्राह्मण जरी आपल्यास ककतीही

‘ववववधज्ञानी’ झालों आहोंत असें म्हणवोत, तर्ावप ते परशुरामाच्या मतें भ्रष्टच म्हटले पाद्रहजेत.
याजववर्यीं प्रमाण,—आतांशा ककत्येकांनीं शास्त्रववगधपूवक
ष
कारलीं

खाण्याचा गधक्कार करून

शास्त्रतनवर्द्ध माळ्यांचीं गाजरें खाण्याचा झपाटा चोरून चालववला आहे .
जो०—बरें , तसें कां होईना.
गचरं जीव परशरु ाम उफष आद्रदनारायणाचा अवतार यास —
मुक्काम सवषत्र ठायीं,
अरे दादा परशरु ामा, तंू ब्राह्मणांच्या ग्रंर्ांवरून गचरं जीव आहे स. तंू कडू कां होईना, परं तु

ववगधपूवक
ष कारलीं खाण्याचा गधक्कार केला नाहींस. तुला पद्रहल्यासाररखे कोळ्यांच्या मढ्यापासून

दस
ु रे नवीन ब्राह्मण उत्प्न करावे लागणार नाहींत. कारण हल्लीं येर्ें तूं जे मढ्यापासून उत्प्न

केलेले ब्राह्मण त्यांपरकीं ककत्येक ब्राम्हण ‘ववववधज्ञानी’ बनून बसले आहे त, त्यांना कांहीं अगधक
ज्ञानसुद्धां दे ण्याची तुला करूरी पडणार नाहीं. फक्त तूं येर्ें ये आणण त्यांनीं शूिांचीं गाजरें

खाल्ल्याबद्दल त्यांस चांिायण प्रायश्श्चत दे ऊन त्यांच्याकडून तुझ्या वेदमंत्रजादच्ू या सामथ्याांनें

पद्रहल्यासारखें कांहीं चमत्कार इंश्ग्लश, फ्रेंच वगररे लोकांस करून दाखीव म्हणजे झालें . तूं असा
तोंड चक
ु वून पळत कफरूं नको. तूं या नोटीशीच्या तारखेपासून सहा मद्रह्यांचे आंत येऊन हजर
झाल्यास, मी तर काय; पण एकंदर सवष जगांतील लोक तल
ु ा तंू सवषसाक् आद्रदनारायणाचा

अवतार खास आहे स म्हणन
ू मान दे तील व तंू तसें न केल्यास येर्ील महारमांग आमच्या
म्हसोबाच्या पाठीस लपन
ू बसलेल्या तझ्
ु या ववववधज्ञानी म्हणववणार्या ब्राह्मण बच्चांस ओढून

आणन
त्यांची फटफजीती करण्यास कधीं कमी करणार नाहींत. आणण तेणेंकरून त्यांच्या
ू
तण
ु तण्
ु याची तार तट
ु ू न त्यांच्या झोळींत दगड पडल्यानें त्यांस ववश्वासमत्रासाररखें उपाशी मरूं
लागल्यामळ
ु ें कुरयाचें फरें (अर्वा पानशेंगा) खाण्याचा प्रसंग आणंू नको.

तारीख १ ली, माहे आगस्ट

आपला खरे पणा पहाणारा,

सन १८७२ इसवी, पुणें,

जोतीराव गोववांदराव फुले.

जुना गंज, घर नं. ५२७.

भाग ९ वा
वेदमांि, जादच
ू ें वजन, मूठ मारणें , दे व्हारे घुमववणें , जप, चार वेद, ब्रह्मघोळ, नारदशाई,

नवीन ग्रांर्, शूद्राांस ज्ञान दे ण्याची बांदी, भागवत व मनुसांहहता याांचा असांगतपणा इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—तुम्हीं खट
ुं ीस नांगर बराच लावला बरें ! तुमच्या म्हणण्याप्रमाणें परशुराम मेला व त्याची

मातीस माती समळाली, असें कां होईना. परं तु बाकीच्या सवष क्ेत्रपतींच्या मनावर ब्राह्मणांच्या
मंत्रांचें वजन कसें बसलें ? हें कळंू द्या.

जो०—कारण त्या काळीं यद्ध
ु ामध्यें ब्राह्मण लोक हर एक शस्त्रांवर तंत्रववगध करून त्यास अस्त्रांची

योग्यता आणणल्यासशवाय शत्रव
ंू र त्यांचा उपयोग करीत नसत. त्यांनीं जेव्हां अशा नानातर्हे च्या

चेष्टा करून बाणासरु ाच्या रयतेसद्रहत त्याच्या राज्यकुळाची अशी राखरांगोळी केली; तेव्हां सहजच
बाकी सवष दे वभोळ्या क्ेत्रपतींच्या मनावर ब्राह्मणांच्या ववद्येची धाश्स्त बसली. यास उदाहरण—

भग
ृ ु नामक ऋर्ीनें जेव्हां ववष्णूच्या छातीवर लार् मारली, तेव्हां ववष्णु (त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणें

आद्रदनारायण) ऋर्ीच्या पायांस श्रम झाले असतील याजकररतां चोळूं लागला. आतां यांतील
भावार्ष शुद्ध आपमतलबी आहे . तो असा कीं, ज्या अर्ी साक्ात आद्रदनारायण जो ववष्णू त्यानें

ब्राह्मणाचे लार्ेस सहन करून त्याचे पाय दात्रबले, त्या अर्ी आम्ही जे शूि (त्यांच्या

म्हणण्याप्रमाणें क्ूि प्राणी) त्यांनीं आपले, ब्राह्मण लार्ाबुक्क्या दे ऊन, प्राण जरी घेऊं लागले,
तरी हूं की चूं करूं नये.
धों०—तर मग आतांच्या हलकट लोकांजवळ जी कांहीं जादम
ू ंत्रववद्या आहे ती तरी त्यांनी कोठून
घेतली असावी?

जो०—हल्लींच्या लोकांजवळ जी कांहीं मठ
ू मारण्याची, मोद्रहनी घालण्याची बंगाली जादम
ू ंत्रववद्या

आहे , ती केवळ वेदांतील जादम
ू ंत्रववद्येपासन
ू त्यांनीं घेतली नसावी असें कोणच्यानें म्हणवणार

नाहीं. कारण, आतां जरी ततच्यामध्यें अततशय फेरफार होऊन बराच अपभ्रंश झाला आहे , तर्ावप
ततच्यांतील बहुतेक मंत्रांत आणण यंत्रांत ॐ नमो, ओं नम:, ओं र्हीं, र्हीं न: वगररे वेदमंत्रांतील
वाक्यांचा बराच भरणा सांपडतो. यावरून ब्राह्मणांच्या मूळ पव
ष ांनीं या दे शांत येऊन बंगाल्यांत
ू ज

प्रर्म वस्ती केल्यानंतर त्यांची जादम
ू ंत्रववद्या येर्न
ू चहूंकदे पसरली गेल्यामुळें ततचें नांव बंगाली
ववद्या पडलें असावें. इतकेंच नव्हे , परं तु आयाांचे पूवज
ष आतांच्या आडाणी लोकांसाररखे दे व्हारा
घुमववणारे सुद्धां होते. कारण पूवी त्यांजमध्यें दे व्हारा घुमववणार्या लोकांस ब्राह्मण म्हणत असत
व ते सोमरस या नांवाची दारू वपऊन ततच्या तारे मध्यें बडबड करून आम्हांबरोबर दे व बोलतो
म्हणून इतर अज्ञानी लोकांस फसवीत होते, असें त्यांच्याच (ककत्येक युरोवपयन ग्रंर्कारांची मतें

आहे त.) वेदावरून ससद्ध होतें व त्याच आधारावरून हल्लीं अशा सुधारलेल्या काळात आतांचे
ब्राह्मण भट आपलीं पोटे 6 जाळण्याकररतां जप, अनुष्ठानें , जादम
ू ंत्रववगध करून अज्ञानी माळ्यां

कुणबयांस गंडे घालून फसववतात. तर्ावप त्या बापुड्या दद
ु ै वी हतभाग्यांस त्या ढोंगी गारुड्यांचें

कपट शोधन
ू काढण्यास फुरसतच होत नाहीं. कारण, सवष द्रदवसभर आपल्या शेतीत खपून
आपल्या मुलाबाळांचें पोर्ण करून सरकारची पट्टी पुरी कररतां कररतां त्यांच्या नाकास नळ येतात.

धों०—तर मग ब्रम्ह्याच्या मुखापासून चार वेद स्वयंभू तनघाले म्हणून ककत्येक ब्राह्मण मोठी
शखी करून जातात, याला बाध येतो.

जो०—हें सवष खोटें आहे . कारण त्यांचे बोलणें जर खरें मानावे तर ब्रह्मा मेल्यानंतर ब्राह्मणांतील
ककत्येक ब्रह्मऋर्ींनीं अर्वा दे वऋर्ींनीं केलेलीं सूक्ते ब्रम्ह्याच्या तोंडांतून तनघालेल्या वेदात कशीं

आढळतात? त्याचप्रमाणें चार वेदांची रचना एकाच कत्याांनें एकाच काळीं केली म्हणून ससद्ध होत
नाहीं; असें ककत्येक युरोवपयन परोपकारी ग्रंर्कारांनीं ससद्ध करून दाखववलें आहे .
धों०—भटांनीं हा ब्रह्मघोळ केला तरी केव्हां?

जो०—ब्रह्मा मेल्यानंतर ककत्येक ब्रम्हऋर्ींनीं ब्रम्ह्याच्या लेखाची तीन भेद म्हणजे वेद केले व पुढें
त्या तीन वेदांत अनेक ब्रम्हऋर्ींनीं अनेक तर्हे चे फेरफार करून त्यांस ज्या कांहीं पव
ू ीच्या भाकड

दं तकर्ा माद्रहत होत्या, त्यांचीं त्यांनीं त्याच मासल्याचीं कवनें करून त्यांचा एक नवीन चवर्ा
वेद केला. इतक्यांत परशुरामानें बाणासुराच्या रयतेस असें धळ
ु ीत समळववल्यामुळें सहजच
ब्राह्मणांच्या

वेदमंत्रजादच
ू ें

वजन

इतर

सवष

क्ेत्रपतींच्या

मनावर

बसलें ,

ही

संधी

पाहून
नारदासारख्या बायकांतील पावली-कम-आठ भाऊजीनें रामचंि आणण रावण, कृष्ण आणण कंस व
कौरव आणण पांडव या सवष दे वभोळ्या क्ेत्रपतींच्या घरोघर रात्रंद्रदवस खेट्या घालून त्यांच्या
बायकापोरांसमोर कधीं कधीं आपल्या ववण्याची तुणतुण तार वाजवून व कधीं त्यांच्यापुढें र्यर्य

नाचतां टाळ्या वपटून त्यांस वरकांती ज्ञान उपदे श करण्याचा भाव दाखवन
ू आंतन
ू एकमेकांस
एकमेकांच्या लांड्यालबाड्या सांगन
ू त्या सवाांचे आपापसांत तंटे लावन
ू एकंदर सवष ब्राह्मण लोकांस

तनवेध केल्यामुळें ब्राह्मण ग्रंर्कारांनीं तेवढ्या का**** सवष लोकांची नजर चक
ु वन
ू , आपली सवष
वेदमंत्रजाद ू व तत्संबंधीं भाकड दं तकर्ा होत्या तेवढ्यांशीं सरासरी मेळ घालन
ू त्यांनीं अनेक

स्मत्ृ या, संद्रहता, शास्त्रे, परु ाणें वगररे भारे चे भारे नवीन ग्रंर् घरांतल्या घरात बनवन
ू त्या सवाांत
शि
ू ांवर ब्राह्मण लोकांचें वचषस्व स्र्ापन
ू त्यांनीं आपल्या वडडलोपाश्जषत सशपाईगगरीच्या मागाांत

कांटी ठोकून मोठा धासमषकपणाचा डौल घातला. हें सवष ब्रम्हकपट पुढें कधीं शूिांच्या ध्यानांत येऊं
नये या भयास्तव, अर्वा त्या ग्रंर्ांत पाद्रहजेल तसे फेरफार कररतां यावेत म्हणून त्यांनीं शूि
वगररे पाताळीं घातलेल्या लोकांस मुळींच कोणी ज्ञान दे ऊं नये, असे अनुसंद्रहतेसाररख्या अपववत्र
ग्रंर्ांत फारच मजबूत लेख करून ठे ववले आहे त.
धों०—भागवत त्याच वेळेस केलें असावे काय?

जो०—भागवत त्याच वेळेस केलें असतें तर सवाांच्या मागून झालेल्या अजुन
ष ाच्या ज्मेजय
नांवाच्या पणतूची हकीकत त्यामध्यें कधींच आली नसती.

धों०—तुमचें म्हणणें रास्त आहे . कारण त्याच भागवतामध्यें अनेक पुरातन मन:-कश्ल्पत भाकड
दं तकर्ा अशा आढळतात कीं, त्यापेक्ां इसापनीतत हजार वांट्यानें बरी म्हणवेल. ततच्यामध्यें
मुलांचीं मनें भ्रष्ट होण्याजोगी एकसुद्धां गोष्ट आढळत नाहीं.

जो०—त्याचप्रमाणें मनुसंद्रहता ही भागवताचे मागून केली असावी म्हणून शाबीत करतां येतें.
धों०—काय? मनुसंद्रहता भागवताचे मागून केली असावी ! असें कसें होईल?

जो०—कारण भागवतांतील वसशष्ठानें , मीं खन
ू केला नाहीं, म्हणून सुदामन राजासमोर शपर्

घेतल्याची उपमा मनूनें आपल्या ग्रंर्ाच्या ८ व्या अध्यायाच्या ११० श्लोकांत कशी घेतली?
त्याचप्रमाणें , ववश्वासमत्रानें ववपश्त्तकाळीं कुरयाचें फरें खाल्ल्याववर्यीं त्याच ग्रंर्ाच्या १० व्या
अध्यायामध्यें १०८ श्लोकांत कशी उपमा घेतली? याखेरीज त्याच पुस्तकांत अनेक ववरुद्ध गोष्टी
सांपडतात.
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दस
ु रे बळीराजे, ब्राह्मणधमााची फजीती, शांकराचायााचें कृत्रिम, नाग्स्तक मत, तनदा यपणा,

प्राकृत ग्रांर्कार, कमा आणण ज्ञानमागा, बाजीराव, मुसलमानाांचा दवेष आणण अमेररकन व स्कॉच
उपदे शकाांनीां ब्राह्मणाांचा कृत्रिमरूपी कोट फोडला इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—आतां

मात्र

सशकस्त

झाली.

कारण

आपण

सशवाजीच्या

पवाड्याच्या

प्रस्तावनेंत

सलद्रहल्याप्रमाणें साफ ससद्ध होतें कीं, चार घरच्या चार ब्राह्मण ग्रंर्कार पोरी समळून त्या
घरांतल्या घरकंु डांत बराच लटक्यामुटक्यांचा खेळ खेळल्या.

जो०—परं तु पुढें जेव्हां तो एक दीनांचा करवारी, महापववत्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बळीराजा या
जगांत उत्प्न झाला, तेव्हां त्यानें जो आपला सवाांचा उत्प्नकताष व सवाांचा महावपता, त्याचे
हे तु मनीं धरून त्यानें आपणा सवाांस द्रदलेल्या सत्यमय पववत्र ज्ञानाचा व अगधकाराचा सवाांस

सारखा उपभोग घेतां यावा, यास्तव त्यानें एकंदर सवष भटांसारख्या कृत्रत्रमी, दष्ु ट आणण मतलबी

फांसेपारध्यांच्या दास्यत्वापासन
ू आपल्या दीन व दब
ु ळ्या आणण गांजलेल्या बांधवांस सोडवन
ू

दे वाचें राज्य स्र्ापन करण्याची सरु वात करून त्यानें आपल्या वडील बायांचें कांहींसें भववष्य़ पण
ू ष
केलेंसें वाटतें . अरे , जेर्े समस्टर टॉमस पे्सासाररख्या मोठमोठ्या ववद्वानांच्या पव
ष ांनीं या
ू ज
बळीराजाचे अंकीत होऊन आपल्या मागच्या सवष इडापीडा दरू करून सुखी झाले. परं तु अखेरीस

जेव्हा त्या बळीराजास चार दष्ु ट लोकांनीं सळ
ु ावर दे वववलें तेव्हां एकंदर सवष यरु ोपखंडांत मोठी
ढवळाढवळ होऊन कोट्यावधी लोक त्याचे मतानुयायी झाले व ते आपल्या उत्प्नकत्याषच्या
नेमाप्रमाणें या जगांत त्याचें च तनवळ राज्य स्र्ापावे म्हणून रात्रंद्रदवस झटूं लागले. अशा
संधानांत एकंदर सवष या दे शात र्ोडीशी स्वस्र्ता झाल्याबरोबर येर्ील ककत्येक बुवद्धमान बळींनीं
त्या

घरकंु ड्यांतील

सांख्यमुतनसारख्या

पोरीसोरींच्या

ववचारी

लटक्यामुटक्या

सत्पुरुर्ांनीं

खेळाची

ब्राह्मणांच्या

बरीच

दाणादाण

वेदमंत्रजादवू वगधप्रमाणें

केली.

म्हणजे

दे व्हारा

घुमवून

गुराढोरांचा वध करून ढवरे व पालेजत्रांच्या तनसमत्ताने गोमांस खाणार्या, गववषष्ट, दांसभक,

मतलबी, अनाचारी इत्याद्रद दग
ु ण
ुष ांनीं भरलेल्या अशा ब्राह्मणांनीं केलेल्या एकंदर सवष चेटकांनीं

भरलेल्या ग्रंर्ांच्या मुखावर तेल काजळाचें माखाण करूम बहुतेक ब्राह्मणांस शुद्धीवर आणून
त्यांस आपले धमाषनुसारी केलें . परं तु त्यांतन
ू ककत्येक उरलेले कुतकी ब्राह्मण करनाटकांत पळून
गेल्यानंतर त्या लोकांमध्यें शंकराचायष नामें करून एक तर्हे ची तरकट ववद्या जाणणारा महापंडडत

उत्प्न झाला. त्यानें आपल्या ब्राह्मणजातीच्या दष्ु ट कमाषची सवष द्रठकाणीं फश्जती व तनंदा होऊं
लागली व बुद्धधमाषचा प्रसार होत चालला, हें पाहून त्यास सहन होईना. त्यानें आपल्या लोकांचा
उदरतनवाषहाचा रोजगार ठीक चालेना म्हणून ज्या दष्ु ट कमाषवरून आपल्या वेदांसद्रहत सवष ग्रंर्ांचा
बौदध लोकांनीं गध:क्कार व पराभव केला होता, त्यापरकीं गौमांस खाणें व दारू वपणें मात्र बंद

करून एकंदर आपल्या सवष ग्रंर्ांत फेरफार करून त्या सवाांस मजबुती येण्याकररतां एक नवीन

नाश्स्तक मत उपश्स्र्त केलें; त्यास हल्लीं वेदांत अर्वा ज्ञानमागष म्हणतात. नंतर त्यानें
सशवसलंगांची स्र्ापना करून या दे शांत जे तूकष येऊन राद्रहले होते त्यांस द्रहंद ु लोकांतील क्त्रत्रय

लोकांत सरते करून घेऊन त्यांच्या मदतीनें , मुसलमान लोकांप्रमाणें तरवारीनें , बुद्ध लोकांचा
पराभव करून पुन: त्यानें त्या आपल्या उरलेल्या जादम
ू ंत्रववद्येचें आणण भागवतांतील भाकड
दं तकर्ेचें वजन अज्ञानी शूिांच्या मनांवर बसववलें . या शंकराचायाषच्या धम
ु ाळींत त्याच्या लोकांनीं

ककत्येक बुद्धधमी लोकांस तेल्याच्या घाण्यांत वपळून माररलें आणण त्यांचे बहुतेक उत्तम उत्तम
ग्रंर् जाळून टाककले. फक्त त्यापरकीं अमरकोश मात्र त्यांनीं आपल्या उपयोगाकररतां ठे वन
ू घेतला.
पढ
ु ें जेव्हां त्या शंकराचायाषचे द्रदवाभीत सशष्य आराध्यासारखे द्रदवसा मशाली पेटवन
ू पालखींत

बसन
ू चहूंकडे ववठ्ठल सव
ु ाससनीसाररखे सोंवळे चाव करून नाचत कफरूं लागले, तेव्हां मक
ु ंु दराज,
ज्ञानेश्वर वगररे रामदासासाररखे अनेक ‘पावलीचे पंधरा आणण आधोलीचे सोळा’ ब्राह्मण ग्रंर्कार
होऊन व्यर्ष वायां गेले. परं तु त्यांतन
ू एकानें ही आपण शि
ू ांच्या गळ्यांतील दास्यत्वाच्या पट्टय
् ाला

बोटसद्ध
ु ां लावन
ू दाखववलें नाहीं. कारण त्यांस त्यांच्या एकंदर सवष उरलेल्या दष्ु ट कमाांचा उघड

रीतीनें त्याग करण्याचें धरयष होईना. सबब त्या सवष दष्ु ट कमाषस कमषमागष आणण नाश्स्तक मतास

ज्ञानमागष असे तनरतनराळे दोन भेद करून त्यांववर्यीं त्यांनीं अनेक भारे चे भारे पोकळ प्राकृत ग्रंर्

करून आपल्या मतलबी जातीस, अज्ञानी शूिांस लुटून खाऊं द्रदलें . परं तु पुढें जेव्हां तनत्यश: रात्रीं
जी नाहीं तीं लाजीरवाणीं दष्ु टकमे आचरून लागलीच दस
ु रे द्रदवशीं फक्त आपल्या उत्प्नकत्याषस
मात्र भजणार्या मुसलमानाचें , सव्वा प्रहर द्रदवस येईपावेतों, तोंड न पहावे म्हणून सोवळें

पाळणार्या ववटाळशा रावबाजीच्या मजलशीच्या अखेरीस आद्रदभररव रागाच्या आरं भीं एकंदर सवष
ब्राह्मणांच्या तुणतुण्याची तार तुटून, इंग्रज बाहदराचा बाकटा चहूंकडे फडकंू लागला, तेव्हां बहुतेक
त्या बळीराजाचे मतानुयायी अमेररकन व स्कॉच उपदे शकांनीं त्या त्या सरकारची काडीमात्र परवा
न कररतां या दे शांत येऊन त्यानें एकंदर जो सत्य उपदे श केला होता, त्या सवाांचा एकदर सवष

कृत्रत्रसम दष्ु ट ब्राह्मणांस आधार दाखवून त्यांनीं ककत्येक शूिांस ब्राह्मणांच्या कपटरूप दास्यापासून

मुक्त करून शूिांच्या गळ्यांतील दास्यत्वाचा पट्टा तोडून ब्राह्मणांच्या ग्रंर्ांच्या तोंडावर फेंकून

द्रदला. तेव्हां बहुतेक ब्राह्मण आपल्या मनांत खोंचन
ू खास समजले कीं, आतां मात्र हे उपदे शक
आपला कृत्रत्रमी धनीपणा बाकीच्या शूिांवर त्रबलकूल राहूं दे णार नाहींत. या भयास्तव बळीराजाचे
मतानुयायी उपदे शकांची आणण अज्ञानी शूिांची तनवळ गांठ पडून त्या उभयतांच्या पुरत्या ओळखी
होण्याच्या पूवी बहुतेक भटब्राह्मणांनीं बळीराजाचे मतानुयायी उपदे शकांसद्रहत इंग्रज सरकारास
मुळींच या दे शांतून हांकून द्यावें म्हणून नानातर्हे च्या कल्पना काढून ककत्येकांनीं आपल्या
वपद्रढजाद ठकववद्येच्या द्रहमायतीनें अज्ञानी शूिांस उपदे श करून त्यांच्या मनांत इंग्रज सरकारचा
द्वेर् भरववण्याचा सपाटा चालववला (उमाजी रामोशी व नाना) आणण बाकी उरलेल्या भटांतून

कोणी कारकूनी, कोणी कांहीं, कोणी कांहीं, असे नानाप्रकारचे धंदे पतकरून एकंदर सवष खात्यांत
भट पडले नाहींत असें एकसद्ध
ु ां सरकारी अर्वा घरगत
ु ी खातें सांपडत नाहीं.
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परु ाण साांगणें , बांडे वगैरे पररणाम, शद्र
ू सांस्र्ातनक, कुळकणी, सरस्वतीची प्रार्ाना, जप,

अनुष्ठानें, दे वस्र्ानें , दक्षक्षण ्आ, मोठ्या आडनाांवाांच्या सभा इत्याहदकाांववषयीां.

धों०—काय? या अधसमष भटगारुड्यांच्या दं गेखोर मूळ पूवज
ष ांनी या दे शांत येऊन येर्ील आपल्या
मूळ पूवज
ष ांचा मोड करून त्यांस आपले दास केल्यानंतर त्यांनीं आपल्या मनगटाचा प्रजापती
करून आपला दं गेखोरीचा धमष बराच गाजववला. त्यामध्यें त्यांनीं मोठा पुरुर्ार्ष केला असें

माझ्यानें म्हणवत नाहीं. परं तु जर कदागचत आपल्या पूवज
ष ांनीं भटांच्या पूवज
ष ांचा मोड केला
असता तर त्या आपल्या पूवज
ष ांनीं आपल्या मनगटाचें सलंग करून भटांच्या पूवज
ष ांचा मोड केला

असता तर त्या आपल्या पूवज
ष ांनीं आपल्या मनगटाचें सलंग करून भटांच्या पूवज
ष ांस आपले दास

करण्यास कमी केलें असतें काय? असो, पुढें जेव्हां भटांनीं त्या आपल्या पूवज
ष ांच्या दांडगाव्यास,
संधी साधन
ू मध्येंच, ईश्वरदत्त धमाषचें रूपक दे ऊन त्या कृत्रीमी धमाषच्या आडून ककत्येक भटांनीं

एकंदर सवष अज्ञानी शि
ू ांच्या मनांत आमच्या दयाळू इंग्रज सरकारचा द्वेर् भरववण्याची कल्पना
काद्रढली, ती कोणती?
जो०—ककत्येक

भटांनीं

चव्हाठ्यांतील

मारुतीसारख्या

महावीरांच्या

दे उळीं

रात्रीं

बसन
ू

मोठा

धासमषकपणाचा डौल घालन
वरकांती ज्ञान सांगण्याचा भाव दाखवन
आंतन
भागवतासारख्या
ू
ू
ू

ग्रंर्ांतील खोट्यानाट्या गोष्टींचीं परु ाणें अज्ञानी शि
ू ांस सांगन
ू त्यांचीं मनें भ्रष्ट करून त्यांनीं त्या
बळीच्या मतानय
ु ायी लोकांच्या वार्यासदे खील उभे राहूं नये म्हणन
ू उपदे श करून उगीच तरी
बसले? नाहीं. पण त्यांनीं संधी साधल्याबरोबर त्याच ग्रंर्ांतील भाकड दं तकर्ा सांगन
ू एकंदर सवष

अज्ञानी लोकांच्या मनांत इंग्रजी राज्याचा द्वेर् भरवून त्यांनीं या दे शांत मोठमोठालीं बंडें
उपश्स्र्त केलीं नाहींत काय?

धों०—होय, कारण आजपावेतों जीं जीं कांहीं मोठमोठालीं बंडें झालीं, त्यामध्यें आंतून ककंवा बाहे रून
मुख्य अग्रेसर भटजी नाहींत असें बंडच सांपडत नाहीं. पहा—उमाजी रामोशाच्या बंडांत काळ्या
पाण्याची सशक्ा झालेला धोंडोपंत सांपडतो—त्याचप्रमाणें कालच्या र्ोरल्या चपाती गूढ बंडांत
परदे शी भटपांड,े कोंकण्या नाना, तात्या टोप्या वगररे अनेक दे शस्र् भटजी सांपडतात.

ं े , होळकर हे नानाचे कांहीं अंशीं चाकरीच्या संबंधानें
जो०—परतु त्याचप्रमाणें शूि संस्र्ातनक सशद

नातेवाईक असतां, त्यांनीं त्या बंडखोराची काडीमात्र पवाष न कररतां तसल्या संकटकाळीं आमच्या
इंग्रज सरकारास ककती मदत केली, हें ही पहा ! असो. तें भटांनीं उपश्स्र्त केलेलें बंड
मोडण्याकररतां आमच्या सरकारास कजष झालें असेल खरें व तें कजष आदा होण्याच्या भरीस प्रर्म
पवषतीसाररखीं तनरर्षक संस्र्ानें न घालतां आमच्या सरकारनें नवीन कर कोणावर बसववला?

अपराधी, तनरपराधी रयतेची आवडतनवड न कररतां एकंदर सवष रयतेवर बसववला, हें बरें केलें;
परं तु तो कर या बापुड्या अज्ञानी शूिांवर मुकरर करण्याचें काम आमच्या अतत शहाण्या सरकारनें

कोणाकडे सोवपलें ? शूि संस्र्ातनकांनीं आपल्या जातीच्या नानास यर्ाकाळीं मदत केली नाहीं,
सबब आंतल्या आंत तरफडून त्यास सशमग्यांतील संस्कारासद्रहत आसशवाषद दे णार्या, त्रत्रकाळ
स्नान करून शुद्ध होणार्या, िव्य चक
ु लों, ब्रह्मतनष्ठ भटजी कुळकण्याषकडेस सोंवपलें. अरे , या
कमषनष्ट ग्रामराक्सांकडे त्या मूळ ब्रह्मराक्सानें सरकारी दप्तराचें काम सोंपल्या द्रदवसापासून

त्यांनीं शि
ू ांचा वपच्छाच सोडला नाहीं. तर्ावप मध्यें एकदां मस
ु लमान राजांनीं सवष गांवच्या
पशप
ु क्ांचे गळे सरु ीनें कापन
ू त्यांस हलाल करण्याचें काम आपल्या जातीच्या मल
ु ा्याकडेस

सोंवपलें, या पटाईत भटजींनीं लेखणीनें शि
ू ांचे गळे कापण्यांत मल
ु ा्यास मागें हटववलें . यास्तव
सवष लोकांनीं सरकारची वाट न पाहतां या ग्रामराक्सांस “कलमकसाई” अशी पदवी द्रदलेली

अद्याप चालू असन
ू आपलें शहाणें सरकार, त्यांच्या इतर सवष कामगारांसारख्या बदल्या न कररतां
त्यांच्या फक्त संमती घेऊन अज्ञानी लोकांवर कर मक
ु रर केल्याबद्दल तनद्रटशी तयार करून पढ
ु ें
त्याच कुळकण्याांस सवष लोकांच्या घरोघर जाऊन त्यांच्या भेटी घेऊन नोद्रटशी वांटण्याचें काम

सोंपतें . नंतर त्या नोद्रटशी पोंहचवून भेट घेणार्या कुळकण्याांच्या फक्त संमती घेऊन सरकार
त्यांपरकीं ककत्येक तनद्रटशी रद्द करून अज्ञानी लोकांचा कर बहाल करतें . याला म्हणावे तरी काय !
धों०—असें करण्यापासून कुळकण्याषस कांहीं फायदा होत असेल काय?

जो०—त्यापासून कुळकण्याषस कांहीं फायदा होतो ककंवा नाहीं हें त्यांचें मन जाणे; परं तु त्यांस जरी
एकाद्या आडदांड खपाट्यापासून कांहीं फायदा होत नसेल; तर्ावप ते त्यास अशा तनद्रटशी दे ऊन

त्यांची तनदान आठ चार द्रदवसांची खोटी करून त्याची हे लपाट्याखालीं चांगली खोड मोडून
त्याजवर आपला चेक बसवून तसल्या कामांत कवडीरे वडीला हात न लावतां बाकीचीं सवष कामें

त्यांनीं शुद्ध बगळ्याच्या परी लक् लावन
ू इतक्या तनष्ठे नें केली कीं, एकंदर सवष अक्रशू्य
आबालवद्ध
ृ ांनीं

शंकराचायाषसारखी

लक्ष्मीची

अशी

स्तुतत

केली

कीं,

“हे

आमच्या

सरकारी

सरस्वतीबाई, तूं आपल्या कायद्यावरून, अडवून लांच खाणारास व त्याचप्रमाणें लाचार झाल्यामुळें

लांच दे णारास सारखी सशक्ा दे तेस यास्तव तूं ध्य आहे स.” तेव्हां ततनें प्रस्न होऊन कांहीं

कुळकरण्यांच्या घरांवर मात्र सतत ककत्येक रात्रीं रुपयांची वष्ृ टी पाडली, म्हणून लोकांत फार
गवगवा उठला होता. मग हें खरें असल्यास त्याचा तपास काढून अशा पुण्यशील कुळकण्याांस
पालख्या न समळल्यास भलत्या एकाद्या वारूवर बसवून त्यास रस्तोरस्तीं समरववण्याचें काम
आपल्या सरकारचें होय.

धों०—अहो, भटांनीं तनमाषण केलेल्या चेष्टा मागेच चार बुवद्धमान गह
ृ स्र्ांनीं करद करून त्या

बळीराजाच्या सेनापतीच्या पाहर्यांत द्रदल्या असून, त्या आतांशी त्या पहारे कर्यांच्या नजरा चक
ु वून
अशा कलमकसायांस प्रस्न होऊं लागल्या. म्हणन
ू च आतांच्या ककत्येक भटांनीं शूिांच्या श्रमरूप

पट्टीिव्यापासन
ू मोठमोठाले ववद्वान होऊन त्याववर्यीं शि
ू ांचें काडीमात्र उतराई न होतां, त्यांनीं

दोन द्रदवस पाद्रहजेल तशा मनमौजा मारून अखेरीस मोठा स्नानसंधेशीलपणा डौल घालून आपली
वेदमंत्रजादवू वद्या खरी आहे , असें एकंदर सवष अज्ञानी शूिांच्या मनावर वजन बसवून, त्यांनीं
आपल्या नादीं लागावें म्हणून त्यांनीं शादावलाच्या मागच्या अर्वा पुढच्या सलंगापुढें, आम्हीं
आपसांत वगषण्या करून मजूर भटांकडून जप, अनुष्ठान करववल्यामुळें यंदा पाऊस फार पडला व

महामारीचा उपिव फार कमी झाला, असें त्यांनीं शेवटल्या द्रदवशीं गाड्यावर भाताचे बळी काढून

सवष प्रकारच्या अज्ञानी लोकांस लोणकड्या र्ापा दे ऊन, मोठाल्या यात्रा भरवून, त्यांमध्यें प्रर्म
आपल्या जातीच्या ऎदी भटांस मात्र यर्ासांग भोजनें दे ऊन त्यांतन
ू उरलेलें अ्न बाकी सवष
प्रकारच्या अज्ञानी शि
ू ांच्या पंक्ती पाडून त्यांतन
ू कोणास तनस्ता मठ
ु भर भातच, कोणास तनस्तें

वरणच आणण पष्ु कळांस तनसत्या सशमग्याच्या पोळ्याच वाढून त्या सवाांस तप्ृ त केल्यानंतर
त्यांतन
ू ककत्येक भटांनीं त्या अज्ञानी लोकांच्या मनावर आपल्या वेदमंत्रजादच
ू ें वजन बसावें,

म्हणन
ू उपदे श करण्याचे सपाटें चालववले आहे त खरे ; परं तु ते अशा प्रसंगीं इंग्रज लोकांस प्रसाद
घेण्याकररतां आमंत्रण कां करीत नाहींत?

जो०—अरे , अशा होल्याकोल्ह्यांनीं अशीं चार भाताचीं सशतें टाकून यू-यू करून जमववलेल्या भटांनीं
जरी पल्लोगणती रुि करून भों-भों केलें; तर्ावप त्यांच्यानें आपल्या इंग्रज बहादरास प्रसाद दे ववेल
काय?
धों०—पुरे करा, “तट्टकु टुमणी और तेजीकू इशारा बस हर .” यापेक्ां अगधक सूचना करण्याची गरज
नाहीं. एकदां “दध
ु ानें पोळलेली ताक फुंकून पीत असते” या म्हणीप्रमाणें.

जो०—बरें , तुझी मजी, तसें कां होईना; परं तु आतांचे सुधारलेले भट आपल्या जादम
ू ंत्रववद्येस व
तत्संबंधी जपअनुष्ठानास पाद्रहजेल तततकी कलई दे ऊन एकंदर सवष गल्लीकुचींनीं कां भोंकत

कफरे नात—त्यांत कोणाचें कांहीं कमी होत नाहीं; परं तु तसल्या लोकांतील आपल्या ध्याच्या
कुळास सातारच्या करद करून ठे वणार्या तनमकहरामी बाजीसारख्या पाऊणेआठ भटराजांनीं,

रात्रंद्रदवस शेतीं खपणार्या अज्ञानी शूिांच्या श्रमाचा परसा घेऊन ढमढे र्यासारख्या पद्रहला प्रतीच्या
जाहामदष

भटसरदारांस

सरं जाम

करून

द्रदलेल्या

सनदांतील

कारणें

पाहून फस्टष सॉटष
टरक्कांडसाहे बासाररख्या पववत्र इनाम कसमशनराच्या आंगासदे खील आनंदाचे शहारे उभें राद्रहले,

मग तेर्े इतरांचा काय पाड? त्यांनीं पवषतीसारखीं अनेक संस्र्ानें स्र्ापून त्यांमध्यें इतर सवष
जातींच्या आंधळ्या, पांगळ्या, रांडामुंडांची व त्यांच्या पोरक्या अज्ञानी अभषकांची काडीमात्र पवाष न
कररतां, फक्त आपल्या जातीच्या धष्टपुष्ट आळशी भटांस दररोज नानातर्हे चीं समष्टा्न भोजनें

घालण्याची वद्रहवाट घातली. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मतलबी ग्रंर्ांचे अध्ययन करणार्या भटांस
यर्ासांस वावर्षक दक्षक्णा दे ण्याची वद्रहवाट घातली. हीं सवष त्यांनीं उपश्स्र्त केलेलीं कृत्रत्रमें हा

काळपावेतों आपल्या सरकारानें तशींच कायम ठे ववलीं आहे त. हा त्यांनीं आपल्या शहाणपणाला
आणण राजनीतीला मोठा बट्टा लावून घेतल ्आ, म्हणून म्हणण्यास कांहीं हरकत आहे काय ! वर
सलद्रहलेल्या पोकळ खचाांपासन
ू भटांखेरीज बाकीच्या सवष लोकांस काडीमात्र फायदा न होतां, हे

फुकटचें खाऊन माजलेले हे कृतयान पोळ, उलटे आपल्या अज्ञानी शूि दात्यांस चेटकी धमाांच्या

वापीनें आपले पाय धव
ष ांनीं
ु ून त्याचें पाणी मात्र त्यांस पाश्जतात. अरे , या कमषतनष्ठ भटांच्या पूवज

त्यांच्या धमषशास्त्रांस आणण मनुसंद्रहतें तील ककत्येक वाक्यांस हरताळ लावून अशीं नष्ट कमें कशीं
केलीं? आतां तरी त्यांनीं शुद्धीवर येऊन या कामीं आपल्या भोळ्या सरकारचें कांहीं न ऎकतां,

पवषती वगररे संस्र्ानांवरच्या शूिांच्या घामाच्या पोळ्या कोणी भटांनी खाऊं नयेत, म्हणून एक
मोठी लठ्ठ सावषजतनक भटसभा स्र्ापून ततच्या साह्यानें याववर्यीं बंदोबस्त केल्याबरोबर त्यांच्या
ग्रंर्ांचें कांहीं ना काहीं तरी पन
ु ववषवाह उत्तेजकमंडळीवर वजन पडेल; परं तु त्यांनीं अशा मोठमोठ्या
आडनांवाच्या सभा काढून त्यांमध्यें आपल्या डोळ्यांतील मस
ु ळ काढण्याचें काम एकीकडेस ठे वन
ू

सरकारच्या डोळ्यांतील कुसळ अज्ञानी जनास दाखवन
ू तें काढण्याववर्यीं त्यांस भरीस घालंू नये.
“लंगडी ती लंगडी आणण गांवखरु ींही चरे ना” याला म्हणावे तरी काय? त्यांनीं आतां आमच्या

आज्ञानानें गांजलेल्या सवष शि
ू ांस त्या बळीराजाच्या पववत्र आधारावरून त्यांच्या कृत्रत्रमी खोट्या

दास्यत्वापासन
ू मक्
ु त करणार्या अमेररकन, स्कॉच आणण इंश्ग्लश बांधवांस कडकडून भेटेतोंपयांत

मध्येंच कांहीं धांदल करण्याच्या भरीस पडूं नये. आतां पुरे झाल्या त्यांच्या खटपटी; आतां
गधक्कार असो त्यांच्या चपातींतील आणण वरणभातातील गूढास.

भाग १२ वा
वतनदार भट कुलकणी, युरोपीयन लोकाांचे वसाहतीची जरूरी, ववदयाखात्याच्या तोंडावर

कालोखाचा डाग, युरोवपयन कामगाराांची अक्कल गुांग कशी होते इत्याहदकाांववषयीां.

धों०—असो, परं तु आपण पव
ू ीं म्हणालां कीं, बाकी एकंदर सवष खात्यांत भट पडले नाहींत असें
एकसद्ध
ु ां सरकारी अर्वा घरगत
ु ी खातें सांपडत नाहीं. तर या सवाांमध्यें मख्
ु य भटजी कोण?

जो०—वतनदार भट कुळकणी होत. ह्यांच्या कपटाववर्यीं बहुतेक दयाळू यरु ोवपयन कलेक्टरांस
अज्ञानी शि
ू ांची दया येऊन त्यांनीं सरकारास ररपोटाषमागें ररपोट करून एकंदर सवष कायद्यांमध्यें
कुळकण्याषस बंदोबंदी णखळून, त्यांस नानाप्रकारचे कोलदांडे घालन
ू , त्यांच्या तोंडास मजबत
ू मस्
ु कीं
घातलीं आहे त. तर्ावप या कलमकसायांचें त्यांच्या मतलबी धमाषच्या संबंधानें अज्ञानी शि
ू ांवर

वजन असल्यामुळें हे सरतानासाररखे आपल्या धमाषच्या आडून उघड चावडींतील भर कचेरींत बसून
त्या बळीच्या मतांची तनंदा करून अज्ञानी शूिांचीं मनें भ्रष्ट करीत नाहींत काय? असें जर नाहीं
म्हणावें, तर शूिांस मुळींच वाचतां आणण सलद्रहतां येत नाहीं, तर मग ते कशावरून अर्वा

कोणापासून त्या मतांचा इतका द्वेर् करण्यास सशकले? याववर्यी तुला कांहीं दस
ु रीं कारणें ठाऊक
असल्यास कळूं दे . इतकेंच नव्हे , परं तु संधी पाहून त्याच चावडींत बसून सरकारी कायद्यांतील
भलतें एखादें कलम घेऊन त्यावर नानातर्हे चे कारतुसी कुतकष घेऊन शूिांनीं सरकारचा द्वेर्

करावा म्हणून त्यांस चोरून धडे दे त नसतील काय? व त्यांपरकीं एक काना अर्वा मात्रा शूि

आपल्या डोळस सरकारच्सा कानांवर घालण्यास र्रर्रां कापत (Chapter IV, The Sepoy Revolt by
Henry Mead.) नसतील काय? कारण एकंदर सवष वरच्या कचेर्यांतील भटकामगार त्यांचे जातवाले
पडले. यास्तव आतां तरी आपल्या सरकारानें शद्ध
ु ीवर येऊन प्रर्म हरएक खेड्यांनी तनदान एक

एक तरी इंश्ग्लश अर्वा स्कॉच गह
ृ स्र्ास, त्यांच्या तनवाषहपरु तीं गतकुळी शेतें इनाम दे ऊन, त्यावर
उपदे शकांचें काम सोंपन
ू त्यांनीं फक्त त्या त्या गांवच्या एकंदर सवष कच्चा हकीकतीववर्यीं तनदान
वर्ाांतन
एकतरी ररपोटां सरकारास करीत जावा, असा कायदा करून बंदोबस्त केल्यास पढ
ू
ु ें
एखाद्या काळीं नानासारख्या भटास पुन: एखादे बंड उपश्स्र्त करण्याची जरूरी पडल्यास त्यानें

एखाद्या वपराच्या पुढच्या सलंगाची यात्रा जमवन
ू तींत सारभाताच्या ऎवजीं तयार केलेल्या गूढ
चपात्या एकंदर सवष गांवोगावीं नेमलेल्या वेळीं एकदम पोंहचवून तो प्रसाद अज्ञानी शूिांकडून

आपल्या सरकारास पासलें पाडून त्यांच्या मुखांत घालण्याच्या कामीं, हा वतनदार कुळकण्याषचा

एकोपा त्रबलकूल उपयोगी पडणार नाहीं. आणण तसें केल्यासशवाय एकंदर सवष अज्ञानी शूिांचे पाय
र्ारींच लागणार नाहींत. इतकेंच नव्हे , परं तु जेव्हां ते युरोवपयन उपदे शक एकंदर सवष शूिास खरें

ज्ञान सांगून त्यांचे डोळे उघडतील, तेव्हां ते या ग्रामराक्सांच्या वार्यासदे खील उभे राहाणार

नाहींत. दस
ु रें असें कीं, सरकारनें पाटीलकीसद्रहत कुळकण्याषचे कामाची परीक्ा घेऊन, तें काम
एकाच जातीकडे सोपवूं नये, म्हणजे पलटणीसारखा या कामीं कांहीं आयास न पडतां एकदम

बंदोबस्त होऊन सवष लोकांस ववद्या सशकण्याची गोडी सहजासहज लागेल. पाद्रहजे असल्यास
आमच्या दयाळू सरकारनें ववद्याखात्याकडील पोकळ खचष एकदम बंद करून तो सवष परसा

कलेक्टरखात्यांत जमा करून दर एक युरोवपयन कलेक्टराकडून जॉरववससाहे बासाररखा, पक्पात न

करतां सवष जातींच्या लोकांतील हुशार मुलांतून कांहीं मुलें तनवडून काढून त्यांस फक्त जाडेंभरडें
अ्नवस्त्र पुरवून त्यांच्याकररतां दरएक कलेक्टराच्या बंगल्याशेजारी शाळा घालन
ू त्यांची पाटील,
कुलकणी आणण पंतोजीच्या कामांत परीक्ा घेऊन त्यांस तीं कामें सोपूं लागल्याबरोबर एकंदर सवष
कुळकरण्यांच्या जुटास, बदनाम नानासाररख्या भटांच्या उपयोगीं न पडतां, ते अज्ञानी शूिांचीं

वतनें फसवून घेत असल्यास व त्या लोकांत नानातर्हे चे तंटे उपश्स्र्त करीत असल्यास त्यांस

तसें करण्याची फुरसतच सांपडणार नाहीं. आजपावेतों लक्ावधी रुपये ववद्याखात्याकडे जरी खची
पडले, तर्ावप त्यांपासून शूिांच्या समाजाच्या मानाप्रमाणें त्यांच्यांत ववद्वान लोकांचा भरणा

वाढला नाहीं. इतकेंच नव्हें , महार, मांग आणण चांभार यांपरकीं कोणी एक-एक सशकलेला कामगार
आढळत नाहीं. मग तेर्ें एम. ए. अर्वा बी. ए. और्धास समळण्याची मारामार. अरे रे ! या
आपल्या सरकारच्या येवढ्या द्रदगंबर ववद्याखात्याच्या गोर्या तोंडावर या काळ्या तोंडाच्या

भटपंतोजींनीं हा केवढा काळोखाचा डाग लाववला? अरे हीं, “कडुकारली” आमच्या सरकारनें इतकीं
तुपांत तळून साखरें त घोळून मळलीं, तर्ावप त्यांनीं आपला जाततस्वभाव न सोडडतां तीं अखेरीस
कडूचीं कडूच राद्रहलीं.

धों०—बरें , हे कुळकणी अज्ञानी शूिांचीं वतनें कशीं फसवून घेत असतील?

जों०—ज्या शूिांस मुळींच वागचतां आणण सलद्रहतां येत नाहीं, अशांस ककत्येक कुळकणी गांठून

त्यांचे आपण सावकार होऊन त्यांजपासून जेव्हां गहाणखतें वगररे दस्तऎवज सलहून घेतात,
त्यावेळीं ते आपल्या जातीचे लेखक समलाफी करून त्यांत एक तर्हे च्या शती सलहून आणण त्या
अज्ञानी शि
ू ांस भलतें च कांहींतरी वाचन
ू दाखवन
ू त्यांचे हात लेखणीस लावन
ू खतें परु ीं करून पढ
ु ें
कांहीं द्रदवसांनीं या कपटानें सलद्रहलेल्या शतीप्रमाणें त्यांचीं वतनें घशांत टाकून ढे कर दे त नसतील
काय?

धों०—बरें , हे जात कलमकसाई, अज्ञानी शि
ू ांत कोणते प्रकारचे तंटे उपश्स्र्त करीत असतील?

जों०—शेतें, बांध वगररेसंबध
ं ीं—पोळा आणण सशराळशेट यांच्या डावीउजवीसंबंधीं आणण होळीची पोळी
आधीं लावण्यासंबंधीं सवष तंटे अज्ञानी शूिांत उपश्स्र्त करण्याच्या आरं भी भट कुळकणी नाहींत,
असे कांहीं तंटे तू दाखवूं शकशील काय?

धों०—बरें , असे तंटे उपश्स्र्त करण्यापासून या कसायांच्या पदरांत काय पडत असेल?

जो०—अरे , ककत्येक घरं दाज अज्ञानी शूिांची घराणीं ईर्ेस पेटून एकमेकांशीं लढत असतां, आंतून
या कलमकसायांसद्रहत दस
ु र्या भटकामगारांचीं घरें शेकारतां शेकारतां धुळीस समळाले नसतील

काय? अरे , या कसायांच्या नारदशाईमुळें मुलकी फौजदारी आणण द्रदवाणी खात्यांत आतोनात खचष
फुगून त्यांतील बहुतेक कारकून मामलेदारांसद्रहत गचटणणसांनीं आपल्या ऎन “तत्सववतुवरा े ण्यां भगो
दे वस्य धीमहह गधयो यो न: प्रचोदयात” या अस्सल बीजमंत्रास हरताळ लावून त्याबद्दल त्यांनीं
“गचरी समरी दे व, गचरी समरी दे व” या यवनी गायत्रीचा उपदे श त्या पववत्र भटमुल्लापासून

घेतल्यामुळें भटवकीलांची दलाली वाढून ते मोठमोठ्या चारटांत बसून पोळासाररखे डुरक्या फोडीत
कफरतात का नाहीं? याखेरीज मुनसफ नबाबांचे सरं जाम ककती वाढले आहे त, याची बेरीज दे .

इतकाही बंदोबस्त असून गरीब लोकांस ्याय तरी स्वस्त पडून वेळेस तरी समळतो काय? यामुळें
एकंदर सवष खेड्यापाड्यांनींसुद्धां एक जगप्रससद्ध म्हण पडली आहे . ती अशीं कीं, सवष खात्यांत

ब्राह्मण कामगारांच्या हातांवर अमुक तमुक केल्यासशवाय ते आपल्या गररबांच्या कामास हातच
लावीत नाहींत. “त्यांच्या डोमल्यावर घालायला कांहीं तरी बरोबर याया, तेव्हां बाहे र तनघा.”

धों०—असें होत असल्यास खेड्यांतील शूिलोक युरोवपयन कलेक्टरांच्या एकांतीं गांठीं घेऊन त्यांस
आपलीं गार्हाणीं कां सांगगत नाहींत?

जो०—अरे , ज्यांस ओची गांड कशी फोडावी हें मुळींच ठाऊक नाहीं तर तसल्या भेकड भाउल्यांस

अशा र्ोर कामगारांसमोर उभे राहून त्यांस आपलीं गार्हाणी आणण तीं सशस्तवार सांगण्याची
केवढी पंचाईत? तशांतन
ू एकाद्या लंगोट्या बाहदरानें छातीचा कोट करून एकाद्या बट
ु लेराच्या

मदतीनें युरोवपयन कलेक्टरास एकांतीं गांठून त्याच्यासमोर उभे राहून “माझी दाद लागत नाहीं”
इतके चार शबद बोलल्याची या कलमकसायांस बातमी लागली कीं परु े , मग त्या दव
ु ैव्याचें
नशीबच फुटलें म्हणून समजलें पाद्रहजे. कारण ते कलेक्टराच्या कचेरींतील आपल्या जातीच्या
भटगचटणणसांपासून तों रे श्व्ह्यूच्या अर्वा जज्जाच्या सवष भटकामगारांपावेतों आंतल्या आंत त्या
यवनी गायत्रीची वद

कफरवून लागलीच आधे कलमकसाई नानातर्हे च्या दाखल्यांसद्रहत पुरावे

घेऊन वादीचे साक्ीदार आणण आधे कसाई वादीववरुद्ध नानातर्हे च्या दाखल्यांसद्रहत पुरावे घेऊन
प्रततवादीचे साक्ीदार होऊन, त्यांच्या तंट्यांत इतका गोंधळ करून टाककतात कीं, त्यांत सत्य काय

आणण असत्य काय, हें तनवहून काढण्याकररतां मोठमोठे ववद्वान यरु ोवपयन कलेक्टर आणण जज्ज
आपली सवष अक्कल खचष कररतात, तर्ावप त्यांस त्यांतील कधीं कधीं काडीमात्र गह्
ु य न कळतां
ते उलटे त्या गार्हाणें केलेल्या लंगोट्यांसच “तू मोठा तरकटी आहे स” असें अखेरीस सांगन
ू
त्याच्या हातांत नारळाची आई दे ऊन त्यांस सशमगा करण्याकररतां त्याचे घरीं पाठवीत नसतील

काय? शेवटीं ह्या सवष भटकामगारांच्या अशा कसबामळ
ु ें ककत्येक लंगोट्यांनी आपली या
सरकारांत दादच लागत नाहीं, सबब आपले प्राणघात करून घेतले नसतील काय? ककत्येकांनीं
दरवडेखोरांचे धंदे करून आपल्या श्जवांस मुकले नसतील काय? ककत्येकांनीं आपल्या मनांत

अततशय संताप करून घेतल्यामुळें वेडे झाले नसतील काय? आणण ककत्येकांनीं आपल्या दाढ्या

वाढवून अधषवेड्यासारखे होऊन रस्त्यांत जो भेटेल त्यास आपलीं गार्हाणीं सांगत कफरत नसतील
काय?

भाग १३ वा
मामलेदार, कलेक्टर, रे ग्व्हनयु, जजज आणण इांग्जतनयरखात्याांतील भट कामगार, इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—यावरून भट मामलेदार असल्यामुळें ते कांहीं अज्ञानी शूिांचें नुकसान कररतात काय?

जो०—आजपयांत जे भट मामलेदार झाले त्यांपरकीं ककत्येक आपल्या वाईट आचरणामुळें सरकारचे

गु्हे गार ठरून सजेस प्राप्त झाले. ते आपलें काम करीत असतां इतके कुनीतीनें वागत व

गरीबगुरीब लोकांवर जुलूम करीत कीं, त्याचा एक ग्रंर् होईल. अरे , या पुण्यासारख्या शहरांत
भटमामलेदार, कुळकण्याांपासून आणलेली लायकी दाखववल्यासशवाय मोठमोठ्या सावकारांचीदे खील
हमी कबूल करीत नाहींत; मग तेर्ें गरीबगुरीबांची दाद कोठून लागणार ! अरे , हे कुळकणी तें

लायकी ततकीट दे तांना आपला दे व्हारा घुमववत नसतील काय? त्याचप्रमाणें या शहरची

म्युतनससपासलटी, कोनी एकाद्या घरवाल्यास त्याच्या जु्या शेतखा्याच्या जाग्यावर नवा
शेतखाना, भट मामलेदारांच्या द्वारें त्या पेठेच्या कुळकण्याषचा असभप्राय पाद्रहल्यासशवाय बांधूं दे त
नाहीं. अरे , त्या कुळकण्याषजवळ त्याच्या पेठेचा नकाशा असून, ज्यांत एकंदर सवष नवी खरे दी

करणारांचीं नांवे सामील करून साल दरसाल त्याची प्रत मामलेदाराच्या दप्तरी दाखल्याकररतां
ठे वण्याची चाल नसून, कुळकण्याषचा त्या जाग्याववर्यीं असभप्राय खरा तरी कशावरून समजावा?
या सवष कारणांवरून असा संशय येतो कीं, भट मामलेदारानें आपल्या जातीच्या कलमकसायांचें
कांहीं तरी त्यांत हीत व्हावे, म्हणून ही वद्रहवाट चालू ठे ववली असावी. यावरून तूंच ववचार करून

पहा कीं, अशा युरोवपयन लोकांच्या वश्स्तशेजारच्या पुणें शहरांत भटमामलेदार जर अशी
झोद्रटंगबादशाई करून आपल्या जातीच्या कलमकसायांची पोळी वपकववतात, तर खेड्यापाड्यांत

त्यांचा काय जल
ु म
ू असेल बरें ? असें जर नाहीं म्हणावे तर आपण बहुतेक खेड्यापाड्यांतील
अज्ञानी शि
ू ांच्या झंड
ु ी बगलें त दप्तरें मारून भटकामगारांच्या नांवानें हकल्या मारून भटकत

कफरतांना पहातों, त्या सवषच खोट्या असतील काय? त्यांतन
ू कोणी म्हणतो, भट कुळकण्याषच्या
खटपटीमुळें भटमामलेदारानें माझी अजी वेळेस घेतलीच नाहीं, सबब प्रततवादीनें माझे सवष
साक्ीदार फोडून उलटा मजजवळूनच फरल जामीन घेवववला. कोणी म्हणतो, भटमामलेदारानें माझी

अजी घेऊन हा काळापावेतों दाबन
ू ठे वन
ू प्रततवादीची मात्र अजी दस
ु रे द्रदवशीं घेऊन, त्याच्याकडून
माझ्या चालत्या वद्रहवाटीस खो घालून मला असें सभकारी केलें . कोणी म्हणतो, भटमामलेदारानें

मी बोलल्याप्रमाणें माझी जबानी सलद्रहलीच नाहीं आणण पुढें त्याच जबानीवरून माझ्या सवष
तंट्याचा असा गोंधळ करून टाककला कीं, आतां मला वेड लागण्याची वेळ आली आहे . कोणी
म्हणतो, माझ्या प्रततवादीनें भटमामलेदाराच्या सूत्रानें माझ्या चालत्या वद्रहवाटीस लार् मारून

त्यानें माझें शेतांत आपल्या पाभारी घातल्याबरोबर मी त्या भटमामलेदाराकडे जाऊन त्यास

मोठ्या नम्रतेनें जसमनीस हात लावून मुजरा केला व त्याच्याशीं एक चकार शबद न बोलतां फक्त
त्याच्या हातांत माझी अजी दे ऊन मी तसाच चार पांच पाउलें हटून आपले दो्ही हात जोडून

त्याच्यासमोर दीन वदन करून र्रर्रां कांपत उभा राद्रहलों, इतक्यांत त्या यमानें माझ्याकडे
खालवर पाहून लागलीच ती अजी माझ्या आंगावर फेंकून दे ऊन मी कोडताची बेअदबी केली अशा
कारणांवरून उलटा त्यानें मलाच दं ड केला. तो दं ड मला दे ण्याची ऎपत नसल्यामुळें मला कांहीं
द्रदवस करदें त रहावे लागलें. इकडेस प्रततवादीनें माझें नांगरून डोंगरून वजीवलेलें शेत पेरून

आपल्या ताबयांत घेतल्यामुळें म्यां कलेक्टरसाहे बास दोनतीन अज्याष केल्या; परं तु त्या सवष अज्याष
तेर्ील भटगचटणणसानें कोणीकडेस दाबून टाककल्या आहे त त्यांचा र्ांगच लागत नाहीं, याला करावें

तरी काय? कोणी म्हणतो, भटगचटणणसानें माझा अजष कलेक्टरास वाचन
ू दाखववतेवेळीं त्यांतील
मुख्य मारू कलम गाळून त्याजकडून भटमामलेदारानें केलेला तनकाल कायम करववला. कोणी
म्हणतो,

माझ्या

अजाषवरून

कलेक्टरानें

आपल्या

मुख

जबानीनें

सलद्रहण्यास

सांगगतलेल्या

हुकुमाववरुद्ध तेर्ील भटगचटणणसानें मजकूर सलहून, वाचतांना मात्र कलेक्टरास त्याच्या
सांगण्याप्रमाणें अक्रश: वाचन
ू दाखवून तनकालावर त्याची सही घेऊन, तो तनकाल जेव्हां मला
मामलेदाराच्यामाफषत समळाला, तेव्हां मी आपल्या कपाळावर हात मारून म्हणालों कीं, हे

ब्राह्मणकामगार आपला पण ससद्धीस नेल्यासशवाय उगीच बसत नाहींत. कोणी म्हणतो, माझी

जेव्हां कलेक्टरसाहे बांजवळ दाद लागेना, तेव्हा म्यां रे श्व्ह्युसाहे बाकडे दोन तीन अजष पाठववले;
परं तु ते सवष माझें अजष तेर्ील भटकामगारांनीं खटपट करून त्या साहे बाकडून पुन: कलेक्टराच्याच
असभप्रायाकररतां परत पाठववले. नंतर कलेक्टराचे भटकामगारांनीं माझे सवष कागद उलटे पालटे

करून कलेक्टरसाहे बास वाचन
ू दाखवून, मी मोठा तकरारी आहे म्हणून माझ्या अजाषच्या पाठीवर
त्याजकडून असभप्राय दे ववून रे श्व्ह्युसाहे बाची समजूत काढली. आतां येर्ें करणारानें करावे तरी
काय ! कोणी म्हणतो, जज्जसाहे बानें मात्र माझा खटला सुरू होतांच, त्याच्या सशरस्तेदारानें मध्यें
कोठें तोंड घातल्याबरोबर तो साहे ब म्हणाला, “चप
ू , मध्यें बोलंू नको.” नंतर त्यानें माझे कागद

स्वत: वाचन
ू पाद्रहले; परं तु त्या कागदाला तो काय करील बापड
ु ा ! कारण पव
ू ींच्या एकंदर सवष
कलेक्टर कचेरींतील भटांनीं, कुळकण्याषच्या सच
ू नेप्रमाणें माझ्या सवष खटल्याचें स्वरूपच बदलन
ू

टाककलें होतें . कोनी म्हणतो, आजपावेतों एकंदर सवष भटकामगारांच्या दे वपज
ु ेच्या खोलींतील

ठरावाप्रमाणें त्यांचीं घरें भररतां भररतां माझीं घरें गेलीं, दारें गेलीं, शेतें गेलीं, पोतीं गेलीं आणण
माझ्या घरांतील सवष चीजवस्तू जाऊन बायकोच्या आंगावर फुटका मणीसुद्धां राद्रहला नाहीं. शेवटी

आम्ही सवष तडाडा उपाशीं मरूं लागलों, तेव्हां माझ्या धाकट्या भावंडांनीं त्रबगार्याचा धंदा पत्करून
ते सडकेच्या कामावर टोपलीं वाहण्यास जाऊं लागले. तेर्ेही सवष भटजीसाहे ब काडीच्या कामाला
हात न लाववतां, फक्त दररोज सकाळीं व संध्याकाळीं एकदां फरलावर जाऊन हश्जरी घेतल्याबरोबर
भलत्या एखाद्या मर्हाठी वतषमानपत्रांतील इंग्रज सरकारची अर्वा त्यांच्या धमाषची तनंदा केली
असेल, त्याचा गोर्वारा जातां त्रबगार्यास सांगून त्रबर्हाडीं परत जातात व त्याबद्दल सरकारही त्या

त्रबगार्यापेक्ां ज्यास्ती दप
ु टीच्यावर पगार दे त असून एकाद्या त्रबगार्यानें पगार झाल्याबरोबर
त्याची मुठ गार केली नाहीं, कीं लागलीच ते दस
ु र्या द्रदवसापासून आपल्या वरच्या साहे बास त्या

त्रबगार्याववर्यीं नानातर्हे च्या चाहड्या सांगून त्याचे खाडें मांडतात. इतकेंच नव्हें , परं तु कोणी
भटजी त्यास म्हणतो, अरे , तूं सरकारी काम संभाळून पत्रावळीकररतां वडाचीं पानें व र्ोडेसें भें ड

संध्याकाळीं घरीं येतांना माझ्या त्रबर्हाडीं आणून टाक. कोणी म्हणतो, त्या आंबयाची फांदी तोडून
रात्रीं माझ्या त्रबर्हाडी आणून टाक. कोणी म्हणतो, ततरगुळाची नजर चक
ु वून मला र्ोडीशीं पानें

आणून दे . कोणी म्हणतो, आज रात्रीं गांवांत मी त्या दे वघेव करणार्या बोडकीच्या घरीं फराळास

जाणार आहें , यास्तव तूं आपली भाकर खाल्ल्याबरोबर माझे त्रबर्हाडीं येऊन माझ्या कुटुंबास सवष

रात्र सोबत दे ऊन तेर्ेंच तनजून रहा, परं तु दस
ु रे द्रदवशीं फरलावर हजर रहाण्यास चक
ु ंू नको, कारण
उद्यां संध्याकाळींच र्ोरले इंश्जतनयरसाहे ब आपलें काम पहाण्याकररतां येर्ें येणार आहे त म्हणून

रावसाहे बांनीं सलहून पाठववलें आहे . असे नानातर्हे चे भटांचे आंतले (याजववर्यीं या पुस्तकाचे
शेवटीं इंश्जतनयरखात्यावर जो पवाडा सलद्रहला तो पहा.) त्रास मला माझे भाऊ घरीं गेल्याबरोबर
सांगून खळाखळां डोळ्यांतून पाणी गाळतात. काय करू हो दादा, हे सवष भटजी अठरा वणाांचे गुरू
पडले, यांनीं कसेंही आचरण केलें. तर्ावप शुिानें त्याचा तोंडानें उच्चार करूं नये, असें आपलीं

शास्त्रें बोंबलतात. माझा उपाय खट
ंु ला. नाहीं तर म्या कधींच इंग्रजी बोलावयास सशकून एकंदर

सवष ब्राह्मणांच्या ठकबाजा साहे बलोकांस सांगून त्यांच्याकडून या गुलामांच्या खोडी मोडल्या

असत्या. याखेरीज एकंदर सवष इंश्जतनयरखात्यांतील भटकामगारांच्या लुच्चेगगर्या कंत्राटदार लोक
इतक्या सांगतात कीं, त्यांचा एक स्वतंत्र ग्रंर्च होईल, यास्तव तूतष त्याववर्यीं पुरें कररतों. सारांश

वर सलद्रहलेल्या गार्हाण्यांपरकीं कांहीं खरें असल्यास त्याजववर्यीं बारीक शोध ठे वून त्याचा
बंदोबस्त करणें हा आमच्या सरकारचा धमष होय.

भाग १४ वा
युरोवपयन कामगाराांचा तनरुपाय, खोताांचें वचास्व, पेनशन घेऊन तनवेध झालेल्या युरोवपयन

कामगाराांनीां सरकाराांत गाांवोगाांवच्या हकीगती कळववण्याची जरूरी, धमा आणण जात्यासभमान
इत्याहदकाांववषयीां.

धों०—असे जर अनर्ष एकंदर सवष खात्यांत भटकामगारांचा भरणा असल्यामुळे घडून येत असतील,
तर युरोवपयन कलेक्टर काय करून असतात? ते या सवष ब्राह्मणांच्या लुच्चेगगर्यांववर्यीं
सरकारास ररपोटष कां करीत नाहींत?

जो०—अरे , या भटकामगारांच्या कसबामुळें त्यांच्या टे बलावर इतकें काम सांचलें असतें कीं,

त्यांपरकीं ककत्येक जरूरीच्या कामाचा तनकाल करून फक्त मरीठी कागदांवर सह्या कररतां त्याच्या
नाकास नळ येतात. त्या त्रबचार्यांनीं या सवष अनार्ाांचा पक्का शोध काढून त्याववर्यीं सरकारास

ररपोटष तरी केव्हां करावे? इतकेंही असून मी असें ऎकतों कीं, कोंकणातील बहुतेक दयाळू
युरोवपयन कलेक्टरांनीं अज्ञानी शूिांवरचे भट-खोतांचे जुलूम नाहींसे करावेत, म्हणून त्यांनीं
अज्ञानी शुिांबद्दल स्वत: खोतभटजीचे प्रततवादी होऊन ते सरकारांत त्याववर्यीं खटपट सुरू करीत

आहे त; इतक्यांत एकंदर सवष भट-खोतांनीं अमेररकन स्लेव्ह होल्डरचा ककत्ता घेऊन आपल्या
मतलबी धमाांच्या साह्यानें अज्ञानी शूिांस सरकारच्या उलट उपदे श केल्यामुळें, बहुतेक अज्ञानी
शूिांनीं, उलट्या युरोवपयन कलेक्टरांवर कंबरा बांधन
ू सरकारास असें म्हणाले कीं, आम्हांवर जो
खोतभटजींचा अगधकार आहे तो तसाच राहूं द्यावा, येर्ें मात्र खोतभटजींनीं सरतानासाररखें अज्ञानी
शूिांस हातांत घेऊन आपल्या भोळ्या सरकारास अज्ञानी शूिांच्या मररूप शहास गुंतवून त्या
परोपकारी युरोवपयन कलेक्टरावर कशी प्यादे मात करण्याची वेळ आणली आहे , ती पहा.

धों०—असें जर अज्ञानी शूि, भटांच्या उपदे शावरून आपलें चहूंकडून नुकसान करून घेतात, तर
यावरून पढ
ु ें एकाद्या काळीं त्यांनीं भटांचें ऎकून सरकारच्या टोपीवर धप्पा मारण्याकररतां आपले
हात उचलल्याबरोबर त्यांचें केव्हढें नक
ु सान होणार आहे ? कारण शि
ू ांस भटांच्या दास्यत्वापासन
ू

मक्
ु त होण्याची अशी संधी पुन: येणें फारच कठीण. यास्तव शि
ू ांच्या हातन
ू असे अनर्ष घडून येऊं

नयेत, म्हणून तुम्हांस कांहीं उपाय सुचत असल्यास, अज्ञानी शूिांस सांगून तर फळच नाहीं,
परं तु आपल्या दयाळू सरकारास एकदां तरी कळवून पहा. याउपर शूिांच्या कंबख्तीनें डेरेच द्रदले
असल्यास त्याला तम्
ु ही तरी काय कराल?

जो०—याला उपाय, आपल्या दयाळू सरकारनें प्रर्म भट समाजांच्या संख्याप्रमाणानें एकंदर सवष
खात्यांत भटकामगार नेमू नयेत, असे माझें मत नाहीं. परं तु त्याच प्रमाणानें बाकी सवष जातीचे

कामगार नच समळाल्यास सरकारनें त्याऎवजीं फक्त युरोवपयन कामगार नेमावेत. म्हणजे एकंदर

सवष भटकामगारांस सरकारसद्रहत अज्ञानी शि
ू ांचें इतकें नक
ु सान करतां येणार नाहीं. दस
ु रें असें
कीं, सरकारनें फक्त ज्या ज्या यरु ोवपयन कामगार नेमावेत. म्हणजे एकंदर सवष भटकामगारांस

सरकारसद्रहत अज्ञानी शूिांचें इतकें नक
ु सान करतां येणार नाहीं. दस
ु रें असें कीं, सरकारनें फक्त

ज्या ज्या यरु ोवपयन कलेक्टरांस महाराष्र भार्ा स्वच्छ बोलतां येत असेल, त्या सवाांस हयातभर
पेनशनी दे ऊन त्यांस येर्ेंच सवष खेड्यापाड्यांतन
ू अज्ञानी भेकड बाहूल्या शि
ू ांत समसळून रहाते
करून, त्यांजकडून एकंदर सवष भटकुळकणी वगररे कामगारांच्या कसबांवर चांगली बारीक नजर

ठे ववावी आणण त्यांच्याकडून हमेशा तेर्ील एकंदर सवष कच्च्या हकीगतीवर ररपोटष मागवूं
लागल्याबरोबर, त्यापासून एकंदर सरकारी शाळाखात्यांतील भटांच्या गुलाबी लबाड्या उघडकीस
येऊन र्ोड्याच द्रदवसांत एकंदर सवष शाळाखात्यांतील जी कांहीं अव्यवस्र्ा झाली आहे , ततचा

बंदोबस्त होऊन एकंदर सवष अज्ञानी गांजलेल्या शूिांस खरें ज्ञान झाल्याबरोबर ते या भटांच्या
कुतकी अगधकाराचा गध:कार करून आपल्या राणीसरकारचे उपकार कधीं कधीं ववसरणार नाहींत
अशी माझी प्रततज्ञा आहे . कारण आम्हां शूिांच्या गळ्यांतील दास्यत्वाच्या पट्टय
् ाचा घट्टा जलदी
कोणाच्यानें घांसून काढवणार नाहीं.

धों०—तर मग तुम्हीं लहानपणीं दांडपट्टय
् ाची आणण गोळी तनशाण मारण्याची कसरत कशाकररतां
करीत होतां?

जो०—आपल्या दयाळू इंग्रजसरकारास पालर्े घालण्याकररतां.
धों०—परं तु तुम्हीं असली दष्ु ट मसलत कोठून सशकलां?

जो०—चार सुधारल्या भट ववद्वानांपासून. ते याचें कारण (परं तु घरांत चल
ु ीजवळ) असें दे तात कीं,
आपल्यांतील बहुतेक जातीचे लोक आपल्या अनाद्रदससद्ध धमाषववर्यीं अज्ञानीं असल्यामुळें, आपले
सवष लोकांतील एकी नाहींशी झाली व त्याच्या योगानें आपल्यामध्यें असे नानाप्रकारचे जाततभेद

होऊन आपली अशी फुटाफुट झाल्यामुळें इंग्रजांच्या हातीं आपलें राज्य लागलें व ते आतां

आपल्या अज्ञानी धमषभोळ्या लोकांतील बहुतेक लोकांचा दे शासभमान नाहींसा व्हावा म्हणून ते
आपल्या मतलबी धमाषचा आधार त्यांस दाखवून त्यांस आपले गुरुबंधु करीत आहे त. यास्तव

आपण सवष जातीच्या लोकांची एकी झाल्यासशवाय या लोकांस आपल्या दे शांतून एकदम हाकून
दे ण्याची आपल्यास ताकद येणार नाहीं. आणण तसें केल्यासशवाय आपण सवष लोकांस आपल्या

अनाद्रदससद्ध धमाांत र्ोडासा फेरफार करून, आपली सवाांची चांगली एकी केल्यासशवाय आपल्यास

अमेररकन, फ्रेंच आणण रसशयन लोकांची बरोबरी कररतां येणार नाहीं, असें त्यांनीं मला टॉम्स
पे्स वगररे ग्रंर्कारांच्या पुस्तकांतील ककत्येक वाक्यांच्या आधारानें ससद्ध करून दाखववलें . यावरून

मी तसले वेडच
े ार कांहीं द्रदवस माझ्या लहानपणीं करीत होतों; परं तु पुढें मी जेव्हां त्याच
ग्रंर्ांवरून बारीक ववचार करून पाहूं लागलों, तेव्हां या सुधारल्या भटांच्या मतलबी मसलतींचा
खरा अर्ष माझ्या ध्यानांत आला. तो असा कीं, आम्ही सवष शि
ू इंग्रज लोकांचे गुरुबंधु

झाल्याबरोबर त्यांच्या एकंदर पूवज
ष ांच्या कृत्रत्रमी ग्रंर्ाचा गधक्कार करूं आणण तेणेंकरून त्यांच्या
जात्त्यासभमानाच्या तोंडांत माती पडून त्यांच्यातील तत
ू ष प्रत्येक ऎदी लोकांस आम्हां शि
ू ांच्या

श्रमाच्या पोळ्या पोत्या खावयास समळणार नाहींत. व ब्रम्ह्याच्या बापाच्यानें सद्ध
ु ा असें म्हणवणार
नाहीं कीं, शि
ष ासच दे शासभमान हा शबद मळ
ू ापेक्ां भट उं च. अरे , ज्या लोकांच्या मळ
ू पव
ू ज
ु ींच

ठाऊक नव्हता, मग त्या लोकांनीं त्या शबदाचा असा अर्ष केला म्हणोन त्याचें फारसें आश्चयष
मानंू नये. कारण इंग्रज लोकांनीं मळ
ु ींच तो बळीराजा येण्यापव
ू ीं दे शासभमान ग्रीक लोकांच्या
शाळें त सशकले; परं तु पढ
ु ें जेव्हां ते त्या बळीचे मतानय
ु ायी झाले, तेव्हां त्यांच्यामध्यें तो सदगण
ु
इतका वाढला कीं, त्यांची बरोबरी दस
ु र्या कोणत्याही धमाांतील स्वदे शासभमा्याच्यानें करवत

नाहीं. पाद्रहजे असल्यास त्यांनीं आपल्यांतून अमेररकेंतील बळीचे मतानुयायी जॉजष वॉससंग्टनची

जोड द्यावी. कदागचत त्यांच्यानें अशा महापुरुर्ाची जोड दे ववतच नसल्यास त्यांनीं फ्रा्सांतील

बळीचे मतानुयायी लफटे ची तरी जोड द्यावी म्हणजे त्यांस कोणी कुतकी म्हणणार नाहींत. अरे ,

या सुधारल्या ववद्वानांच्या पूवज
ष ांस स्वदे शासभमान जर खरोखर ठाऊक असता, तर त्यांनीं
आपल्या पुस्तकांत आपल्या दे शबंधु शूिांस पशूपेक्ां नीच मानण्याजोगे लेख करून ठे ववलेच नसते.
ते ववष्ठा खाणार्या पशूंचा गोमूत्र वपऊन पववत्र होतात; परं तु ते शूिाचे हातचें स्वच्छ कारं जाचें

पाणी वपण्यास अपववत्र मातनतात. बरें , या सुधारल्या ववद्वानांच्या पूवज
ष ांनी गग्रसशयन लोकांच्या
पववत्र दे शासभमानाववरुद्ध उपश्स्र्त केलेला अपववत्र दे शासभमान आपल्यास कोणाच्या प्रतापानें

समजला? इंग्रज लोकांच्या आणण तसल्या परोपकारी लोकांस म्हणजे आपल्यास भटांच्या
दास्यत्वापासून मुक्त करणार्या लोकांस, आपल्या दे शांतून हांकून दे ण्याववर्यीं त्या ववद्वानांची

मसलत कोणाच्यानें घेववेल? असा कोण मूखष आहे कीं, ज्याच्यानें आपल्या तारणार्यावर आपला

हात उगारवेल? परं तु मी तुला सांगतों कीं, इंग्रज लोक आज आहे त, उद्या नाहींत, ते आपल्या
ज्मास पुरतील म्हणोन कोणाच्यानें खास करून सांगवत नाहीं. यास्तव त्या लोकांचें राज्य या

दे शांत आहे , तोंच आपण सवष शूिांनीं जलदी करून भटांच्या वडडलोपाश्जषत दास्यत्वापासून मुक्त

व्हावे, यामध्यें मोठा शहाणपणा आहे . दे वाजीनें एकदां शूिांवर दया करून इंग्रज बाहादराच्या
हातून भटनानाचें बंड मोडववलें म्हणोन बरें झालें . नाहीं तर त्या शादावलाच्या पुढल्या सलंगापुढें
रुि करणार्या सुधारल्या भटांनी आजपावेतों ककत्येक महारास एकेरी धोतर नेसल्यामुळें अर्वा
कीतषनामध्यें संस्कृत श्लोकांचा उच्चार केल्यामुळें काळें पाणी दाखववलें असतें .

भाग १५ वा
सरकारी शाळाखातीां, म्युतनससपासलटी, दक्षणा प्राइज कमेटी व भट, वतामानपिकत्याांची जूट

आणण शूद्राहद अततशूद्राांच्या मुलाांनीां ववदया सशकांू नये म्हणून भट लोकाांचा कट इत्याहदकाांववषयीां.
धों०—सरकारी शाळाखात्यांतील भटकामगार गुलाबी लबाड्या करतात त्या कोणत्या?

जो०—हल्लीं ज्या पुस्तकाच्या पडोशावरून एकंदर सवष भटांच्या ग्रंर्ांतील लबाड्या उघडकीस येऊन
त्यांच्या पूवज
ष ांची मोठी फश्जती होणार, या भयास्तव त्यांनीं आपल्या भोळ्या सरकारास कधीं

कधीं एकांतीं भेटून व कधीं कधीं वतषमानपत्राद्वारें नानातर्हे च्या गुलाबी मसलती दे ऊन त्यांजकडून

एकंदर सवष सरकारी शाळाखात्यांतून तसल्या ग्रंर्ांस हद्दपार केलें , तर पूवींच्या अज्ञानी
अगधकार्यांनीं चार धमषभ्रष्ट ढोंग्यांच्या आग्रहामुळें त्या उपदे शाच्या मालकास सुळावर द्रदलें म्हणून
आम्हास तरी कां नवल वाटावे?

धों०—तर यामध्यें सरकारचा दोर् काय आहे ?
जो०—सरकारचा जर यामध्यें दोर् नाहीं म्हणावा तर, सरकारनें ज्या सुधारल्या भटांच्या
मसलतीवरून तसल्या पववत्र पुस्तकांस हद्दपार केलें , तर त्या पुस्तकाच्या ववरोधी लोकांनीं केलेलीं

पुस्तकें सरकारी शाळाखात्यांतून चालू करून त्या लोकांसच शूिांचे शाळांत सशक्क नेमावेत काय?

कारण याववर्यीं ववचार करून पाद्रहलें असतां असें ससद्ध होतें कीं, जो काळपावेतों तें पुस्तक ज्या
प्रततवाद्यांनीं सरकारी शाळाखात्यांतून हद्दपार करववलें , त्या सवाांनीं नवीन पुस्तकें केलेलीं एकंदर
सवष सरकारी शाळाखात्यांतून हद्दपार न करववतां, सरकार त्यांस उलटें मोठमोठ्या बक्ीसा दे ऊन
त्या लोकांसच सरकारी सवष शाळांमध्यें सशक्क नेमून त्यांस त्या पववत्र पुस्तकाच्या ववरुद्ध शूिांस

तोंडानें उपदे श करण्याची सवड तरी कां दे तें? यास्तव आमच्या भोळ्या सरकारच्यानें त्या पववत्र
पुस्तकासारखे, एकंदर सवष सरकारी शाळाखात्यांतून त्या प्रततवाद्यांस त्यांच्या पुस्तकांसद्रहत
हद्दपार करवत जर नाहीं; तर आमच्या सरकारानें कृपा करून एकदम सवष शाळाखातीं बंद करून
आपले

घरीं

स्वस्र्

बसल्यास

आम्हां

शू ि

ववरचा

कांहींतरी

कर

कमी

होईल.

कारण

ववद्याखात्यांतील एका मख्
ु य भटकामगाराच्या तनदान दरमहा सहाशें सत
ु ी, म्हणजे दरवर्ी (७२००)

सात हजार दोनशें रुपये, पदरीं आवळावे लागतात. आतां सुलतानीचा तर घोरच नाहीं; परं तु
असमानी मेहर झाल्यास येव्हढी रक्कम तयार करण्याकररतां शूिांच्या ककती कुटुंबांस एक वर्षभर

रात्रंद्रदवस शेतीं खपावे लागत असेल बरें ! तनदान एक हजार कुटुबें तरी म्हटलीं पाद्रहजेत कां

नको? बरे , या ऎवजाच्या मानाप्रमाणें ह्या ब्रहृ स्पतीपासून शूिास कांहींतरी उपयोग होतो काय !

अरे , चार आणे दररोज समळणार्या शूि त्रबगार्यांस उ्हामध्यें सूयष उगवल्यापासून तों, तो
मावळे पयांत सडकेवर मातीचीं टोपलीं वाहवीं लागतात. त्याला बाहे र कोठे

जाण्यास एक

घटकेचीसद्ध
ु ां फुरसत होत नाहीं. आणण वीस रुपये दररोज समळणार्या भटचाकरांस शाळें त हवाशीर

जाग्यांत खच
ु ी आसनावर बसन
ू काम करीत असतां त्यांस म्यतु नससपासलटीचा वराती होऊन,
दररोज सकाळीं आणण संध्याकाळीं र्ंडाई पडल्याबरोबर आपण सवष लोकांच्या ओळखीस यावे

म्हणन
ू मोठ्या डौलानें घोड्याच्या गाडींत बसन
ू शहरांतील रस्तोरस्तीं लोकांच्या पढव्या, शेतखाने

पाहून समरवण्यापरु ती फुरसत कोठून समळते? अरे , त्यानें शहरांतील आळोआळीनें ववद्येपासन
ू
काय काय फायदे होतात, याववर्यीं अज्ञानी लोकांस उपदे श करण्याचें एकीकडेस ठे वन
ू त्यास असें
समरवत कफरण्याचें भूर्ण वाटतें , यावरून समशनखात्यांतील दहा रुपये दरमहाचा उपदे शक
यांच्यापेक्ां हजार वांट्यानें बरा कां नाहीं बरें ! कारण ज्या शहरांत तो उपदे शक राहतो त्या

शहरांतील सवष अबालवद्ध
ृ ांत तो उपदे शक आहे म्हणून ठाऊक असतो; परं तु हा नबाब त्याच्या
खालच्या मजल्यातील त्रबर्हाडकरूस, हा कोण गोमाजी म्हणून माहीत नसतो. अरे , हा आपल्या

वरच्या युरोवपयन कामगाराजवळ दररोज इकडच्या ततकडच्या चार गप्पा ठोकून मन मानेल तेव्हां
तास दोन तास शाळें त सशकवून वर्ाांतून त्यांस दोन-चार लेखी ररपोटष कररतो, म्हणजे ह्याचें काम
झालें. आणण यालाच चार आजषवी लोक इमानी चाकर व दे शासभमानी म्हणतात. अरे , या इमानी

भट चाकरांनीं आजपावेतों शाळाखात्यांकडील लाखों रुपये धडांत टाककले. तर्ावप यांच्या हातून

अततशूिांस ववद्या दे ऊन त्यांपरकीं एकास म्युतनससपासलटींत सभासद करवलें नाहीं. यावरून तूंच
ववचार करून पहा कीं, हे शाळाखात्याकडील एकंदर सवष इमानी चाकर आपल्या दे शांतील अज्ञानी

अततशूिांचा ककती कळवळा कररतात ! इतकेंच नव्हें , परं तु हे दे शासभमानी, म्युतनससपासलटींत

मुख्य अगधकारी असतां, यांच्यानें गेले सालाच्या पाण्याच्या खरपडात अततशूिांस सरकारी हौदावर
वपण्यापुरतें पाणी भरूं दे ण्याची मदत करवली नाहीं. यास्तव कसमटींत अततशूिांपरकीं सभासद
घेण्याची ककती जरूरी आहे !

धों०—तुमचें म्हणणें रास्त आहे ; परं तु मी ऎकतों कीं, कसमटींत हल्लीं शूिांपरकीं ककत्येक सभासद
इतके ववद्वान आहे त कीं, ते आपली मतें दे तेवेळीं, अरे गोववंदा म्हणणार्या (नंदी) यंत्रासारखे
आपल्या माना हालवून, होय ककंवा नाहीं याचा प्रसाद दे तात. कारण, ज्यास मुळींच आपल्या

सह्या करण्याची मोठी मारामार, मग तेर्ें बाकी सवष आंवळ्यायेवढें पूज्य उरलें असतें . अशा शूि

सभासदांसारखे कसमटींत खच
ु ीआसनावर बसून आपल्या माना हालवून सह्या करण्याजोगे कांहीं
अततशि
ू ांत लोक सांपडतील काय?

जों०—अशा शूि सभासदांपेक्ां हजार वाट्यानें चांगले सलद्रहतां व वाककतां येतें असे पुष्कळ अततशूि
सांपडतील. परं तु भटांच्या मतलबी ग्रंर्ांच्या आधारावरून एकंदर सवष अततशूिांस स्पशष करण्याची
बंदी असल्यामुळे सहजच त्या त्रबचार्यांस शूि सभासदांसाररखें सवष लोकांत समसळून श्रीमंत
होण्याची सवड नसल्यामुळें त्यांस अद्याप गाढवें हांकून आपलीं पोटें भरावीं लागतात.

धों०—एकंदर सवष जातींचें तनरतनराळें संख्याप्रमाण पाहूं जातां, कसमटींत ववशेर्ेंकरून कोणत्या
जातीचे सभासदांचा भरणा सांपडतो?
जो०—भट जातीचा.
धों०—म्हणन
ू च या कसमटींतील त्रबगारी आणण भंगीखेरीजकरून भट कामगारांचा भरणा फार

आढळतो. त्यांपरकीं पव
ू ीं नळवाले भट कामगार असल्यामळ
ु ें काळ्या उ्हाळ्यात एकंदर सवष

आपल्या जातीच्या भटांच्या वाड्यांतील हौंदास इतकें पाणी मनमरु ाद सोडीत होते कीं, तेर्ील
आसपासच्या सवष भट शेजार्यांचीं धोत्रें पात्रें धण्
ु याची चंगळ होऊन फार पाणी व्यर्ष वायां जात
असे; परं तु ज्या ज्या पेठेंत गरीब शि
ू ांची वस्ती आहे , त्या सवष पेठांतील हौदांत दोन प्रहरानंतर

वाटसरास तहान भागववण्यापुरतें पाणी समळत नसतें . मग धण्
ु याधाण्याचीं रे लचेल कोठून !
याखेरीज भटांच्या वस्तींत नवे हौद ककती केले आहे त आणण जुनागंज पेठ वगररे पेठेंतील लोकांनीं
आज ककती वर्े हौद हौद करून कसमटीच्या नांवानें हाका मांरल्या. परं तु तेर्ें भट सभासदांचा फार

भरणा असल्यामुळें त्या गररबांची ककत्येक वर्ें दादच लागली नाहीं. परं तु अखेरीस म्हणजे

गतसाली जेव्हां पाण्याची फारच तूट पडली, तेव्हां समठगंजांतील मांगामहारांनीं काळ्या हौदास
सशवून पाणी भरण्यास लागले, तेव्हां आतांशी कसमटीनें शुद्धीवर येऊन त्या लोकांची दाद घेतली.

या कसमटीनें इतका बेलगामी खचष त्या कामीं केला कीं, तो ततच्यांतील मुख्य सभानायकाच्या
शहाणपणाला आणण वरभवाला शोभा दे त नाहीं. असो, कसमटींत इतकी अंदाधद
ुं ी असतां त्याववर्यीं
मर्हाठी वतषमानपत्रकतें कां सरकारास जागे करीत नाहींत?

जो०—अरे , एकंदर सवष मर्हाठी वतषमानपत्रांचे कते भट असल्यामुळें त्यांच्यानें आपल्या जातीच्या
लोकांच्याववरुद्ध सलद्रहण्यास हातच उचलवत नाहीं. जेव्हां युरोवपयन सभानायक होता, तेव्हां तो
एकंदर सवष भटांचें कांहीं कसब चालूं दे त नसे. तेव्हां मात्र ते एकत्र होऊन, त्यानें असें केल्यामुळे

आम्हां सवष रयतेचें असें नुकसान झालें , त्यानें तसें केल्यामुळे आम्हां सवष रयतेचें तसें नुकसान
झालें, अशा नानाप्रकारच्या त्याच्याववर्यीं ते कुतकी कंड्या उठवून त्यास इतका त्रास दे त असत
कीं, तो आपल्या मुख्य सभानायकाच्या जाग्याचा राजीनामा दे ऊन पुढें या कसमटीचें नांवसुद्धां
घेईनासा झाला. बरें , आपलें दयाळू सरकारही त्या सवष मतलबी वतषमानपत्रांच्या म्हणण्यास खरें

मानून त्या सलद्रहण्यांत एकंदर सवष शूिांचें व अततशूिांचें मत आलें आहे म्हणोन समजतें . असें

समजण्यामध्यें आमच्या भोळ्या सरकारची मोठी चक
ू आहे . त्यांस इतकें ठाऊक नाहीं कीं, एकंदर
सवष भट वतषमानपत्रकत्याांची आणण शूि व अतत शूिांची ज्मातून एकदासुद्धा अशा कामी गाठ
पडत नाहीं. त्यातन
े अततशि
ू बहुतक
ू ांस तर वतषमानपत्र म्हणजे काय, कोल्हा का कुत्रा, का माकड,

हे काहीच समजत नाही. तर मग अशा अनओळखी अततशूिांची मते ह्या सवष सोंवळ्या
वतषमानपत्रांस कोठून व कशी कळतात? त्यांनीं सरकारची र्ट्टा करून अज्ञानी जनाचीं मनें

ररझवून आपलीं पोटें जाळण्याकररतां हा सुधारला तततंबा योजून काढला आहे . तसें जर नाहीं
म्हणावे, तर एकंदर सवष खात्यांत त्यांच्या जातीच्या कामगारांचा भरणा असल्यामुळें एकंदर सवष

शूिांसद्रहत अततशूिांचें नुकसान होत आहे , याववर्यीं त्यांस शोध काढण्यास फुरसत जर होत नाहीं
म्हणावे, तर समुिाच्या पसलकडील लंदन शहरांतील राणी सरकारच्या मुख्य प्रशानानें आपल्या

स्वप्नांत द्रहंदस्
ु र्ानाववर्यीं काय काय बरळला, याववर्यीं त्रबत्तम बातमी काढण्यास तरी त्यांस
कोठून फुरसत होती? असो, तर्ावप एखाद्या मर्हाठी णिश्स्त वतषमानपत्रकत्याषनें कसमटींत

गरीबांची दाद लागत नाहीं, म्हणोन सलद्रहल्यास पढ
ु ें एकंदर सवष मराठी वतषमानपत्रांतील ववर्यांचे
इंग्रजींत गोशवारे काढून सरकारास दाखववण्याचें काम कसमटींतीलच एका भट सभासदाकडे आहे ,

तर अशा ररपोटष राच्यानें कसमटींत आपल्या शेजारीं मांडीशीं मांडी दे ऊन बसणार्या जातभावांची भीड
न धररतां त्यांच्या (आपल्या) ववरुद्ध मजकूर सरकारपढ
ु ें कसे ठे ववतील?

धों०—असा जर चहूंकडे भट सभासदांचा भरणा असल्यामुळें बाकी सवष जातीचें नुकसान होत आहे ,
तर तुम्ही याववर्यीं एक लहानशी चोपडी करून दक्णा-प्राईज कसमटीस आपषण करा; म्हणजे
तेणेंकरून तरी सरकारचे डोळे उघडतील !

जो०—भटजोशी आपल्या मतलबी धमाषच्या र्ापा दे ऊन अज्ञानी शूिांस कसकसें फसवून खातात व

णिस्ती उपदे शक आपल्या तन:पक्पाती धमाषच्या आधारानें अज्ञानी शूिांस खरें ज्ञान सांगून त्यांस

कसकसें सत्य मागाांवर आणणतात, या सवष गोष्टीववर्यीं मी एक लहानसें नाटक करून सन १८५५
सालांत दक्णा प्राईज कसमटीस अपषण केलें . परं तु तेर्ेंही असल्या सभडस्र् भट सभासदांच्या
आग्रहामुळें युरोवपयन सभासदांचें कांहीं चालेना, तेव्हां त्या कसमटींनें माझी चोपडी नापसंत केली.

अरे , ही दक्णाप्राईज कसमटी म्युतनससपासलटीचीच धाकटी बहीण म्हणण्यास कांहीं हरकत नाहीं;
कारण ततनें या कामीं शूिांस उत्तेजन येण्याकररतां ककती द्रठकाणीं शूिांत द्रदवा लावून उजेड

पाडडला आहे तो दाखीव. अखेरीस मी तें पुस्तक एकीकडेस टाकून कांहीं वर्ें लोटल्यानंतर दस
ु री
लहानसी ब्राह्मणांच्या कसबांववर्यीं नवीन चोपडी तयार करून आपल्या स्वताच्या खचाषनें छापून

प्रससद्ध केली. तेव्हां एका माझ्या पुणेकर स्नेह्यानें आग्रह करून त्या चोपडीच्या कांहीं प्रती एकंदर

सवष शाळाखात्यांकडील मुख्य अगधकार्यांनीं ववकत यायाव्यात, म्हणून त्यानें मजकडून त्या सवष
अगधकार्यांस सूचनापत्रें पाठववलीं, परं तु त्यांतून एकाही अगधकार्यानें भटांच्या भयास्तव एकसुद्धां
चोपडी खरे दी करून आपल्या नांवास बट्टा लावून घेतला नाहीं.

धों०—तात्यासाहे ब, तुम्हांला सवष लोकांच्या पुढें पुढें करतां येत नाहीं, सबब तुमच्या चोपड्या खपत
नाहींत.

जो०—अरे बाबा, चांगलें काम शेवटास नेण्याकररतां वाईट उपाय योजूं नयेत, नाहीं तर त्या
कामाच्या चांगल
ु पणाला बट्टा लागतो. त्यांनीं एक माझी चोपडी ववकत घेतली नाहीं, म्हणन
ू माझें

कांहीं दे वाश्जनें कमी पाडडलें आहे काय? नाहीं. परं तु पुढें मी तसल्या लोकांचें आजषव करण्याचें

गधक्कारून आपल्या उत्प्नकत्याष वपत्यावर कसा भार घालावा हें सशकलों, यास्तव मी त्याचा
त्रत्रवार आभार मातनतों.
धों०—नंतर आपण जेव्हां भट वगररे जातीच्या मुलींकररतां शाळा स्र्ावपल्या होत्या, तेव्हां सरकारनें
मेहरबान होऊन आपल्यास मोठ्या सत्कारानें एक शालजोडी बक्ीस द्रदली. नंतर त्याचप्रमाणें

आपण दस
ु र्या पर्
ृ क अततशूिांकररतां शाळा स्र्ापून त्यामध्यें अनेक भट मदतीला घेऊन, त्या
सवष एकंदर शाळांमध्यें सशकववण्याचा भरभराट चालंू करून आपण मधींच तें काम एकाएकी

एकीकडेस टाकून बाजल
ू ा झालां. पढ
ु ें आपण कांहीं वर्े लोटल्यानंतर एकंदर सवष यरु ोवपयन लोकांचे
घरीं जाणें बंद केलें, यांचीं कारणें काय असावींत?

जो०—भट वगररे जातींच्या मल
ु ींच्या शाळा घातल्यामळ
ु ें सरकारास आनंद वाटून त्यांनीं मला एक
शालजोडी बक्ीस द्रदली खरी; परं तु जेव्हां मला अततशि
ू ांच्या मल
ु ांमल
ु ींकररतां शाळा असण्याची

फार जरूरी द्रदसल्यावरून, मी त्या कामीं अनेक भट सभासद करून त्या सवष शाळा त्यांच्या
स्वाधीन करून, अततशूिांच्या मुलामुलींकररतां शाळा काढल्या, तेव्हां एकंदर सवष युरोवपयन
गह
ृ स्र्ांनीं मला फार

िव्यद्वारें

मदत केली.

त्या उदार गह
ृ स्र्ांपरकीं रे श्व्ह्यु

कसमशनर

रीव्हजसाहे ब यांनीं जी मदत केली ती मीं कधीं ववसरणार नाहीं. त्या उदार गह
ृ स्र्ांनीं फक्त

िव्यद्वारें मदत केली इतकेंच नाहीं, परं तु त्यांनीं त्या अततशूिांच्या शाळांत आपला महत्त्वाचा
धंदा संभाळून वरचेवर येऊन मुलांची गतत ववद्येमध्यें ककती झाली, याववर्यींची चौकशी वारं वार

करीत असे व मुलांस ववद्या सशकण्याववर्यीं उत्तेजन यावे, म्हणून तो फार झटत असे. त्याचे
उपकार अततशूिांच्या मुलांच्या हाडांमध्यें णखळले आहे त. त्याजबद्दल त्यांनीं आपल्या शरीराचे चमी
जोडे करून त्याच्या पायांत घातले, तर्ावप ते त्याचे उतराई होणार नाहींत. त्याचप्रमाणें दस
ु रें

कांहीं युरोवपयन गह
ृ स्र्ांनीं मला या कामीं फार मदत केली, याजबद्दल मी त्यांचे फार आभार
मातनतों. त्या वेळेस त्याही कामीं मला भट सभासद घेण्याची जरूरी पडली. याचीं आंतली कारणें

पुढें एखादे प्रसंगीं कळवीन; परं तु पुढें जेव्हां मी त्या शाळांत भटांच्या पूवज
ष ांच्या कृत्रत्रमी
पुस्तकांतील लबाड्या करून मुलांस दाखवूं लागलों, तेव्हां त्यांचा माझा आंतल्या आंत बोलण्या-

चालण्यामध्यें बेबनाव होऊं लागला. त्यांचे म्हणण्याचा कल असा द्रदसून आला कीं, या
अततशूिांच्या मुलांस ववद्या मुळींच दे ऊं नये. जर कदागचत त्यांस सशकववणेंच भाग पडलें, तर
त्यांची साधारण अक्रओळख मात्र करून द्यावी. माझें म्हणणें असें होतें कीं, त्यांना चांगले

प्रतीची ववद्या दे ऊन ततजपासून त्यांस आपलें बरें -वाईट समजण्याची शश्क्त यावी. आता त्यांचा
अततशूिांस ववद्या न द्यावी याचा हे तु कां, ते लोक ववद्वान होऊन आपणास ज्या सरकारच्या
योगानें ववद्या समळाली व तेणेंकरून खरें कोणतें व खोटें कोणतें हें समजूं लागलें , त्या सरकारचे

परमतनष्ठ सेवक होऊन आपले पूवज
ष ांनीं त्यांच्यावर केलेल्या जुलूमांची आठवण होऊन आपला
सवषस्वी गध:कार करतील ककंवा कसा, हें बरोबर सांगतां येत नाहीं. असा जेव्हां माझे व त्यांचे

मतांमध्यें भेद पडूं लागला, तेव्हां मी त्यांचें सवष कृत्रत्रम समजून त्या दो्हीही खात्यांतून एका
बाजूला झालों. त्यास कांहीं वर्े लोटली इतक्यांत भटपांड्यांचें बंड उपश्स्र्त झालें , तेव्हापासून

एकंदर सवष युरोवपयन सभ्द्य गह
ृ स्र् माझ्याशीं पद्रहल्यासारखे नीट मन उगाळून न बोलतां ते मला
पाद्रहल्याबरोबर आपल्या कपाळास आठ्या घालूं लागले. तेव्हां मी त्यांच्या घरीं जाणें येणें अगदीं
बंद केलें.

धों०—भटपांड्यांच्या बदमस्तीमुळें त्यांनीं आपला तनरपराध्यांचा आव्हे र करून ते आपल्यास
पाद्रहल्याबरोबर कपाळास अशा आठ्या घालंू लागले, हें त्यांच्या शहाणपणाला शोभा दे त नाहीं.

आणण यावरून आपण भट ववध्वा श्स्त्रयांनीं गभषपात वगररे अघोर कमे करूं नयेत, म्हणोन त्यांस
गप्ु तपणें बाळं त होण्याकररतां आपल्या घरीं सोय केली आहे . त्या कामीं आपण आपल्या

सरकाराजवळ कोणत्याही प्रकारची मदत न मागतां व त्याचप्रमाणें त्या कामांत नांवालासद्ध
ु ां भट
सभासद न घेतां, तें काम आपण आपल्या खचाषनें चालववलें आहे .

जो०—आपलें सरकार जर म्हणावे तर श्जकडे घग
ु र्या ततकडे उदय उदय म्हणणारें आहे . कारण
अततशूिांस स्पशष करण्याची बंदी असल्यामुळें त्यांस सहजच सवष रोजगारधंद्याचें द्वार बंद झालें

व त्याजमुळें त्यांजवर पोटांच्या आगीमुळें चोर्यामार्या करण्याचा प्रसंग गुजरतो व त्यांनीं
चोर्यामार्या करूं नये, म्हणोन आमच्या सरकारानें त्यांच्या हजेर्या घेण्याची वद्रहवाट घातली, हें

बरें केलें. परं तु भटांच्या तनराश्रीत अनार् ववध्वा श्स्त्रयांस पाट लावण्याची बंदी असल्यामुळें त्या
व्यासभचार करून गभषपात व बाळहत्त्या करतात, हें आमचें ्यायी सरकार उघड डोळ्यानें पहात

असून त्यांजवर मात्र मांगरामोशांसारखी चौकशी ठे वीत नाहीं हें मोठें आश्चयष होय; काय?
आमच्या सरकारास गभषपात व बाळहत्त्या करणार्या बायांपेक्ां दरोडेखोर मांगमहार जाश्स्त दोर्ी

आहे त असें वाटतें काय? दस
ु रें असें कीं, भटाचें “खाणें र्ोडें परं तु मचमच फार”. अरे , ज्यांच्यानें

एकगचत्त होऊन आपल्या बाळ बद्रहणींच्या हजामती करणार्या नावपकांच्या हातून वस्तरा तछनाऊन
घेववत जर नाहीं, तर तसल्या लोकांस अशा कामीं सभासद करून काय फळ होणार आहे ?

धों०—बरें असो, परं तु आपण पूवीं म्हणालांत कीं एकंदर सवष शाळाखात्यांत ज्या कांहीं अव्यवस्र्ा
झाल्या आहे त, त्या कोणत्या?

जो०—त्या सवष अव्यवस्र्ा सलहूं गेल्या असतां त्याचा एक स्वतंत्र लहानसा ग्रंर्च होईल, या
भयास्तव त्यांपरकीं एकदोन गोष्टी उदाहरणार्ष येर्ें घेतों. पद्रहली गोष्ट अशी कीं, शूि व अततशूि
यांच्या मुलांच्या शाळांकररतां सशक्क तयार करण्याची अनवस्र्ा.

धों०—असें कसें म्हणतां? सरकारनें सवष जातींचीं मुलें सशकण्याकररतां पंतोजी तयार करण्याकररतां
एक स्वतंत्र तनराळी शाळा केली आहे . सरकारच्या मनांत आवडतनवड नाहीं.

जो०—तर मग आजपावेतों त्या तयार केलेल्या पंतोजींनीं अततशूिांचीं मुलें तयार ककती केलीं, तीं
दाखीव—आता खालीं कां पहातोस? मला उत्तर दे .

धों०—एकंदरसवष भटपंतोजी लोक असें म्हणतात कीं, अततशूिांचीं मुलें शाळें त घेतल्याबरोबर
द्रहंदस्
ु र्ानांत मोठा गधंगाना होईल, म्हणोन सरकार सभतें .

जो०—बरें , तर सरकार पलटणींत सवष जातींचें लोक भरतात, म्हणोन द्रहंदस्
ु र्ानांतील लोक कां
गधंगाना करीत नाहींत? ही सवष सरकारची हयगय, कारण पलटणीची भरती करतेवेळीं आपण तें

काम स्वत: करतात आणण पंतोजी तयार करण्याचें काम भलत्या एखाद्या शाल त्रबसनी
गौत्यागोमाजीकडे नेसमतात. त्याला कांहीं या कामाची माद्रहती नसते. त्याला जर या कामाची
माद्रहती असती, तर त्यानें प्रर्म अततशि
ू ांचीं मल
ु ें पंतोजी तयार करण्याचे कामीं हयगय न करतां,
त्या शाळे त फक्त भटांच्या मल
ु ांची इतकी खोगीरभरती न करता.
धों०—तर मग सरकारनें याला काय तोड करावी?

जो०—याला तोड इतकीच आहे कीं, सरकारनें कृपाळू होऊन हें काम एकंदर सवष यरु ोवपयन

कलेक्टरांच्या हातीं द्रदल्यासशवाय ससद्धीस जाणार नाहीं. कारण या लोकांचा शि
ू व अततशि
ू ांशी
तनकट संबंध असल्यामुळें त्यांनीं भट कामगारांवर भरं वसा न ठे ववता दर गांवोगांवीं एक एक वेळीं

जाऊन, त्यांनीं कुळकण्याषचा हुजूर न धररतां सवष गांवांतील आबालवद्ध
ृ ांस ववद्येपासून काय काय
लाभ होतात, हें सांगगतल्याबरोबर ते आपलीं हुशार हुशार मुलें तनवडून कलेक्टरसाहे बांच्या
स्वाधीन, पंतोजी करण्याकररतां, मोठ्या आनंदानें करतील. कारण जसें युरोवपयन कलेक्टरांच्या
बोलानें हें काम तडीस जाईल, तसें असल्या गररमाहीत कामगारांच्यानें तडीस गेलें नाहीं व पुढेंही

जाईल, ककंवा न जाईल याचा संशय वाटतो. याववर्यीं एक म्हण अशी आहे कीं, ‘जेनो काम तेनो
र्ाय त्रबजा करे तो गोता खाय’. यावरून तूंच ववचार करून पहा कीं, शूि व अततशूि जातीचे
पंतोजी तयार करण्याची ककती जरूरी आहे ! कारण जेव्हां त्या त्या जातीचे पंतोजी तयार होतील;

तेव्हां ते आपापल्या जातीचा असभमान मनीं धरून ते आपल्या जातीच्या मुलांस, हातांत काठी
घेऊन गुरांची वळती करूं लागण्याच्या पूवी, इतकी सशकण्याची गोडी लावील कीं, पुढें तीं मुलें
मोठीं झाल्याबरोबर, तीं आपल्यांतील एका मुलास बारीबारीनें माळावर गुरांच्या वळत्या करावयास

ठे वून, बाकी सवष मुलें अखरावर सुरपारं बया न खेळतां गांवांत येऊन आपल्या पंतोजीजवळ
सशकण्यास कधीं कमी करणार नाहींत, परं तु अशा सुधारल्या काळांत जगामध्यें अतत सुधारलेल्या
अमेररकन लोकांपरकीं अध्याष लोकांनीं आपल्या खासगत दे शबांधवांबरोबर तीन वर्ें सतत जंग

केल्यासशवाय आपल्या हातांतून दासांस सोडलें नाहीं, तर असल्या गांवठी भटपंतोजीच्यानें

शाळे मध्यें शूिाद्रद अततशूिांस खरें ज्ञान सशकवून त्यांस आपल्या दास्यत्वापासून मुक्त होऊं
दे ण्याची बुवद्ध कशी दे ववेल ! अरे , ज्या एका भट प्रोफेसराच्या पगारांत सहा शूि अर्वा नऊ

अततशूि प्रोफेसर स्वस्ते समळण्याची खात्रीं असतां, आपलें सरकार या कामीं भटांच्या नादीं लागून
आपल्या अज्ञानी बांधवांच्या कमाईचे परसे असे बेलगामी खचषतात, जर आपण जर त्याववर्यी
आपल्या सरकारास जागे केलें नाहीं, तर त्याचा दोर् आपल्या माथ्यावर येणार आहे . त्याचप्रमाणें
चौधर्याचे वाड्यांतील खाणावळींत अततशि
ू ांचीं मल
ु ें ककती आहे त बरें ?

धों०—आहो. जेर्ें शूिांच्या मुलांची तनभावणी लागण्याची मारामार, तेर्ें अततशूिांचे मुलांचें नांव
कशाला काढतां?

जो०—कां बरें , तूंच म्हणतोस ना, सरकार अवडतनवड करीत नाहीं, तर मग याचें कारण काय?

धों०—याचें कारण तेर्ें भट कामगार असल्यामुळें असें घडून येतें, म्हणून आपण मला एके द्रदवशीं
प्रत्यक् प्रमाण दाखववलें होतें . तें असें कीं, जो भट गह
ृ स्र् पूवी जेव्हां आपल्याजवळ चाकरीस

होता, तेव्हां तो दोन वेळां अततशूिांच्या शाळें त येऊन कांहीं ववटाळाचा ववगधतनर्ेध न पाळतां सवष
जातींच्या मल
ु ांस सशकवीत असे. आणण तोच भटजीबावा जेव्हां खाणावळींत चाकर झाला, तेव्हां तो
इतका सोंवळा बनला कीं, त्यानें एका गरीब सोनारास चाव्हडीवर ओढून आणलें ; कारण, त्यानें
उ्हाळ्यांत त्या शाळें तील हौदाला सशऊन आपली तहान भागववली.

जो०—अरे , ज्या भटसशरोमणीनें केलेलीं गीतें एकंदर सवष नवीन समाजामध्यें गाण्याचा ककत्ता
घेतला आहे , तर्ावप त्यानें आपल्या मतलबी धमाषप्रमाणें दगडी पज
ु ण्याचें न सोडडतां, आपल्या

वाड्यांतील भटांच्या हौदाला शि
ू ानें सशऊं नये, म्हणन
ू पडदी घालन
ू तो अखेरीस काशीस जाऊन
काशीकर होण्याच्या बेतांत आहे . तर्ावप आमच्या तन:पक्पाती म्युतनससपासलटींत भटसभासदांचा
भरणा असल्यामुळें ततनें ती पडदी तशीच कयम ठे ऊन, शुक्रवारांतील सशप्ं यांच्या हौदाची पडदी

मात्र एकदम पाडडली; तर्ावप तेर्ील ककत्येक भटजींनीं फक्त आपल्या उपयोगाकररतां त्या
हौदाच्या उसवासानजीक एक लहानसा चोर हौद बांधन
ू त्यांतील पाणी, आपले सोंवळे चाव करून

नाहाण्याधण्
ु यामध्यें बेलगामी नासशतात.—आतां ब्राह्मणज्मास येऊन असें कसब लढववलें नाहीं,
तर तो ज्म कशाचा !

भाग १६ वा
ब्रह्मराक्षसाचे वपडेचा गधक्कार.
धों०—या सवष आपल्या संवादांवरून असें ससद्ध होतें कीं, एकंदर सवष भटांनीं आपल्या कृत्रत्रमी
धमाषच्या अडून आपल्या भोळ्या सरकारच्या डोळ्यांत माती टाकून आपण सवष शूिांद्रद अततशूिांस

अमेररकेंतील दासांपेक्ांही जास्ती पीडा दे त आहेत. यास्तव आपण या भटांच्या कृत्रत्रमी धमाषचा
गधक्कार करून आपल्या अज्ञानी बांधवांस जागे कां करीत नाहींत ?

जो०—मी कालच संध्याकाळीं याववर्यीं एक पत्र तयार करून एका माझ्या स्नेहाच्या स्वाधीन
करून त्यास ववनंती केली कीं, त्यानें त्या पत्रांतील र्हस्वदीघाषदी सवष चुका नीट करून, त्याची एक
एक प्रत करून सवष भट व णिश्स्त वतषमानपत्रकत्याांच्या असभप्रायाकररतां पाठवावी. त्या पत्राची
नक्कल येणेप्रमाणें —
शूद्राांनीां ब्रह्मराक्षसाांच्या दास्यत्वापासून असें मुक्त व्हावें .
मूळ भटांच्या (इराणी) पूवजांनीं या दे शांत मोठा बंडावा करून, येर्ील आमच्या मूळच्या

क्ेत्रावासी पूवज
ष ांस युद्धप्रसंगी श्जंककल्यामुळें, त्यांस आपले दास केलें . पुढें जसजसी संधी सांपडत

गेली, तसतसी भटांनीं आपल्या सत्तेच्या मदाने अनेक तर्हे तर्हे चे मतलबी ग्रंर् करून त्या सवाांचा
एक मजबत
ू कोट बांधन
ू त्यामध्यें त्या सवष दासांस वंशपरं परें अटकावन
ू तेर्ें त्यांस नानातर्हे च्या
पीडा दे ऊन हा काळपावेतों मोठ्या मोठ्या मौजा मारीत आहे त. इतक्यांत जेव्हां इंग्रज बाहदराचें

राज्य या दे शांत आलें तेव्हांपासन
ू बहुतेक कनवाळू यरु ोवपयन व अमेररकन सत्परु
ु र्ांस आमचें
द:ु ख पाहवेना; तेव्हां त्यांनीं आमच्या बंद्रदखा्यांत हमेशा येऊन आम्हांस असा उपदे श केला कीं,

“अहो बाबांनों, तम्
ु ही आम्हांसारखे मनष्ु य़ आहांत, तम
ु चा व आमचा उत्प्न व पालन व
पोर्णकताष एकच आहे . आणण तम्
ु ही पण आम्हांसारखे सवष अगधकारांस पात्र असतां, या भटांच्या

कृत्रत्रमी अगधकारांस कां मातनतां?” वगररे अशा नानाप्रकारच्या पववत्र सच
ू नांवरून ववचारांतीं मला
माझे वास्तववक अगधकार समजल्याबरोबर मी त्या करदखा्याच्या कृत्रत्रमी कोटाच्या मुख्य
ब्रह्मकपाटदरवाज्याला लार् मारून बाहे र आपल्या उत्प्नकत्याषचा आभार मानला.

आतां मी त्या परोपकारी युरोवपयन उपदे शकांच्या आंगणांत तंबू ठोकून र्ोडासा ववसावा

घेण्याच्या पूवी प्रर्म अशी प्रततज्ञा कररतों कीं,—

भटांच्या ज्या मुख्य ग्रंर्ांच्या आधारावरून आम्हीं भटांचे दास आहोंत, म्हणून त्यांच्या

दस
ु र्या ककत्येक ग्रंर्ांत लेख आढळतात, त्या सवष ग्रंर्ांचा व त्यांचा ज्या ज्या ग्रंर्ांशी संबंध
असेल, त्या सवष ग्रंर्ांचा गधक्कार करून ज्या ग्रंर्ांवरून (मग तो ककणत्याद्रह दे शांतील अर्वा

धमाांतील ववचारी पुरुर्ानें केलेला कां असेना) सवाांस सारखा उपभोग घेतां येतो, तशा ग्रंर्कत्याषचा
मी आपल्या उत्प्नकत्याषच्या संबंधानें धाकटा भाऊ समजून, त्याप्रमाणें वतषन करणार.

दस
ु रें असें कीं, जे लोक आपल्या एकतफी मतासभमानाच्या दांडगाव्यानें कोणासही नीच

मानण्याजोंगें आचरण करूं लागतात, त्या उभयतांस तसें आचरण करण्याची सवड दे ऊन मी
आपल्या उत्प्नकत्याषनें तनमाषण केलेल्या पववत्र अगधकाराच्या तनयमास बट्टा लावणार नाहीं.

ततसरें असें कीं, जे दास (क्ूि) फक्त आपल्या उत्प्नकत्याषस मानून तनतीस अनुसरून

स्वच्छ उद्योग करण्याचा तनश्चय करून त्याप्रमाणें आचरण करीत आहेत, अशी त्यांजववर्यीं

माझी खात्री झाल्याबरोबर, मी त्यांस केवळ आपल्या कुटुंबांतील बांधवांप्रमाणें समजून त्यांबरोबर
अ्नव्यवहार करीन, मग तो कोणत्याद्रह दे शांतील असो.

पुढें एखाद्या काळीं माझ्या अज्ञानांनीं गांजलेल्या शूि बांधवांतून एखाद्यास भटांच्या

दास्यत्वापासून मुक्त होण्याची इच्छा झाल्याबरोबर, त्यानें मला एक वेळ तरी कृपा करून आपलें

नांव पत्रद्वारें सलहून कळववल्यास मला या कामीं मोठी द्रहम्मत येऊन, मी त्याचा फार आभारी
होईन. (सदहूष पत्राववर्यीं जे जे वतषमानपत्रकत्याांचे असभप्राय समळाले त्यांची योग्यता
समजण्याकररता ते आम्हीं आपले वाचणारांकररतां येर्ें घेतों:—)
ता. ५ डडसेंबर सन १८७२ इ.
पुणें, जुनागंज नं. ५२७.

जोतीराव गोववांदराव फुले.

धों०—आपण वर द्रदलेल्या जाद्रहरातींतील एकंदर सवष कलमें मला पसंत पडलीं; व मी त्याचप्रमाणें
वतषन करणार. आज हजारों वर्ाांच्या भटांच्या कृत्रत्रमी व त्रासरूप करदखा्यांतन
ू मी सट
ु ल्यामुळें

परमानंद पावलों, यास्तव मी आपला ऋणी आहें . सारांश, तम
ु च्या सवष सांगण्यावरून द्रहंदध
ु माषच्या
कृत्रत्रमीपणाववर्यीं तर माझी खात्री होऊन चक
ु ली, परं तु ज्या एक परमेश्वरास आपण मानतों व

सवष ज्ञानी लोक मानतात त्या परमेश्वरास, तो सवषसाक् व सवषज्ञ असतां, आम्हां शि
ू ाद्रद
अततशि
ू ांचे हाल अजन
ू द्रदसलेच नसतील काय?

जो०—त्याववर्यीं पुढें एकाद्या प्रसंगीं तुला सवष खल
ु ासा करून सांगेन म्हणजे तुझी खात्री होईल.

समाप्त
लोककल्याणेच्छु
पण
ु ें, शनीवार, तारीख ४ जानेवारी १८७३.
आमचे प्रससद्ध महाज्ञानी, महाववचारी व महाशोधक तत्ववेत्ते अजम जोतीराव गोववंदराव फुले

यांणीं एका मोठ्या गह
ृ स्र्ाच्या सशफारसीनें एक अप्रयोजक अशा प्रकारचें आत्मश्लोघेचें व
ब्राह्मणांच्या तनंदेचें पत्र आम्हाकडे पाठववलें आहे , त्यास आमच्या पत्रांत जागा समळण्याचा संभव
नाहीं. याबद्दल सदहूष अजम फुले आम्हास माफी करोत.
शुभवतामानदशाक व चचासांबांधीां नानाववधसांग्रह.

कोल्हापूर-ता. १ फेब्रुआरी सन १८७३.
पिव्यवहार.

पुण्यांतील नेद्रटव वतषमानपत्रकते खालच्या मजकुरास आपल्या पत्रांत जागा दे त नाहींत

म्हणून हा आम्हाकडे पाठववला आहे . हा मजकूर चहूंकडे प्रससद्ध करावा अशी सम. जोती गोववंदराव
फुले यांची इच्छा असल्यामुळें आम्ही त्यास या अंकांत जागा दे तों. जरी आमच्या द्रहंद ु समत्रांस हा

मजकूर कांहीं अंशीं तनंदापर वाटे ल तरी ह्यामध्यें जो असभप्राय दाखववला आहे , तो स्तुत्य असें
आम्हांस वाटतें . कारण वास्तववक पाद्रहल्यास ब्राह्मणांनीं मातनल्याप्रमाणें जातीभेद नाहीं असें सम.
जोतीच्या लक्ांत पक्कें आल्यावरून मी कोणा पाद्रहजे त्यांशीं अ्नव्यवहार करीन असें त्यानें
धरयाषनें सांगगतले. असे छातीचे परु
ु र् या दे शांत पष्ु कळ लवकर होवोत.

भटकामगार इांग्जतनयरखात्याांत कशी पें ढारगदी कररतात, याववषयीां

पवाडा
पेशवाई दक्षक्षणा रमणा इांग्जतनयर खातीां ।
भररती होळकरी पोतीां ॥ ध्र०
ु ॥
भीक मागताां लाज न वाटे घरोघर कफरती । आळसी धमााआड लपती ॥ त्रबगार्याांचा धांदा
मतलबी नीच मातनती । खश
ु ामत कररती ककती ॥ ब्राह्मणाचें कसब सलहहणें कारकुनया कररती ।

कुणब्या हदवसा नाडडती ॥ हाजरी पुस्तक हातीां घेऊन फैलाांवर जाती । हाजेर्या मेजेनें घेती ॥

त्रबन फीचे मजूर पाहून हाकलून दे ती । नाहीां तो दोष लाववती ॥ चाल ॥ मेग्स्िला धमक्या दे ऊन
॥ कानावर पगडी चढवून ॥ सोंग त्रबगार्या दावन
ू ॥ उभा राही दरू जाऊन ॥ पाांढरे डोळे दाांत
खाऊन ॥ चाल ॥ दरू सोडून फैलास ॥ मेस्िी नेती बाजूस ॥ शुरूां कानगोष्टीस ॥ चाल ॥ फाग्जल
हजर्या भरल्या नाांवे वाचन
ू दाववती ॥ आढावा वरचेवर पाहती ॥ त्रबगार्याची घोंगडी, दादा
आसनावर बसती ॥ भररती होळकरी पोतीां ॥ १ ॥

पाांड्या हदवस बारा सार्या महहनयामधीां भरती । बाकी अठरा आपल्या हातीां ॥ आठ हदवस
खांड्याचे बाकीचे सात सोबती । सशलक बेवीसा भरती । तुझ्या घरचीां सवा माणसें पगारा पुरतीां ।

पावली दर त्याांच्या हातीां ॥ सवा बायका पोरीवजा सव्वीस हदन असती । उरली सशलक मोग्जती ॥
राण्या, नानया, पोरें नव्हतीां दो हदवसाां वरतीां । भरती आगाऊ फी पुरतीां ॥ रोजी बैल हदवस दाहा
नाहीां महहनयाला कमती । तीच रे सभस्त्याची गतत ॥ चाल ॥ आम्ही जातीचे ब्राह्मण ॥ आतत

लाचारी घेऊन नातें धमााचें दाऊन ॥ मोहहती हळूच साांगन
ू ॥ नजर सरकारी चक
ु वून ॥ करावें

आमचें पाळण ॥ चाल ॥ बाांधन
ू धोतर कांबरे स ॥ झटती कसे चाकरीस ॥ टळे ना तनत्यनेमास ॥

चाल ॥ आठ वाजल्या वेळ झाला घोड्यावर बसती । घरचा रस्ता धररती ॥ परतन
ु येताां तनत्य
मळयाांवर धाडा घासलती । भररती होळकरीां पोतीां ॥ २ ॥

मेग्स्िच्या ग्जवलग गडण्या धड
ुां ू न काहढती । त्याांच्या हजर्या माांडडती ॥ घोड्यापुरता गडी

दे ऊन त्यास ररझववती । भूताला सहज आळववती ॥ पोकळ मेग्स्ि म्हणताां म्हणताां नालया

फुगववती । चढववती वेळूांच्या वरती ॥ मधीांच कधीां भोजन दे ऊन समांधा कररती । कसी पाहा सांगध
सागधती ॥ जेऊां घालताां स्िी सूचवी सरपणाची कमती । पतीला सोडून कळववती ॥ भाजीपाल्या
आग लागली खेड्याची वस्ती । सलांबे लोणच्या पुरतीां ॥ चाल ॥ वाहढती फार दरू
ु न ॥ सोंवळे चाव

करून ॥ गोववती गोड बोलून ॥ भोजनीां नादीां लावून ॥ सागधती कसें भोंदन
ू ॥ घेतत जागा
सारवून ॥ चाल ॥ डागगतों पाहून वमाास ॥ सोडा ह्या नीच कमाास ॥ आग लागो या धमाास ॥
चाल ॥ सांकट पडताां हाळूच मेस्िी तोंडाशीां दे ती । तनराळे बाजूला होती ॥ मेग्स्िल लळा लावून
गळा कावपती ॥ भररती होळकरीां पोतीां ॥ ३ ॥

गवताकररताां तनत्य त्रबगारी घोड्याची भरती । पासळनें घोडे खाजववती ॥ फैलामधन
ू शूद्र

बायका भाांडी घाांससती । त्रबगारी त्रबछाने कररती ॥ वेडसरसा कुणबी पाहून पाय दात्रबवती । मजेनें
झोंपा माररती ॥ स्वजातीचे सभक्षूक ब्राह्मण फैलावर नेती ॥ सभक्षा गाठून दे वववती ॥ समळकतीचे
वाांटे हुजूर सोबत्याांना दे ती । समजूत वरच्यावर कररती ॥ दप्तरदारा हाप्ते बाांधन
ू भेटीला जाती ।
सशपायाां ववड्यास बोलाववतीए ॥ चाल ॥ ठे पलें गोरें येऊन ॥ करे ची तांबू घेऊन ॥ र्कले सशकार

खेळून ॥ कागदीां सह्या करून ॥ भटावर बाकी सोंपून ॥ ववसावा ललास घेऊन ॥ चाल ॥ शोभती

खासे कोचास ॥ वागचती नयुजपेपरास ॥ मान पाहा मधीां डुकलीस ॥ चाल ॥ त्रबगार्याांच्या

कोंबड्या वगैरे सामानाची भरती । पैसा मधीांच कीां खाती ॥ बुटलेराच्या हातून गोर्या जुलाब
करववती । भररती होळकरी पोतीां ॥ ४ ॥

नुकसानीचा पैसा माती भरीस घासलती । दाखला कफगरे ठ ां सलहहती ॥ लट
ू धम
ु ाळी पैसा

आठवण रमण्याची होती । रपोटीां मेळ समळववती ॥ खग्जनयामधीां पैसा सरताां कर योग्जती । हाडें

कुणब्याांची वपळीती ॥ कमातनष्ठ चाकर बनले लक्षाधीपती । बुधली कुणब्याची वरती ॥ टोपीवाल्या

गुह्य कळताां राग्जनामे दे ती । हवेल्या तीन मजली करती ॥ नयायशील म्हणववताां आताां तुम्हीां

आमचे भूपती । दया नाहीां शूद्राांची गचत्तीां ॥ चाल ॥ अनुभव स्वताां लक्षून ॥ साांगतों खरें तनक्षून

॥ सवा जाती तनवडून ॥ घ्याव्या सांख्या प्रमाण ॥ दयावीां कामें नेमून ॥ होईल सुख साधन ॥
चाल ॥ घासलतों पदरीां चक
ु ीस ॥ नेसमताां एका जातीस ॥ प्रवेश नाहीां शूद्राांस ॥ चाल ॥ एक
जातीचे सवा समळून नाडडती । बाकीचे तोंडाकडे पहाती ॥ जोतीराव बोधी करूां नये एक जात
भरती । भररती होळकरी पोतीां ॥ ५ ॥

मारवाडी, भट याांचे कसबाववषयीां
॥ अ भां ग ॥
काया पुरती लांगोटी । कफरती नाांगराचे पाठ ां ॥ १ ॥ एका घोंगड्यावाांचन
ू ी ॥ ग्स्ियाां नसे

दज
ु े शयनीां ॥ २ ॥ ढोरामागें सवाकाळ । पोरें कफरती रानोमाळ ॥ ३ ॥ ताक कण्या पोटभरी ।
धनय म्हणें तो सांसारीां ॥ ४ ॥ असे वस्िाांची कमती । एकमेकाां गचकटती ॥ ५ ॥ सरकारी पट्टी

नेट । पडे तीन शेंड्या गाांठ ॥ ६ ॥ कजारोखीां सलहहणें आट । तनदा य मारवाडी काट ॥ ७ ॥
आज्ञानयाला समजत नाहीां । कुळकण्याांनें सलहहलें काांहीां ॥ ८ ॥ वकीलाची माहागाई । नयायागधशा

दया नाहीां ॥ ९ ॥ पापपुण्य जेर्ें नाहीां । पैशापुरते दादा भाई ॥ १० ॥ तनत्य जमती एका ठायीां ।

शूद्राांची दाद नाहीां ॥ ११ ॥ राजे धमाशील म्हणवती । आताां कारे माग घेती ॥ १२ ॥ ववदया
दयावी पट्टीपुरती । गध:कारूनी साांगे जोती ॥ १३ ॥

भटाांच्या मतलबी ग्रांर्ाचें कसब याववषयीां
॥ अ भां ग ॥
लेपाच्या उबीत आांगमोड दे ई ॥ झोंप येत नाहीां ॥ आळशास ॥ १ ॥ दां व र्बर्बी शेतीां
बाांधावरी ॥ बैलास तो चारी ॥ शुक्रोदयीां ॥ २ ॥ ऊन पाणी तनत्य सोंवळयाचा र्ाट ॥ सांध्येसाठ ां

पाट ॥ मेनय सूख ॥ ३ ॥ तनटनेट करी गाड्या आऊतासीां ॥ तुटक्या दोरासी ॥ चार गाठ ॥ ४

॥ पायीां चमी जोडा तनर्याचें धोतर ॥ पगडीचा भार ॥ दज
ु ी वस्िें ॥ ५ ॥ उघडा तो बांब लांगोट्या
बाहदर ॥ गचांध्या डोईवर ॥ घोंगडीच्या ॥ ६ ॥ अननशुवद्धसमषें तुप भातावर ॥ करी चेष्टाचार ॥

गचिाहूती ॥ ७ ॥ जोंधळयाच्या कण्या ताक पोटभरी ॥ सुख नाहीां र्ोरी ॥ नाांगर्याच्या ॥ ८ ॥

टे कुनी लोडाशीां काम सलहहण्याचें ॥ बोल हदमाखाचे ॥ रे डा जैसा ॥ ९ ॥ अनवाणी पाय मूठ

नाांगरास ॥ हाकी बैलास ॥ गीत गात ॥ १० ॥ ताट वपकदाणी तेजाळ समयी ॥ दववज झोंप घेई
॥ त्रबछानयाांत ॥ ११ ॥ कोरडी तांबाखू चन
ु यासवें खाई ॥ गोड झोंप घेई ॥ घोंगडीांत ॥ १२ ॥

अवयव बुवद्ध दोघाांस सारखी ॥ ब्राह्मण काां सुखी ॥ झाला ऎसा ॥ १३ ॥ सत्तेच्या मदानें ववदया
बांद केली ॥ शद्र
ू ाांही मातनली ॥ बांदी सदा ॥ १४ ॥ मनु तो जळाला इांग्रजी बा झाली ॥ ज्ञानाची

माऊली ॥ पानहा पाजी ॥ १५ ॥ आताां तरी तम्
ु हीां मागें घेऊां नका ॥ गध:कारूनी टाका ॥ मनम
ू ताां
॥ १६ ॥ ववदया सशकताांच पावाल तें सख
ु ॥ घ्यावा माझा लेख ॥ जोती म्हणे ॥ १७ ॥

भटाचें कसब आणण शूद्राांचा दे वभोळे पणा याववषयीां
॥ अ भां ग ॥
रडूां लागे शेजार्याशीां ॥ आसूां नाहीां डोळे पुसी ॥ १ ॥
मोल घेई रडूां लागे ॥ बहुरूपी आणण सोंगें ॥ २ ॥
सवासाक्ष जगत्पती ॥ त्याला नको मध्यस्ती ॥ ३ ॥
ववटाळसा तोडी ताल ॥ करी पुजा घेई मोल ॥ ४ ॥
मुढा दे ऊतनयाां र्ाप ॥ पापी कररतो बा जप ॥ ५ ॥

वकीलाला चाड नाहीां ॥ कताा आमुचा सवानयायी ॥ ६ ॥
िाता सवाांला सारखा ॥ नाहीां कोणाला पारखा ॥ ७ ॥
भोंद ू भट शुद्राांघरीां ॥ दे ई र्ापाां पोटभरी ॥ ८ ॥

एका जोतीबाचा सार ॥ घाला दे वाजीवर भार ॥ ९ ॥

—समाप्त—

