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रोजी महात्मा फुल्ांनी मत्ृ ्ूपत्र त्ार करून ते हवेलीचे सबरजजस्टार

्ांच््ाकडे द्रद. १८ जुलै १८८७ रोजी दप
ु ारी १ ते २ वाजण््ाचे दरम््ान रीतसर नोंदवले. त््ात
जोतीरावांनी आपल्ा ममळकतीचा तपशील दे ऊन आपल्ा मत्ृ ्ूनंतर ती आपण मुलगा मानलेल्ा

्शवंताच््ा मालकीची होईल असे म्हटले आहे . आपण तसेच आपली पत्नी साववत्रीबाई ्ांचे
तनधन होईल तेव्हा आपल्ा मत
ृ दे हाचे दहन करू न्े तर वडडलोपाजजषत रीततररवाजाप्रमाणे ते
ममठात घालन
ू परु ावे अशी इच्छाही त््ांनी व््क्त केली आहे .

महात्मा फुल्ांचे हे मत्ृ ्ूपत्र डॉ. बाबा आढाव ्ांनी महात्मा फुले समता प्रततष्ठानच््ा

वतीने चालवल्ा जाणार््ा पुरोगामी सत््शोधक तन्तकामलकाच््ा रवर्ष २, अंक १) जानेवारी
१९७६ च््ा अंकात प्रथम प्रकामशत केले. खरे म्हणजे फुले समग्र वाड्:म्ाच््ा दस
ु र््ा आ ण

ततसर््ा आवत्ृ तीत प्रथमच प्रमसध झ लालेला सवष मजकूर हा मुळात बाबा आढावांनी पुरोगामी
सत््शोधकाच््ा अंकात वेळोवेळी प्रमसध झ केला आहे . फुले वाड:म्ाचे अभ््ासक त््ाबद्दल सदै व
त््ांचे ऋणी राहतील.

सत्यमेव जयते
उईलपत्र तारीख १० रवववार, जुलै सन १८८७ इसवी, माहे आर्ाढ व॥ ५ ते द्रदवसी, मी

जोतीराव गोववंदराव फुले, पेठ, गंज, शहर पुणे, धंदा कंत्र््ाक्टर, कारणे उईलपत्र मलहून ठे ववतो की
माली उमर अजमासे साठ-पासष्ठ वर्ाांची लाली आहे , माला वडील भाऊ राजाराम गोंववदराव फुले

होता तो म्त लाला. तो व मी बहुता द्रदवासापासून ववभक्त असोन, ज््ाचा तो आपआपला
रोजगार धंदा तनरतनराळा करून तनवाषह करीत आलो आहोत. तो व मी उभ्ता ववभक्त लाल्ा
द्रदवसापासून प्र्ेकानी आपआपला स्वत:चा उदीम व््ापार करून स्थावर व जंगम माल ममळकत
ममळववली आहे . ततचा ज््ाचा तो मालक आहे . व माले लग्नाचे स्त्रीचे पोटी पुत्र नसल्ाकारणाने,

गंज पेठेत रा. रा. केसोपंत मसंदीचे वाड््ात राहाणार््ा काशी नावाचस  स स्त्रीस मुलगा होताच माले
लग्नाचे स्त्रीने त््ा मुलाचे स्वत: नाळ कापून ततने त््ाचे आपले पोटच््ा मुलासारखे संरक्षण केले

व आम्ही उभ्तांनीं त््ाचे बारवे द्रदवशी ्शवंत नाव ठे ववले. त््ाची उमर आता सुमारे तेरा
वर्ाांची आहे व तो अज्ञान आहे . सबब आम्हा उभ्तांचे पश्चात आमचे इस्टे टीचे संरक्षण चांगले

रीतीने व्हावे व ततची अफरातफर वगैरे होऊ न्े ्ाकररता आम्ही उभ्तांनी आपले समक्ष आपले
परु े समजत
ु ीने, सरळ ववचार करून, आमचे उभ्तांचे पश्चात आमचा मल
ु गा चचरं जीव ्शवंत
्ाने कशी वतषणक
ू व वद्रहवाट करावी, त््ा इस्टे टीचा तपशील खाली मलद्रहल्ाप्रमाणे:––

तुकडी पुणे, पोट तुकडी सब रजजस्टर हवेली ्ाचे हद्दीतील पेठ गंज ्ेथे आमची घरे आहे त.

ती १ प्रत. घर नंबर ३९५, खण ११, एक मजला, नवे बांधले आहे . त््ाचे कंपाउं डांत आड खणून

बांधन
ू काद्रढला आहे . त््ाची कंपाउं डासुध झा मोजणी दक्षक्षण-उत्तर सुमारे लांबी फूट ६५ दक्षक्षणेकडील
व पजश्चम सुमारे रं दी फूट ४५ व उत्तरे कडील पूव-ष पजश्चम सुमारे रं दी फूट २८ आहे . ्ाची

चतु:सीमा पूवेस रस्ता असून पमलकडे तुंबडीवाले वैराग््ांची घरे व बापूभाई पीठवाल्ाचे घर आहे .
पजश्चमेस आमचे शौचकुपास जाणे-्ेण््ाच््ा बोळापमलकडे आमचा भाऊ राजाराम ्ांचे वाटणीचे व

त््ांचे खाजगत खरे दीचे ममळून दोन घरे आहे त. दक्षक्षणेलगत बोळापमलकडे रामचंि ककसन कंु भार

्ांचे घर व बाबाजी राणोजी फुले ्ांची बखळ आहे व उत्तरे लगत रस्ता असन
पमलकडे
ू
म््तु नमसपामलटीचे दोन पाण््ाचे हाऊद आहे त. ्ा जाग््ांत काही जागा मी स्वत: खरे दी केली,
काही मललावांत खरे दी केली व काही जागा आमचे वाटणीची आहे . त््ा सवष जाग््ावर मी काही

बंगले व बाकी सवष साधे घर बांधले आहे . ्ा सवाषचा आम्ही घरात राहून मालकीने उपभोग घेत
आहोत.

१ प्रत––घर नंबर ३९४ चे तीन खण दीड मजला दध
ु ई आहे . ्ाची पुढले ओट््ासुध झा पूव-ष पजश्चम

सुमारे लांबी फूट ३२ व दक्षक्षण-उत्तर रं दी सुमारे फूट १६ आहे . ्ाची चतु:सीमा पूवेलगत रामचंि
ककसन कंु भार ्ांचे घराचा वपछवडा आहे . पजश्चमेस अंगणापमलकडे खंडूजी कृष्णाजी व बाबाजी

राणोजी फुले ्ांची घरे आहे त. दक्षक्षणेलगत सटवाजी कृष्णाजी फुले ्ांचे घर आहे व उत्तरे लगत
बाबाजी राणोजी फुले ्ांची बखळ आहे . हे घर आमचे वडडलोपाजजषत मालकीचे असून माले

वाटणीस आले आहे व त््ाचा उपभोग मी घेत आहे . ्ा दोन्ही घरांचा शेतखाना घराचे हद्दीबाहे र
आहे व तो मी नमन्
ु ्ाप्रमाणे बांधला आहे . तो माले मालकीचा असन
ू त््ावर दस
ु रे कोणाचा
हक्क, मालकी, वद्रहवाट वगैरे बबलकुल नाही.

१ प्रत बखळ जागा––इची दक्षक्षण-उत्तर सुमारे लांबी फूट ४३, पूव-ष पजश्चम सुमारे रं दी फूट २८

आहे . चतु:सीमा पूवेलगत राजाराम गोववंदराव फुले ्ांचे स्वत: खरे दीचे घर नंबर ३९७ चे आहे,
त््ाचा

वपछोडा

आहे .

पजश्चमेलगत

बोळापमलकडे

महमद

मीरखााँ

मुसलमानाचे

घर

आहे ,

दक्षक्षणेलगत बोळापमलकडे हरीबा फुले ्ांचे मोडके घराची बखळ आहे व उत्तरे लगत रस्त््ापमलकडे
भोपाजी कंु भाराचे घराचा वपछोडा आहे . ही बखळ जागा मी राजाराम गोववंदराव फुले ्ाजपासून
खररदी करून घेतली व ततचा उपभोग मी घेत आहे .

१ प्रत दस
ु री बखळ जागा––ततची लांबी रं दी मललावपत्रात मलद्रहल्ाप्रमाणे. इची चतु:सीमा पूवेलगत
बोळापमलकडे नारा्ण मुकंु दा कांडगा ्ांचे घराची बाजू आहे . पजश्चमेलगत बोळापमलकडे बाळाजी

दल
ु माजी आलहाटाचे घराचा वपछोडा आहे . दक्षक्षणेलगत बोळापमलकडे बाबाजी मुकंु दा कांडगा ्ांचे

घराची आघाडी आहे व उत्तरे लगत खंडाजी कुसाजी फुले ्ांचे घराची बाजू आहे . ही बखळ जागा
मललावात ववकत घेऊन मालकीने आम्ही उपभोग घेत आहोत.

१ प्रत बखळ जागा––पूवी तीथषरूप गोववंदराव शेटीबा फुले ्ांनी जोतीबा ववठोबा फुले ्ांचे घर
मललावात ववकत घेतले होते. ते हलली पडल्ामळ
ु े त््ाची बखळ लाली आहे . ्ा बखळ जाग््ात

आमचा तनम्मा वाटणीचा भाग आहे व तनम्मा भाग राजाराम गोववंदराव फुले ्ांचा आहे व १
जजलहा पुणे, तालुके पुरंधर, मौजे खानवडी ्ा गावी आम्हा फुल्ांचा वडडलोपाजजषत नऊ खणांचा

दध
ु ई वाडा दोन कंपाउं डाचा आहे , व त््ाचप्रमाणे त््ा गावातील वाड््ांत, शेतांत, जममनीतील
ववहीरीवर, मळ््ावर वगैरे हक्क बाबतीत आमचे तीथषरूप गोववंदराव शेटीबा फुले ्ांची तनम्मी

वाटणी आहे . त््ा सवाषमध््े तनम्मी वाटणी आमचे वडील बंधु राजाराम गोववंदराव फुले ्ांची व
तनम्मी वाटणी माली आहे .

्ाप्रमाणे माली स्थावर ममळकत आहे . मशवा् माले घरांत जंगम इस्टे ट आहे . ततची
माद्रहती मला व माले स्त्रीस ठाऊक आहे . त््ा सवाषचे आम्ही उभ्ता मालक आहोत. आमचे

उभ्तांचे पश्चात आमचा मुलगा ्शवंत हा आमचे स्थावर व जंगम वगैरे हर प्रकारचे माल
ममळकतीचा मालक असून तो जाणता व सज्ञान लाल्ावर त््ाजला केवळ तशी वद्रहवाट व

मालकी करून त््ाने आपले वंशपरं परे ने सुखरूप उपभोग घेऊन मालकी करावी. आमचे माल

ममळकतीवर आमचे भाऊबंद व पुतण््ा गणपतराव राजाराम फुले वगैरे हर कोणाची वारसा
मालकी अथवा वारसा अथवा दावा नाही व कोणतेही प्रकारचा माले ममळकतीवर बबलकूल कोणाचा

हक्क नाही. आमचे सवष स्थावर जंगम व पुढे होणार््ा माल ममळकतीचा मालक आमचा मुलगा

्शवंत हा आहे . सांप्रत तो अज्ञान आहे . सबब मी व माले कुटुंब साववत्री त््ाचे पालनपोर्ण

करून त््ास ववद््ामशक्षण दे त आहोत. त््ाचे मख्
ु ् कारण हे च की चचरं जीव ्शवंताने
ईश्वरप्रीत््थष आपले सवोपरी गांजलेले अज्ञानी दोन दब
ु ळ््ा शि
ू ाद्रद अततशि
ू मानव बांधवांस त््ांचे

मानवी अचधकारांचे हक्क त््ास समजावन
ू दे ऊन त््ांची धत
ू ,ष ठक, मानविोही आ्षभट ब्राह्मणांचे
कचाट््ापासन
ू सट
ु का करण््ाचे कामी आपले आ्ष्ु ्, आपले सवषस्व खची घालन
ू चचरं जीव
्शवंताने जन्माचे साथषक करून घ््ावे आ ण आपल्ा तारणार््ा इंग्रज सरकारच््ा हरे क कामी

उप्ोगी पडण््ाकररता आपल्ा जीवाकडे पाहू न्े. अज्ञानी लोकांच््ा वेड््ा समजुतीप्रमाणे
चचरं जीव ्शवंताचे लग्न लाले असो ककंवा नसो, मी जोतीराव गोववंदराव फुले व माली लग्नाची
भा्ाष

सौभाग््वती

साववत्रीबाई

भ्रतार

जोतीराव

फुले

्ा

उभ्तांचे

मत्ृ ्ूंनंतर

आम्हा

उभ्तांववर््ींचे सवष ववधी सत््समाजोक्त कराव्ास फक्त चचरं जीव ्शवंतास मात्र अचधकार
आहे . व आम्हां उभ्तांच््ा शवांस वडडलोपाजजषत ररतीररवाजाप्रमाणे शक्तीनुसार ममठात घालून

पुरावे. आ्षभटांचे पाहून आमचे प्रेतांस कधी दहन करू न्े. चचरं जीव ्शवंत आमचे मत्ृ ्ुसम्ी
हजर नसल्ास सत््शोधक समाजापैकी जो कोणी सभासद हजर असेल त््ास मात्र सवष ववधी
करण््ास अचधकार आहे .
माले मत्ृ ्म
ु ागे चचरं जीव ्शवंताने नेहमी शाळे त जाऊन ्ोग्् अभ््ास करून मॅद्रिक पास

होऊन बाकीच््ा पदव््ा संपादन करण््ाकररता प्र्त्न न कररता उनाड परकी लोकांचे मल
ु ासारखी

वतषणूक करू लागला, तर माले स्त्रीने सत््शोधक समाजातील सभासदांचे बहुमताने चच. ्शवंतास
माले वाटणीचे पुण््ातील घर नंबर ३९४ चे अथवा खानवडी ्ेथील माले वाटणीचे वाड््ातील,
शेतांतील, मळ््ातील व ववद्रहरीतील द्रहस्सा दे ऊन त््ास बाकी सवष इस्टे टीमध््े रद्द करावा. आ ण

समाजातील सभासदांचे बहुमताने ्शवंताचे जागी माळी, कुळवाडी, धनगर वगैरे शूि समाजातील
जो कोणी मुलगा सवष मल
ु ांत हुशार व ला्क तनघेल त््ांस माझ््ा मालममळकतीचा मालक करून
त््ाचे हातन
ू सवष कामे चालवन
ू घ््ावीत. सारांश, शि
ू ाद्रद अततशि
ू ास दासानद
ु ास मानणार््ा

आ्षभट ब्राह्मण जातीसह त््ांच््ा अनु्ा्ांचीसुध झा माले शवावर व तत्संबंधी करीत असलेल्ा

ववधीवर सावलीसुध झा पडू दे ऊं न्े, म्हणून तनमाषणकत््ाषची नम्रपूवक
ष प्राथना करून ही उईल आम्ही
आपले राजीखश
ु ीने व अक्कलहुशारीने शुध झीत असता मलहून ठे ववली आहे . ता. १० माहे जुलै, सन

१८८७ इसवी,
रजु घेणारा

सही-जोतीराव गोववांदराव फुले, दस्तुरखद्द
ु

सही––ववष्णु कोंडदे व कारकून

Jotirao Govindrao Phooley

अस्सल बरहुकुम नक्कल

साक्ष
सही––सेवाराम शिवराम ततवारी

sd/Balkrishna Abaji
सब-रजज. हवेली.

चाकण, ता. हवेली.

पुणे मजसमोर हे उईलपत्र नोंदले

sd/Jotirao Govindrao Phuley
sd/Balkrishna Abaji सब-रजज.
खाली द्रदल्ाप्रमाणे

Sd/Purohun Sing, G.G.R.

फी पावली.

Sd/Murlidhar Rajaram Pirway

नोदं णीची फी रू.
नकलेची फी फोमलओ रू. २ आणे ३

मुरलीधर राजाराम दस्तुरखद्द
ु

एकंदर रू ४. आणे ३

sd/Vinayak Bappoji Bhandharkar

Mr. Jotiram Govindrao Foole is in the full Possession of his Sence sd/Visram Ramji Ghollay,
Assistant Surjan, Poona, 15th July 1887.

सन १८८७ चे जुलाई मद्रहन््ाचे १८ वे तारखेस बराबर ्ेक व दोन वाजण््ाचे दरम््ान

हवेली सब रजज. कचेररत आणून द्रदलहा.
सब-रजज.

जोतीराव गोववंदराव फुले दस्ताऐवज करून दे णार मनुष्् कााँट्र््ाक्टर राहणार पुणे पेठ गंज

हे दस्तऐवज करून ठे ववल्ाचे कबूल करतात व ्ास खाली सही करणार सब-रजज ओळखतात.
हवेलीचे
सब रजजस्टार
मशक्का

[ततसरे नंबराचे बक
ु ाचे ८ वे वहीचे १३८

ते १४३ पष्ृ ठात ४६ नंबरी नोंदले.

ता. २५ माहे जल
ु ई सन १८८७.]

-------समाप्त-------

