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पण
ु े सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट

ता. २४ सप्टें बर सन १८७३ पासन
ू ता. २४ सप्टें बर सन १८७५ पावेतो
दोन वर्ाांचा रिपोर्ट
ता. २४ सप्टें बर सन १८७५ पासून ता. २४ सप्टें बर १८७६ पावेतो
एक वर्ाटचा रिपोर्ट
सत्यशोधक समाजाकडील मॅनेजजिंग कममर्ीच्या हुकूमावरून
ज्ञानप्रकाश छापखान्यात छापले.
ता. २० मार्ष सन १८७७ इ.

सत्यशोधक समाज
समाजार्ी दोन वर्ाांर्ी म्हणजे समाज स्थापन झाल्या द्रदवसापासन
ू आजतागायत झालेल्या सव

प्रकारच्या वत्ृ तांताववर्यी हकीगत.

१. ब्राह्मण, भट, जोशी, उपाध्ये इत्याद्रदक लोकांच्या दास्यत्वापासून शूि लोकांस मुक्त

करण्याकररता व आपल्या मतलबी ग्रंथांच्या आधारे आज हजारो वर्ें ते शि
ू लोकांस नीर् मानून
गफलतीने लट
ु ीत आले आहे त, यास्तव सदप
ु दे श व ववद्याद्वारे त्यांस त्यांर्े वास्तववक अधधकार

समजन
ू दे ण्याकररता म्हणजे धमष व व्यवहारसंबंधी ब्राह्मणांर्े बनावट व कायषसाधक ग्रंथांपासन
ू

त्यांस मक्
ु त करण्याकररता काही सज्ञ
ु शि
ू मंडळींनी हा समाज तारीख २४ माहे सप्टें बर सन १८७३
इसवी रोजी स्थापन केला. या समाजात राजकीय ववर्यांवर बोलणे अजजबात वर्जयष आहे .

२. राजमान्य कृष्णराव भालेकर व रावजी शशरोळे वगैरे भांबुडक
े र मंडळींनी समाजार्े सत्य

आणण स्तुत्य उपदे श ऎकून सभासद झाले. इतकेर् नाही, पण त्यांनी मौजे भांबुड, तालुका हवेली,
जजल्हा पुणे येथे समाजार्ी शाखा स्थापून लोकांना कववता म्हणजे अभंग व द्रदंड्या याद्वारे

उपदे श करून ककत्येक गह
ृ स्थांस सभासद केले आणण हल्ली द्रदवसानुद्रदवस त्यांर्ा क्रम उत्तम
प्रकारे र्ालू असून उत्तरोत्तर उत्कर्ष पावत आहे .

३. मौजे हडपसर येथेही सभासद बरे र् असून उपदे शार्ा क्रम साधारण प्रकारे र्ांगला र्ालू

आहे . तसेर् मौजे पवषती येथील पोलीस पाटील वगैरे मंडळी समाजार्े स्तत्ु य हे तू पाहून या कामी
मन:पव
ष झटत आहे त.
ू क
४. राजमान्य राजश्री रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू, नरशसंगराव सायबू वडताळा, जाया

यल्लाप्पा शलंगू आणण व्यंकू बाळोजी कालेवार वगैरे मंडळींनी शहर मंब
ु ई येथे समाज स्थापन
ू
लोकांना

उपदे श

करून

बरीर्

सदगह
ु े मजकूर येईल.
ृ स्थांववर्यी पढ

सध
ु ारणा

र्ालववली

आहे .

या

परोपकारी

आणण

उदार

५. राजमान्य राजश्री गोववंदराव बापूजी शभलारे , मौजे शभलार, तालुका जावळी, जजल्हा सातारा

यांनी आपले गावी समाजार्ी शाखा स्थापून गावातील एकंदर रद्रहवासीलोकांस उपदे श केल्यावरून
गावकरी आणण आसपासर्े गावर्े लोक सभासद झाले. याशशवाय नेमलेले द्रदवशी ईश्वरार्ी प्राथषना

करणे व दस
ष झटत आहे त यार्ा उल्लेख पुढे
ु र्या काही सुधारणा करण्याववर्यी अंत:करणपूवक
येईल.

६. समाजार्े हातून जी जी कृत्ये घडून आली ती येणेप्रमाणे :—

लग्ने

लग्न करतेसमयी ब्राह्मण, भट, शभक्षुक इत्याद्रदक शूि लोकांर्ी लग्ने यथासांग न लाववता

केवळ आपले द्रहताकडेस लक्ष दे वून शूि लोकांस साधारणपणे खोटे खोटे हक्क सांगून मांडवखंडणी,

लर्जजाहोम, साडे आणण कंकण सोडणे वगैरेबद्दल शक्ती नसताही केवळ जुलूम करून गरीब शूिांर्े
िव्य हरण कररतात आणण ते जर दे ण्यास त्यास सामर्थयष नसेल, तर लग्ने लावायर्ी तशीर्

ठे ववतात. अशा प्रकारच्या पष्ु कळ गोष्टी ववद्रदत आहे तर्. याजकररता आणण यथासांग लग्नववधी
होण्याकररता व लग्नात र्जया वाईट र्ाली आहे त, त्या बंद करण्याकररता आणण ब्राह्मणांर्े सदरील

जल
ु मापासन
ू मक्
ु तता व्हावी; या उद्देशाने ब्राह्मणास न बोलाववता व ककत्येक लग्नासंबंधी र्जया
वाईट र्ाली होत्या त्या बंद करून समाजार्े मतांप्रमाणे जी लग्ने लागली ती येणेप्रमाणे—
पहहले लग्न

वि—शसताराम जबाजी आल्हाट, राहणार पुणे, पेठ जुना गंज.

वध—
ू राधाबाई, बाप ग्यानोबा तनंबणकर, राहणार सदर, या उभयतांनी आपले लग्न ब्राह्मणांच्या

साह्याशशवाय या समाजार्े मताप्रमाणे ता. २५ माहे डडसेंबर सन १८७३ इसवी रोजी केले. या

स्तुत्य कृत्यास र्जया सदगह
ृ स्थांनी आणण सभ्य जस्ियांनी उभय पक्षांर्ी गरीब जस्थती पाहून उदार
आश्रय द्रदल्यावरून र्जयांस िास सोसावा लागला, त्यांर्ी नावे पुढीलप्रमाणे—
१. सौभाग्यवती सावविीबाई भ्रतार जोतीराव फुले.

२. सौभाग्यवती बजूबाई भ्रतार ग्यानोबा तनंबणकर.
शशवाय दस
ु रे र्ार-पार् गह
ृ स्थांनी उदार आश्रय दे ऊन संकटे व िास सहन करून कायषशसद्धी

केली, परं तु सदरील जस्ियांपैकी सौभाग्यवती बजूबाई भ्रतार ग्यानोबा तनंबणकर ह्या अद्यापपावेतो
मतलबी कायषसाधू यांर्े उपदे शावरून आपले भ्रतारापासून िास सोशीत आहे त.
दस
ु िे लग्न

पुणे.

वि—ग्यानोबा कृष्णाजी ससाने, राहणार मौजे हडपसर, तालुका हवेली, जजल्हा पुणे.
ं े , राहणार मौजे पवषती, तालुका हवेली, जजल्हा
वध—
ू काशीबाई, बाप नारायणराव ववठोजी शशद
हे लग्न शसद्धीस जाण्याकररता काही सभ्य सदगह
ृ स्थांनी उत्तम प्रकारे मदत करून

कायषशसद्धी तारीख ७ माहे मे सन १८७४ इसवी रोजी जगजन्नयंत्या परमेश्वराच्या कृपेने केली.

हे लग्न शसद्धीस न जावे म्हणून भवानी पेठेतील एका दरु ाग्रही अडत्याने मौजे हडपसर येथे

जाऊन वरार्े आप्तवगाषस सांगून त्यांर्ी मने इतकी भरववली की, अखेरीस हे लग्न हडपसर येथे

न करता पुणे मुक्कामी करणे भाग पडले. अशा समयी पुणे मुक्कामीही लग्न शसद्धीस जाऊ नये
म्हणून मतलबी लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे वागणारे मारुती सटवाजी फुले व तुकाराम खंडोजी फुले

या उभयतांनी सदरील लग्न होते समयी मुद्दाम सटवाजी फुले व तुकाराम खंडोजी फुले या

उभयतांनी सदरील लग्न होते समयी मुद्दाम आपल्या अशक्त मुलांर्ी लग्ने (सदरहू लोकांर्े
बुवद्धपुरस्सर अववर्ारामुळे जी लग्ने झाली त्यापैकी एक नवरी मुलगी वयाने दोन वर्ाांर्ी असून
लग्न झाल्यानंतर थोडकेर् द्रदवसांनी वारली. या अववर्ाराबद्दल रा. तुकाराम सोनाजी भुजबळ यास

तनदान सम
ु ारे ४०० रुपयांर्े नक
ु सान करून घ्यावे लागले.) काढून जजतकी म्हणन
ू ववघ्ने होतील
तततकी केली. त्या नीर् कमाषर्ा उच्र्ार येथे करणे प्रशस्त नाही म्हणन
ू त्याजववर्यी तपशशलवार

हकीकत द्रदली नाही. ह्या प्रसंगी फारर् िास झाला आणण या दोघांच्या व स्वद्रहत साधणार्या साधु
लोकांच्या सांगण्यावरून दस
ु रे अज्ञानी लोकांच्या ववघ्नामळ
ु े हे लग्न राहावयार्ेर्. परं तु अशा

प्रसंगी राजमान्य राजश्री बाबाजी राणोजी फुले ह्या गह
ृ स्थानी अजमासे २५० मनष्ु ये आपले आप्त
वगाषपैकी आणन
ू सदरी शलद्रहलेले द्रदवशी कायषशसद्धी परमेश्वर कृपेने केली. यार्प्रमाणे बंदोबस्तार्े

बाबतीत रा. रा. पो. राजन्ना शलंगु व गंगाराम भाऊ म्हस्के या उभयतांनी प्रयत्न करून स्वत:

झटून पोशलसांर्ी मदत दे वववली. या वेळेस शमठगंज पेठेतील मांग, महार लोकांनी व याशशवाय

येथील रद्रहवासी मोमीन लोकांनी योग्य मदत झटून केली. ती अशी की, र्जया र्जया वेळेस सवषथव
ै

स्वद्रहत साधू लोकांनी सदरील कृत्याबद्दल समाज मोडावा म्हणून ववघ्ने केली ते समयी त्या
लोकांर्ी मदत दे ण्यार्े कामी कमाल झाली. हे लोक या समाजार्े सभासद नसतानाही केवळ

समाजार्ा आदे श ऎकून त्यांनीं या कामी अतनवार मदत केली. याकररता आम्हांस त्यांर्े आभार
मानल्याशशवाय राहवत नाहीं. ही दोन लग्ने कशाप्रकारे झाली आणण तत्संबंधी कोणत्या वाईट
र्ाली बंद केल्या याजबद्दलर्ी एकंदर हकीगत समाजातील पस्
ु तकांत शलद्रहली आहे .

रा. रा. गोववंदराव बापज
ु ी शभलारे पाटील, मौजे शभलार, ता. जावळी, जज. सातारा

यांजववर्यी वरील कलमात हकीगत कळवू असे शलद्रहले ती ही की, गह
ृ स्थ समाजार्े सभासद
आहे त. या गह
ृ स्थांनी येथील समाजार्े सभासदांर्ी ततळप्राय मदत न घेता पद्रहल्या वर्ी
ब्राह्मणार्े सहाय्यावार्न
ू ६ लग्ने केली आणण दस
ु रे वर्ी ५ करववली व यापैकी एक दोन लग्ने तर
स्वत:र्े िव्य खर्ष करून केली.

(७) रा. ग्यानु मल्हारजी झगडे यांनी समाजार्ी बाल्यावस्था पाहून मेस्िीच्या कामावर
असल्याकारणाने यांनी अदमासे पन्नास मनुष्यास समाजार्े खरे हे तु सांधगतल्याकारणाने ककत्येक
सभासद झाले. या कारणाकररता त्यांच्यावरील ब्राह्मण अधधकारी यांनी यास फारर् िास

द्रदल्यामळ
ु े अखेरीस त्यास नोकरी सोडणे भाग पडले. यांर्े उपदे शामळ
ु े झालेले सभासदांनी व यांनी
पैशार्ी

बरीर्

मदत

केली.

शशवाय

थोडे

द्रदवसांपव
ू ी

मौजे

घोरपडी

येथे

एक

पन
ु ववषवाह

ब्राह्मणाशशवाय केला व ते द्रदवसानद्रु दवस समाजार्ा उत्कर्ष र्जया योगाने होईल ते उपाय करीत
आहे त.

(८) रा. रा. शभकोबा बाळाजी साळी या गह
ृ स्थांनी समाजातील मुलीस ववद्याभ्यास

करण्यार्ी गोडी लागून उत्तेजन यावे एतदथष र्ोळीर्े खण बक्षीस द्रदले. शशवाय या गह
ृ स्थांनी
दस
ु रे मंडळीस सत्यार्ा उपदे श करून काही लोकांस कुमागाषपासून सोडवून सुमागाषस लाववले.

र्जयाप्रमाणे मुलींस ववद्येर्ी गोडी लागली म्हणून बक्षीस द्रदले त्याप्रमाणेर् सभासदांनी मुलास
ऑईल क्लॉथ म्हणजे मेन कापडार्ी डगली करून द्रदली.

(९) या समाजातील काही सभासदांनी व त्यांर्े कुटुंबांनी काही धमषभोळ्या र्ाली बंद

केल्या. त्या ह्या की, हरताशलकेर्े घेणे, उपोर्ण, भािपद शु. ४ म्हणजे गणेश र्तुथीप्रीत्यथष
उत्साह, ऋर्ी पंर्मी, भािपद वद्य पक्षामध्ये तीवप्रत्यथष ब्राह्मणास शशधा दे ऊन, पादपूजन करून
अंगुलार्े तीथष उद्धार होण्याकररता घेणे आणण फाल्गुन शु. १५ स हुताशनीर्ा उत्सव करून
शंखध्वनी करणे.

रा. गणपतराव राजाराम फुले, सभासद, यांनी आपले मातोश्रीर्े दशवपंड ब्राह्मणाशशवाय

केले. याप्रमाणे रा. गणपत तुकाराम आल्हाट हे ही सभासद असून त्यांनी आपल्या आजीर्े वपंडदान

ब्राह्मणाशशवाय केले. या उभयतांनी धैयाषने आणण पूणष समजुतीने स्तुत्य कृत्ये केली हे पाहून
समाजातील ककत्येक लोकांनी अशा र्ांगल्या कृत्यास उत्तेजन द्यावे हे ककती महत्त्वार्े आहे हे
सांगावयास नको.

यार्प्रमाणे रा. रा. नारायणराव तुकाराम नगरकर, समाजार्े धर्टणीस, यांर्े वडील बंधन
ूं ी

आपल्या भावजयीर्े एकंदर उत्तरकायष ब्राह्मणाशशवाय स्वत: केले. या शहरात हे गह
ृ स्थ बरे र्

लोकांस माहीत असन
ू या समाजार्े सभासद नसता हे स्तुत्य कायष त्यांनी आपले स्वत:र्े
शोधावरून केले. अशार् प्रकारच्या र्जया दस
ु र्या काही दर्
ू णास्पद असणार्या धमषभोळ्या बनावट
र्ाली अजजबात नाहीशा केल्या.

(१०) सदरील धमाषळ्या र्ाली बंद होतात न होतात इतक्यात ब्राह्मण, भट, शभक्षुके
इत्याद्रदकांस असे वाटले की, जे काही आजतागायत आपले गुह्य होते व जो मोठे पणा होता आणण
र्जयांर्े योगाने आपला उदरतनवाषण होत आहे , तो आता हा समाज जर राहील तर बंद होऊन

आपले वर्षस्वही राहणार नाही. या कारणावरून र्जया युक्ती-प्रयुक्तीने हा समाज नाशाप्रत पावेल ते

करणे अवश्य आहे असे मनात आणून ककत्येक अज्ञानी मुख्य मुख्य शूि लोकांस खोट्या मसलती
दे ऊन त्यांर्ी मने इतकी भ्रष्ट केली की जे सभासद आहे त त्याजवर बद्रहष्कार ठे वावा आणण दस
ु रे

त्यास जजतका िास दे ववेल तततका द्यावा अशा प्रकारर्ा क्रम र्ालू असतानार् इतक्यात रा. रा.

ं े , हे ड अकौंटं ट, जजल्हा बुलढाणे यांनी समाजार्े खरे व स्तुत्य हे तु पाहून सभासद
बापूजी हरर शशद
झाले आणण मुंबई येथील कामाठीपुर्यातील अठरा श्रीमान गह
ृ स्थांनी समाजार्े खरे हे तु पाहून
सभासद झाले. या योगाने समाजार्ा उत्कर्ष होऊन दष्ु ट लोकांर्े प्रयत्न व्यथष गेले. सदरील
सभासदांपैकीं रा. रा. रामय्या व्यंकय्या अय्यावारु व व्यंकू बाळाजी कालेवार या उभयतांनी
समाजार्े हे तू आणण गरीब, अज्ञानी शूि लोकांर्ी संकटे व भट-शभक्षूक आणण सरकारी ब्राह्मण
कामगार यांजपासन
ू त्यास जे िास सोसावे लागतात ते आमच्या दयाळू इंग्रज सरकारास जाहीर
करण्याकररता बाराशे रुपयांर्ा छापखाना द्रदला.

रा. रा. व्यंकू बाळाजी कालेवार हे समाजार्े सभासद होण्यापव
ू ी भािपद मासी गणेश

र्तथ
ु ीर्े उत्सवार्े वेळी हजारो ब्राह्मणांस पक्वान्न भोजन व दक्षणा दे त असत. तो गणपती
प्रीत्यथष उत्सवार्ा खर्ष ते समाजार्े सभासद झाल्यापासन
ू बंद करून सवष जातीर्े पंग,ू अंध, थोटे

व लळ
ु े अशा हजारो लोकांस पक्वान्न भोजन दे ण्याकडेस व जस्ियांस प्रत्येकी लग
ु डी व र्ोळी

आणण प्रत्येक परु
ु र्ास दहु े री धोतर, बंडी आणण टोपी अशा स्तत्ु य कामांकडेस खर्ष करून त्यांनी
पंगु लोकांस संतष्ु ट करण्यार्ी सरु
ु वात केली. यार्प्रमाणे जाया यल्लप्पा शलंगु हे प्रततवर्ी

द्रदपवाळीस ब्राह्मण भोजन व दक्षणा दे त असत, तो खर्ष सभासद झाल्यापासून कमी करून

दरवर्ी पंर्वीस रुपयांर्े वर्ाषसन समाजातील मंडळींर्ी जी मुले मॅद्रिक्युलेशन परीक्षेस पास
होतील, त्यापैकी पद्रहल्यास सोन्यार्े पदक दे ण्यास्तव द्रदले आहे . मुंबईकर सभासदांनी रा. रा.
जोतीराव फुले यांस गतवर्ी मुंबईस बोलावून नेले आणण तेथे त्यांच्याकडून काही व्याख्याने

सत्याववर्यी दे वववली. त्या समयी रा. रा. व्यंकू बाळूजी कालेवार आणण काराडी शलंगु या
उभयतांनी समाजार्े सन्मानाथष मेजवान्याप्रीत्यथष पुष्कळ खर्ष केला. रा. रा. नरशसंगराव सायबू
वडनाला यांनी त्यास पोर्ाख द्रदला. मंब
ु ईकर सदगह
ृ स्थांनी या स्तत्ु य कृत्यास उदार आश्रम द्रदला.

हे समाज असणार्या धत
ू ष लोकांस समजतार् पन्
ु हा सभासदास आणण त्यांर्े कुटुंबातील मनष्ु यास

िास दे ऊ लागले तो असा की, रािौ र्ौयषकमष करणार्या लोकांप्रमाणे दगड मारणे, घालन
ू पाडून
बोलणें याशशवाय दस
ु री इतकी नीर् वतषवणक
ू दाखववली की ती या ररपोटाषत घेणे प्रशस्त नाही. हा

प्रकार सरू
ु असता रा. रा. ववश्राम रामजी घोले, हे अज्ञानी, शूि लोकास आपण या जगात कोणते

रीतीने वागावे, आपणास जगात हक्क परमेश्वराने कोणते द्रदले आहे त याजबद्दल समाजार्े स्तत्ु य
हे तु कळववण्यार्े काम अंत:करणपूवक
ष करीत आहे त.

रा. रा. नारायणराव गोववंद कडलक व नारायणराव तुकाराम नगरकर हे करावयास लागले

तो आजपावेतो ते मन:पव
ष काम करीत आहे त.
ू क

(११) या समाजार्े खरे हे तु जाणून सत्यदीवपका म्हणजे केवळ सत्यार्ा दीपकर् या पिाने

समाज सुरू झाल्या द्रदवसापासून आजतागायत जी जी मदत अवश्य आणण सत्यास अनुसरून

द्यावयार्ी ती द्रदली व र्जया र्जया सभासदांनी सत्यास स्मरून जी जी स्तुत्य कृत्ये केली ती

छापून प्रशसद्ध केली. यार्कररता समाज या पिकत्याषर्े फारर् आभार मानून सवष शजक्तमान
जगार्ा उत्पन्नकताष त्यांस अशी प्राथषना कररतो की, ते पि धर्रकाल र्ालून असार् सत्यार्ा

प्रकाश जगभर होवो. सब
ु ोध पत्रिका म्हणजे सदप
ु दे श करणारे पि. ह्यार्े आणण समाजार्े हे तु
काही अंशी सारखेर् आहे त. यामुळे बंधव
ु गाषत जशी एकमेकास मदत कररतो त्याप्रमाणे ह्या
पिकत्याषने ककत्येक वेळी केली. यार्बद्दल समाज त्यांर्ा आभारी आहे . त्यार्प्रमाणे ‘प्रमोद

शसंध’ू

आणण ‘इंद ु प्रकाश’ या दोन पिकत्याांनी समाजार्े स्तत्ु य हे तू प्रदशशषत केले. याजमळ
ु े समाज त्यांर्े
फार उपकार मानीत आहे .

(१२) समाज स्थापन करण्यार्े कामात रा. रा. ववनायक बापूजी भांडारकर व ववनायक

बापूजी डेंगळे आणण सीताराम सखाराम दातार यांनी उत्तम प्रकारे मदत केली. त्यार्प्रमाणे रा.

रा. रामशेट बापूशट
े उरवणे यांनी बरे र् शूि लोकांस समाजार्े स्तुत्य व सत्य हे तू कळवून त्यांस
समाजार्े सभासद केले व नंतर आपणही सभासद झाले. रा. धोंडीराम नामदे व व पंढरीनाथ

आबाजी र्व्हाण या उभयतांनी धत
ू ष लोक, अज्ञानी शूि जनांस कसे लुटतात याजवर आपले
शक्त्यनुसार उपदे श केले. पैकी पद्रहले गह
ु रे गह
ृ स्थानी कववताद्वारे आणण दस
ृ स्थानी तनबंधाद्वारे

अज्ञानी जनास उपदे श करीत आहेत. त्यार्प्रमाणे रा. कृष्णराव पांडुरं ग भालेकर व नारायण
रामजी पांढरे वगैरे भांबुरडेकर मंडळींर्ाही असार् क्रम र्ालू आहे .

रा. रा. ववठ्ठल नामदे व गुठाळ यांनी रा. महादे व केशवराव सुयव
ां ंशी यास उपदे श केल्यावरून

त्यांनी आपले घरार्ी वास्तुशांती ब्राह्मणाच्या साह्याशशवाय केली या कारणामुळे गुठाळ यांर्ी
सकषत ब्राह्मण लोकांर्े सांगण्यावरून त्यांर्े भागीदार यांनी काढली. हे इतकेर् करून स्वस्थ बसले

असे नाही; परं तु ककत्येक व्यापारसंबंधी त्यास िास दे ऊन र्जया योगाने त्यांर्े नुकसान होईल ते
उपाय त्यांनी केले. यामुळे गुठाळ यांना थोडे द्रदवस वाईट जस्थतीत राहावे लागले. अखेरीस त्यांस

इतकी ववपत्ती प्राप्त झाली की आपल्या मुलार्ा ववद्याभ्यास र्ालू ठे वण्यार्े सामर्थयष त्यांना
राद्रहले नाही. हा मजकूर रा. रा. गंगाराम भाऊ म्हस्के यास समजला. ह्या सदगह
ृ स्थांनी त्या

मुलास दरमहा तीन रुपये स्कॉलरशशप १ वर्षपयांत दे ण्यार्े कबूल केले. ही स्कॉलरशशप गुठाळ
यांनी पार् मद्रहने घेतली, कारण पुढे त्यांर्ा व्यापार र्ालू होतार् यांनी होऊन असे कळववले की,

आता परमेश्वरकृपेने बरे र्ालले आणण जी काही मदत केली याजबद्दल मी आभारी आहे असे रा.

गंगाराम भाऊस कळवन
ू स्कॉलरशशप घेण्यार्े बंद केले. हे गहृ स्थ समाजार्े सभासद नसन
ू यांनी
अशाप्रसंगी मदत केली याजमळ
ु े आम्ही त्यांर्े आभारी आहोत.

ववद्याथी घनशाम ककराड ह्यार्ा अभ्यास मॅिीक्यल
ू ेशन परीक्षेपयांत होऊन यांर्े घरच्या

गररबीमळ
ु े त्यार्ा अभ्यास बंद पडण्यार्े वेळी रा. रा. हरर रावजी धर्पळूणकर यांनी मेहेरबानी
होऊन दरमहा ५ रुपयेप्रमाणे स्कॉलरशशप नऊ मद्रहनेपयांत दे ण्यार्े कबल
ू केले. अशा आडर्णीच्या

वेळी ह्या समाजातील गरीब ववद्यार्थयाषस योग्य कारणास्तव साह्य द्रदले म्हणन
ू समाज त्यांर्ा

फार आभारी आहे . आणण आम्ही अशी आशा करतो की, हे सदगह
ृ स्थ समाजातील कोणासही जर
असे प्रसंग येतील तर पढ
ु े ही मदत करण्यास मागे पाऊल घेणार नाहीत, अशी आमर्ी पण
ू ष खािी
आहे . ह्यांर्ा उदार आश्रय असल्यामुळे समाजात हे एकूण हे एक भूर्ण मानले पाद्रहजे.

समाजाकडून र्जया ववद्यार्थयाांस स्कॉलरशशप शमळतात त्या ववद्यार्थयाांर्ी ववद्येमध्ये

ककतपत प्रगती झाली हे समाजास समजावे म्हणून त्या ववद्याथाषर्ी परीक्षा घेण्यार्े काम रा. रा.

पो. राजन्ना शलंगू जप्लडर यांनी मेहेरबानी करून पत्करले. सबब समाज त्यांर्े फार आभार मानीत
आहे .

(१३) या समाजात आज तारखेपयांत २३२ सभासद झाले आहे त.
(१४) समाज स्थापन झाले द्रदवसापासून तारीख २३ माहे सप्टें बर १८७५ इसवीपयांत

समाजामाफषत जमा आणण खर्ष झाला तो येणेप्रमाणे:—

____________________________________________________________________
___
जमा तपशशल

रक्कम
रु. आ. पै.

____________________________________________________________________
___
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जोतीिाव गोवविंदिाव फुले,

स. शो. स. खजजनदार.

ह्या प्रसंगी आम्हाला शलद्रहण्यास आनंद वाटतो की, आपल्या हल्लीच्या परमदयाळू

सरकारने द्रहंदस्
ु थानात आगमन केल्यामुळे सवष जातींच्या लोकांस ववद्येर्ा सारखा लाभ व्हावा, या
हे तूने गावोगावी ववद्यालये स्थावपली. याच्या तन:पक्षपाती व परोपकारी सवष लहानथोर जातीच्या
लोकांस ववद्यालाभ करून घेण्यार्ी संधी शमळाली व जरी या समयी लोकांर्े अज्ञान अवस्थेमुळे व

धमाषच्या वेड्या समजुतीमुळे शूि वगाषत ववद्येर्ी वद्ध
ृ ी लोकसंख्येच्या मानाने फारर् कमी आहे ,
यास्तव आपले लोकांत सुधारणा करण्याकररता हे द्रदवस फार उत्तम आहे त. म्हणून अशी उमेद
धरली पाद्रहजे की, आमच्यापैकी ववद्वान सदगह
ृ स्थांनी आपले लोकांर्ी आणण दे शार्ी सुधारणा

करणे आहे , तरी कृत्रिमी लोकांर्ी भीती न धररता मनार्ा दृढतनश्र्य करून सत्यास अनुसरू वतषन
करण्यास मागे घेऊ नये. जर घेतील तर आमर्े शूि बांधवांर्ी मानशसक दास्यत्वार्े कै
दखान्यातून कधीही मुक्तता व्हावयार्ी नाही. ते पुन्हा अंधाररूप सागरात बुडाल्याप्रमाणे होणार

आहे . याजकडेस लक्ष दे ऊन जे करणे ते करावे. ह्या सत्कृत्यास आम्ही प्रथम परमेश्वरार्ी

आराधना करून आरं भ केला. नंतर हे सत्कृत्य त्या जगजन्नयंत्या परमेश्वराच्या कृपेने हा

काळपावेतो द्रदवसानुद्रदवस उत्तम प्रकारे उजजषत जस्थतीत येत आहे . पुढे जगार्ा तनमाषणकताष ते
उत्तम जस्थतीत आणील अशाबद्दल आम्ही त्यार्ी अंत:करणपव
ष नम्रतेने प्राथषना कररतो.
ू क

समाजार्े सभासद : रा. रा. रामशेट बापूशट
े उरवणे, रा. ववनायक बाबाजी डेंगळे , रा. रा.

ग्यानु मल्हारजी झगडे, रा. कृष्णराव पांडुरं ग भालेकर, रा. रा. जोतीराव गोववंदराव फुले.

नािायण तुकािाम नगिकि,

सत्यशोधक समाजार्े धर्टणीस.

____________________________________________________________________
__
(डॉ. आि. एम. पार्ील, पुणे यािंचे सिंग्रहातून)
—समाप्त—

