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सत्सार, अंक २ 

 
 ऑक्टोबर १८८५ मध्ये प्रससद्ध झालेल्या सत्सारच्या दसुर् या अंकातहज जोतारांांना पंतडता 
रमाबाई, ताराबाई सशदें ंगैरे स्त्स्ियांंर कडक टजका करणार् या राहामणमण तसेश श्ि पिकारांशा 
समाशार घेतला आहे. या अकंाताल जोतारांांच्या खरमरजत टजकेशा रोख दजनबंधकुते नारायण 
मेघाजा लोखडं े आणण कृष्णाजा पांडुरंग भालेकर या सहकार् यांंर आहे. अकंाच्या अखेरजस 
भालेकरांशा सरळ सरळ नामतनदेश करून त्यांच्यांर टजका केलेलज आहे. या द्रदंसात भालेकरांना 
दजनबंध ु सांषजतनक सभा स्थापन केलज होता. लोक द्रहतंादज गोपाळ हरज देशमुख त्यांना या 
कामात साहाय्य करजत असत. “संषगुणसंपन्न आमश े भालेकर जर त्तष व्यंहार सुधारक 
मंडळात” असा जोतारांांना खोशक उल्लेख केला आहे तो या संदभाषत केलेला द्रदसतो. 
  

 “त्यापैकी एक ह्ड ंतषमानपिकताष इतका भडकला की तो एकंदर संष य्रोपपयन स्त्स्ियांच्या 
अगंांर शाल करून त्यांच्या ंतडलोपास्त्जषत रजताभातांंर बेलगामा कुतकष  काढ्न त्यांस दोर् देऊ 
लागला, त्यामुळे बहुतेक इंस्त्ललश सभ्य-गहृस्थास अततशय लाज ंाट्न त्याशा उशलबांगडा करून 
त्यास थोड े द्रदंस हंा पालटण्याकररता बबनभाड्याश े कारागहृात नेणार, इतक्यात तो अनुतापा 
ंेडाश ेसोंग घेऊन त्या केलेल्या कमाषबद्दल प्राय:स्त्चशत घेऊन मोकळा झाला” हे यशंंताच्या तोंडश े
उदगार पुणेंैभं पिाश े संपादक केळकर यांच्याबद्दलश े आहेत. १८८४ च्या ऑक्टोबरमध्ये 
“पुणेंैभंाने आमशा ं आमच्या स्त्स्ियांशा ं पंशरे्करून इंग्रज लोकांशा आणण त्यांच्या स्त्स्ियांशा 
आपल्या अपंशाराच्या तनराधार, अयोलय ं ग्राम्य लेखाबद्दल सखेद अतं:करणप्ंषक अततनम्रपणे 
माफी मागगतलज ं अशा प्रकारश े अमंगळ ं तनराधार लेख पुन: आपल्या पिात न येऊ 
देण्याबद्दल खबरदारज घेण्याशाहज खािा केलज आहे.” (केसरज १४ ऑक्टोबर, १८८४). 
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सत्सार 
 

नंबर २ 

 

कुर् हाडाशा दांडा गोतास काळ 
 

उदर ं नऊ महहने ओझें वागववणार् या स्जीजातीवर गुरगुरणारा उपटसु  
 

आयाष 
 

स्जीपासुनन उपजुननयां त्यांची जातीच ननदंसील जर  ॥ 
उपटावे कान तुझ ेत्वन्मातेनेंचच व्यर्थ इतर कर  ॥१॥ 

 

द्रदडंा 
 

  पिकते हो बंध ुअनाथांश े। समरपंतां कों ऐसेंगश राहाद साश े ॥१॥ 
  श्ि जैसा तैशाश स्िाद्रह दजन । शस्ि धररता त्यांंरज बुपद्धहजन ॥२॥ 
  तनराधारें बा व्यथष तनदंण्यांत । स्पष्ट मत्सर हा दजसतो जगांत ॥३॥ 
  असतत कांहजं स्ंोक्तास जा प्रमाणें । भाड सोडोना जगापुढें नेणें ॥४॥ 
  तनदंकाश ेंगश ंभां धरूतन नोहे । चलाघ्य कुसलला मसलनत्ं देतसा हे! ॥५॥ 
  ताराबाई पंतडता रमा यांस । जातत दादा ंैभ ेंं सशकपंण्यास ॥६॥ 
  स्ंस्त्स्ियांतें जरर ज्ञान द्रदलें होय । रमातारेशां तररश सशकंुं जाय ॥७॥ 
 

 यशवंत जोतीराव फुले––प्र––तात्यासाहेब, आपण सत्साराश े पद्रहले अकंांत राहामणमणास प्रचन 
केला कीं, “द्रहदं ुधमाषश ेउत्पादक आयष राहामणमणांनां स्िा ं श्िाद्रद अततश्ि जातांर आग पाखड्न 
त्यांजपंर्या अनेक प्रकारश े जे जे जुलमा लेख सलह्न ठेपंलें, त्यांपैकीं स्िा जातापंर्यां 
कोणकोणते आहेत?” तर त्यापंर्यां आपणश प्रथम मला उलगडा करून सांगाल, तर फार उत्तम 



होणार आहे. 
 

 तात्या, उत्तर––बाळा तुझा स्त्जज्ञासा काहजं अर्ा खरज अस्न स्तुत्य आहे, कारण हल्लजं 
इंस्त्ललश राज्याश े प्रतापानें पंतडता रमाबाईच्या प्रयत्नेंकरून, ककत्येक आयष राहामणमणांताल जाड्या 
जाड्या पंद्ंानांस लज्जा प्राप्त होऊन, त्यांनां आपल्या ऋपर्ंयष प्ंषजांस दोर्मुक्त करण्याकररतां, 
आपल्या अज्ञाना तनबषल स्त्स्ियांस आपल्यासारख्या पंद्ंान करण्याश ेकामां सुरंात केलज आहे; 
परंतु प्ंी त्यांच्याताल तनदषय आयष ग्रंथकारांनां स्त्स्ियांपंर्या केलेल्या जुलमा लेखांपंर्या आरंभांश 
आपण ंाटांाट करून सलहं् गेल्यास त्यापास्न अनेक तोटे होताल. हे असे कीं,–––आयष ग्रंथकारांश े
पुस्तकांताल कृबिम लबाड्या भट राहामणमणांशें लेकीबाळांच्या लक्षांत आल्याबरोबर, त्या एकंदर संष 
देंळांताल पुराणणकांशा फटफजाता करून त्यांशा रेंडा रेंडा करून सोडताल. सशंाय राहामणमणांच्या 
बहुतेक कुटंुबांत सास्ंासुनांश े हमेशा ंादपंंाद होऊन नानाप्रकारश े तंटेंखेड े उपस्त्स्थत होऊं 
लागताल, या भयास्तं ककत्येक भटसभक्षुक आपल्या सुनाबाळांस शाळेंत जाण्याशें बंद करून त्यांस 
आपलें सत्सार पुस्तक हातांसुद्धा धरंू देणार नाहजंत. 
 तेणेंकरून त्या अबलाबापड्यांशें बरें होण्याशें एकीकड े राह्न आपण त्यांशें द:ुखास उलट 
कारण होणार आहोंत. दसुरें असें कीं––सुमारें तान हजार ंर्ाषप्ंीं या देशाताल आयष ग्रंथकारांनां 
आपल्या ग्रंथांत स्त्स्ियांपंर्यां अनेक जुलमा लेख केले, त्यांताल पाशपेंश आतांच्या जुन्या 
समजुताच्या भटराहामणमणांस कोठ्न कळणार? कारण त्यांशा अलजकड ेभलताश समज्त झालज आहे 
कीं, हे संष ग्रंथ अनादजससद्ध अस्न ईचंरप्रणणत आहेत. त्यांत्न ककत्येक राहामणमणांसह श्िांस थोडसेें 
इंग्रजा ंाशतां येऊन, सलद्रहतां आल्याबरोबर एकानें आपल्या तनंाषहाकररतां ंतषमानपि सुरंू केलेंश. 
दसुर् यानें ंेडांाकडां पुस्तकें  तयार करून तां पंकण्याकररतां दकुान मांडलेश. असल्या पोटबाबु 
ंतषमानपिें ं पुस्तकें कत्याषस आयाांश ेग्रंथांताल व्यंगगत कोठ्न कळणार? परंतु त्यांच्या पिांपास्न 
ं पुस्तकांपास्न अज्ञाना जनांशां मनें घोटाळ्यांत पड्न त्यांस, खरें कोणतें ं खोटें कोणतें हें 
तनंड्न काढतां मुळांश येत नाहजं. कारण या देशांताल पंद्याखात्यांताल कामगारांच्या 
गैरसमजुतामळेु शुिादज अततशुिांस ंाशतांसुद्धां येत नाहजं, असें म्हटलें तरज शालेल. कारण 
त्यांजमध्ये फारश थोड े ंाशणारे नाहजं, असें म्हटले तरज शालेल. कारण त्यांजमध्ये फारश थोडे 
ंाशणारे सापडतात. काहजं राहामणमण पंद्ंान खेरजज करून एकंदर संष अज्ञाना जाताशे लोक 
एकाद्या उपटसुळाश े भलते सलते अपंशारज लेख ंाशन्, ते कोणत े ंेळां काय करताल, याशा 
तनयम लागत नाहजं. 
  

 यशवंत––आपलें म्हणणे रास्त आहे. कारण पंतडता रमाबाईच्या संस्कृत पंद्ंत्तेंरून 
अथंा ततश ेउपदेशांरून राहमणम, प्राथषना, आयष ंगैरे समाजांच्या ंतडल बद्रहणानें मद्रहलासमाजाशा 
अंतार धारण केल्याबरोबर ककत्येक पंद्ंानांश े मनांत, स्त्स्ियांस खरें ज्ञान होण्याकररतां त्यांस 



इंस्त्ललश पंद्या सशकंांा असें आल्यांरून त्यांनां महाप्रयास करून स्त्स्ियांकररता एका पथृक 
इंस्त्ललश शाळा काढलज आहे ं या संष हालशालजशें शे्रय पंतडता रमाबाईस द्रदलें, तरज शालेल. आणण 
असल्या पंद्ंान, पंशारशाल, परोपकारज, शोधक पंतडता रमाबाई मनाशा दृढ तनचशय करून, 
इंस्त्ललश अभ्यास करण्याकररतां इंललंडास गेल्या आणण त्यांनां तेथें पक्षपाता द्रहदं ्धमाषशा गध:कार 
करून णिस्ता धमाषशा स्ंाकार केल्याबरोबर महाराष्राताल ककत्येक असमजंस पिकत्याांना त्या 
अबलेस नाना प्रकारशां तनरथषक “इसापनातांताल कोल्हासारखा” दरु्णें द्रदलजं. त्यापकीं एक ह्ड 
ंतषमानपिकताष इतका भडकला कीं, तो एकंदर संष युरोपपयन स्त्स्ियांच्या अगंांर शाल करून, 
त्यांच्या ंडालोपास्त्जषत रजताभातांंर बेलगामा कुतकष  काढ्न त्यांस दोर् देऊं लागला; त्यामुळें 
बहुतेक इंस्त्ललश सभ्य गहृस्थांस अततशय लाज ंाट्न, त्याशा उशलबांगडा करून त्यास थोड ेद्रदंस 
हंा पालटण्याकररतां बबनभाड्याश े कारागहृांत नणेार, इतक्यांत तो अनतुापा ंेडाश े सोंग घेऊन 
त्या केलेल्या कमाषबद्दल प्रायस्त्चशत घेऊन मोकळा झाला. हे संष त्यानें बरोबर केलें काय? 
 

 तात्या––अरे बाळा, पंतडता रमाबाई पुण्यांत येण्याश े प्ंी सौ. ताराबाई सशदें, मुक्काम 
बुलढाणे, प्रांत ंर् हाड यानंां “स्िा पुरुर् तुलना” या नांाच्या पुस्तकांत बहुतेक भते आपल्या 
स्त्स्ियांसमक्ष पाद्रहजेल त्या शांशषे्टा करून नाश कमें आशरू लागल्यामुळें , ककत्येक कुलजन 
पततव्रता स्त्स्ियांस अततशय पंर्म ंाट्न, त्या अज्ञाना ं तनबषळ असल्यामुळे अमयाषद कोपातें 
पां्न, त्यांश ेमनांत दषु्कमषरूपा समुिाच्या अतत भयंकर लाटा उभवतंतात, त्याशें तनंारण व्हा ेंं 
याप्रात्यथष त्यांनां पुरुर् मंडळास अततउत्तम बोध केला, तो “स्त्जस तन लागे ंद्रह तन जाने. 
बबज्या क्या जाने गव्हारा रे” या प्रससद्ध कंनाप्रमाणे थोडासा ततखट खरमरजत आहे खरा, परंत ु
तो बोध एक आड्म्ठ ंतषमानपिकत्याषस रुशला नाहज. सबब, अथंा सौ. ताराबाईशें पुस्तक खडंन 
करू लागल्यानें, उलट आपल्याश गळ्यांत त्यातंाल संष दोर्ांशें घोंग़डें पडले, त्या भयास्तं 
राजश्रांनां त्या पुस्तकांताल एकंदर संष बोधाशा गध:कार करून त्यास कशर् याश े पेटजंत झोंक्न 
आपलें नाक मुठींत धरून उलटज ताराबाईशाश तनदंा करून ततश ेउपकार फेडले. 
 

 यशवंत––दजन श्िादज अततश्िांसद्रहत स्त्स्ियांश े द्रहतास्तं, रािदं्रदंस मतलबा भट राहामणमण 
जाताश े मदाषबरोबर टकरा घेण्याशें एके बाज्ला ठें्न, आपल्या घरांताल सायबबणास “बबस 
समल्ला” म्हण्न कांदा फोडण्यापुरता “नायता” म्हणतां येत नसल्यामुळे, संोपरज गांभर णखदाड े
घालण्यास मोकल्न, भलत्या एखाद्या पंद्ंान युरोपपयन मडमेकड ेआपल्या लेखणाशा मोहोरा न 
कफरपंतां स्ंदेशांताल शजेारेपाजार् यांच्या लेकीबाळांबरोबर बायकांताल दळ्याभाऊजासारखे 
शढाओढजनें फेर धरून गाणें आणण हंुबर घालणें, भोईफुगडासह कोंबडा खेळ्न पक्ंा घालण्याशा 
हौस मानणें, हें पंद्ंान म्हणपंणार् या मदाषश ेलक्षण नव्हे. 
  



 तात्या––खरोखर ज्याला आपल्या पुढच्या पािांरजल बुंदजशा लाड्सुद्धां आम्हा ंदृ्ध 
मनुष्यासारखा मुठींत मरुगळ्न त्याशा शरुा करंत नाहजं, अशा पराक्रमा फोपशा ज्ंानाबरोबर 
कोणत्याहज प्रकारशा व्यंहार ठेंणें अप्रशस्त ंाटल्यांरून याउपर मा तो संषथैं  बंद ठेपंला 
आहे. त्यानें आनरेबल रा. बा. माधंरां गोपंदंरां रानड े याजसारखे आपल्या ललनाश े भायेस 
घरांतले घरात पंद्ंान करून सौ. ताराबाई अथंा पंडाता रमाताईंर जोड सोडलज असता, तर 
त्याच्या नांलौकककाशा डकंा पाताळां अमेररकें तसुद्धा ऐकं् गेला असता. अरे, या स्त्स्ियांबरोबर हंुबर 
घालणार् यानें पंडाता रमाताईशें नांसुद्धां घ्यांयाशें नव्हतें, कारण याशा समज्त ता ककता? याला 
स्ंत: गश. ताराबाईसारखे सशस्तंार अस्न मासमषक सलद्रहतां तरज येतें काय? परंतु जर पंडाता 
रमाताईबरोबर यास तोलन् पाद्रहलें तर याशें ंजन खडंास नंाटक्यासारखें भरणार आहे. प्रथम 
यानें आपल्या तनजांयाच्या खोलजंताल आपल्या सासर् याकड्न अदंण आलेल्या खासगत तकलादज 
आरशांत आपला मुखडा पाह्न त्या अबलांशा बरोबरज करांयाशा होता. असो, माझ ेऐकण्यांत असे 
आलें आहे की, त्यानें आपल्या स्ंजाताशा अव्हेर करून आपले ललनाश े खाशा स्िास काळ्या 
पाण्यापलजकडाल पतापंरह ंनंासनामें बेटांत, नानाप्रकारश े शोकरसांशा अभ्यास करण्याकरजतां, 
ऐन ज्ंानाश े भरांत जबरजनें पाठपंलें आहे, म्हण्न प्ंी ंदंता उडालज होता. ता संष खरज 
असल्यास त्यानें आपल्या त्या ललनाशें खासे बाईस आपल्या घरांत परत आण्न ततजकड्न गश. 
ताराबाईश े पुस्तकाशें अक्षरशहा खडंन करंा ेंं. परंतु तसें करण्याशें अगोदर त्यानें ंंगणा क्षेिां 
नेऊन, तेथाल भलत्या एखाद्या असशक्षक्षत कोळणाश ेपायाशें ताथष पाज्न शदु्ध करण्याश ेभरजस पड् 
नये, असें माझें त्यास पंनयप्ंषक सांगणें आहे. सदरज सलद्रहलेलजं ंदंत अक्षरश: खोटज असेल तर 
त्यानें कृपा करून इकडे तसे सलह्न कळंा ेंं, म्हणजे आम्हज पुढजल एखादे सत्साराश े अंकांत 
त्यापंर्यां उल्लेख करंू. 
 

 यशवंत––पुरे आतां, या दादाशा पपच्छा आतां सोडा, हे कसश े आपले ललनाश े जायेस 
पततपंरहंनंासनामें बेटांत्न घरजं परत आणणतात, सशंाय ता पंद्याथीण कदागशत पंलायता 
पंद्येंर आशक होऊन या पततराजांच्या आमंिणास पंन्मुख झाल्यास या नंरोजांशा मोठी 
फजाता होणार आहे. 
 

 तात्या––तर मग त्यानें प्रथम मागाषंर जा ेंं, उगाश कोणाशे लेकीबाळांंर आपले दांत 
पंशक्न ख्यां ख्यां करून त्यांच्या अगंांर शाल करंू नये, म्हणजे बस्स. त्याश े कानांर 
कोणापंर्यांहज मजक्र आल्याबरोबर त्यानें आपलज स्ंत:शा पक्की खािा करून घेतल्यानंतर, 
पाद्रहजेल ते ंेळां पाद्रहजेल त्या मनुष्याशा मुलाजा न कररतां त्याशें नां प्रससद्ध करून त्यास 
मागाषंर आणा ेंं; परंतु त्यानें भलत्या एखाद्या मतलबा पोळ्यालाट् सुधारकाशें सोंग आणणार् याश े
नादजं लाग्न आपल्या खाशा घोडाशा लगाम मोकळा सोड्न शतेकर् यांशां शतेें तुडपंल्यानें हा 



आपणांस कलंक लां्न घेतला, यांत कोणाशें काय जाणार आहे! 
 

 यशवंत–––असा उपटस्ळ कोण आहे! ं तो इतकी दांडगाई कररतो, तथापा आपण त्याशें 
नां एकदम उघडकीस कां आणात नाहज? अशा स्िाद्ंेष््याशा मुलाजा करणें आपणासारख्याश 
शोभत नाहजं. 
 

 तात्या––अरे बाळा, तो ककता केला, तरज आपल्यांताल द्पंपद बंध ु आहे. केंळ आपण 
रस्त्यांरजल शतुष्पात पश्शें नां घेऊन त्यास हाका मारणे तर दर्श, परंतु आपण त्याजकड ेनुस्ते 
टक लां्न पाहं्सुद्धां नये. न जाणो, तसें केल्यास तो आपले जाततधमाषनुसार कदागशत आंगांर 
भोकं् लागेल ं ककत्येक सुज्ञ गहृस्थ त्याश े लेखास हातांसुद्धा धरजत नाहजंत, अशाच्या अमंगल 
नांाशां आपल्याला काय करायाशें आहे? तो उगाश लोकांशां नांे घेऊन आपलज पंद्ंत्ता 
उघडकीस आणाना का. आणण त्यासारखे करणें थोर कुलजन पुरुर्ाशें शाल नव्हे. कारण आपण संष 
मानं प्राणा शकुीस पाि आहोंत, यास्तं अशा उपटसुळाशा ककत्येक ंेळां क्षमा करणें, आपणां 
संाांस उगशत आहे. त्यांत्न ककत्येक कमा दजाषश ेंतषमानपिकत्याांस आपल्यांताल एखाद्या गाई 
ंतषमानपिाशा अथंा आपल्यांताल एखाद्या ंदृ्ध आजोबांशा कां होईना, तनदंा करून अज्ञाना 
जनांशां मनें ररझं्न आपलजं पोटें जाळांां लागतात, यास्तं अशा तर् हेशा अधमपणा त्यासश 
शोभतो. परंतु बहुतेक कुलजन सभ्य पंद्ंान ंतषमानपिकते कधा कोँणाश ेनांाशा एकाएकी उच्शार 
करून एकंदर संष स्िाजातास मसलनत्ं आणणत नाहजंत. 
 

 यशवंत––आपण म्हणालां कीं, बहुतेक कुलजन सभ्य पंद्ंान ंतषमानपिकते भलत्या 
एखाद्या स्िाशा खोटजनाटज तनदंा करून, एकंदर संष स्िाजातास मसलनत्ं आणात नाहजंत, परंत ु
फारश थोड ेहेकड ंतषमानपिकत्याांसद्रहत ककत्येक लोक असे म्हणतात कीं, “संष प्रकारश ेसाहसाद्रद 
दगु्षण स्त्स्ियांशेश आंगां ंसतात.” त्यापंर्या ंआपला असभप्राय कसा काय आहे तो कळंाल, तर 
त्यापास्नश ककत्येकांश ेडोळे उघड्न उत्तम पररणाम होणार आहे. 
 

 तात्या––बाळा, त्ं सारासार पंशार करून पाद्रहल्याबरोबर स्त्स्ियांपेक्षा पुरुर्श अगधक 
पक्षपाता, दगेबाज, ठक, साहसा, क््रर ं तनत्य नंान ज्यास्ता भयंकर, धाडसा दषु्ट कमें 
आशरणारे आहेत, म्हण्न तुझासुद्धां खािा होईल. तथापप त् ं पंशारतोसश, त्या अथी त्यापंर्यां 
थोडसेें सांगतों. 
 

 प्रथम म्ळ ललनाशा पद्रहलज स्िा दादलोजास आंडनेाशा झालज, म्हणजे त्यानें दसुरज ज्ंान 
पठ्ठा स्िा ततश े उरांर करांा, पुढें सदरप्रमाणें दोघांच्या उरांर ततसरज आणण ततघांच्या उरांर 



आणखा शंथा स्िा करून अखेरजस ततशा शोंबडा शाकर बन्न रािद्रदंस ततश े भोंतालज गोंडा 
घोळ्न मौजा माररतो; परंतु स्िाशें ललन होतांश ततशा नंरा दुं षतषना तनपजल्यासदेखाल ततनें याश े
उरांर दसुरा नंरा करून त्याश घरांत रािदं्रदंस संसारप्रपंश करून रहा ेंं, म्हण्न आयषपुरुर्ांनां 
केलेल्या ग्रंथांत कोठें  लेख सापडत नाहजं. पण एरंांशा गोष्ट कशाला? यांरून स्त्स्िया ककंंा पुरुर् 
यांजपैकी कोण ज्यास्ता पक्षपाता, जास्ता दगेबाज ं जास्ता कृबिमा आहे? अरे बाळा, या 
पक्षपाता आयष ग्रंथकारांशें घ्यांयाशें माप एक आणण द्यांयाशें माप एक. 
 

 दसुरें: ककत्येक पुरुर् आपल्या ललनाच्या ं द्पंततय संबंधाच्या स्त्स्ियांस घरजं मोकल्न 
आपण संष रािभर गांांताल गल्ल्याकुच्यांनां ंेस्ंारांडांश े घरोघर दरड करजत करजत कफरतात 
आणण मोठ्या पहांटेस घरजं येऊन, आपल्या खंळलेल्या स्त्स्ियांसमक्ष, रािभर शरलेल्या शार् यांर 
रंंथ कररतां कररतां पासले पड्न झोपां जातात. तरज सदरच्या बाजारज ंसे्ंा स्त्स्ियांस पािा या 
नांाशा ककताबत आयष पुरुर्ांना आपल्या ग्रंथांत द्रदलज आहे. महम्मदज लोकांताल ककत्येक छंद्रदष्ट 
नबाब बादशहा पुरुर्ांश े उन्मत्तपणामुळें त्यांच्या खाजगत जनानखान्यांताल शेंपन्नास लालशा 
स्त्स्ियांच्या मनकामना यथातपृ्त न झाल्या, म्हणजे त्या अततशय खंळ्न त्यांच्या कोपापंष्ठ 
झालेल्या मनाच्या कामपंकाररूप महासागरांत द्ंेर्रूप लाटा खडकांर कसकसा थडक्न तछन्न 
सभन्न होतात, यापंर्यां श्न्यंाद्रद पुरुर्ांश े मनांत कळंळा कोठ्न येणार! या नबाब अथंा 
बादशहासाहेबांनां, जर आपल्या मोहोपाशांत सापडलेल्या पत्न्यांबरोबर इमानें-इतबारें सत्य स्मरून 
नांदण्क केलज, तर त्या साहेबांशा मद्रहन्यांत्न दर ततघा स्त्स्ियांश े घरजं एक द्रदंस ंस्तास 
राहाण्याशा पाळा येणार. तेथे त्याच्या बायकांनां आपलें पाततव्रत्य कसें ं कोणत्या मागाषनें 
तनष्कलंक ठेंांे, याशा पंशार करणें आपण आपल्या ंाशकांकड ेसोपं् या. 
 

 फारश थोड ेभले गहृस्थ सापडताल कीं, जे नाशबैठकांकड े ढं्क्नसुद्धां पहात नाहजंत. बाकी 
संष ंैद्रदक म्हणा, शास्िा म्हणा, ंेदांतत म्हणा, सुधारक अथंा सुधारलेले म्हणा, एका माळेश े
मणा, तनलषज्ज होऊन स्ंस्त्स्ियांसमक्ष ंेस्ंाकसबाण अथंा पािाशे नाशबैठकींत गाणें शाल् असतां, 
मधन् मधन् प्रततस्त्ष्ठत परुुर् एकमेकांश ेमांडांर ततजला बसं्न ततच्याकड्न प्रत्येकाच्या गळ्याला 
समठ्या मारपंतात. 
 

 त्याशप्रमाणें बहुतेक पुरुर् नाटक ं तमाशांत पोर् यास बायकोशें लुगडें नेसं्न, त्याश े
अगंांर स्त्स्ियांश ेअलंकार घाल्न, त्यास थेट स्िाशें सोंग देऊन त्यास आपल्या सुनाबाळांसमक्ष 
आपल्यापुढें नाशं्न, हलकट गाणां गांयास लापंतात ं त्यांश ेगाणें शाललें असतां एकमेकांश े 

 



मांडांर बसं्न त्याजकड्न सदरजल कसबबणांसारखें शांशाळे करून, त्यांश ेहातांत शंलज अथंा 
पांलज दर पुरुर्ाकड्न देंं्न, त्यांकड्न आपाअपले नांाशा दंलतजादा करून, आपण 
आपल्यासश धन्य मान्न घेतात. 
 

 आहो, हे सोनपत पानपत, खड े ंगैरे लढायांत जाहामदष मुसलमान लोकांबरोबर टकरा 
घेणारे सोंंळे पंद्ंान राहामणमण ं ओंंळे अपंद्ंान श्ि सशपायांश े ंंशज ना! आणण त्यानंा 
स्त्स्ियांसमोर आपल्या नाकांत नथड्या अडकं्न, नानतर् हेश ेनखरे करून ठमकत ठमकत नाशन् 
नारदासारख्या टाळ्या ंाजंाव्या, याला म्हणा ेंं तरजं काय? परंतु स्त्स्ियांपैकीं कोणातरज एका 
द्रठकाणा जम्न एकादा जंान, देखणा, मगृनयना, धष्टपुष्ट, मदष, कसबा, गंई, आपल्यासमोर 
इष्की गाणां गांयास लां्न, त्यानें गातां गातां आपले हाताश ेहांभां करून, आपल्या नयनाच्या 
कमठ्यांत्न ततराशा ंर्ाषं केल्याबरोबर आपल्या अतं:करणांत घायाळ होऊन, त्या छबबल्या 
गंयाश ेमांडांर पाळापाळानें बस्न त्याशबेरोबर पुरुर्ाप्रमाणें ख्यालतमाश ेकररतात काय? असो, 
परंतु आपल्यांताल एकादा मायेशा पुत, आपल्या मातेच्या उदरांत्न बाहेर पडल्यापास्न 
आजतागाईत, आपल्या पंक्टोरजया महाराणा भगगनाच्या अमलांतन् का होईना, सदरज 
सलद्रहल्याप्रमाणें करामता स्त्स्िया कररतात ं तें त्यानें आपल्या दृष्टजनें पाद्रहलें असें साग्ं शकेल 
काय? ं तें त्यानें तसें सलह्न कळपंल्यास, मग काय संष स्त्स्ियांना तो एक अयोतनसंभं 
नारायणश सापडला असें होईल. 
 

 कोणत्याहज का खडंांताल राष्र असे ना, तेथाल मरणोन्मुख झालेला ंदृ्ध राजा मतृ्यु 
पांल्यांर त्याशा भर ज्ंानांत समतनटसुद्धां येण्याशा मारामार, आणण त्या महाराजास संष रािभर 
खशैाताणा झाल्यामुळे एक सेकंद तरज गार झोंप घेण्यास संड होत असेल काय? कदागशत त े
देंबाप्पा द्रदंस रगड्न झोप काढजत होते म्हणा ेंं, तर अजुषनासाररख्या महापंराच्या तुंबळ लढाईत 
द्रदंसभर रथ हाक्न अजुषनास ज्ञान सशकपंण्यास त्यांला फुरसत कशा सापडलज असेल? असा 
प्रचन सहज तनघतो. ंाहंा रे देंपुरुर्! आणण शाबास त्या आयष ग्रंथकत्याांशा! या संष गोष्टजंंरून 
स्त्स्िया अथंा पुरुर् यांपैकीं जास्ता ठक कोण आहे? 
 

 ततसरें: या संष पथृ्ंाश े पषृ्ठभागांर बहुतेक देशांताल लोभा लक्षाधाश (स्त्स्िया नव्हेत) 
पुरुर्, शजेारश े तनबषळ मानंबांधंांश े देश काबाज करण्याकररतां, भलत्यासलत्या कुरापता काढ्न 
आपआपल्या लांलष्करासद्रहत दलभारास बरोबर घेऊन दसुर् याश ेमुलुखांत स्ंार् या कररतात, त्या 
ंेळां उभयतांमध्यें तुंबळ युद्ध शाल् असतां शतेकी-व्यापार, कारखाने ंगैरे अनेक लहानमोठे धदें 
बंद पड्न शोहोंकड े काळोखमय, द:ुखाशें धकुें  पसरून कोणास कोणा ओळख् ं येत नाहजं. अनेक 
द्रठकाणां तनदयष पेंढारज, कहजंाले यांशा ल्ट धमुाळा शाल्ं असल्यानें ककत्येक घरंदाज श्रामंताश,े 



कंगाल होऊन दाण्यास महाग होतात. आणण बहुतके शतेकर् याशां जनांरें तणृांाशन् मरंू लागतात. 
यामुळें ककत्येक कुटंुबंत्सल शतेकरज आपलजं मुलेंमाणसें ं गुरेंढोरें बरोबर घेऊन परागंदा होतात, 
यामुळें ककत्येक खेडांपाडां ओसाड पडतात. एकाश ेस्ंाथषबुद्धांरून दोन्हज पक्षांताल टोलेजंग सैन्यें 
एकमेकांशां लढतांना लक्षांधा सशपाई आपल्या अमोल जांास मुकतात ं तेणेंकरून हजारोंहजार 
स्त्स्ियांश ेकपाळां ंैधव्य आल्यामुळें त्यांना आपलें शें टलें आयुष्य परम संकटांत ं द:ुखांत कंठा ेंं 
लागतें. ककत्येक स्त्स्िया एकुलत्या एक पुिाशा शोक करून, हायतोबा हायतोबा करजत करजत 
यमाजाशा दरबार गांद्रठतात आणण ककत्येक पोरकीं मुलजमुलें अन्नंस्िास मोताद होऊन स्त्जकड े
ततकड े दया दया, भया भया करजत कफरतात. इकड े पंजया सत्ताधारज आपले सशपायांकड्न 
परास्त्जत केलेल्या सत्ताधार् याश ेतनराधार रयतेस लट्ुन, त्यांशां घरेंदारें जाळ्न, फस्त करून, त्यांस 
तनखालस उघडबेंब करून टाककतात आणण आपल्या मुलुखांत (घरजं) आल्यांर मोठमोठाले जंगा 
दरबार भरं्न त्यामध्यें आपल्या फौजेंताल अततशय क््रर, अततशय तनष्ठ्र, अततशय धाडसा ं 
तनत्य नंां भयंकर कामें करणार् या सशपायांत्न कोणास उमरांबाहादर्, कोणास जंगबाहादर्, ंगैरे 
लांबश लांब बड्या नांाच्या पदव्या देतात. परंत ु ककत्येक सालस सशपायांस लढाईत मोठमोठ्या 
जखमा झाल्याबरोबर घायाळ होऊन जसमनांर पडतांश दैंयोगानें त्यांच्यांत थोडाशा धगुधगुा 
असल्यामुळें हमालांत दया फुट्न त्यांना त्यांस, ओढ्याखोड्याच्या बाळांत मेलेल्या सशपायांच्या 
द्रढग़ांत टाक्न, त्यांजंर दरड न कोसळतां तसेश तेथें पाणा पाणा म्हणत पड् ंद्रदलें, पुढें जखमाश े
ंेदनेपास्न मुक्त करण्याकररता डॉक्टरसाहेबांना त्यांजंर अमतृाच्या कुपांशा प्रयोग करण्याशे 
शकुल्यामुळे ते अखेरजस कसे तरज ंाशले, तसल्या हजारों जखमा सशपायांस थोड्या थोड्या फक्त 
पोटापुरत्या पेनशना समळाल्याबरोबर ते आपल्याला कुटंुबात अथंा भाऊबंद सोयरेधायर् यांत आपलें 
शें टले द्रदंस काढण्याकररतां कसे तरज कण्हतकुथत अथंा लंगडखटु घाल्न आपापले इस्त्च्छले 
द्रठकाणां जातात. यांरून परदेशांताल राजेरजंाड्यांश ेलक्षांगध श्र सशपायांशा ंध करून त्यांश े
मुल्ख आपले ताबयांत घेण्याकररतां एका ज्युसलयस साझरश ेकारकीदीत सहा लक्ष रोमन सशपाई 
खपले, तेव्हां येथाल असंख्य क्षेिंासा दस्य्, आस्त्स्तक, आद्रहर, मातंग ंगैरे क्षबियांशा ंध 
केल्यानंतर त्यांश ेआभषकांशा तनदयषपणें ंध करून हा संष मुल्ख आपले ताबयांत घेतांना एक्या 
आयष परशुरामाश ेधमुाळांत ककता आयष भट (योद्धे अथंा सशपाई) मेले गेले असताल? या संष 
अफाट जहामदष पुरूर्ांशे महापुरांत नांाला माि पांशपंशंास धाडस स्त्स्िया असताल. त्यांपैकी 
पुराबाहेर उमदळ्न आलेल्यांपैकीं मला ज्या ठाऊक आहेत त्यांशा ना ेंं पुढें सलद्रहल्याप्रमाणें:––पद्रहलज 
पुराणांताल दैत्यमद्रदषना आंबबका. दसुरज द्रहदंसु्थानांत स्ंारज करणारज सेमारेमा ं ततसरज कालच्या 
शपाता बंडांत पंटाळसा होऊन बसणार् या झांशाच्या राण्याशा स्िा, या संष ंतृ्तांंरून स्त्स्िया 
अथंा पुरुर् यांपैकीं ज्यास्ता साहसा कोण? 
 
 



 चवर्ें: यरुोप ं अमरेरका खडंातंाल, राहामणमणासारखा आपला धमाषशा बाणा बाळगणार् या 
पुरुर्ांना आकिका खडंांताल अज्ञाना दजन दबुळ्यांश े मुलजमुलास शोरून जबरजनें आपल्या अथंा 
परमुलखांत नेऊन त्याश ेदास करण्याकररतां पशुपक्षयांसारखा पंक्रय करून आपलज पोटें जाळात ं 
त्या बच्यांस पंकत घेणारे धासमषक कसकसे छळात असत, त्यापंर्यां पंशार करंू गेल्यास पुरुर्ांश े
क््रर कमाषपंर्यां अगंांर रोमांश उभे राहतात. हा संष पुरुर्ांशा कु्ररपणा बाहेर आणण्याकररतां एका 
अमेररकन स्िाने सलद्रहलेलें “अकंल टाम्स क्याबान”–– “Uncle Tom ‘s Cabin” या नांंाशें एक 
पुस्तक हातांत घेऊन ंागशतांना कसाद्रह ढ, पार्ाणहृदया, कठोर, तनरपराधा स्ंस्िाशा पररत्याग 
करून एकंदर संष स्िा जाताशा हेंा करणारा आडम्ठ ंतषमानपिकताष जरज असला तरजसुद्धां 
लोकलजेस्तं मारंातडणासारखा नाकांर पदर घेऊन, लुटुमुटु, शौघांदेखत, आस् ढाळतांना, 
एकदोन उसासे टाक्न थोडसेें फंुदा ेंं लागेल; मग इतर मायाळ् जनांशा काय कथा? यांरून स्त्स्िया 
अथंा पुरुर् यांपैकीं ज्यास्ता दषु्ट कोण?  

 

 पाचवें: संष दगुुषणांहजं अलंकृत भताष स्ंगषं ासा होतांश, स्िानें आपल्या पततप्रेताश ेपायाशा 
अगंठा हातांत धरून, परजाताच्या अशाच्य श्ि नापपकाश े हात्न आपलें बोडकें  भादरून घ्या ेंं, 
अगंांरजल संष लहानमोठे दागाने, मरंू घातलेल्या मामाजाश ेपदरजं आंळ्याकररतां, त्याश ेस्ंागधन 
करून, आपण आपल्या मनगटांत तुळशाच्या मनग्या घालण्याजोगता सभकारजण होऊन बसा ेंं. 
एकंदर संष उंशा ंस्िें म्हातारपणाश े शांनखरे करणेकररतां सास्-आत्याबाईश े स्ंाधान करून 
आपण केंळ झाड्ंाल्या मागगणासाठी गुजरजंर गुजारा करून रहाण्याप्ती तयारज करांा; तनरंतर 
बहुतेक मादक समष्टान्न पदाथष खाण्याशें अस्त्जबात ंजष करून एकामागे एक उपोर्णांशा पाठलाग 
करून, फराळाकररतां भुईमुगाश ेदाणे ंगैरे नश समळाल्यास खपुरा दशम्या भक्ष्न, बाकी उरलेलें 
आयुष्य रािद्रदंस बटकुलजसारखें घरांताल संष कामाशा शेंदा उपस्न, आपल्यास कट्टा धासमषक 
म्हणं्न घेण्याशा ततशा छाता होत नसल्यास, ततनें अगाध पुण्य होण्याच्या लालशानें आयष 
पुस्तकांत सलद्रहल्याप्रमाणें आपल्या संष दगुुषणमंतडत पताच्या प्रतेाश ेउशाखालजं आपलज मांडा देऊन 
बसल्याबरोबर, या अतत कोमलहृदया पुरुर्ांना स्त्जंंत जागतृ अज्ञाना स्िास जाळ्न ततशा 
राखरांगोळा करांा. 
 

 िान्सांताल लोकांनां पंरुद्ध पक्षांताल राजघराण्यांतल्या राजेरंाड्यांस त्यांश े जहामदष 
सरदारासं, त्यांश े पंद्ंान मुत्सद्यांस, त्यांश े धत्ष ं शत्र प्रधानांस ं त्यांश े कुटंुबंत्सल 
सशपायांस तलंारजच्या झडक्यांनां अथंा बंदकुीच्या भाडमेारानें कत्तल करण्याशें आंडनेा, तेव्हां 
भडभुंजाश ेडगंासारखें एक यंि करून त्यांत, त्या संाांशां एकामागें एक मुंडकीं गुंतं्न कशकशा 
उडपंलज. त्याशप्रमाणें कालच्या उत्तम कुळांताल पपंि आयष नानासाहेब पेशव्यांनां प्ंी सोंळें न 
होतां इंस्त्ललश सरदारांश ेमांडाशां मांडा सभडं्न म्लेंच्छांनां तयार केलेलें मद्यमांस, पां, बबसकुटें 



ंगैरे पदाथष शाट्न पुस्न खाल्याश ेउपकार मनां स्मरून, त्यांनां कृतज्ञताप्ंषक सन १८५७ सालच्या 
कोतुषशा शपाता बंडांत सोंळें होऊन इंस्त्ललश लोकांश ेउपकार ककता सफाईनें फेडले, यापंर्यां तुझा 
खािा होण्याकररतां त्यापैकीं काहजं नमुने देतों–– 
 

 फतेगडाह्न इंस्त्ललश स्त्स्िया, पुरुर्, मुलेंबाळें समळ्न सुमारें एकशें सव्ंास भांबांलेले प्राणा, 
आपापले जां मुठींत घेऊन ना ेंंत बस्न गंगामागाषने पळ्न जात होते. त्या संाांस नानासाहेबांनां 
अभयंशन देऊन ककनार् यांर आणणल्यानंतर त्याशंा पररणामां कसकसा शें ट केला तो ऐक.–––
प्रथम नानासाहेब पेशव्यांनां, त्यांत्न संष पुरुर्ांस तनंड्न तेथेंश एके बाज्ला उभे केले आणण 
त्यांशसेमोर त्यांच्या भांबांलेल्या स्त्स्ियांनां आपआपल्या स्तनाला लां्न उराशां गच्शा आंंळ्न 
धरलेल्या तान्मणया बच्शांस द्रहसकां्न हातांत नागव्या तरंारज घेऊन, त्यांच्या भोंतालजं उड्या 
मारून मोठ्या सफाईनें त्यांशां सशरें कोंळ्या काकडासारखां उडपंलजं. त्यांशां लहान लहान 
गशटकुलजं मुलें दधु पपण्याकररतां आपाल्या आयांशें बगलांना मुंड्या खपुस्न त्यांस मा-मा करून 
कधां त्यांच्या डोशक्यांरजल टोप्या, कधां त्यांच्या भाळांरच्या कुरळ केसांच्या लंलं करणार् या 
बटा, कधां त्यांश ेकान, कधां त्यांच्या गळ्यांताल क्रास ंरखड्न पोटभर दध् पपऊन होतांश ते 
आपल्या पपत्यांर झडपा घाल्न त्यांजंळ गेल्याबरोबर, त्यांनां त्या बालकांस आपल्या मांडांर 
घेऊन त्यांस मुके न द्रदल्यास त्यांच्या टोप्या खालजं पाड्न त्यांच्या समशा गच्श आपल्या हातांत 
धरून ओढाताण कररतां कररतां त्यांस पा-पा-बा-बा असे बोबड े बोल उदगारणार् या गशमकुल्या 
मुलांच्या धडांरजल सशरें सलबंासारखां उडपंलजं. दोन ंेळां शाळेंत सशक्न रािदं्रदंस संष घरभर 
धांगडगधगंा घाल्न एकमेकांच्या खोडाळ्या करून आयांस ंारंंार िास देणार् या खेळकर मुलांस 
ज्यांश ेनऊ मद्रहने पोटांत ओझें ंाबं्न त्यांस जन्म द्रदलें, त्यांशा ग्म्त काढ्न त्यांश ेसंोपरज 
पालनपोर्ण केलें, त्यांशे लालन करून करून त्यांश े कौतुक पहाणार् या आयांश े समोर, त्यांस 
भाल्याश ेफाळांनां, भोसक्न त्यांस खालजं धरणांर पाडल्याबरोबर त्यांशां आईबापें एकमेकांकड ेदजन 
ंदनें करून पहात आहेत, इतक्यांत त्यांश े स्त्स्ियांशा सशरें तरंारजशे झटक्यासरशां खालजं 
पाडपंतांश बाकी उरलेल्या ददैुंा इंग्रजांस नाट ओळांत उभें करून त्या संाांश ेदोन्हज हात मागें 
कफरं्न, त्यांश ेबगलांत्न बांब्, गोंं्न, पपछाडास प्रत्येकाश ेदोन्हज हात जखड्न बांगधले. 
 

मे. सत्सार पुस्तकते यांस–– 
 पं. पं. सलहांयास कारण कीं, तुमच्या पुण्यांताल (कृष्णरां) भालेकरांच्या सु (कु) 
सशक्षणागहृांत (खाणांळ) मुंबईकरांनां आपलजं मुलें पाठपंलजं आहेत. त्यांपकैीं बहुतेकांनां आपल्या 
आईबापांस त्यांच्या खाण्यापपण्याच्या अव्यंस्थेपंर्यां सलह्न गेलेलें पाहं् जातां अगंांर रोमांश उभे 
रहातात. त्यांरून ककत्येकांनां आपलजं मुलें काढ्न त्यांशा पुण्यात दसुर् याकड ेव्यंस्था केलज आहे. 
यास्तं आपण कृपा करून आपल्या सत्सारांत हे पि छाप्न प्रससद्ध केल्यास एकंदर संष मुलांश े



पालकांंर मोठे उपकार होताल. भालेकरानें गतंर्ी कुसशक्षागहृ सुरू करण्याश े प्ंी त्यापंर्यां 
जाहजरातांत थोर थोर गहृस्थांशां ना ेंं पुढे केल्यांरून त्या नांंांस भुल्न आम्हज मुलांस द:ुखांत 
पातडलें. 
 

        ता. २६ संप्टेबर, सन १८८५ इसवी 
          आपला एक मुंबईकर. 
 

 संषगुणसंपन्न आमश े भालेकर, जर त्तष व्यंहार सुधारक मंडळांत, काय आहे? काय 
पाद्रहजे? असें पुकारून संष गांंभर गंगंा करण्याशें एक बाज्ला ठेंताल आणण आपल्या 
मुंबईकर यजमानांस ंंगना क्षेिा ताबडतोब नऊेन त्यांजपास्न आपल्या कलमा सुसशक्षणास 
प्रायस्त्चशत देताल तर बरें होईल, नाहजं तर Jack of all and master of none या म्हणाप्रमाणें 
त्यांशें संषश आंधळें गारुड उघडकीस येणार आहे. 
 
 

                                                              स॰पु॰क॰ 
      

      समाप्त 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


