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‘लोकमान्य टिळकाांचे नाव “केसरी”शी 
इतके टनगटित झाले आहे की ४ जानेवारी १८८१ 
रोजी ‘केसरी’ टनघाला तेव्हा टिळक ‘केसरी’कते 
नसून ‘मराठा’कार होते, व आरांभीच्या जवळजवळ 
सात वर्षांत टिळकाांनी ‘केसरी’त फारच थोिे 
टलटहले आहे, या वस्तुस्स्थतीची अनेकाांना आठवण 
करून द्यावी लागते… आगरकराांनी “केसरी”त बरेच 
टलटहले, एवढेच नव्हे तर अनेक टवर्षयाांवर टलटहले. 
“केसरी”तील बराच मजकूर आगरकरटलटित 
असल्यामुळे आरांभीच्या सहा-सात वर्षांतील 
“केसरी”स “आगरकराांचा केसरी” म्हणणे योग्य 
ठरते.’ 

 
– डॉ. य. णि. फडके 
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आगरकराांचे वाङ्मय पुनमुुटद्रत करण्याचा सांकल्प 

आगरकर-वाङ्मय : िांि ३ या िांिाच्या प्रकाशनाने पूण ु
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सपंािकीय णनवेिन 
 
आगरकर-वाङ्मयाचा हा टतसरा आटण शवेिचा िांि वाचकाांच्या हाती देताना आम्हाला समाधान वाित 

आहे. आगरकाांचे पुस्तकरूपाने प्रकाटशत झालेले समग्र वाङ्मय पुनमुुटद्रत करण्याच्या आमच्या योजनेची या िांिाने 
पूतुता होत आहे. अथात् याचे श्रेय महाराष्ट्र राज्य साटहत्य आटण सांस्कृती मांिळाला आटण त्याचे अध्यक्ष याांनाच आहे 
हे येथे आवजुून साांटगतले पाटहजे. 

 
आगरकर-वाङ्मय : िांि १ च्या टनवदेनात म्हिल्याप्रमाणे या टतसऱ्या िांिात आगरकराांचे ‘डोंगरीच्या 

तुरंुगात आमचे १०१ णिवस’ (१८८२), ‘णवकारणवलणसत’ (१८८३), वाक्यमीमासंा आणि वाक्याचें पृथक्करि 
(१८८८), व णवणवधणवषयसंग्रह (१८९१) हे ग्रांथ आटण केसरीतील णनवडक णनबंध, भाग १ व २ (१८८७ व १८८८) 
याांतील टनर्वववादपणे आगरकराांचेच असलेले काही टनबांध याांचा समावशे केला आहे. आगरकराांच्या वाङ्मयाची 
टवभागणी प्रकाशनकालक्रमानुसार न करता त्याांचे सवांत शवेिी प्रकाटशत झालेले णनबंधसंग्रह, भाग १, २ व ३ हे 
आम्ही िांि १ व २ यात घेतले आटण त्याांच्या हयातीत प्रकाटशत झालेले सव ुवाङ्मय या शवेिच्या िांिात समाटवष्ट 
केले याचे कारण आम्ही पटहल्या िांिाच्या प्रस्तावनेत साांटगतलेच आहे. त्याचा थोिक्यात पुनरुच्चार करायचा तर 
आगरकराांचे जीटवतकाय ुजी सुधारणा टतची मीमाांसा सामाग्ऱ्याने सुधारकातून टनविलेल्या या टनबांधाांतून झालेली 
आहे. त्या मानाने त्याांचे ग्रांथ टभन्न टभन्न प्रकारचे आटण त्याांचे टवर्षयही टभन्न असल्यामुळे या िांिाला काहीसे सांकीण ु
स्वरूप आले आहे. म्हणून या िांिाला आम्ही ‘टवटवध टवर्षय टवभाग’ असे नाव टदले आहे. 

 
हे काम करताना ज्या अनेक सुहृदाांनी बहुमोल मदत केली त्याांचे आभार मानणे अवश्य आहे. प्रथम आभार 

मानायचे साटहत्य आटण सांस्कृती मांिळाचे आटण त्याच्या अध्यक्षाांचे. त्याांच्या मदतीवाचून हे काम होणे अशक्य होते. 
आगरकराांसारख्या थोर टवचारवांताचे दुर्वमळ वाङ्मय अल्प ककमतीत उपलब्ध करून देण्याची योजना पूण ु
केल्याबद्दल आम्ही तर त्याांचे ऋणी आहोतच, पण अटिल महाराष्ट्रही ऋणी राहील असा आम्हाला टवश्वास वाितो. 

 
णवणवधणवषयसंग्रह या टनबांधसांग्रहातील बरेच टनबांध वैज्ञाटनक टवर्षयाांवरील आहेत. त्याांचा परामश ुएिाद्या 

अटधकारी व्यक्तीने घेतल्यास योग्य होईल असे वािल्यावरून आम्ही आमचे स्नेही, नागपूर टवद्यापीठातील पदाथु 
टवज्ञानाचे टनवृत्त प्राध्यापक, िॉ. प्र. ल. िरे, याांना त्या लेिाांवर अटभप्राय देण्याची टवनांती केली. त्याांनी ती आनांदाने 
मान्य केली आटण आपला अटभप्राय ताबितोब पाठटवला. तो आम्ही प्रस्तावनेत जसाच्या तसाच छापला आहे. या 
महत्त्वपूण ुसहकायाबद्दल आम्ही त्याांचे टवशरे्ष ऋणी आहोत. 

 
आगरकराांसारख्या शांभर वर्षांपूवी होऊन गेलेल्या टवचारवांताच्या वाङ्मयाांचे सांपादन करायचे म्हणजे 

त्याांच्या मूळ ग्रांथाची गरज तर असतेच, पण अन्यही अनेक ग्रांथाांची जरूर लागते. याांपैकी काही दुर्वमळ ग्रांथ नागपूर 
टवद्यापीठातील मराठी टवभागाचे प्रमुि िॉ. टव. बा. प्रभदेुसाई याांनी पुरटवले. तसेच याच टवद्यापीठातील भार्षाटवज्ञान 
टवभागाचे प्रमुि िॉ. सु. बा. कुळकणी, आटण इांस्ग्लश टवभागप्रमुि िॉ. व्ही. आर्. कानिे याांनीही महत्त्वाचे 
ग्रांथसाहाय्य टदले, एवढेच नव्हे तर काही मुद्द्ाांची ताटत्त्वक चचाही केली. अशीच चचात्मक मदत प्रा. कृ. श्री. 
अजुुनवािकर आटण िॉ. अशोक केळकर याांनीही पत्ाांतून केली. या सवांनी केलेल्या साहाय्याबद्दल आम्ही कृतज्ञ 
आहोत. 

 
या िांिाची मुद्रणप्रत तयार करण्याच्या कामात श्री. राम तारे याांनी त्याांना अिचण असूनही पुष्ट्कळ मदत 

केली. तसेच मुटद्रते तपासण्याच्या कामात श्री. सुधीर घारे याांची मदत झाली. या दोघाांचे आम्ही आभारी आहोत. 



 
अनुक्रमणिका 

 
हा िांि सुबक स्वरूपात छापून टदल्याबद्दल नारायण मुद्रणालयाचे चालक श्री. मधुसूदन पाांिुरांग बनहट्टी व 

त्याांचे बांधू श्री. श्रीकृष्ट्ण पाांिुरांग बनहट्टी याांचेही आम्ही आभारी आहोत. 
 
शवेिी या आगरकर-वाङ्मयाचे वाचकाांकिून भरघोस स्वागत होवो आटण महाराष्ट्रात ते काळजीपूवुक 

अभ्यासले जावो अशी इच्छा व्यक्त करून हे टनवदेन सांपटवतो. 
 

१४ अांबाझरी लेआउि 
नागपूर ४४० ०१० 
७ ऑक्िोबर १९८६ 

म. गं. नातू 
णि. य. िेशपाडें 
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गं्रथकार आगरकर 
 

 
 

आगरकर-वाङ्मय या ग्रांथाचा हा तृतीय (आटण शवेिचा) िांि. या िांिाचा टवशरे्ष म्हणजे त्यात 
आगरकराांनी स्वतः प्रकाटशत केलेल्या सव ुपुस्तकाांचा समावशे केला आहे. पटहल्या दोन िांिाांतील एकही पुस्तक 
त्याांच्या हयातीत प्रकाटशत झालेले नव्हते. याचा दुसरा टवशरे्ष म्हणजे पटहल्या दोन िांिाांचा टवर्षय एकच—
सुधारणा—हा आहे, तर या िांिातील पुस्तके टभन्न प्रकाराांची आटण टभन्न टवर्षयाांवरील आहेत. डोंगरीच्या तुरंुगात 
आमचे १०१ णिवस या पुस्तकाचा टवर्षय काहीसा आत्मटनवदेनाचा, काहीसा समाजशास्त्रीय आटण टचटकत्सक आहे, 
तर णवकारणवलणसत हे शके्सपीयरच्या हॅम्लेट या नािकाचे भार्षाांतर आहे; वाक्यमीमासंा आणि वाक्याचें पृथक्करि हा 
व्याकरणावरील एक प्रदीघु टनबांध आहे, तर णवणवधणवषयसंग्रह हा केवळ मनोरांजन आटण उद्बोधन करणाऱ्या 
लेिाांचा सांग्रह आहे म्हणून या िांिाला आम्ही ‘टवटवधटवर्षयटवभाग’ हे नाव टदले आहे. 

 
आता या सव ुग्रांथाांचा सांके्षपाने पटरचय करून द्यायचा आहे. 
 

केसरीकार आगरकर 
 
आगरकराांच्या वृत्तपत्ीय कारकीदीचा प्रारांभ टद. ४ जानेवारी १८८१ रोजी केसरी या वृत्तपत्ाचे सांपादक 

म्हणून झाला. ज्या वृत्तपत्ाने महाराष्ट्राची अस्स्मता जागटवली, टिटिश सरकारचे धाब े दणाणनू सोिले, 
वृत्तपत्सृष्टीत टवलक्षण नावलौटकक टमळटवला, व जे अटिल महाराष्ट्राच्या अटभमानाचा टवर्षय झाले, त्या केसरीचे 
पटहले सांपादकत्व थोिीथोिकी नव्हे, तर सात वर्ष े(१८८१ ते १८८७) आगरकराांकिे होते. केसरीच्या बाल्यावस्थेत 
आगरकराांनी त्याचे लालनपालन अटतशय समथुपणे केले आटण वृत्तपत्ाच्या अांगी असलेल्या जनजागरणसामर्थ्याचा 
प्रत्यय वाचकाांना आणून देऊन वृत्तपत्व्यवसायास मोठी प्रटतष्ठा प्राप्त करून टदली. परांतु दुदैवाने आगरकराांच्या या 
बहुमोल कामटगरीचे आज बहुतेक सवांनाच टवस्मरण झालेले आहे. पुढील १८८८ ते १९२० या प्रदीघु कालिांिात 
लोकमान्य टिळकाांच्या असामान्य कतुृत्वाचा एवढा िोल ठसा केसरीवर उमिला की केसरी म्हणजे टिळक हेच 
समीकरण महाराष्ट्रीयाांच्या मनात दृढमूल झाले. सुदैवाने सिोल, टचटकत्सक आटण टनःपक्ष सांशोधनाबद्दल 
ख्यातनाम झालेल्या िॉ. य. टद. फिके याांनी मात् आगरकराांच्या केसरीतील कायास योग्य न्याय टदला आहे. शोध : 
बाळगोपाळाचंा या आपल्या ग्रांथात ते टलटहतात. ‘लोकमान्य टिळकाांचे नाव “केसरी” शी इतके टनगटित झाले आहे 
की ४ जानेवारी १८८१ रोजी “केसरी” टनघाला तेव्हा टिळक “केसरी”कते नसून “मराठा”कार होते, व आरांभीच्या 
जवळजवळ सात वर्षांत टिळकाांनी “केसरी”त फारच थोिे टलटहले आहे, या वस्तुस्स्थतीची अनेकाांना आठवण 
करून द्यावी लागते... आगरकराांनी “केसरी”त बरेच टलटहले, एवढेच नव्हे तर अनेक टवर्षयाांवर टलटहले. 
“केसरी”तील बराच मजकूर आगरकरटलटित असल्यामुळे आरांभीच्या सहा–सात वर्षांतील “केसरी”स 
“आगरकराांचा केसरी” म्हणणे योग्य ठरते.’ [य. टद. फिके, शोध : बाळगोपाळांचा (१९७७), पृ. १७-१९.]  

 
केसरी व मराठा ही वृत्तपते् टचपळूणकर, आगरकर, टिळक, आपिे व नामजोशी या टमत्ाांच्या सामुदाटयक 

प्रयत्नाने टनघालेली असल्यामुळे त्याांचे धोरण त्या सवाच्या परस्पर टवचाराने व सांमतीनेच टनटित होत असे. या 
मांिळीत अटतमवाळापासून ते अटतजहालापयंत सव ु प्रकृतींचे लोक होते, व त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या मतास 
थोिीबहुत मुरि घालावी लागे. टवशरे्षतः सुधारणेच्या बाबतीत त्याांच्यातील मतभेद तीव्र स्वरूपाचे होते. त्यातही 
आगरकराांच्या ज्वलज्जहाल मताांच्या जवळजवळ सवुच टवरुद्ध होते. बहुतेकाांची कल्पना अशी होती की समाजाची 
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मने न दुिटवता त्याला झेपतील तेवढ्याच सुधारणाांचा पुरस्कार केला तरच समाज त्याांचा स्वीकार करील. म्हणून 
सवास पितील, मान्य होतील, अशाच सुधारणाांचा पुरस्कार करणे आगरकराांना भाग पित असे. त्यासाठी त्याांना 
स्वमतास फार मुरि घालावी लागे. त्यामुळे त्याांच्या मनाला फार ताण पित असे, यातना होत असत. तरीही सात 
वर्ष ेत्याांनी मोठ्या टनग्रहाने केसरीचा प्रटतपाळ केला. 

 
१८८१ ते १८८७ या काळात केसरीला अनेक आपत्तींना तोंि द्याव े लागले. तरीही िचून न जाता या 

जगन्नाथाच्या रथाची वािचाल चालूच राटहली. केसरीवर पटहला आघात, नव्हे वज्राघातच, झाला तो केसरीचे 
प्रधान सांस्थापक व देशोन्नतीच्या अनेक चळवळीचे प्रणेते टवष्ट्ण ुकृष्ट्ण टचपळूणकर याांच्या १७-३-८२ रोजी झालेल्या 
अकाली टनधनाचा. त्याांच्या मृत्यूने एका दृष्टीने न्य ूइांस्ग्लश स्कूल व केसरी-मराठा ही शशैवावस्थेत पोरकी झाली. 
पण या धक्क्यातून ही ध्येयासक्त आटण टनष्ठावान मांिळी लौकरच सावरली. शास्त्रीबोवाांवरील मृत्युलेिात 
आगरकराांनी टलटहले आहे : ‘आम्हाांस तर असे वािते की शास्त्रीबोवाांसारिा टहम्मतवान, प्रशाांत, गांभीर आटण टनरपेक्ष 
मनुष्ट्य अत्यांत टवरळा असेल. कोणी टहतकचतक टमत् टवनोदाने आमच्या गट्टीस ग्राज्विे पांचायतन, ग्राज्विे पाांिव 
असे म्हणत. टनष्ठुर मृत्यनेू आम्हाांपैकी आमचा भ्राता धमुराज आज यमसदनास पाठटवला, व आमच्या बांधाचा 
ग्रांटथमटण टहरावला ही गोष्ट िरी. तथाटप आमची अशी उमेद आहे की आम्ही एकवार मनाचा टनिय करून 
देशोन्नतीसाठी झिण्याचा केलेला सांकल्प होता होईल तो ढळू देणार नाही. आमचे धैयु आटण कायुटनष्ठा ही कसास 
लागण्याची सांटध आली आहे असे आम्ही समजतो. शास्त्रीबोवाांचीच कथा काय, पण आम्हाांपैकी एक जरी तळावर 
असला तरी तो आम्ही सवांनी आरांटभलेले उद्योग अटवस्च्छन्न चालटवण्यास होईल टततकी ििपि करील.’ [सांदभ ुपहा 
- ५ केसरींतील टनविक टनबांध – कै. टवष्ट्णु कृष्ट्ण टचपळोणकर] 

 
केसरीवर याचवळेी दुसरे गिाांतर आले—कोल्हापूर प्रकरणाचे. कोल्हापूर सांस्थानचे कारभारी माधवराव 

बवे याांच्याकिून होत असलेल्या अल्पवयी टशवाजीराजाांच्या छळासांबांधी आगरकर आटण टिळक दोघाांनीही केसरी 
आटण मराठा पत्ाांतून प्रिर िीका केली. त्यावर माधवराव बव्यांनी या दोघाांटवरुद्ध केलेल्या टफयादीचा ििला याच 
वळेेस चालू होता. या ििल्याचा टनकाल १५ जुलै १८८२ रोजी लागला व आगरकर आटण टिळक याांना अटवचाराने 
लेि टलटहल्याबद्दल चार मटहन्याांच्या कारावासाची टशक्षा सुनावली जाऊन त्याांची रवानगी िोंगरीच्या तुरुां गात 
झाली. दोन्ही सांपादक अशा रीतीने काही काळ बांटदवान झाले, तरीही त्याांच्या सहकाऱ्याांनी दोन्ही पते् नेिाने व 
व्यवस्स्थतपणे चालू ठेवली. 

 
केसरीवरील सवात मोठी आपत्ती म्हणजे आपसाांतील मतभेदाांमुळे टनमाण होणारे पेचप्रसांग. या मतभेदाांना 

तोंि देऊन त्यावर मात करण्याची आगरकराांनी जवळ जवळ सात वर्षें आपल्या परीने टशकस्त केली. मतभेदामुळे 
परस्पराांत वैमनस्य टनमाण होण्याचे प्रसांग वारांवार येत. तेव्हा एकोपा कायम रािण्यासाठी त्याांनी अनेक तिजोिी 
केल्या, आपल्या टजव्हाळ्याच्या आटण महत्त्वाच्या मताांस लगामही घातला. केसरीच्या २९-३-१८८१ च्या अांकात 
‘पारमहांटसक िाह्मधमु’ या पुस्स्तकेवर अटभप्राय देताना आगरकर म्हणतात : ‘धमासांबांधी वाद केसरीत न करावा 
असा सध्या तरी आमचा हेतू आहे. कारण धमासांबांधी आमची मते थोिीशी तऱ्हेवाईक असल्यामुळे... लोक ती 
स्वस्थपणे ऐकून घेतील की नाही याचा आम्हाला भरांवसा नाही. यासाठी त्या टबलामतीत आम्ही सध्या पितच 
नाही.’ मात् धमाच्या नावािाली समाजात ज्या अनेक हास्यास्पद, दुष्ट व हाटनकारक चालीरीती प्रचटलत होत्या 
त्याांचा समाचार आगरकर आवजुून घेत असत. त्याबद्दल तक्रार करणाऱ्या वाचकाांस उदे्दशून २०-२-१८८३ च्या 
अांकात ते ठणकावनू साांगतात : ‘उगाच धमाची उठाठेव करून लोकाांची मने दुिटवण्याचा केसरीचा इरादा नाही... 
तथाटप व्यवहारावर टलटहणे आपले कतुव्य त्यास वािते, म्हणून जेव्हा एिादी चाल टनरथुक व ग्राम्य असून टतचा 
धमाशी अज्ञानाने उगाच सांबांध जोिलेला असतो… तेव्हा त्यातील कबग बाहेर काढण्यास तो कधीही मागेपढेु पाहणार 
नाही. मग तेवढ्याकटरता धमावर टलहावयास लागले तरी हरकत नाही. गभाधानासारिी शुष्ट्क, टनरथुक, ग्राम्य व 
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आपल्या हातातली चाल जर आम्हाांस सोिवत नाही तर बालटववाह वगैरे घोर चाली कशा सुिणार?’ याटवर्षयीची 
आपली भटूमका स्पष्ट करताना ६-३-१८८३ च्या अांकात ते म्हणतात : ‘वाचकाांना िूर्ष रािण्यासाठी त्याांना अटप्रय 
अशा टवर्षयावर आम्ही टलटहणार नाही असे नाही. कोणत्याही टवर्षयावरील बरेवाईि टवचार लोकाांपुढे ठेवणे हे आमचे 
काम आहे.’ 

 
बालटववाह, पुनर्वववाहबांदी, माांसाहार, मद्यपान, वशे्यागमन इत्यादींचा टनरे्षध सवुच सहकाऱ्याांना मान्य 

होता. त्यामुळे त्याांचा समाचार आगरकर मनमोकळेपणाने घेऊ शकत असत. परांतु बालटववाहास कायद्याने बांदी 
करावी की नाही, व टस्त्रयाांना कसे व कोणते टशक्षण द्याव े याबाबतीत आगरकर आटण त्याांचे सहकारी याांच्यातील 
मतभेद तीव्र स्वरूपाचे होते. ते पुढे इतके बळावले की त्यासांबांधी तिजोि करणे, माघार घेणे आगरकराांना अशक्य 
झाले, आटण अिेरीस २५-१०-१८८७ रोजी त्याांना केसरी सोिावा लागला. 

 
बालटववाहास कायद्याने बांदी करावी की नाही हा वाद १८८४ साली पेिला, व तो लवकरच टवकोपाला 

गेला. त्यामुळे स्वतः सांपादक असूनही आगरकराांना ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ हा लेि स्वतःच्या नावाटनशी 
प्रटसद्ध करावा लागला. त्याचे स्पष्टीकरण करताना २६-१२-१८८४ च्या अांकात ते टलटहतात : ‘नाव घालून लेि 
छापण्यात काही मातबरी आहे असे आगरकरास टबलकूल वाित नाही. पण बालटववाहाच्या टनरे्षधसाधनाटवर्षयी 
त्याचे आटण त्याच्या टमत्ाांचे टवचार जुळत नसल्यामुळे त्याला या मागाचे अवलां बन कराव े लागत आहे. माझ्या 
टजवलग टमत्ाांनी आम्ही आरांटभलेल्या समाईक उद्योगाची जबाबदारी प्रत्येकाकिे थोिीथोिी वािून देण्याचा ठराव 
करून माझ्या मार्थ्यावर केसरीचे प्रकाशकत्व ठेवले. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रश्नावर केसरीत एटििोटरअल 
कालमािाली जे अटभप्राय द्यावयाचे ते अथात् मला पसांत असून टनदान तीतील बहुतेकाांस तरी पसांत असले 
पाटहजेत व शकेिा ९९¾ बाबतीत असतात. पण या बाबतीत माझा बाकीच्याांशी चार आण्याांचा टवरोध आहे, आटण तो 
आम्हा उभयताांसही फार महत्त्वाचा वाित आहे.’ 

 
स्त्रीटशक्षणाच्या बाबतीतही आगरकराांनी समझोता टिकटवण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही दोनच वर्षेंपयंत 

टिकू शकला. ऑक्िोबर १८८७ मध्ये आगरकर व टिळक याांच्यातील मतभेद इतके किु झाले की त्यानांतर सहकाय ु
अशक्य होऊन आगरकराांनी केसरी सोिला, व २५-१०-१८८७ रोजी केसरी टिळकाांचा झाला. त्यामुळे ‘फीमेल 
हायस्कुलातील टशक्षणक्रम’ या टवर्षयावर टिळकाांनी टलटहलेल्या लेिमालेस आगरकराांनी टदलेले उत्तर ‘टलहून 
आलेला मजकूर’ म्हणून प्रटसद्ध झाले. अशा प्रकारच्या तिजोिीमुळे आगरकराांचा फार कोंिमारा होत होता. हा 
कोंिमाराही त्याांनी सहन केला असता. परांतु एकोप्यासाठी स्वीकारलेल्या धोरणाने लोकाांना जागतृ करून शहाणे 
करण्याचा केसरीचा जो हेतू तोही साध्य होत नव्हता. समाजाचे कल्याण कोणत्या तत्त्वाांचे व उपायाांचे अवलांबन 
केल्याने होईल याटवर्षयीची आपली मते बरोबर आहेत अशी आगरकराांची िात्ी होती. त्यावरील टनष्ठेमुळेच 
अिेरीस त्याांना टिळकाांसारख्या टजवलग स्नेह्याची तािातूि सहन करावी लागली, एवढेच नव्हे तर सात वर्ष े
अपत्यवत् वाढटवलेल्या केसरीचाही त्याग करावा लागला. वळेोवळेी स्वमतास मुरि घालून आपण जे लोकानुवती 
धोरण आजपयंत स्वीकारीत आलो त्याचे दुष्ट्पटरणाम साांगताना १-११-१८८७ च्या केसरीत आगरकर म्हणतात 
‘माझ्या सुधारक बाांधवानो! ‘नटह सत्यात्परो धमुः’ या तत्त्वास आपण फार टदवस टवसरलो व त्यामुळे आज आपली 
सवुत् अप्रटतष्ठा होत आहे. कहदुजनाांच्या हृदयावर एकाएकी दारुण आघात करू नये अशा सुबुद्धीने आपण आपले 
िरे टवचार त्याांस साांटगतले नाहीत. कधी अन्योक्तीने बोलून, कधी टवचारशक्ती जागतृ करून, कधी टहतवाद करून 
कोणाचे मन न दुिटवता आजपयंत कहदुसमाजास सुधारणेच्या टदशनेे ओढण्याचा आपण सामोपचाराने प्रयत्न केला. 
कहदूांच्या धमाटवर्षयी, रूढीटवर्षयी व कतुृत्वाटवर्षयी होईल टततके बहुमानाने बोलून आपला त्याटवर्षयीचा भयांकर 
टतरस्कार आपण कधीही प्रकि केला नाही. परांतु या सौजन्याचे आपणाांस इतकेच फळ टमळाले की आपले वतुन 



 
अनुक्रमणिका 

टवसांगत ठरून आपणाांवरील सवांचा टवश्वास उिाला आहे व आपण जनकनदेस व उपहासास पात् झालो आहोत! 
जर कहदूांची व त्याांच्या धमाची पवा न बाळगता आपल्या मनोदेवतेच्या पे्ररणा आपण स्पष्टपणे लोकाांस साांटगतल्या 
असत्या व आपले वतुनही तसेच टनभयु ठेटवले असते तर आज आपणाांस जी शोचनीय स्स्थती आली आहे ती कदाटप 
आली नसती, व केसरीकाराांच्या बीभत्स अपशब्दास आपण कधीही पात् झालो नसतो. अद्यापही तसे करण्याची वळे 
गेली नाही व केसरीकारासारख्याांचेही तोंि बाांधण्यात तूतु स्पष्टोक्तीसारिा दुसरा माग ुनाही.’ 

 
केसरी सोिावा लागला तरी आगरकराांना लागलेला लोकटशक्षणाचा ध्यास टतळभरही कमी होणे शक्य 

नव्हते. समाजोत्कर्षाच्या ध्येयाने पूणुपणे झपािलेल्या त्याांच्या जीवनकोशात ‘टनराशा’ हा शब्दच नव्हता. केसरी 
सोिल्यानांतर एका वर्षाच्या आतच त्याांनी सुधारक हे आपले स्वतांत् वृत्तपत् काढले, आटण त्यातून त्याांच्या टसद्धहस्त 
व ओजस्वी लेिणीची जी चौफेर, तुफानी आटण अटनबधं घोिदौि सुरू झाली ती आयुष्ट्याच्या अिेरीसच थाांबली. 
सुधारकात प्रटसद्ध झालेल्या, टववकेाच्या दीप्तीने उजळून टनघालेल्या सवुस्पशी टवचाराांनी महाराष्ट्रात चैतन्याची 
एक प्रचांि लािच उसळली. या टवचाराांचा पटरचय आपण प्रस्तुत ग्रांथाच्या प्रथम िांिातील प्रस्तावनेत करून 
घेतलेलाच आहे. म्हणून त्याची येथे पुनरुक्ती करण्याची जरूरी नाही. 

 
केसरीतील णनवडक णनबंध 
 

वृत्तपते् दवाच्या थेंबासारिी अल्पजीवी. परांतु केसरीत अनेक टवर्षयाांवर इतके माटहतीपूण ु लेि येत की 
वाचकाांना ते सांग्राह्य वाित. म्हणून अनेक वाचकाांनी ते पुस्तकरूपाने पुन्हा प्रटसद्ध कराव ेअसा आगरकराांच्या मागे 
लकिा लावला. काही वाचकाांनी तर स्पष्टच टलटहले की, ‘ज्याअथी शास्त्रीबोबाांसारख्याांच्या हातचे टनबांध आम्हाांस 
ककवा आमच्या पुढील टपढीस वाचावयास टमळण्याचा सांभव नाही, त्याअथी या आपल्या महाराष्ट्र ॲटिसनच्या व 
त्याच्या सार्थ्याांच्या हातून केसरीरूप स्पेक्िेिरात जे चाांगले चाांगले टनबांध आले असतील, ते तुम्ही तरी टफरून 
छापून काढा, नाही तर आम्हाांस तरी ते छापण्याची परवानगी द्या. पण ते तुमचे तुम्ही छापाव ेहे टवशरे्ष योग्य आहे.’ 
[केसरीतील णनवडक णनबंध, पुस्तक पटहले, प्रस्तावना] वाचकाांच्या या आग्रहामुळे आगरकराांनी केसरीतील णनवडक णनबंध, 
पटहले पुस्तक, २०-९-१८८७ रोजी प्रटसद्ध केले. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ते टलटहतात : ‘महाराष्ट्र भारे्षत 
राजकीय, सामाटजक, इत्याटद टवर्षयाांवर तरुण वाचकाांच्या हातात िाकण्यासारिी पसु्तके मुळीच झालेली नाहीत, 
असे म्हणण्यास हरकत नाही. ही उणीव अांशतः तरी दूर करावी या हेतूने या टनविक टनबांधाांची ही आवृत्ती काढली 
आहे, व प्रत्येक सुटशटक्षत वाचकाांस टतची टनदान एक प्रत तरी स्वतःच्या सांग्रही ठेवता येऊन द्रोपदीच्या 
स्थालीप्रमाणे टतचा उपयोग करता यावा, यासाठी टतची ककमत िचाचे मानाने बेताचीच ठेवली आहे.’ 

 
हा पटहला भाग प्रटसद्ध झाल्याबरोबर त्यावर वाचकाांच्या उड्या पिल्या; व त्याचबरोबर दुसऱ्या भागाच्याही 

मागणीची पते् आगरकराांना येऊ लागली. म्हणून पुढच्याच वर्षी (१८८८) त्याांनी टनविक टनबांधाांचा दुसरा भाग 
प्रटसद्ध केला. त्याच्या प्रस्तावनेत ते टलटहतात : ‘केसरीपत् टनघाल्यापासून लोकाांत वाचनाची गोिी टकती वाढली 
आहे व अगदी स्वल्प ककमतीत प्रत्येक आठवड्यास मनोरांजक व बोधपर टकती मजकूर वाचण्यास टमळत आहे, 
याबद्दल अटभप्राय देण्याचा आम्हाांस अटधकार नाही हे आम्ही कबूल करतो. तथाटप ज्याअथी ‘टनविक टनबांधा’च्या 
पटहल्या भागाचा िप इतक्या झपाट्याने होत आहे, व तसाच दुसऱ्या भागाचाही होईल अशी टचन्हे टदसत आहेत, 
त्याअथी केसरीतून जी थोिीबहुत सेवा घित आहे ती वाचकजनाांस अत्यांत मान्य होत आहे, व नाना प्रकारच्या 
टवर्षयाांवर अटधक वाचण्यासारिा टनबांधसांग्रह दुसऱ्या कोणत्याही दोन पुस्तकाांत सापिण्यासारिा नाही, असे स्पष्ट 
टदसते. व हे िरे असेल तर आम्ही जे स्वल्प देशकृत्य आरांटभले आहे त्यापासून आमचा मूळ हेतू थोिाबहुत पूण ुहोत 
आहे, हे पाहून आम्हाांस समाधान मानण्यास हरकत टदसत नाही.’ 



 
अनुक्रमणिका 

 
या दोन पुस्तकाांत टमळून एकूण ९१ टनबांध आहेत. केसरीपत्ात त्यावळेी आगरकराांिेरीज आणिी चार-

पाच लेिक लेिन करीत असत, आटण त्या सवांचे काही टनबांध ‘टनविक टनबांधा’त समाटवष्ट केलेले असावते हे 
स्वाभाटवक आहे. परांतु टनबांधलेिकाांची नाव ेपुस्तकात छापलेली नसल्यामुळे त्याांपकैी आगरकराांचे कोणते आटण 
अन्य लेिकाांचे कोणते हे साांगणे कठीण आहे. टवद्वानाांत यासांबांधाने बराच वाद असून या लेिाांचे लेिकत्व अजून 
टनटित झालेले नाही. म्हणून त्याांपकैी टनर्वववादपणे आगरकराांचेच असलेले असे एकूण पाच टनबांध आम्ही येथे घेतले 
आहेत. यापैकी चार, म्हणजे ‘वाचन’, ‘ज्ञान’, ‘कटव, काव्य, काव्यरटत’ आटण ‘कै. रा. ब. केरो लक्ष्मण छते्’, ह्याांचा 
समावशे णवणवधणवषयसंग्रह ‘या सुधारकाांतील टनविक टनबांधाांच्या सांग्रहात िुद्द आगरकराांनीच केला आहे 
णवणवधणवषयसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत ते टलटहतात.’ सुधारकातील टनबांधाांटशवाय याच लेखकाने केसरी पत्रात 
णलणहलेल्या [जाि िाइप सांपादकाांचा.] अनेक टनबांधाांपकैी चार टनबांध आयुभरू्षण छापिान्याच्या मालकाांच्या परवानगीने या 
भागात छापले आहेत.’ पाचवा टनबांध ‘कै. टवष्ट्णु कृष्ट्ण कचपळोणकर’ हाही टनर्वववादपणे आगरकराांचाच याटवर्षयी 
सांदेहाला जागा नाही. शास्त्रीबोवाांवरील मृत्युलेि सांपादकाने, त्यातही त्याांच्याटवर्षयी इतका आदर आटण पे्रम 
असणाऱ्या आगरकराांनी, टलटहला नसणे असांभव आहे. 

 
या पाच टनबांधाांवरूनही लोकाांना टवचार करावयास टशकटवण्याची व त्यायोगे त्याांची टववकेशक्ती जागृत 

करण्याची आगरकराांची तळमळ सहज लक्षात येते. केसरीतील णनवडक णनबंध या पुस्तकाच्या पटहल्या भागाचा 
प्रारांभच त्याांनी ‘वाचन’ या टनबांधाने केला असून दुसऱ्या भागाचा आरांभ ‘ज्ञान’ या टनबांधाने केला आहे. 

 
आगरकराांचा सारा भर माणसाची टववकेशक्ती जागवनू टतचा टवकास करण्यावर होता. समाजाची 

टववकेशक्ती जागृत झाली तरच त्याचा उत्कर्ष ुहोऊ शकतो, व त्यातील व्यक्ती माणूस म्हणून जगू शकतात असे 
त्याांना वािे. इतर कोणत्याही प्राण्यास न लाभलेले टववकेाचे वरदान केवळ मनुष्ट्यासच टनसगाने बहाल केले आहे. 
या शक्तीमुळेच पांचमहाभतूाांवर ताबा टमळटवण्याचे व टवश्वाच्या रहस्यास हात घालण्याचे सामर्थ्य ुत्याला प्राप्त झाले 
आहे. तेव्हा या शक्तीची जोपासना केल्यानेच आपले मनुष्ट्यत्व साथुकी लाग ूशकेल हे उघि आहे. त्यासाठी प्रथम हे 
लक्षात ठेवले पाटहजे की आपल्या शरीरावयवाांच्या शक्तीची वाढ जशी त्याांचा वापर करण्यावर अवलां बून असते, 
एरवी ते टनकामी होऊन मनुष्ट्य पांग ूबनतो, त्याप्रमाणेच टववकेशक्तीची जोपासना न केल्यास माणसाचे मन दीघुकाळ 
न वापरलेल्या लोिांिासारिे गांजून जाऊन पूणुपणे टनकामी बनते असे ते बजावतात. पण मनुष्ट्याला शारीटरक 
श्रमापेक्षा मानटसक श्रमाचा जात्याच कां िाळा असतो. स्वतांत्पणे टवचार करणे, स्वतःचे टनणयु स्वतःच टवचारपूवुक 
घेणे, ही गोष्ट सोपी नाही. यापेक्षा गुरू आटण विीलधारी माणसे देतील ते ज्ञान टनःशांकपणे स्वीकाराव ेआटण तेच 
सवुस्व मानाव,े परांपरेने चालत आलेल्या आचारानुसार वागाव,े म्हणजे आपला मेंदू टशणवावा लागत नाही, व स्वतांत् 
टवचार करण्यास लागणारे धैयु, टचकािी, प्रसांगी धोके पत्करण्याची तयारी, इत्यादी किकिी अनायासेच िळतात. 
पण त्यामुळे आपले टकती नुकसान होते याची कल्पना बहुतेकाांना नसते. आपले पूवुज, गुरू व परांपरा यावरच 
सांपूणुपणे अवलां बून राटहल्यामुळे आपण इतके परावलांबी आटण स्स्थटतटप्रय होतो की कोणी आपल्याला पशुपातळीवर 
राबटवले तरी ते आपण टनमिूपणे सहन करतो. अशा रीतीने माणसाचे मत एकदा मेले की ही गुलामी वृत्ती आपल्या 
पूण ु अांगवळणी पिते, आटण टतच्यातून बाहेर पिले पाटहजे हा टवचारही आपल्या मनाला टशवत नाही. अशा 
प्रकारच्या व्यक्तींनी बनलेला समाज टकती शोचनीय अवस्थेस जाऊ शकतो हे पाहण्यास आपल्या देशाबाहेर 
जाण्याची गरज नाही. शकेिो वर्ष ेगुलामीत राटहलेला आपला देश याचे ज्वलां त उदाहरण आहे. 

 
या सव ु दुरवस्थेवर उपाय म्हणजे ज्ञानप्राप्ती. आगरकर म्हणतात की आपल्याला माणसासारिे जगायचे 

असेल तर प्रथम मानटसक श्रमाांचे महत्त्व आपल्या मनावर आपण कबबवनू घेतले पाटहजे. आपल्या मानटसक शक्तीची 
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वाढ आपल्या ज्ञानप्राप्तीवर अवलां बून आहे. त्यासाठी ज्ञानाची मनःपूवुक आराधना करणे हे आपल्या जीवनाचे उटद्दष्ट 
असले पाटहजे. त्याकटरता ज्ञानप्राप्तीची साधने, त्याच्या मयादा व त्याांची श्रेष्ठकटनष्ठताही लक्षात घेतली पाटहजे. 

 
गुरुमुि, वाचन, टवचार, अवलोकन व वाद इत्याटद ज्ञानसांपादनाची अनेक साधने आहेत. परांतु याांपैकी 

गुरुमुि, अवलोकन व वाद या टतन्ही साधनाांचे सामर्थ्य ुअटतशय मयाटदत आहे. त्याांच्या तुलनेत वाचन आटण टवचार 
याांचे सामर्थ्य ु मोठे आहे असे आगरकर दािवनू देतात. इांटद्रयद्वारा प्राप्त झालेल्या अनुभवाांवरून 
कायकुारणाटदकाांचा जो टनिय त्यास टवचार असे म्हणतात. हा टनिय करण्याचे सामर्थ्य ुइतर साधनाांपेक्षा वाचनाने 
अटधक प्राप्त होते. ‘टवचाराांना ग्रांथग्रटथत करणे म्हणजे त्याांस जिस्वरूप देऊन अमरत्व आणण्यासारिे आहे’ [सांदभ ु
पहा- ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – वाचन] ग्रांथाांना स्थलकालाटद कोणत्याही मयादा नसतात, कारण ते आपण कोठेही 
आटण केव्हाही वाच ू शकतो. तसेच ग्रांथाांतील ज्ञानालाही मयादा नसतात. आपल्या पूणुपणे अधीन असे हे साधन 
आहे. त्यामुळे वाचन हे ज्ञानप्राप्तीचे सवुश्रेष्ठ साधन ठरते. वाचनाचे व्यसन जेवढे वाढेल तेवढे कल्याणकारकच होते. 
मनुष्ट्याला ते दुव्युसनापासून दूर नेते. त्यापासून टमळणारे सुि आपल्या शरीराची ककवा मनाची हानी करीत नाही. 
उलि मनुष्ट्याला उत्कि व अक्षय आनांदाचा लाभ करून देते. 

 
मनुष्ट्याची सारी धिपि सुिप्राप्तीकटरता असते. ज्ञानप्राप्तीने शारीटरक, सामाटजक व शुद्ध मानटसक या 

तीनही प्रकारच्या सुिाांची प्राप्ती होते. रानिी लोकाांचे अटतशय कष्टमय जीवन माणसाने ज्ञानाच्या योगाने टकती 
सुसह्य, समृद्ध व सुिी केले आहे! शारीटरक सुिाांप्रमाणे सामाटजक सुिाांच्याही बाबतीत ज्ञानाने अशीच वृद्धी केली 
आहे, तसेच मानटसक सुिाांतही िूपच आघािी मारली आहे. ज्ञानी पुरुर्षाचे अनन्यसाधारणत्व साांगताना आगरकर 
म्हणतात : ‘टवश्वाच्या टवशाल स्वरूपाच्या टवचारात जो गढून गेला, व ज्याला ही पृर्थ्वी एिाद्या क्षुल्लक वारुळाप्रमाणे 
टदसू लागली, त्याला तीवरील काही मुांग्याांस दुसऱ्याांपेक्षा दाणे दोन दाणे अटधक सापिले, ककवा काहीस मुळीच न 
सापिल्यामुळे टरकामे टफराव ेलागले, म्हणून िेद होणार आहे काय?’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – ज्ञान] 

 
टवष्ट्ण ुकृष्ट्ण टचपळोणकर व केरो लक्ष्मण छते् या महापुरुर्षाांना ज्ञानामुळेच अमरत्व प्राप्त झाल्याचे आगरकर 

साांगतात. टचपळोणकराांवरील मृत्युलेिाची सुरवातच ते ‘देह त्याटगता कीर्वत मागे उरावी’ या रामदासाांच्या वचनाने 
करतात. टचपळोणकराांची असामान्य देशभक्ती, अलौटकक कतुृत्व, मराठी भारे्षवरील त्याांचे उत्कि पे्रम व त्याांचा 
प्रचांि टवद्याव्यासांग याांच्या स्मरणाने भारावनू जाऊन आगरकर उद्गारतात : ‘आज महाराष्ट्रवाणीचा पती 
परलोकवासी झाल्याने ती गतभतुृका झाली व महाराष्ट्रीयाांनी एक अद्भतू रत्न गमावले’ [सांदभ ुपहा - ५ केसरींतील टनविक 

टनबांध – कै. टवष्ट्ण ु कृष्ट्ण टचपळोणकर]. जन्माबरोबर मृत्य ू हा ठेवलेलाच असतो, पण शास्त्रीबोवाांच्या अकाली टनधनामुळे 
आगरकर अटतशय व्याकुळ झाले. ‘एिादा प्रचांि वृक्ष फळास येतो आहे नाही तो टवदु्यत्पात होऊन तो जमीनदोस्त 
व्हावा’ तेवढी हादरा देणारी ही घिना आहे असे ते टलटहतात. टचपळोणकराांनी वयाच्या अवघ्या चोटवसाव्या वर्षी 
महाराष्ट्राचे एक लेणे बनलेल्या णनबंधमालेची सुरुवात केली. यािेरीज टचत्शाळा पे्रस, टकताबिाना, इत्याटद 
सांस्था ते चालवीत होतेच. त्याांच्या जोिीला सहकाऱ्याांच्या मदतीने त्याांनी स्वाटभमानी व स्वतांत् बाण्याचे टशक्षण 
देणारी न्य ूइांस्ग्लश स्कूल ही सांस्था वयाच्या टतसाव्या वर्षी, तर लोकटशक्षण करणारी केसरी व मराठा ही वृत्तपते् 
एकटतसाव्या वर्षी काढली. अवघे बत्तीस वर्षांचे आयुष्ट्य लाभलेल्या व्यक्तीचे हे कतुृत्व कोणालाही थक्क करून 
सोिणारे आहे. 

 
देशाचे पारतांत्र्य, दाटरद्र्य व जाटतभेद ही शास्त्रीबोवाांच्या मनाला तीव्र िोचणी लावणारी मोठी शल्ये होती. ती 

दूर करण्यासाठी त्याांनी आपले सवुस्व पणास लावले होते. त्याांच्या टवचारशक्तीचा आवाका आटण देशाच्या उज्ज्वल 
भटवष्ट्याची स्वप्ने पाहणारी त्याांची अचूक दूरदृष्टी केवढी टवशाल होती ते आगरकराांनी दािटवले आहे. ते म्हणतात : 
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‘एिाद्या वळेेस त्याांचा कल्पनाटवहांग पूण ुपांि पसरून भराऱ्या मारू लागला म्हणजे त्याला कहदुस्थान देश स्वतांत् 
होऊन प्रजासत्ताक राज्यािाली सुिाने नाांदत आहे असे टदसे’ [सांदभ ु पहा - ५ केसरींतील टनविक टनबांध – कै. टवष्ट्ण ु कृष्ट्ण 
टचपळोणकर] 

 
टिटिशाांच्या अन्यायी राजविीवर ककवा समाजातील दुष्ट चालीरीतींवर त्वरे्षाने तुिून पिणारे आगरकर 

छत्र्याांसारख्या ज्ञानमहर्षीचा मृत्युलेि टलटहताना कमालीचे शोकाकुल आटण हळवे बनले आहेत. तीव्र बुटद्धमत्ता व 
प्रगाढ व्यासांग याांच्या योगाने गटणत, ज्योटतर्ष, पदाथुटवज्ञान याांसारख्या गहन टवर्षयाांवर प्रभतु्व टमळटवणाऱ्या आटण 
ते ज्ञानामृत टवद्यार्थ्यांना टजव्हाळ्याने पाजण्याची तळमळ असणाऱ्या छत्र्याांसारख्या टवरळा गुरूच्या टनधनाने 
आगरकराांना अटतशय दुःि होणे स्वाभाटवक होते. स्वतः हािाचे टशक्षक असलेल्या आटण टवद्यार्थ्यांना हसत िेळत 
टशकटवणाऱ्या आगरकराांच्या लेिणीला अशा गुरूवर टलटहताना साहटजकच भरते आले आहे. ते टलटहतात : 
‘नानाांसारिा अनुभटवक, कुशाग्रबटुद्ध व बहुश्रुत टशक्षक भेिल्यावर टशकणाऱ्याांच्या पोिात गुदगुल्या होत यात नवल 
नाही. ते वगात बसले म्हणजे त्याांना आपण आपल्या मुलाबाळाांत बसलो आहो असे वािे’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, 
भाग पटहला – कै. रा. ब. केरो लक्ष्मण छते्]. म्हणून तर टनवृत्त होताना या स्स्थतप्रज्ञ गुरूचे िोळे रिून रिून सुजले आटण 
त्याांच्या पायाांवर िोके ठेवनू त्याांना किकिून टमठी मारणाऱ्या त्याच्या टशष्ट्याांनाही रिू कोसळले. 

 
छत्र्याांचे टवशरे्ष साांगताना आगरकर म्हणतात की मानवी सुिवृद्धीचे आटदकारण ज्ञानप्रसार असल्यामुळे 

त्याची आराधना अपटरहाय ु आहे. शास्त्राभ्यासाने मनुष्ट्याच्या दृष्टीचे टक्षटतज टवस्तारते, आटण त्यामुळे त्याला 
स्थळकाळाचे बांधन राहात नाही. सामाटजक, राजकीय, धार्वमक आटद बाबतींतही तो दुराग्रही राहू शकत नाही. 
आगरकर टलटहतात ‘पदाथुटवज्ञानशास्त्रात जो पट्टीचा टवद्वान झाला, व जि सृष्टीच्या तत्त्वाांपासून मानटसक सृष्टीच्या 
अत्यांत गहन तत्त्वाांपयंत िेळणाऱ्या कायुकारणाचे व सामर्थ्याचे ज्याला आकलन झाले आहे, त्याची धमुटवर्षयक व 
समाजटवर्षयक मते टवटशष्ट देशाचाराच्या ककवा रीटतटरवाजाांच्या पाशात जििून राहात नाहीत’ [सांदभ ु पहा - ४ 

टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – कै. रा. ब. केरो लक्ष्मण छते्]. छत्र्याांसारख्या तेजःपरांपराटनर्वमटतसामर्थ्यु असलेल्या महापुरुर्षाांवर 
मानवी सुधारणा अवलां बनू आहे. 

 
‘कटव, काव्य, काव्यरटत’ हा केसरीतील णनवडक णनबंधापंैकी आणिी एक महत्त्वाचा टनबांध. 

प्रापांटचकाांपासून तो योदे्ध, मुत्सद्दी, शास्त्रज्ञ-तत्त्वज्ञाांपयंत सवांना काव्याची ओढ का असते? शोकपयुवसायी 
काव्यानेही आनांद का होतो? काव्याची टनर्वमती कशी होते? काव्याचे काव्यत्व कशात आहे? काव्य व शास्त्र याांत 
फरक कोणता? शास्त्राची वाढ काव्यटनर्वमतीस घातक होते काय? इत्याटद अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नाांचा मार्वमक 
ऊहापोह आगरकराांनी या टनबांधात केला आहे. काव्याची व्याख्या ते ‘जी रचना वाचकाच्या अांतःकरणात अनुकूल 
सांवदेना उत्पन्न करण्याकटरता केलेली असते ती काव्य होय’ अशी करतात. शास्त्र व काव्य याांतील फरक साांगताना 
ते म्हणतात की काव्य व शास्त्र या दोघाांनाही अांतबाह्य सृष्टीतील वस्तूांचा यथाथु टनणुय करावा लागतो. मानवी 
सुिाची वाढ करण्याचे सामर्थ्यु या दोहोंतही आहे. पण शास्त्रीय ज्ञानात काटठण्य व ककुशता असल्यामुळे ते 
सवांनाच सुिावह होऊ शकत नाही. त्यासाठी ते अनुकूलसांवदेनोत्पादक कराव ेलागते. काव्याच्या अांगी हे सामव्य ु
आहे, नव्हे तो काव्याचा प्रधान गुण आहे. 

 
शास्त्राच्या वाढीने काव्याची पीछेहाि होते काय या प्रश्नाचे आगरकराांनी केलेले टववचेन त्याांची स्वतांत् व 

मार्वमक दृष्टी दशटुवणारे आहे. ज्ञानप्रसार होऊ लागला की कटवत्वशक्तीस माांद्य येऊ लागते हा टकत्येकाांनी टदलेला 
अटभप्राय आगरकराांना साहसाचा वाितो. त्याांच्या मते ‘काव्यास अलीकिे जे थोिेसे माांद्य आल्यासारिे टदसते त्याचे 
कारण अवाचीन ज्ञानप्रसार नव्हे, तर अवाचीन ज्ञानप्रसारामुळे काव्यवस्तू करण्याजोगे जे नवीन टवर्षय उत्पन्न झाले 
आहेत त्याांचा उपयोग काव्यरचनेत न करता अवाचीन कवी प्राचीन कवींच्या काव्यटवर्षयाांवर टफरून टफरून 



 
अनुक्रमणिका 

टलटहतात व त्याांच्या भारे्षचे अनुकरण करतात हे आहे’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – कटव, काव्य, काव्यरती]. ज्या 
काही गोष्टीचे ज्ञान आज तत्त्ववते्त्याांसच आनांद देत आहे, ते सव ुलोकाांना आनांददायी होण्यासाठी ते ज्ञान आत्मसात 
करून प्रटतभाबळाने सुिोत्पदक करण्यास आवश्यक तो अभ्यास व श्रम कवीस घ्याव ेलागतील. लॉिु िेटनसन याचे 
‘टप्रन्सेस’ नामक काव्य याचे उदाहरण म्हणून आगरकर देतात. 

 
शोकपयुवसायी काव्यापासून वाचकाला आनांद होण्याचे कारण प्रत्यक्ष दुःि भोगणे आटण त्या दुःिाचे केवळ 

वाचन ककवा श्रवण करणे यात महदांतर आहे हे आहे असे साांगून आगरकर म्हणतात : ‘प्रत्यक्षानुभवाची तीव्रता 
वाचनात ककवा श्रवणात कधीही येऊ शकणार नाही’. मात् जरी शोकान्त काव्यापासून आनांद होत असला तरी 
त्यातील दुःिाने वृत्तीला टिन्नता येतेच. म्हणूनच अप्रबुद्ध लोकाांना सुिान्त काव्येच आवितात. 

 
काव्यटनर्वमती करताना कवीस घ्याव्या लागणाऱ्या सायासासांबांधी आगरकर म्हणतात की प्रत्यक्ष दुःि 

भोगणाऱ्या व्यक्तीस ज्या यातना होत असतात त्या आपणाांसच होत आहेत अशी भावना टनमाण होण्यासाठी कवी 
त्याांचे सतत कचतन करीत असतो. ‘टवचाराने प्रत्यक्ष सुिदुःिाच्या तीव्रतेचे पूणु प्रटतकबब आपल्यावर उठवनू घेणे 
याचेच नाव तादात्म्य, तांद्री ककवा एकतानता’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – कटव, काव्य, काव्यरती]. हे सामर्थ्यु 
प्राप्त होते तेव्हा कवीस जो आनांद होतो तो तत्त्वशोधकास होणाऱ्या आनांदासारिा असतो. कवीप्रमाणे वाचकाचे 
ककवा पे्रक्षकाचे काव्यटवर्षयाशी तादात्म्य झाले म्हणजे त्यालाही या आनांदाचा लाभ होतो. 

 
लेिाच्या शवेिी आगरकर कवीला ‘कामरूपधारी पिाईत बहुरूप्या’ची उपमा देतात. टतची फोि करताना 

केलेल्या वणुनात आगरकराांच्या अांगी असलेल्या असामान्य कटवत्त्वशक्तीचे मनोहर दशनु घिते. 
 

डोंगरीच्या तुरंुगात आमचे १०१ णिवस 
 

आगरकराांचे प्रटसद्ध झालेले हे पटहले पुस्तक आटण मराठीत कैद्याांच्या जीवनावर टलटहलेलेही हे पटहलेच 
पुस्तक. १७ जुलै १८८२ ते २६ ऑक्िोबर १८८२ या काळात िोंगरीच्या तुरुां गात टशक्षा भोगत असताना आगरकराांनी 
हे पुस्तक टलटहले. त्यावळेी स्वाभाटवकच त्याांच्या मनावर अनेकटवध दिपणे होती. टशवाय आधीच दम्याने ग्रासलेली 
त्याांची प्रकृती तुरुां गातील हालअपेष्टाांनी अटधकच िांगली होती. परांतु या पुस्तकात कोठेही त्याचा मागमूसही टदसत 
नाही. कोठेही किुता, ककुशता ककवा तक्रारीचा सूर आढळत नाही. प्रटतकूल पटरस्स्थतीत टलटहलेल्या लहान 
आकारातील ८० पृष्ठाांच्या या टचमुकल्या पुस्तकात त्याांनी व्यक्त केलेल्या टवचाराांची टवटवधता, सिोलता, 
भरीवपणा, प्राांजल, प्रसांगी टवनोदी आत्मटनवदेन—ही पाहून मन चटकत होते. 

 
आगरकराांनी या पुस्तकाची जाटहरात केसरीच्या २१-११-१८८२ च्या अांकातील ‘पत्कत्याच्या स्फुि 

सूचनाां’त पुढीलप्रमाणे टदली होती. ‘वरच्यासारख्या टदव्य स्थानात वसटत करण्याचा अलभ्य लाभ सरळ व समांजस 
लोकाांस सहसा प्राप्त होत नाही. त्यामुळे तेथील स्स्थतीटवर्षयी ते अगदीच अनभ्यस्त असतात. हे बरोबर न 
वािल्यावरून त्याांच्या प्रबोधनाथु स्वानुभवाच्या आधाराने मी एक टनबांधमालेएवढे पुस्तक टलटहले आहे. ते बहुधा 
पुढील आठवड्यात छापून तयार होईल. याकटरता ज्याांना ते घ्यावयाचे असेल त्याांनी आयुभरू्षण छापिान्याचे 
म्यानेजर याांजकिे प्रत्येक प्रतीस चार आणे या दराने पैसे पाठटवल्यास प्रती रवाना करण्यात येतील. —गोपाळ 
गणेश आगरकर, एम्. ए., केसरीकते’. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ज्या प्रकरणामुळे आगरकर व टिळक याांना तुरुां गवास भोगावा लागला ते प्रकरण ‘कोल्हापूर प्रकरण’ म्हणून 
प्रटसद्ध आहे. लॉिु िलहौसीच्या तिाख्यातून जी सांस्थाने वाचली त्याांपकैी बऱ्याच सांस्थानाांच्या अटधपतींसाठी इांग्रज 
सरकारकिून टदवाण ककवा कारभारी नेमले जात असत. त्याांपैकी टकत्येक टदवाण पाठीशी असलेल्या टिटिश 
सते्तच्या जोरावर सांस्थाटनकाांवरच मालकी गाजवीत. कोल्हापूर सांस्थानात जून १८७० मध्ये रा. ब. माधवराव बवे या 
गृस्थाची कारभारी म्हणून नेमणूक झाली होती. त्यानांतर पाचच मटहन्याांत कोल्हापूरचे अटधपती राजाराम महाराज 
याांचा आकस्स्मक अांत झाला. तेव्हा त्याांच्या अकरा वर्ष ेवयाच्या टवधवा राणीने भोसले घराण्यातील नऊ वर्ष ेवयाच्या 
नारायणरावास दत्तक घेतले. हेच चौथे टशवाजी महाराज या करुण नाट्याचे दुदैवी नायक! हे अल्पवयी असल्यामुळे 
सांस्थानचा सारा कारभार बव्यांच्या हातात आला. त्याांचा एकतांत्ी कारभार छत्पतींसह सवांनाच जाचक वाित 
होता. १८७९, त राजाांना विे लागले ककवा ते विेे ठरटवले गेले. त्यामुळे त्याांच्या छळात आणिी भर पिली. याचे 
पिसाद अवघ्या महाराष्ट्रात उमिले. अनेक वृत्तपत्ाांतून या छळासांबांधी अांगावर शहारे आणणारी वणुने येऊ 
लागली, आटण हा छळ कारभारी बवेच करीत आहेत अशी अनेकाांची िात्ी झाल्यामुळे बव्यांटवरुद्ध कां ठरवाने ओरि 
होऊ लागली. 

 
अशावळेी केसरी व मराठा ही पते् स्वस्थ बसणे शक्य नव्हते. अन्यायाचा प्रटतकार आटण लोकजागृती हा तर 

या पत्ाांचा बाणाच होता. अथात् त्याांनीही या प्रकरणात उिी घेतली. हे पाहून कोल्हापुरातील अनेक जबाबदार 
व्यक्तींनी, व काही सांस्थाटनकाांनीही, या सांपादकद्वयाकिे अनेक हकीकती पाठटवण्यास सुरवात केली, एवढेच नव्हे 
तर ‘आम्ही तुम्हाांला अगदी राजवाड्यातून पुरावा आणून देऊ, वळे आल्यास साक्ष देण्यासही येऊ’ अशी आश्वासनेही 
टदली. त्यातल्या त्यात बव्यांनी आपल्या िास टवश्वासातील रामभाऊ ऐनापूरकर याांस टलटहलेली ककवा टलहवनू 
घेतलेली तीन पते् या मांिळींच्या हाती आली. या पत्ावरून बवे टशवाजी महाराजाांना पदच्युत करण्याचा वा प्रसांगी 
त्याांचा घातही करण्याच्या किात सहभागी होते असे टसद्ध होत होते. कायदेपांटित असलेल्या टिळकाांनी प्रथम 
उपलब्ध माटहतीची आपल्या परीने शहाटनशा केली व टतच्या अस्सलपणाटवर्षयी िात्ी पिल्यावरच त्याांनी 
मराठ्यातून आटण आगरकराांनी केसरीतून बव्यांटवरुद्ध तोफ िागण्यास सुरवात केली. हा मारा टकती प्रिर होता हे 
केसरीतील काही उताऱ्याांवरून टदसून येईल. ता. ११ -८-१८८१ च्या केसरीत पुढील मजकूर आढळतो ‘कोल्हापूर 
छत्पती महाराजाांची अशी स्स्थती आहे की ती ऐकून पार्षाणहृदयाच्या काळजाला देिील घरे पितील. महाराजाांचे 
प्राण जाऊन शव हाती आल्यावर आमचे लॉिुसाहेब जागृत होणार काय?’ ता. २९-११-१८८१ च्या अांकातील 
अग्रलेिात केसरी म्हणतो ‘कोल्हापुराएवढे सांस्थान आटण त्यात इतके टदवस एवढे िूळ माजून राहते, आटण 
चाबकाचा मार काय, छड्या काय, रांगमहालातील लज्जास्पद आटण अधमाधमतेचा प्रकार काय — हे चालाव ेआटण 
इांग्रजबहाद्दरास त्याची िबरही नसावी ककवा त्याकिे एकसारिा काणािोळा करण्यात यावा ही आमच्या 
सरकारच्या राजनीतीस व व्यवस्थेस अटतशय काटळमा आणणारी गोष्ट आहे.’ ६-१२-१८८१ चा केसरी म्हणता : 
‘कोल्हापूरच्या सांबांधात जे कागदपत् आमच्या पाहण्यात आले आहेत त्याांवरून रा. ब. बवे याांच्या राक्षसी 
अांतःकरणाटवर्षयी आमची बालां बाल िात्ी झाली आहे. आज रोजी त्याांची काळी कृत्ये उजेिात आणता येत नाहीत 
यास आमचा नाइलाज आहे. पण ती इतकी घोर आहेत की ती ऐकून सहृदय पुरुर्षाच्या अांतःकरणास घरे पितील व 
आकाशपाताळ एक होऊन जाईल.’ 

 
आगरकर-टिळकाांच्या या भटिमारामुळे होणारी बेअि ू साफ करून घेण्याची आवश्यकता बव्यांना वािू 

लागली, व त्याांनी केसरी व मराठा याांच्याटवरुद्ध २४-१-८२ रोजी अिनुूकसानीची टफयाद दािल केली. हा ििला 
सहा मटहने चालू होता. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या काळात महाराजाांच्या दुदुशलेा पारावार राटहला नव्हता. त्याांचा होत असलेला राक्षसी छळ असह्य 
होऊन ििला चालू असतानादेिील २०-६-८२ च्या केसरीत आगरकराांनी टलटहले : ‘प्रख्यात टशवाजीच्या 
वांशजाची दुदुशा पाहवनेाशी झाल्यामुळे आम्ही लेिणीचे दोन चरचरीत हात मारले व शब्दाांचे दोन पोकळ बार 
काढले त्याबद्दल सरकारचा आम्हाांवर घुस्सा होतो! तस्मात् आमचे नशीब. सरकारने काही म्हिले तरी ज्या देशाचे 
अन्न आम्ही िातो आहो त्याच्या बऱ्यासाठी होईल टततके आम्हास झिले पाटहजे.’ 

 
प्रत्यक्ष ििल्यात असे टसद्ध झाले की ज्या पुराव्यावर आगरकर-टिळकाांची मुख्य टभस्त होती ती बव्यांनी 

टलटहलेली म्हणून पुढे आणली गेलेली पते्च मुळात बनावि होती. टशवाय साक्ष देण्याचे अटभवचन टदलेल्या टमत्ाांनी 
व सांस्थाटनकाांनी ऐनवळेी माघार घेतली. त्यामुळे आगरकर-टिळक तोंिघशी पिले. कोिाने त्याांना अटवचाराने लेि 
टलटहल्याबद्दल दोर्षी ठरवनू त्याांना चार मटहन्याांच्या साध्या कैदेची टशक्षा सुनावली. १७ जुलै १८८२ रोजी 
सांपादकद्वयाची रवानगी तुरुां गात झाली. 

 
जनतेला आटण अनेक वृत्तपत्ाांना कोिाने टदलेला हा टनकाल अन्याय्य वािला. आगरकर-टिळकाांना 

झालेल्या टशके्षमुळे लोक अटतशय हळहळले, व त्याांची आगरकर-टिळकाांवरील भक्ती शतगुटणत झाली. त्याांच्या 
सुिकेनांतर जनतेच्या आनांदास पारावार राटहला नाही. अटतशय आनांदाने अमाप उत्साहाने टठकटठकाणी या 
सांपादकद्वयाचे अभतूपूवु स्वागत केले गेले, आटण त्याांना मानपते् देऊन त्याांचा गौरव करण्यात आला. 

 
ही झाली डोंगरीच्या तुरंुगात आमचे १०१ णिवस या पुस्तकाची पाश्वुभमूी. आता िुद्द पुस्तकाकिे वळू.  
 
पुस्तकाच्या नावातील ‘आमचे’ ह्या शब्दाने आगरकराांचा टिळकाांवरील प्रगाढ स्नेहभाव सूटचत होतो. 

त्यावरून टिळकाांबरोबर तुरुां गात आपले टदवस कसे गेले हे साांगण्याचा पुस्तकाचा हेतू असेल असे वाचकाला वािणे 
स्वाभाटवक आहे. दोन महापरुुर्षाांची व्यस्क्तमत्त्व ेआता आपल्यापुढे उलगित जातील या अपेके्षने आपण पुस्तक हाती 
घेतो, कारण थोर पुरुर्षाांच्या िाजगी जीवनाबद्दल सवुसामान्य माणसाला कुतूहल असतेच. पण लवकरच आपल्या 
लक्षात येते की देशभक्ताांना िाजगी जीवन जवळजवळ नसतेच. म्हणून हे पुस्तक आत्मवृत्तपर असूनही असीम 
देशटनष्ठेमुळे आगरकराांची लेिणी वारांवार समाजाटभमुि होते. 

 
समान ध्येयाने पछािलेल्या या दोन उत्साही, त्यागी आटण धिािीच्या टमत्ाांना तुरुां गवासाच्या टनटमत्ताने जो 

टनवाांत वळे टमळाला त्याचा उपयोग त्याांनी वैयस्क्तक, कौिुांटबक बाबींच्या टवचाराांत न घालटवता देशोन्नतीच्या 
अनेकटवध उपायाांची चचा करण्यात, आतापयंत हाती घेतलेल्या उपक्रमाांचे टवश्लेर्षण करून त्याांतील गुणदोर्ष 
न्याहाळण्यात, व पुढील कायाचे बेत आिण्यात केला. चचा करण्याची अशीच सांधी त्याांना िेक्कन कॉलेजात टवद्याथी 
असताना लाभली होती. तेव्हा आटण आता दोन्ही वळेी चचेत दोघाांमधील मतभेद क्वटचत उफाळून येत, परस्पराांवर 
शास्ब्दक हल्लेही होत. पण देशोन्नतीच्या ध्यासाच्या समान सूत्ाचे भावबांध त्याांच्यातील अकृटत्म स्नेहास ढळ पोच ूदेत 
नसत. 

 
आपल्याला झालेल्या टशके्षची कारणमीमाांसा आगरकराांनी तिस्थपणे केली असून त्यातून त्याांची न्यायटनष्ठुर 

वृत्ती टदसते. जनतेस ही टशक्षा चुकीची व अन्यायाची वाित होती. पण आगरकर म्हणतात की, ‘न्यायाधीश आटण 
पांच आपले फैसल पुराव्याच्या आधाराने करतात. लोकाांचे फैसल त्याांच्या मनोटवकाराप्रमाणे चालतात.’ पुढे 
सॉके्रटिसाचे उदाहरण देऊन ते ‘सत्यमेव जयते’ या टसद्धाांताचा अथु उलगिून दािटवतात. ते म्हणतात : “सत्यमेव 
जयते” हा पूवापार चालत आलेला जो टसद्धाांत आहे त्याची पूतुता होण्यास बराच काळ लागतो. कारण सत्यात 
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म्हणजे काही नैसर्वगक सामर्थ्यु आहे, असे नाही; असे असते तर त्याला तत्काळ यश येते. कधी ना कधी तरी त्याचा 
पगिा बसतो याचे कारण इतकेच आहे की सत्यावलां बन हे बहुतेकाांचे फायदेशीर आहे. या बहुतेकाांचे ज्यावळेेस 
प्राबल्य होते, त्यावळेेस सत्याचा टवजय होतो; उलि पक्ष प्रबल असतो तोपयुत सत्य दिपून राहते’ [सांदभ ु पहा - १ 
िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे १०१ टदवस]. 

 
तुरुां गातील वातावरण, तेथील अटधकारी, टवटवध प्रकारचे कैदी, त्याांना होणाऱ्या टशक्षा, तेथे टमळणारे अन्न 

इत्यादीसांबांधी आगरकराांनी केलेली वणुने इतकी प्रत्ययकारी आहेत की त्यातून तुरुां गाचे समग्र टचत् आपल्या 
िोळ्याांपढेु साकार होते. 

 
तुरुां गातील टदनचया आगरकराांनी थोिक्यात पण नेिकेपणाने साांटगतली आहे. ती पाटहली की असह्य 

जीवनक्रमही सवयीने माणसाच्या टकती अांगवळणी पितो हे लक्षात येते. थांिीत पुरेसे पाांघरूण नसल्यामुळे, आटण 
असह्य दपु असलेल्या ओकारी आणणाऱ्या अन्नामुळे पटहल्या रात्ीचे सव ु तास आगरकराांना उजािेपयंत मोजून 
काढाव े लागले. परांतु अशाही प्रटतकूल पटरस्स्थतीत जेव्हा त्याांना टलटहण्या-वाचण्याची परवानगी टमळाली तेव्हा 
आगरकर त्यात पूण ुदांग झाले, एवढेच नव्हे तर त्याांनी शके्स्पीअरच्या ‘हॅम्लेि’ नािकाचे भार्षाांतर करण्याचे अटतशय 
कठीण कामही पुरे केले, आटण प्रस्तुत पुस्तकही टलटहले. 

 
तुरुां गातील नाना तऱ्हेचे कैदी, त्याांची टवटवध दुःिे व त्याांचे होणारे हाल पाहून आगरकराांना पराकाष्ठेचे दुःि 

होई, व कधी कधी रिेही कोसळे. पण तेच आगरकर टलटहतात की ‘मधून मधून िाांबीस कैद्याांना फिके देताना ते 
पाहण्यासाठी सवांना एकत् बोलावीत, त्यावळेेस ते फिके पाहूनही थोिीबहुत सिेद कमुणूक होई’ [सांदभ ु पहा - १ 
िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे १०१ टदवस]., तेव्हा माणसाला तुरुां गवासातील तोच तो टदनक्रम टकती कां िाळवाणा होतो हे जसे 
जाणवते, तसेच मानवी मनाची गुांतागुांत व अनाकलनीयताही लक्षात येते. 

 
स्त्रीकैद्याांसांबांधी ते टलटहतात : ‘तुरुां गात बायको आली म्हणजे टतचे केस कापतात व काांकणे टपचटवतात; तरी 

तुरुां गाचे किक कायदे अपराधी बायकाांची िोकी केवळ सांन्याशाचे असोले गोिेच होऊ देत नाहीत; टनरपराध 
बायकाांस तसली टवदू्रपता आणणे आमच्या सदय महर्षीच्या धमाकिे सोपटवले आहे’ [सांदभ ुपहा - १ िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे 
१०१ टदवस]. या शवेिचा वाक्याांतील जळजळीत उपरोध चिकन नजरेत भरतो. टस्त्रयाांवर कहदुधमाने केलेल्या भयांकर 
अन्यायाबद्दल सांधी सापिेल टतथे प्रहार केल्यािेरीज आगरकराांना कधीही राहावत नाही. 

 
या पुस्तकात आत्मटनवदेनपर वणुने आहेत, पण तुरळकच. आगरकराांची दृष्टी कैद्याांच्या जीवनावरच अटधक 

टिळते. तुरुां ग का टनमाण होतात? गुन्हेगार गुन्हे का करतात? त्याना तुरुां गात कसे वागटवले जाते? व कसे 
वागटवले पाटहजे? कू्रर टशके्षचे दुष्ट्पटरणाम टकती घातक ठरू शकतात? इत्याटद अनेक प्रश्नाांवर आगरकराांनी 
माांिलेले टवचार कैद्याांकिे पाहण्याची मानवी, न्यायी, उदार व सामाटजक दृष्टी देणारे आहेत. ‘तुरुां गात जो गेला तो 
पक्का िाांबीस असला पाटहजे’ हा आपला समज टकती चुकीचा आहे हे ते परोपरीने वाचकाांच्या मनावर कबबटवतात. 
कैद्याचा व आपला काही ऋणानुबांध आहे, एवढेच नव्हे तर त्याच्या गुन्हेगारी वृत्तीस आपणही पयायाने जबाबदार 
आहोत ही कल्पनाही आपल्या मनाला स्पश ुकरीत नाही. कैद्याच्या दोर्षाांस तोच सवुस्वी जबाबदार आहे, त्यासाठी 
त्याला जास्तीत जास्त कठोर शासन करणे, त्याचा राग व टतरस्कार करणे, इत्याटद गोष्टी आपल्याला स्वाभाटवक 
वाितात. पण आगरकर म्हणतात. ‘कोणत्याही देशातील एकां दर तुरुां गाांची आटण त्याांतील लोकाांची सांख्या कमी 
होत जाणे हे त्या देशाच्या वाढत्या सुधारणेचे टचन्ह होय.... मनुष्ट्यतेला कलां क आणणारे अपराध ज्या देशात पिून 
येत असतात, त्या देशातील सुधारणा टकतीही प्रबल असली तरी तीत काही हशील नाही... कोणत्याही देशातील 
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दुराचारी लोक त्या देशाच्या सावुजटनक टवपत्तीला आटण दुलोटककाला कारण होतात’ [सांदभ ुपहा - १ िोंगरीच्या तुरुां गाांत 
आमचे १०१ टदवस]. 

 
मनुष्ट्य गुन्हे का करतो आटण त्याच्याकिे आपण कसे पाटहले पाटहजे इत्यादीसांबांधी आगरकराांनी माांिलेले 

टवचार अटतशय उद्बोधक आहेत. ते म्हणतात की दाटरद्र्य, अज्ञान, आळस, इत्याटद कारणाांनी मनुष्ट्य चोरीकिे 
वळतो. म्हणून त्याच्यातील ह्या उणीवा दूर करण्याचा समाजाने प्रयत्न केला पाटहजे. त्याांना नुसते तुरुां गात 
िाांबल्याने आटण किक टशक्षा केल्याने हा प्रश्न सुिणार नाही. उलि अटधकाऱ्याांच्या किक व टनदुय वागणुकीमुळे ते 
अटधक बेरि व प्रसांगी सूिघेऊ बनतील. आगरकराांच्या मते इतर कोणत्याही टशके्षपेक्षा कैद्याांना उपाशी ठेवण्याची 
टशक्षा सवात कमी हाटनकारक, पण सवांत प्रभावी ठरेल. ते टलटहतात : ‘थोिेबहुत अन्न आम्हाांस पुरून उरे; ते 
टमळाव ेम्हणून इतर कैदी परस्पराांशी हमरीतुमरीवर येऊन एकमेकाशी टशवीगाळ ककवा मारामारी करण्याच्या बेतात 
असत; भाजीची िेिे, काांद्यावरची जाि िरफले, व अमसले मोरीतून उचलून गट्ट करताना आम्ही टकत्येक कैद्याांस 
पाटहले आहे!!’ असल्या दुष्ट्काळ बुभटुक्षताांना एक वळे भाकर न देणे म्हणजे पांचवीस फिके मारल्यासारिे होईल, व 
कुल्ल्याांवर वतेाच्या छड्या फोिून त्यावर टमठाचे पाणी ओतल्याने होणाऱ्या वदेना पहाण्याचे टनष्ठुरत्व िाळता येईल’ 
[सांदभ ुपहा - १ िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे १०१ टदवस]. ते पुन्हा तुरुां गात येऊ नयेत यासाठी तुरुां गाटधकाऱ्याचा सव ुभर मुख्यतः 
त्याांची अपराधवृत्ती टवटवध उपायाांनी नष्ट करण्यावर व ते ज्याने स्वावलां बी होतील असे टशक्षण देण्यावर असाव.े 
तसेच नीत्युपदेशाच्या योगे त्याांचे मन सुटवद्य व सुसांस्कृत करणेही आवश्यक आहे. 

 
तुरुां गातील टशस्तीत सुधारणा कशी करावी हे समजून साांगण्यासाठी आगरकर हबुिु स्पेन्सरच्या Prison 

Ethics, (कारागृह नीती) या पुस्तकाची टशफारस करतात. त्या पुस्तकात लेिकाने माणसाांतील चाांगुलपणावर 
टवश्वास असलेले ओबरमारसारिे सुज्ञ व मायाळू अटधकारी अत्यांत राक्षसी वृत्तीच्या कैद्याांनाही माणसाांत कसे आण ू
शकतात हे दािटवले आहे. म्यूटनिच्या तुरुां गातील अटतशय आिदाांि, कू्रर, उच्छृांिल प्रकृतीच्या सात आठश े
कैद्याांना एम्. ओबरमार या तुरुां गाटधकाऱ्याने सािळदांि, ब्लिहौि कुते्, व बांदुकधारी टशपाई याांना फािा देऊन 
माणुसकीच्या वागणुकीने माणसाळले. त्याचप्रमाणे स्पेनमध्येही एका टठकाणी असाच प्रयोग चालू असल्याचे टम. 
हास्स्कन्स याांच्या Spain as It IS (स्पेनची प्रस्तुत स्स्थती) या पुस्तकाच्या आधारे आगरकराांनी साांटगतले आहे. 

 
एवढ्याशा पुस्तकात आगरकराांनी प्रसांगानुरोधाने सरकार आटण प्रजा याांतील सांबांध, न्यायपद्धती इत्याटद 

अनेक टवर्षयाांवर अटतशय उद्बोधक व टवचारप्रवतुक भाष्ट्ये केली आहेत. उदा. ‘सरकार जुलमी आटण प्रजा मुग्ध 
असल्याने थोड्या वळेात उभयता लयास जातात’ [सांदभ ु पहा - १ िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे १०१ टदवस]; ‘सरकार म्हणजे 
अटधकारीसमुच्चय यापेक्षा दुसरे काही नाही. व्यस्क्तटवशरे्ष अटधकाऱ्याला ज्याप्रमाणे अहांकार, लोभ, सौजन्य, मांत्ी, 
आपलेपणा, परकेपणा वगैरे बऱ्यावाईि मनोवृत्ती असतात, त्याप्रमाणे अटधकारी समुच्चयरूप जे सरकार त्यालाही 
असतात’ [सांदभ ुपहा - १ िोंगरीच्या तुरुां गाांत आमचे १०१ टदवस]. 

 
शवेिी ज्याांनी ज्याांनी या ििल्यात मदत केली त्या सवांबद्दल आगरकर कृतज्ञता व्यक्त करतात, आटण 

पुढील इच्छा व्यक्त करून पुस्तक सांपटवतात. ‘आम्ही आरांटभलेल्या उद्योगात जर काही प्रशांसनीय भाग असला तर 
त्याचा चोहोकिे टवस्तार होऊन या महाराष्ट्रभमूीच्या उदरी — 
 

स्नेहां दयाां च सौख्यां च यटद वा जानकीमटप । 
आराधनाय लोकाांना मुांचतो नास्स्त मे व्यथा ।। 

असे मानणारे पुत् टनपजोत!’ 



 
अनुक्रमणिका 

 
णवकारणवलणसत अथवा शेक्स्पीअरकृत हॅंम्लेट नाटकाचे भाषातंर 
 

णवकारणवलणसत हे आगरकराांचे दुसरे प्रकाटशत पुस्तक. कोल्हापूर प्रकरणात ििल्यापायी फार मोठा िचु 
झाला होता. त्यात आपले काही साह्य झाल्यास पाहाव ेअसे आगरकराांना वािले. त्यासाठी नािक टलटहणे हा त्याांना 
सुलभतर उपाय वािला; कारण त्याचे प्रयोग करून ताबितोब पैसा उभा करता येतो. या नािकाचे प्रयोग करून 
त्याांचे उत्पन्न केसरी फां िास द्याव ेया हेतूने आगरकराांनी १८८२ च्या एटप्रल मटहन्यात ‘हॅम्लेि’ नािकाचे भार्षाांतर 
करण्यास प्रारांभ केला आटण िोंगरीच्या तुरुां गात असताना ऑगस्ि मटहन्यात, म्हणजे केवळ चार मटहन्याांत, ते पूण ु
केले. 

 
या सुमारास महाराष्ट्रात शके्स्पीअरच्या नािकाांची मराठी भार्षाांतरे करण्याची एक लािच आली होती. 

उदा. ‘ककग लीअर’चे ‘अटतपीिचटरत’ हे भार्षाांतर शांकर मोरो रानिे याांनी १८८१ साली प्रटसद्ध केले, तर टवष्ट्णू 
मोरेश्वर महाजनी याांनी ‘कसबेलाइन’चे ‘तारा’ नािक हे भार्षाांतर प्रटसद्ध केले. त्यापूवी ‘ऑथेल्लो’, ‘िेंपेस्ि’, 
‘ज्यूटलयस सीझर’, ‘कॉमेिी ऑफ् एरसु’, ‘मचंि ऑफ् व्हेटनस’ याांची भार्षाांतरे प्रटसद्ध झाली होती. टवशरे्षतः 
‘हॅम्लेि’ची तर १८८२ याच वर्षी पुढील आणिी दोन भार्षाांतरे प्रटसद्ध झाली. 

 
(१) गोकवद वासुदेव काटनिकर याांचे ‘वीरसेन ककवा टवटचत्पुरीचा राजपुत्’. 
 
(२) आनांद सिाराम बवे याांचे ‘कहमतबहाद्दर (दानविांिाचा राजपुत्)’.  
 
‘हॅम्लेि’च्या या टतन्ही भार्षाांतराांत आगरकराांचे ‘टवकारटवलटसत’ श्रेष्ठ ठरले. या नािकाच्या चार आवृत्त्या 

टनघाल्या. त्याचे अनेक यशस्वी प्रयोग झाले. टवद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाांतही हे पुस्तक नेमले गेले. या भार्षाांतरावर 
प्रटतकूल िीकेची झोिही उठली, पण टतच्यामुळे रटसकाांचे मन त्याकिे अटधकच आकृष्ट झाले. 

 
महाराष्ट्रात ‘हॅम्लेि’ला अजरामर करण्याचा मान आगरकराांकिे जातो, तसाच तो चांद्रसेनाची भटूमका 

आपल्या बहारदार अटभनयाने अप्रटतमरीत्या वठटवणाऱ्या निसम्राि गणपतराव जोशी याांच्याकिेही जातो. 
इांग्लां िमधील ख्यातनाम नि गटॅरक याांच्या असामान्य अटभनयनैपुण्यामुळे जसे शके्स्पीअरचे बुटद्धवैटचत्र्य लोकाांच्या 
दृष्टोत्पत्तीस आले, तसेच शाहूनगरवासी मांिळीतील गणपतराव जोशी याांच्या अटभनयाच्या अलौटकक करामतीमुळे 
आगरकर, मराठी रांगभमूी, आटण मराठी भार्षा याांचा नावलौटकक झाला. 

 
णवकारणवलणसत हे भार्षाांतर असल्यामुळे आगरकराांच्या स्वतांत् प्रटतभेस त्यात वाव नव्हता. पण या 

नािकाला आगरकराांनी एक स्वतांत् प्रस्तावना जोिलेली आहे. टतचा टवचार थोिा सटवस्तर करणे योग्य होईल. 
 
या नािकाच्या चोवीस पानी प्रस्तावनेत आगरकराांनी टकती टवर्षय हाताळावते! टतच्यात नािकाचे भार्षाांतर 

कसे कराव,े त्याच्या मयादा कोणत्या, नािक या वाङ्मयप्रकाराचे वैटशष्ट्ट्य काय? इत्यादीसांबांधी टवचार येणे 
स्वाभाटवक होते. पण त्याचबरोबर देशोन्नती व टतच्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा यावर आगरकराांचा किाक्ष 
असल्यामुळे व्याकरणापासून ते बालटववाह-केशवपन यासारख्या दुष्ट रूढींपयंत अनेक टवर्षयही त्याांनी येथे चर्वचले 
आहेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

टचपळूणकराांनी णनबंधमालेत ‘तारा’ नािकावर अटभप्राय टलटहताना भार्षाांतरासांबांधी माांिलेले पुढील टवचार 
प्रत्येक भार्षाांतरकाराने लक्षात ठेवावते असे आगरकर म्हणतात : 

 
(१) भार्षाांतरकाराने जर देशकालमानानुसार मूळ नािकात सढळ हाताने फेरफार केले तर ते पुस्तक 

सामान्य वाचकास सहजपणे आकलनीम होईल, पण त्यामुळे नािककाराच्या अलौटकक कटवत्वगुणाांचे ज्ञान मात् 
त्याला होणार नाही. 

 
(२) परस्परटवरोधी असे इांग्रजी-मराठी टवचार, रूढी इत्याटद एकत् केल्यास ते पुस्तक ‘गांगाजम्नी’, 

‘गोळकी’ स्वरूपाचे होईल. 
 
आगरकराांच्या मते शके्स्पीअरसारख्या नािककाराच्या नािकाांचे भार्षाांतर शक्य तो मुळाला धरून कराव.े 

कारण तरच शके्स्पीअरच्या बुटद्धवैटचत्र्य, कल्पनाशक्ती, वणुनचातुय,ु अनेकप्रकृटतज्ञान या अलौटकक गुणाांचा 
वाचकाांना प्रत्यय येईल. अथात् मुळाबरहुकूम भार्षाांतर करताना इांग्रजी शब्दाांस मराठी शब्द शोधून काढण्याचे कष्ट 
घ्याव ेलागतात. तसेच अश्रुतपूवु परकीय वणुने वाचकास दुबोध होण्याचे दूर्षण पत्कराव ेलागते. पण तरीही आपल्या 
रांगभमूीवर पाटिमात्य रीटतटरवाज दािटवणे आगरकराांना आवश्यक वािते. ते म्हणतात की आम्ही जर आपल्याच 
चालीरीतींना टचकिून राटहलो व त्याांचाच पाठपुरावा करीत बसलो, तर इतर राष्ट्राांच्या चालीरीती आम्हाांस कशा 
कळणार व नवीन दृष्टी कशी येणार? आम्ही जगातील इतराांच्या रीटतटरवाजाटवर्षयी अनटभज्ञ राहू व आमचे ज्ञान 
सांकुटचत व मयाटदत राहील. शके्स्पीअर जर असा आपल्याच चालीरीतींत गुरफिून राटहला असता तर त्याला 
जगन्मान्यता टमळण्याची सुतराम् शक्यता नव्हती. त्याच्या टवश्वव्यापी प्रचांि कल्पनाशक्तीला तर साऱ्या 
युरोपिांिातील रीटतटरवाज अपुरे पिले म्हणून त्याने कल्पनेने नवसृष्टी टनमाण केली. त्यामुळेच तो अटिल टवश्वास 
पालाण घालूनही दशाांगुळे उरला. आपण हे लक्षात घेतले पाटहजे की देशोन्नतीच्या अनेक साधनाांपैकी एक प्रमुि 
साधन म्हणजे धमु, राज्य, व्यवहार यासांबांधीचे आपले टवचार इतर देशाांतील टवचाराशी तािून पाहणे हे आहे. कारण 
त्यायोगे आपल्या टवचाराांतील त्ुिी, आपले दुराग्रह, आपली एकदेशीय सांकुटचत दृष्टी ही आपल्या लक्षात येतात 
आटण मग त्या दूर करण्याची आवश्यकता आपल्याला भासू लागते. टवशरे्षतः व्यवहारासांबांधी आपले जे दुराग्रह 
आहेत ते फार हाटनकारक असल्याने ते दूर करण्याची टनकि फार आहे. त्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणजे 
शके्स्पीअरसारख्याांच्या नानाटवध नाट्यकृतींचे प्रयोग लोकाना वारांवार करून दािटवणे आटण त्याांचा पटरचय करून 
देणे. त्यायोगे टभन्न आचारटवचाराांच्या सतत अवलोकनाने आपल्या टवचारातील एकदेशीयता जाऊन सवांस सुिकर 
असा आचार स्थापणे शक्य होईल. सुधारणेची आगरकराांना लागलेली तळमळ टकती तीव्र होती ते यावरून टदसून 
येईल. 

 
सुधारणेचे महत्त्व पिण्यासाठी प्रथम आपल्या आचारटवचारातील दोर्ष लक्षात याव े लागतात. म्हणून 

आगरकराांनी ते दोर्ष परििपणे दािटवले आहेत. ते म्हणतात : ‘आजपयंत आमचे जे नुकसान झाले आहे ते हरएक 
प्रकरणात हट्टाने ‘आपलेपणा’स टचकिून राटहल्याने झाले आहे… आमच्या राष्ट्राची उन्नती व्हावी म्हणून आम्ही 
रात्ांटदवस धिपितो आहोत; पण उन्नती होण्याची जी िरी साधने आहेत त्याांचा कां िाळा केल्याने आमचा इष्ट हेतू 
कधीतरी पूण ुहोईल काय?... टशवाय ज्याांना आम्ही आपले रीटतटरवाज म्हणून म्हणतो ते कोणते समजायचे? आठ-
दहा वर्षांच्या पोराांना लग्नशृांिला घालणे, तरुण गतभतुृका ऋतुमती झाल्याबरोबर त्याांना टवकेशा करून चतुथाश्रम 
देणे,… पीताांबर नेसून जेवायास बसणे...’ [सांदभ ु पहा - २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. हे आटण अशाप्रकारचे रीटतटरवाज 
अटतशय घातक असूनही ते आपले म्हणून रक्षणीय आटण इतर देशाांतील आचारटवचार प्रगटतपर असूनही परकीय 
म्हणून त्याज्य असे मानणे शुद्ध दुराग्रहाचे आहे. वास्तटवक कालानुसार स्स्थत्यांतर आटण त्यानुसार आचार-
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टवचाराांतर झाले तरच समाजाची उन्नती होऊ शकते. आगरकर म्हणतात, ‘टवचाराने क्षुद्र बुटद्ध टनरस्त होऊन मन 
टवस्तृत झाले आटण “वसुधैव कुिुांबकम्” अशी वृत्ती त्यात उत्पन्न झाली म्हणजे जो आनांद होतो तो काही अटनवाच्य 
असतो. असे नसते तर काटलदास-भव-भतू्याटद महाकवींचा लौटकक सगळ्या जगभर पसरता काय?... असले 
कवी टववटक्षत देशाकिे ककवा देशाचाराकिे लक्ष न देता मनुष्ट्यजातीच्या ज्या अगाध मनोवृत्ती आहेत त्याांत वस्ताद 
पाणबडु्याप्रमाणे बुिी मारून तळी काय आहे ते पाहण्यासाठी झित असतात. म्हणून कोणत्याही महाकवीच्या 
कृतीचे भार्षाांतर करताना होईल तेवढ्या श्रमाने तीत ढवळाढवळ न करण्याचा प्रयत्न करावा’ [सांदभ ु पहा - २ 
टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. 

 
यानांतर आगरकर कादांबरी-नािकाच्या भार्षाांतराांतील भार्षा पात्ानुरूप शुद्धाशुद्ध असावी की सवुत् शुद्धच 

असावी या प्रश्नाचा ऊहापोह करतात. येथे मतभेदास भरपूर वाव आहे. नािक हे सांसाराचे हुबेहुब टचत् आहे, 
त्याअथी त्यात पात्ाांच्या योग्यतेनुरूप त्याांची भार्षा असावी असे पुष्ट्कळाांचे म्हणणे आहे. आगरकराांच्या मते आपल्या 
टलिाणाचा हेतू आनांद देणे हा असतो. बोलीभारे्षने तो एकदेशीय करणे योग्य नाही. चाांगले टवचार वाईि भारे्षत 
व्यक्त करता येत नाहीत. त्यामुळे व्याकरण आटण भार्षाशुद्धी याांच्या सुधारणेत अिथळा येतो. टस्त्रया आटण शूद्र आज 
जरी शुद्ध बोलत नसले तरी त्याांना सुटशक्षण देऊन शुद्ध बोलण्यास लावण्याची आपणास इच्छा असते. कालाांतराने 
सवांची टलटहण्याची व बोलण्याची भार्षा एक व्हावी असेही आपणास वािते. हे लवकर तिीस जाव ेयासाठी सवु 
छापील पुस्तकाांत व्याकरणशुद्ध अशी एकाच प्रकारची भार्षा टलटहण्याचा प्रघात पािला पाटहजे. पात्ानुरूप भार्षा 
घातल्यास काहींना ती अनाकलनीय अतएव एकदेशीय होईल, आटण पात्ानुकूल भार्षा न घातल्यास रसभांग 
होण्याची भीती आहे, असा हा पेच आहे. यावर आगरकर म्हणतात की रांगभमूीवर हलक्या पात्ाांनी पुस्तकातील शुद्ध 
भार्षाच बोलली पाटहजे असे नाही. मात् टतच्यात कणुकिुत्व न येण्याइतकेच फेरफार केले पाटहजेत. तसेच यथाथु 
टचत्णाच्या नावािाली विेीवाकिी भार्षा घालणे फार चुकीचे व अप्रशस्त ठरते. 

 
भारे्षचा टवचार केल्यावर आगरकर नािक वाचणे व त्याचा प्रयोग पाहणे याांतील भेदाकिे वळतात. ते 

म्हणतात की प्रयोग चाांगला वठत असला तर तो पाहताना नािक वाचण्यापेक्षा अटधक समाधान होते हे िरे आहे. 
पण त्यामुळे एकप्रकारे मोठे नुकसानही होते. नािक वाचताना ते वाचकाच्या अधीन असल्यामुळे टवचार करण्यास व 
पात्ाांतील परस्परसांबांध समजून घेण्यास भरपूर अवसर टमळतो, आटण बहारीच्या प्रसांगी तर थबकून मागेही जाता 
येते आटण त्याचा पुन्हा आस्वाद घेता येतो, व याप्रकारे आनांद टद्वगुटणत करता येतो. प्रयोग पाहताना हे काहीच शक्य 
नसते. तेथे पात्ामागनू पाते् आटण प्रसांगामागून प्रसांग येत असल्यामुळे मनावर नीि सांस्कार उमिण्यास अवधीच 
नसतो, व त्यामुळे कोणत्याच रसाचा पूण ुअनुभव येत नाही. तसेच कधी कधी कवीची िाशी तांद्री लागनू त्याचा वगे 
इतका अनावर होतो की त्याचा प्रयोग वठटवणे निास अशक्य होते. “ककग लीअर” सारख्या नािकात “लीअर” 
होणाऱ्या मनुष्ट्याचा गळा पटहल्या दुसऱ्या अांकातच फुिून गेल्यावर तो पुढे काय रिणार? व शवेिच्या तीन अांकात 
कवीने जी कमाल करून सोिली आहे टतचे अनुकरण कसे करणार? [सांदभ ु पहा - २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. अशी 
नािके प्रयोगयोग्य नसतात, व त्याांचा प्रयोग केला तर टवरस होतो. असल्या नािकाचे प्रयोग मानटसक रांगभमूीवरच 
व्हावयाचे. नािक प्रयोगशरण आहे असे म्हणणाऱ्या लोकाांनी वरील टववचेन टवचारात घेण्यासारिे आहे. 

 
नािक या वाङ्मयप्रकारासांबांधी आगरकराांचे टवचार पाटहल्यानांतर आपण आता शके्स्पीअर आटण त्याचे 

प्रस्तुत नािक यासांबांधीच्या टववचेनाकिे वळू. आरांभीच ते शके्स्पीअरला अमानुर्ष ककवा दैवी मानणाऱ्या त्याच्या 
भक्तगणाांचा थोिा समाचार घेतात. ते म्हणतात की शके्स्पीअर मोठाच कवी िरा! कदाटचत् त्याच्या तोिीचा दुसरा 
नािककार नसेलही. पण एवढ्यावरून त्याची कृती टनदोर्ष आहे आटण तो ईश्वराांश आहे असे आमच्याने म्हणवत 
नाही. त्याच्याही कृतीत पुष्ट्कळ प्रमादस्थळे आढळतात. टशवाय अशी माणसे एकाएकी आकाशातून पित नाहीत, 
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तर त्यासाठी देशस्स्थती अनुकूल असावी लागते, असे साांगून आगरकर म्हणतात की मोठी माणसे टनमाण होण्यास 
आवश्यक अशी उत्पटत्ततत्त्व े शके्स्पीअरकालीन भमूीत होती. मध्ययुगीन काळात सारे युरोपिांि अज्ञान, 
धमुभोळेपणा, टवर्षयसुिाटवर्षयी उदासीनता, इत्यादींमुळे एक प्रकारच्या झोपेत घोरत पिले होते. इहलोकटनवास 
क्षणभांगुर व येथील सुि म्हणजे आभास, िरे सुि व शाांती परलोकात, कुिुांब म्हणजे मायापाश, पदाथुशास्त्र म्हणजे 
जादूटगरीचा िेळ, इत्यादी अनेक भ्रामक कल्पनाांमुळे युरोपातील लोक मृतवत्  झाले होते. पण पांधराव्या शतकात 
सुरू झालेल्या ग्रीक टवदे्यच्या पुनरुज्जीवनामुळे आटण ल्यूथरने केलेल्या धमुक्राांतीमुळे ऐटहक जीवनाटवर्षयीच्या भ्रामक 
कल्पना बऱ्याच प्रमाणात दूर झाल्या, पोपचे प्रस्थ गेले, सांसारसुि इष्ट ठरले. मानवाचे शरीर व मन उपेक्षणीय नाही; 
सृष्टी मानवाच्या सुिासाठी आहे, म्हणून टतचा अव्हेर करणे अयोग्य आहे; क्रोध, अहांकार, ममता, टवर्षयवासना 
इत्याटद मनोटवकार टवचाराधीन असले म्हणजे त्यापासून कल्याणच होते, शत्ुदे्वर्ष व आप्तपे्रम आदींमुळे इहलोकी 
सुि प्राप्त होते; सटद्वचार व नीती यामुळे इहलोकीच परलोकीच्या सुिाचा अनुभव होऊ लागतो—इत्याटद 
टवचाराांचा प्रसार होऊ लागला. त्यामूळे सवुत् देशाटभमान, उद्योग व टवद्या अल्पावधीत उत्कर्षास पावली. 

 
इांग्लां िात हे टवशरे्षत्वाने घिले, आटण त्याने उच्चाांक गाठला एटलझाबेथ राणीच्या कारकीदीत. आपल्या 

असामान्य कतुृत्वाने साऱ्या युरोपावर दरारा बसटवणाऱ्या ह्या राणीच्या कालिांिात शके्सपीअरचा जन्म झाला. 
त्यावळेी स्पेनच्या ‘अकजक्य’ आरमाराचा फिशा पािल्यामुळे इांग्रज लोकाांस मोठे स्फुरण चढले होते. मोठमोठी 
जहाजे घेऊन िलाशाांना पृर्थ्वीप्रदटक्षणा करण्याची सांधी व उते्तजन टदले जात होते. व्यापारवृद्धीसाठी ईस्ि इांटिया 
कां पनी काढली गेली होती. या आटण अशाच अनेक उपक्रमामुळे इांग्लां िात सवुत् उत्साहाचे आटण उमेदीचे वारे 
िेळत होते. टवटवध के्षत्ाांत चतैन्य टनमाण होऊन सवांगीण उन्नतीस जण ूभरते आले होते. अशा चांचलतेच्या काळात 
टकती नाट्यमय घिना घिल्या असतील आटण घित असतील, व त्यातून कलावांताच्या प्रटतभेस केवढे िाद्य टमळत 
असेल याची सहज कल्पना करता येईल. 

 
अशा सवुस्वी अनुकूल पटरस्स्थतीत शके्स्पीअरचा जन्म झाला असल्यामुळे तो जरी महाकवी होता तरी तो 

केवळ स्वगातून मृत्युलोकावर उतरला व त्याने जे केले ते अमानुर्ष होते असे मानावयाचे कारण नाही असे आगरकर 
म्हणतात. तसेच शके्स्पीअरबरोबर नाट्यकलेची परमावधी होऊन गेली असे समजून टतच्या उन्नतीकिे दुलुक्षही 
करता कामा नये. शके्स्पीअरपेक्षाही श्रेष्ठ कवी टनमाण होऊ शकेल. म्हणून शके्स्पीअरचा गुणगौरव तर करावाच पण 
दोर्षदशनुही कराव.े कारण त्यामुळे ते दोर्ष पुढच्या कवींना िाळता येतील. 

 
त्यानांतर आगरकर ‘हॅम्लेि’ नािकाकिे वळतात. हॅम्लेिचे वय काय होते? बापाचा िून काकाने केला 

असल्याची िात्ी झाल्यावरही तो त्याचा िून का करीत नाही? तो िरोिरच विेा झाला होता की विेाचे सोंग 
वठवीत होता? इत्यादी समीक्षकाांनी टवचारलेल्या प्रश्नाांचा ते टवचार करतात, आटण तसे करताना ते प्रथम पािात्य 
िीकाकाराांची मते साांगनू नांतर आपले मत सप्रमाण नोंदटवतात. 

 
शके्स्पीअरचे टवशरे्ष गुण साांगताना आगरकर म्हणतात : ‘त्याने जी प्रकृती हाती धरली टतच्या 

अांतःकरणातील अत्यांत गूढ टवचार सगळेच्या सगळे बाहेर यायाचे, एकदेिील चुकूनमाकून राहायाचा नाही, असे 
टवलक्षण अांत करणग्राटहत्व त्याच्या अांगी होते तसेच ‘सहस्त्रात्म’ हे नाव त्यालाच योग्य आहे, कारण त्याच्या एवढे 
अनेकप्रकृटतज्ञान दुसऱ्या कोणत्याही कवीत आजपयंत टदसून आलेले नाही... शके्स्पीअरला या गुणात अकजक्यपत् 
देण्यास काही हरकत नाही, [सांदभ ुपहा - २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. 
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‘हॅम्लेि’ नािक टलटहले तेव्हा शके्स्पीअरची बुद्धी पटरपक्व झाली असावी असे स्पष्ट टदसते असे आगरकर 
म्हणतात. या नािकात कवीचे लक्ष त्याच्या बाह्यरूपाकिे टवशरे्ष नाही, त्याचे सांटवधानक टनदोर्ष नाही, व त्यातील 
सवुच भार्षणे नाट्यवस्तूस आवश्यक आहेत असेही म्हणवत नाही. उदा. शालेयाचा तीव्रजवास उपदेश, चांद्रसेनाची 
मद्यप्राशनावर आटण नाट्यप्रयोगावरील लाांबलचक व्याख्याने, इत्याटद. कवी एकदा टलहू लागला की त्याची 
कल्पना अनावर होऊन तो चऱ्हाि वळत राहतो.  

 
आगरकराांच्या मते चांद्रसेनाचा स्वभावपटरपोर्ष शके्स्पीअरला अप्रटतम साधला आहे. त्याच्या अांगच्या अनेक 

असामान्य गुणाांनी ते मोटहत होतात, आटण त्याच्यावर होणाऱ्या कठोर आघाताांनी ते व्याकूळ होतात. अटतशय 
उमदा, टवद्वान्, सरळ, माणुसकीवर दृढ टवश्वास असलेला, जगात कोणी कपिी, धूतु, स्वाथी, कृतघ्न, 
टवर्षयलांपि, भेकि व्यक्ती असू शकतील याची कल्पनाही नसलेला, सृष्टीतील व मनुष्ट्यातील सौंदयाने मोहून 
जाणारा असा हा चांद्रसेन; मटल्लकेने त्याच्याटवर्षयी काढलेल्या पुढील उद्गाराांतून त्याचे व्यस्क्तमत्त्व यथाथुपणे व्यक्त 
होते असे त्याांना वािते : ‘दृष्टी राजपतु्ाची, वाणी पांटिताची, छाती टशपायाची— या सुांदर राष्ट्राचा केवळ जीव आटण 
सगळी शोभा — व्यवहार आटण आचार याांत अनुकरण करण्यासाठी ज्याने त्याने आपल्यापुढे ठेवलेला टकत्ता, व 
सवांचे टचत्त आकर्षणुारा लोहचुांबक—’. 

 
चांद्रसेनाबद्दल समीक्षकाांत मुख्य टववाद होतो तो चुलत्याने बापाचा िून केल्याचा टनणायक पुरावा हाती 

आल्यावर मग तो त्याचा सूि का घेत नाही यासांबांधी. या प्रकरणातील काही मते उद्धतृ करून आगरकर आपले मत 
माांितात. ते म्हणतात : ‘मला असे वािते की चांद्रसेन यास सुटशक्षण टमळाले असल्यामुळे व ज्या त्या कृत्यापासून 
चाांगले पटरणाम कोणते होतील व वाईि कोणते होतील, याचा टवचार करण्याची त्याला पराकाष्ठेची स्वाभाटवक हौस 
असल्यामुळे, कोणतेही काम अगदी टनकरावर येऊन ठेपल्याटशवाय त्याच्याने उरकत नसे हेच त्याच्या वतुनाचे मुख्य 
बीज होय... ज्याला ज्या पापाचा अटतशय टतिकारा त्याच्या हातून ते सहसा घित नाही, हे सवांस ठाऊक आहे. 
त्यामुळे राजा प्राथुना करीत असता त्याचा िून केल्याचा दोर्ष चांद्रसेनाच्या िोक्यावर न लादता, जेव्हा तीव्रजव 
आटण राजा या दोघाांनी कपिाने त्याचाच जीव घेण्याचा बेत केला, तेव्हा त्याांचे कपि त्याांच्यावर उलिून पािून ऐन 
आटणबाणीच्या प्रसांगी नायकाच्या हातून त्याांचा शवेि करटवला, यात कवीचे अद्भतु सांटवधानघिनाचातुय ु टदसते, 
एवढेच नाही तर, टनरटनराळ्या मनुष्ट्यस्वभावाांचे त्याला टकती सूक्ष्म आटण यथाथु ज्ञान होते हेही टदसून येते’ [सांदभ ुपहा 
- २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. 

 
नािकातील इतर पाते् चांद्रसेनाच्या व्यस्क्तमत्त्वाला उठाव देणारी आहेत. मुळात नसलेली तीव्रजव आटण 

मटल्लका ही पाते् तर त्याला कोंदण म्हणूनच शके्स्पीअरने टनमाण केली आहेत असे आगरकर म्हणतात. ही सारीच 
पाते् चांद्रसेनाच्या मानाने फारच दुबळी आहेत. आईच्या वतुनाने चांद्रसेनाला भयांकर धक्का बसला असून सबांध 
स्त्रीजातीसांबांधी त्याचे मत कलुटर्षत झाले आहे. त्यामुळे चांद्रसेन सवुच बाजूांनी पूणु एकाकी पितो. टप्रयालाचे 
त्याच्यावर िरे पे्रम होते आटण ती दुबळाही नव्हता, परांतु त्याच्या सल्लामसलतीला स्वाटमसेवकसांबांधाच्या मयादा 
पित. उरली मटल्लका. टतने त्याला साथ टदली असती तर त्याची इतकी दुदुशा झाली नसती असे आगरकराांना 
वािते. ते म्हणतात : ‘चांद्रसेनाचा कृटत्म भ्रम, त्याचे सौजन्य, त्याची उदारता आटण त्याचा टनष्ट्कपिपणा, यापढेु 
माटल्लकेचे गुण कसे टदपून जातात व अवगुण टकती कनद्य टदसतात हे वाचकाांच्या लक्षात सहज येणार आहे. 
अक्कलशनू्य, प्रटतष्ठिेोर व वाचाल शालेयाच्या साांगण्याप्रमाणे हेरपणा ना पत्कटरता ती चांद्रसेनास दृढ आश्वासन 
देती, व त्यावरील आपले पे्रम ढळू न देती तर “स्त्रीजात तेवढी बेहराम” असे टनवाणीचे शब्द त्याच्या तोंिून येते ना, 
व आईच्या दुवुतुनामुळे भिकलेल्या त्याचा सांतापाग्नी त्याच्या मनाचा आटण शरीराचा इतका दाह करता ना!’ [सांदभ ु
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पहा - २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. आगरकराांचे चांद्रसेनाटवर्षयीचे टववचेन मार्वमक व पिण्यासारिे आहे, पण त्याांचे 
मटल्लकेबद्दलचे मत मात् टवस्मयकारक वािते. 

 
पटहली गोष्ट म्हणजे आगरकराांनी चांद्रसेनाला लावलेली सौजन्य, उदारता आटण टनष्ट्कपिता ही टवशरे्षणे 

मटल्लकेलाही पूणुपणे लाग ू पितात. आईटवना वाढलेली ती एक अजाण, टनरागस पोर! अांतबाह्य सुांदर व टनमुळ 
असलेली एक मुग्ध कटलकाच! चांद्रसेनासारख्या उमद्या व उदात्त राजपुत्ाचे पे्रम टतच्यावर जिते आटण त्याची 
मजल लग्नाच्या आणाभाकाांपयंत जाते. पण टतचे विील आटण भाऊ टतला टवरोध करतात. विील तर त्याने 
टदलेल्या भेिवस्तू त्याला परत करण्याची व त्याला कधीही न भेिण्याची सक्त ताकीद देतात. चांद्रसेनाचा टतला 
टवश्वास असला तरी आपला भाऊ व विील याांच्यावरही टतचा टवश्वास असणे स्वाभाटवकच होते. त्यामुळे ती पेचात 
पिते. तशात चांद्रसेन टतच्याशी बोलताना विेाचे सोंग कायम ठेवतो. त्यामुळे ती भाांबावनू जाते. टतने भेिवस्तू परत 
केल्यावर तो टतला दूर लोितो. त्याच्या जोिीस टतच्या वटिलाांचा िून होतो. त्याने तर ती पुरती विेी होते. पण त्या 
विेातही टतचे चांद्रसेनावरील पे्रम कायम होते. त्या विेात ती जी गाणी म्हणते त्यातून एकीकिे वटिलाांच्या मृत्यचेू 
अपार दुःि जसे व्यक्त होते तसेच टप्रयकराने टझिकारल्यामुळे होणारी दारुण टनराशा आटण त्याच्याकिे धाव घेणारे 
पे्रमटवव्हल मनही व्यक्त होते. अशा शोचनीय अवस्थेतच टतचा करुण अांत होतो. एरव्ही अशा अटतपे्रमळ, हळव्या, 
टनरपराध व मुग्ध टकशोरीच्या करुण अांताने आगरकराांना हलवनू सोिले असते. त्यामुळे आगरकराांचे टतच्याटवर्षयीचे 
उद्गार अनाकलनीय वाितात.  

 
शवेिी या भार्षाांतराच्या गुणदोर्षाांटवर्षयी चार शब्द टलहावयाचे. िीकाकाराांनी त्यावर िीकेची झोि 

उठटवलेली होती. टवशरे्षतः हरी नारायण आपिे आटण टश. सी. वागळे याांची िीका प्रटसद्ध आहे. परांतु िीकाकाराांकिे 
वळण्यापूवी प्रथम आगरकराांनी स्वतःच या भार्षाांतराटवर्षयी जे टनवदेन केले आहे ते लक्षात घेणे जरूर आहे. कारण 
ते जर िीकाकाराांनी लक्षात घेतले असते तर त्याांच्या िीकेची धार इतकी तीक्ष्ण राटहली नसती. 

 
पुस्तक टलहीत असताना लेिकास आवश्यक अशा गोष्टी म्हणजे मनःस्वास्र्थ्य, शरीरस्वास्र्थ्य, वळे, शाांतता 

आटण पुरेशी सामग्री. याांपैकी एकही गोष्ट आगरकराांना अनुकूल नव्हती. पुस्तक टलहावयास घेतल्यानांतर प्रथम 
त्याांच्यामागे ििल्याचा ससेटमरा होता, आटण नांतर तुरुां गवासातील हालअपेष्टा आटण गैरसोयी. त्यात भार्षाांतर 
करावयास घेतलेले पुस्तक म्हणजे एका महाकवीची श्रेष्ठ कलाकृती. त्यासाठी टकती प्रचांि सामग्री जमवावी लागते, 
टकती सांदभ ु ग्रांथ, समीक्षाग्रांथ, इतराांनी केलेली भार्षाांतरे अभ्यासावी लागतात याची कल्पना प्रा. गो. टव. 
करांदीकरानी १९७४ साली केलेल्या शके्स्पीअरच्या ‘ककग लीअर’ या नािकाच्या भार्षाांतराची प्रस्तावना आटण त्याची 
पटरटशषे्ट पाटहल्यास येऊ शकेल. भार्षाांतर तुरुां गात केले असल्यामुळे भार्षाांतरास आवश्य असे फारच अल्प साटहत्य 
त्याांना तेथे टमळाले. णवकारणवलणसत अशा पटरस्स्थतीत जन्मले हे लक्षात घेतले तर त्याचे यश आियकुारक आहे 
असेच म्हिले पाटहजे. नािकाच्या प्रस्तावनेत आगरकराांनी केलेली समीक्षा आटण नािकाला रांगभमूीवर टमळालेले 
घवघवीत यश ही दोन्ही अटतशय लक्षणीय आहेत. णवकारणवलणसतानांतर तब्बल ७६ वर्षांनी प्रटसद्ध झालेल्या श्री. 
नाना जोग याांच्या तीन अकंी हॅम्लेटशी त्याची तुलना केल्यास आगरकराांच्या सामर्थ्याची चाांगलीच कल्पना येऊ 
शकेल. 

 
िीकाकाराांनी घेतलेल्या आके्षपाांपैकी एक प्रमुि आके्षप म्हणजे ज्या गांगाजम्नी भार्षाांतराांटवरुद्ध आगरकराांनी 

प्रस्तावनेत इशारा टदला आहे तो दोर्ष या भार्षाांतरात भरपूर आहे. पण हा दोर्ष आगरकराांनी स्वतःच दािटवला 
असल्याने त्याचा इतका गाजावाजा करण्याचे कारण काय ते समजत नाही. ‘पुस्तककत्याच्या मनाला जी शाांतता 
असावी लागते ती गेल्या वर्षाच्या पटहल्या नऊ मटहन्याांत माझ्या मनाला न टमळाल्यामुळे हे पुस्तक टजतके वठेल असे 
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मला वाित होते टततके वठले नाही हे माझे मीच कबूल करतो.... भार्षाांतर करण्यास हवा टततका वळे टमळाला 
नाही, इतकेच नाही तर, परक्या भारे्षतील नािकाांची भार्षाांतरे कोणत्या रीतीने करावी याटवर्षयी माझी जी मते 
आहेत,... ती माझी मला हवी तशी अमलात आणता आली नाहीत’ [सांदभ ु पहा - २ टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]., असे 
आगरकराांनी स्वतःच टलटहले आहे. तसेच ते पुढे म्हणतात, ‘प्रस्तुत भार्षाांतर अगदी वरील टनयमाांबरहुकूम उतरले 
आहे असे नाही.... हे पुस्तक करण्याचा मुख्य हेतू पूवी साांटगतल्याप्रमाणे त्याचा प्रयोग करण्याचा असल्यामुळे नाव े
टफरवनूच भार्षाांतर करण्यास प्रारांभ केला.’ 

 
याप्रमाणे आपले भार्षाांतर सदोर्ष आहे आटण ते दोर्ष कोणते ते माहीत असूनही आगरकराांनी केवळ 

नाइलाजाने ते प्रटसद्धीस टदले. त्यामुळे त्यातील वरील दोर्षाांटवरुद्ध गहजब करणे योग्य वाित नाही. सुदैवाने मराठी 
रटसकाांनी या िीकाकाराांकिे पूणु दुलुक्ष केले आटण आगरकराांच्या भार्षाांतराचे सदैव स्वागतच केले आहे. 

 
आपिे आटण वागळे याांनी आपल्या िीकालेिाांतून आगरकराांच्या भार्षाांतरातील अनेक दोर्ष दािटवले 

आहेत. ते सव,ु ककवा टनदान त्याांपैकी बहुतेक िुद्द आगरकराांनीही मान्य केले असते; नव्हे, त्याांनी आपट्याांच्या 
िीकेबद्दल त्याांचे कौतुकच केले. परांतु त्याटशवाय त्या दोन्ही लेिाांत आगरकराांटवर्षयी अटतशय अनुदार आटण प्रसांगी 
कू्ररही उद्गार काढले आहेत. उदा. आपिे म्हणतात, ‘आमच्या टवद्वान भार्षाांतरकारास कवीचे हृद्गत टबलकूल 
कळले नाही असे म्हणण्यास काय हरकत आहे? जर हृद्गत कळले नाही तर टनव्वळ भार्षाांतर तरी करावयाचे होते. 
पण फुकिची आढ्यता मारून लोकाांच्या िोळ्यात धूळ घालावयास कशी सापिेल?... टवकारटवलटसतकाराांनी 
आपले काम कोणत्याही तऱ्हेने चाांगले केले नाही... िरोिरच त्याांच्या टठकाणी महाकवीचे नािक भार्षाांतर 
करण्यास आवश्यक ती नैसर्वगक प्रवृत्ती नाही व म्हणून त्याांनी पुन्हा असल्या फां दात पिू नये.’ 

 
वागळे याांनी तर याहूनही कठोर आटण टनदुय भार्षा वापरली आहे. या भार्षाांतराटवर्षयी त्याांनी ‘लजे्जची गोष्ट’, 

‘औद्धत्य’, ‘अनथोत्पादक’, ‘जाणनूबजूुन फसवणूक’, ‘अप्रशस्त’, ‘अप्रयोजक’ इत्याटद टवशरे्षणे वापरली आहेत. 
याच्याही पुढे जाऊन ते म्हणतात : ‘शके्स्पीअरदेशीय आचारटवचाराांमध्ये एतदे्दशीय आचारटवचाराांची जागोजाग 
भेसळ करून मूळ जगटद्वख्यात कृतीला आगरकराांनी टछन्नटभन्न करून िाकले... ते पाहून टबचाऱ्या शके्स्पीअरचा 
आत्मा प्रकोपाने लाल झाला असावा, व त्या कटवटशरोमणीला समांधरूपाने पुनः या भतूलावर सांचार करणे जर शक्य 
असते तर तो येऊन, आपल्या टप्रय अपत्याच्या िुनाचा सूि घेण्यास आपल्या पुत्ास न साांगता स्वतःच वायुवगेाने 
जाऊन ‘केसरी’काराांची गचाांिी धरता, यात सांशय नाही... टशव! टशव! असले हे भार्षाांतरच न होते तर बरे होते.. 
टवद्यार्थ्यांना या भार्षाांतरापासून कािीएवढाही फायदा न होता, उलि ते भार्षाांतर टनमिूपणे ग्रहण करतील तर त्याांचा 
फारच मोठा तोिा होणार आहे.’ 

 
आगरकराांसारख्या सरळ, साटत्त्वक वृत्तीच्या व्यक्तीवर केलेले वरील िीकाप्रहार आटण हेत्वारोप वाचून 

वाचकाांना िेद होईल याटवर्षयी शांका नाही. हा हल्ला आगरकराांवर झाला तेव्हा ते आपल्या सामाटजक आटण वाङ्
मयीन कारकीदीचा आरांभ करीत होते. त्याांचे थोरपण अजून प्रस्थाटपत व्हायचे होते, आटण म्हणून या िीकाकाराांच्या 
लेिणीतून वरील अन्याय्य आटण अनुदार शब्द बाहेर पिले असे आपण समजू या. पुढे मागे आपण टलटहलेल्या या 
लेिाांबद्दल त्याांना िेद झाला असावा अशी आशा करण्यास हरकत नाही असे वािते. 

 
आपले भार्षाांतर अनेक दोर्षाांनी युक्त झाले आहे अशी कबुली देताना आगरकराांनी िीकाकाराांना एक 

अप्रत्यक्ष आव्हान टदले होते. ते म्हणाले होते, ‘ज्याांना यासांबांधाने या पुस्तकाचे टनःपक्षपाती गुणदोर्षटववचेन करायचे 
असेल त्याांनी “जाव े त्याच्या वांशा तेव्हा कळे” ही गोष्ट लक्षात ठेवनू शके्स्पीअरच्या या ककवा दुसऱ्या एिाद्या 
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नािकातील कठीणशा पाना दोन पानाांचे भार्षाांतर करून पाहाव ेव ते करताना टकती अिचणी येतात याचा प्रत्यक्ष 
अनुभव घेऊन मग माझ्या पुस्तकास जो दोर्ष देणे असेल तो द्यावा, इतकेच माझे साांगणे आहे’ [सांदभ ु पहा - २ 

टवकारटवलटसत – प्रस्तावना]. हे आव्हान गेल्या शांभर वर्षात टकती िीकाकाराांनी स्वीकारले हे पाटहल्यास आपल्या पदरी 
टनराशाच येते. 
 
वाक्यमीमासंा आणि वाक्याचें पृथक्करि 
 

वाक्यमीमासंा आणि वाक्याचें पृथक्करि (१८८८) हे आगरकराांचे टतसरे प्रकाटशत पुस्तक. त्याचा टवर्षय आहे 
वाक्याथुटवचार आटण वाक्यपृथक्करण. हा टवर्षय त्याकाळी मराठी व्याकरणाला बहुशः अपटरटचत. त्याचा टवचार 
मराठीत त्यापूवी जवळपास मुळीच आला नव्हता असे म्हिले तरी चालेल. आगरकराांच्या पूवीचे व्याकरणकार 
म्हणजे दादोबा पाांिुरांग, कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकर आटण कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले. या टतघाांपैकी फक्त गोिबोल्याांच्या 
मराठी भाषेचे नवीन व्याकरि (१८६७) या पुस्तकात उभयान्वयी अव्यये आटण सांयुक्त वाक्ये याांच्या टववचेनाच्या 
सांदभात या टवर्षयाचा थोिा उल्लेि आला होता. परांतु तो अटतशय त्ोिक असल्यामुळे त्याकिे स्वतांत् टवर्षय म्हणनू 
कोणाचे लक्ष गेलेले टदसत नाही. आता हे िरे आहे की रेव्हरांि गणपतराव नवलकर याांनी The Analysis and 
Synthesis of Marathi Sentences (१८६८) या आपल्या ग्रांथात या टवर्षयाचे टवस्तृत टववचेन केले असल्याचे प्रा. 
कृ. श्री. अजुुनवािकर टलटहतात. [कृ. श्री. अजुुनवािकर, ‘मराठी व्याकरणाची वािचाल’, भारतीय इणतहास आणि संस्कृती, पृ. २०१, २०४.] 
पण या पुस्तकाकिे मराठी अभ्यासकाांचे लक्ष गेले नसाव े असे टदसते. टनदान आगरकराांना हे पुस्तक माहीतही 
नसाव.े कारण या टवर्षयाांत पूवी झालेल्या कामाचा टनदेश करताना ते फक्त दादोबा, टचपळूणकर आटण गोिबोले 
याांचाच उल्लिे करतात, आटण ‘मराठी व्याकरणाच्या टववटक्षत शािेटवर्षयी असा टवस्तृत टवचार प्रथमच होत 
असल्यामुळे’ असे स्वतःच्या प्रयत्नाचे वणुन करतात. त्यामुळे हा टवर्षय मराठीत प्रटवष्ट करण्याचे श्रये 
आगरकराांकिेच जाते असे म्हणणे वावगे होणार नाही. 

 
आगरकराांनी ऋण मान्य केले आहे इांग्रजी व्याकरणकाराांचे, आटण टवशरे्षतः बेन याचे. बेनने इांग्रजी 

वाक्याांच्या पृथक्करणाची जी व्यवस्था बसटवली टतच्या धतीवर, त्याने वापरलेल्या तत्त्वाांच्या आधाराने, त्याांनी मराठी 
वाक्य पृथक्करणाचे टववचेन केले आहे. हे काम सोपे नव्हते. एक नवीन व्यवस्था मराठी भारे्षला लावण्याच्या प्रयत्नात 
अनेक अिचणी होत्या. इांग्रजी व मराठी या भार्षाांमध्ये अनेक महत्त्वाचे भेद असल्यामुळे इांग्रजीतील तांत् मराठीला 
जसेच्या तसे लावणे अशक्य होते. परांतु आगरकराांनी या सबांध टवर्षयाची उभारणी मुळापासून अटतशय सावधपणे व 
कौशल्याने केली आहे, आटण त्यामुळे त्याांचे टववचेन उत्तरकालीन वैयाकरणाांना मोठ्या प्रमाणात मान्य झाले. उदा. 
शास्त्रीय मराठी व्याकरि या ग्रांथाचे कते मोरो केशव दामले याांनी आगरकराांच्या कायाची मुक्तकां ठाने प्रशांसा केली 
आहे. ते म्हणतात, ‘त्याांनी (आगरकराांनी) या पुस्तकात या टवर्षयाचा शास्त्रीय रीत्या फारच उत्तम ऊहापोह केला 
आहे यात सांशय नाही. तेव्हा हा टवर्षय मराठी भारे्षच्या पटरचयाचा करून देण्याचे बहुतेक सव ु श्रेय त्याांसच टदले 
पाटहजे हे उघि आहे... परांतु मराठी भारे्षची वाक्यरचना काही टवलक्षण पिल्यामुळे हा अलां कार मराठी भारे्षस 
चढटवताना टवशरे्ष कुशलतेची जरूर होती आटण या कामी आगरकराांनी आपल्याकिून होईल टततकी दक्षता ठेवनू 
आपले काम बरेच समाधानकारक रीतीने पार पािले आहे असे म्हणण्यास हरकत टदसत नाही.’ [शास्त्रीय मराठी 
व्याकरि, सांपादक कृ. श्री. अजुुनवािकर (पुणे, १९७०), पृ. ७०६.] 

 
वाक्यमीमाांसेची व्याख्या आगरकर थोिक्यात ‘वाक्याच्या अथाचे व्याकरण’ अशी करतात. व्याकरण भारे्षचा 

शास्ब्दक अांगाने टवचार करते, तर वाक्यमीमाांसा आर्वथक म्हणजे अथाच्या अांगाने. शब्दाांच्या टवटवध जाती, आटण 
शब्दाांच्या जुळणीने होणारी रचना (ककवा टवन्यास) याांचा टवचार प्रामुख्याने व्याकरणात येतो. वाक्यमीमाांसा हा टवर्षय 
व्याकरण व तकुशास्त्र या दोन शास्त्राांच्या सांयोगाने टनमाण झाला आहे. तकुशास्त्रही एका अथाने भारे्षचाच अभ्यास 
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करते, पण ते भारे्षचा अथानुरोधाने टवचार करते. भारे्षला अथु असतो. टजला अथु नाही अशी भार्षा असूच शकत 
नाही. भार्षा वाक्याांची बनलेली असते. वाक्याांचा अथु काय असतो? या प्रश्नाचे सामान्य स्थूल उत्तर द्यायचे झाल्यास 
टवधान, प्रश्न ककवा आज्ञा असे देता येईल. म्हणजे वाक्य टवधानाथी असते, प्रश्नाथी असते, ककवा आज्ञाथी असते. 
याांपकैी मूलभतू वाक्याथु म्हणजे टवधान; कारण प्रश्नाचे उत्तर टवधानानेच द्याव ेलागते, आटण तसेच आजे्ञला भारे्षत 
उत्तर द्यायचे झाल्यास तेही टवधानानेच द्याव े लागेल. म्हणून वाक्याथुटवचारात टवधानटवचार प्रधान आहे. आता 
टवधानाचे मुख्य घिक कोणते? कोणत्याही टवधानाथी वाक्यात कशातरी सांबांधाने काहीतरी साांटगतलेले असते. 
ज्याच्याटवर्षयी काही साांटगतले असते त्याला उदे्दश्य म्हणतात, व त्याच्याटवर्षयी जे साांटगतले असते त्याला टवधेय 
म्हणतात. याप्रमाणे कोणत्याही वाक्याचे टवभाजन उदे्दश्य व टवधेय या दोन घिकाांत करता येते. 

 
आता तकुशास्त्राचे हे टवभाजन व्याकरणामध्ये प्रटवष्ट करून वाक्यपृथक्करण हा टवर्षय टनमाण झाला आहे. 

वाक्यपृथक्करणात प्रथम वाक्याचे टवभाजन उदे्दश्य व टवधेय या दोन घिकाांमध्ये केले जाते, आटण नांतर त्या घिकाांचे 
आणिी टवभाजन करून उदे्दश्य व उदे्दश्यटवस्तार, तसेच टवधेय व टवधेयटवस्तार असे टवघिन करून, वाक्यातील 
प्रत्येक शब्दाचे वाक्यातील काय ुककवा वाक्याच्या अथाला उपदान काय आहे ते साांटगतले जाते. 

 
वाक्याचे उदे्दश्य आटण टवधेय हा भेद मराठी वाक्यास लाग ू करण्याच्या मागात अनेक अिचणींना 

आगरकराांना तोंि द्याव ेलागले. पटहली अिचण आली ती एकशब्दी वाक्याांची. उदा. ‘उजािले’, ‘साांजावले’ या 
वाक्यात एकच शब्द असल्यामुळे त्याचे उदे्दश्य कोणते व टवधेय कोणते हा प्रश्न उपस्स्थत झाला. या वाक्याांना 
उदे्दश्य-टवधेय हा भेद लाग ूपित नाही असे म्हणाव ेतर वाक्यमीमाांसेच्या मूलभतू टनयमास बाध येतो. या प्रश्नाची 
बरीच टवस्तृत चचा आगरकराांनी केली आहे. ते म्हणतात की ‘उजािले’ हे एक वाक्य आहे, तो केवळ एक शब्द नव्हे 
हे तर टनःसांशय. वाक्य आटण शब्द यात स्पष्ट भेद आहे. वाक्यात टवधान केलेले असते आटण म्हणून ते िरे ककवा 
िोिे असते. शब्द टकतीही अथुपूण ुअसला तरी तो टवधान व्यक्त करू शकत नाही, आटण तो िरा ककवा िोिा असू 
शकत नाही. ‘उजािले’ हे एक सबांध वाक्य आहे. त्याने सत्य ककवा असत्य टवधान केलेले असते हे उघि आहे. 
त्यामुळे या वाक्यात उदे्दश्य आटण टवधेय हा भेद करणे भाग आहे. अशी टक्रयापदे अकतुृक आहेत असे कृष्ट्णशास्त्री 
टचपळूणकर म्हणतात, तर अन्य वैयाकरण त्याांना ‘भावकतुृक’ टक्रयापदे हे नाव देतात. त्याांच्या मते ‘उजािले’ या 
शब्दातच ‘उजािणे’ या भावाचा अांतभाव होतो, तेव्हा तो भाव टनराळा कल्पून त्याची कतुृपदी योजना करावी, आटण 
‘उजािणे उजािले’ अशी त्या वाक्याची फोि करावी. या दोन मताांपकैी आगरकर भावकतुृवादी मतास स्वीकाय ु
मानतात. ते म्हणतात की ‘उजािणे उजािले’ अशा वाक्याांतील टद्वरुक्ती हास्यास्पद िरी, पण ती न केली तर 
वाक्य व शब्द याांतील भेद टवसरल्यासारिे होईल. इांस्ग्लशमध्येही ही अिचण काही वाक्याांसांबांधाने काांहीशा वगेळ्या 
प्रकाराने उद्भवते. ‘It dawned’ ककवा ‘It rains’ या वाक्यातील ‘it’ हे सवुनाम कोणत्या नामाच्या जागी घातले आहे 
या प्रश्नाला उत्तर देणे कठीण आहे. परांतु कतुृस्थानी कोणता तरी शब्द पाटहजे म्हणून ‘it’ची योजना करण्याचा 
प्रघात त्या भारे्षत पिला असला पाटहजे हे उघि आहे. 

 
ही एक अिचण झाली. पण दुसरी अिचण टहच्याहून िूपच त्ासदायक आहे. ती म्हणजे वाक्याांचे उदे्दश्य 

कसे ठरवायचे ही. उदे्दश्य म्हणजे वाक्यात ज्याटवर्षयी टवधान केले असते ती गोष्ट हे आपण पाटहलेच आहे. आता 
इांस्ग्लशमध्ये उदे्दश्याला ‘subject’ म्हणतात. परांतु ‘subject’ हा शब्द द्वव्यथी आहे. त्याचा एक अथु टवधानाचे उदे्दश्य 
हा जसा आहे तसा दुसरा अथु टक्रयापदाचा ‘कता’ ककवा ज्याला मोरो केशव दामले ‘धातुरूपेश’ हे नाव देतात तो. 
धातुरूपेश म्हणजे असा शब्द की ज्याच्या अनुसार टक्रयापदाचे रूप ठरते. इांस्ग्लशभारे्षची रीत अशी आहे की जो शब्द 
उदे्दश्य या अथाने subject असतो तोच शब्द धातुरूपेश या अथानेही subject असतो. उदा. ‘Rama Kills Ravana’ 
ककवा ‘Rama killed Ravana’. या वाक्यात ‘Rama’ हा शब्द धातुरूपेश आहे, म्हणजे टक्रयापदे त्या शब्दाला 
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अनुसरतात, आटण तसेच ही टवधाने Rama टवर्षयी आहेत हेही स्पष्ट आहे. परांतु मराठीची वाक्यरचना या बाबतीत 
बरीच वगेळी आहे. ‘राम रावणाला मारतो’ या वाक्यात ‘राम’ हा शब्द धातुरूपेश आहे आटण टवधानाचे उदे्दशही आहे; 
परांतु ‘Rama killed Ravana’ या भतूकाळी वाक्याचे मराठी भार्षाांतर ‘रामाने रावणाला मारले’ ककवा ‘रामाने रावण 
मारला’ असे कराव ेलागते. याांपकैी दुसऱ्या वाक्यात धातुरूपेश ‘रावण’ हा शब्द आहे; पण म्हणून त्याचे उदे्दश्यही 
‘रावण’ आहे हे म्हणणे बरोबर होणार नाही. ‘राम रावणाला मारतो’ या वाक्याचे उदे्दश्य जर ‘राम’ असेल, तर त्या 
वाक्याचा भतूकाळ झाल्याबरोबर त्याचे उदे्दश्य वगेळेच होण्याचे कारण काय? ‘रामाने रावणाला मारले’ ह्या वाक्यात 
तर टक्रयापद ‘राम’ ककवा ‘रावण’ याांपकैी कशालाच अनुसरत नाही, ते नपुांसककलगी एकवचनी आहे. वगेळ्या 
शब्दात साांगायचे तर मराठीत सकमुक टक्रयापदाांचा भतूकाळ, काही तुरळक अपवाद सोिले तर, कतुटरप्रयोगात न 
होता कमुटण ककवा भाव ेप्रयोगात होतो. ‘रामाने रावण मारला’ या वाक्यात ‘रामाने’ हा कता तृतीयाांत आहे आटण 
‘रावण’ हे कमु प्रथमात आहे, आटण त्याचे टक्रयापद कमानुसारी आहे, म्हणून त्याचा प्रयोग कमुटण आहे असे म्हिले 
जाते. ‘रामाने रावणाला मारले’ या वाक्यात टक्रयापद कतु्नुगामी नाही आटण कमानुगामीही नाही. ते स्वतांत्पणे 
नपुांसककलगी एकवचनी आहे, आटण म्हणून ते वाक्य भाव ेप्रयोगात आहे असे म्हणतात. परांतु यामुळे वाक्याांची उदे्दश्ये 
कोणती हे ठरटवण्याच्या कामी अिचण टनमाण होते. इांस्ग्लश व सांस्कृत भार्षाांत उदे्दश्य प्रथमेत असते, आटण तोच 
शब्द धातुरूपेशही असतो. त्यानुसार व्यवस्था करायची झाल्यास मराठीतील सकमुक भतूकाळी वाक्याांचे उदे्दश्य कमु 
असते असे तरी म्हणाव े लागेल, ककवा त्या वाक्याांना उदे्दश्यच नसते असे म्हणाव े लागेल. पण हे दोन्ही पयाय 
स्वीकरणीय नाहीत हे उघि आहे. 

 
या अिचणीतून माग ु काढण्यासाठी आगरकराांनी ‘वाक्याटवर्षयी टवशरे्ष टवचार’ या प्रकरणात या सबांध 

टवर्षयाचा सटवस्तर आटण बारकाईने टवचार केला आहे. ते म्हणतात : ‘तेव्हा “वाक्यात ज्या वस्तूटवर्षयी टवधान 
केलेले असते ती प्रथमात असून टवधेय तदनुर्षांगी असते” हा जो सांस्कृत व इांग्रजी वाक्यमीमाांसेचा आद्य टनयम, तो 
सव ुमराठी वाक्याांस लाग ूकरता येत नाही... वाक्यमीमाांसेचा मुख्य टनयम असा आहे की ज्या वस्तुटवर्षयी टवधान 
असेल ती ‘उदे्दश्य’ होय. ‘उदे्दश्या’ची टवभक्ती अमुकच असली पाटहजे असा आग्रह वाक्यमीमाांसक धरू शकत नाही. 
इांग्रजी व सांस्कृत वाक्यात ‘उदे्दश्य’ नेहमी प्रथमा टवभक्तीत असते हे ठीक आहे. पण एिाद्या भारे्षत ती सोय नसली 
म्हणून भलताच शब्द प्रथमा टवभक्तीत आहे एवढ्यासाठीच वाक्यातील टवधेयटक्रयापदाचे ‘उदे्दश्य’ करावयाचा की 
काय?... तर असे काही उपयोगी नाही; वाक्याच्या अथावरून ज्या शब्दाटवर्षयी टवधान केले आहे असे स्पष्ट टनघत 
असेल, त्याची टवभक्ती कोणतीही असली तरी त्याला ‘उदे्दश्य’ केले पाटहजे. असे न केले... तर... वाक्यमीमाांसा 
म्हणजे वाक्याच्या अथाचे व्याकरण ही जी वाक्यमीमाांसेची व्याख्या टतला हरताळ लावावा लागेल’ [सांदभ ु पहा - ३ 

वाक्यमीमाांसा, उपोद्वघात – वाक्याटवर्षयीं सामान्य टवचार]. 
 
परांतु मराठीत उदे्दश्य प्रथमेप्रमाणेच तृतीया टवभक्तीतही असू शकते हे मान्य केले की चतुथीही तोच हक्क 

माग ू लागते. ‘माझ्याने काम करवते’ ककवा ‘मला काम करवते’ या दोन वाक्याांत टजतका तृतीयेचा टततकाच 
चतुथीचाही प्रयोग प्रशस्त आहे. तेव्हा ‘माझ्याने’ हा शब्द व्याकरणात ‘कता’ मानला तर ‘मला’ का मानू नये? आटण 
वाक्यमीमाांसेत ‘माझ्याने’ उदे्दश्य मानले तर ‘मला’ही ते मानण्यास काय हरकत आहे? असा प्रश्न उपस्स्थत होईल. 
यावर आगरकर म्हणतात : ‘सांस्कृतात व इांग्रजीत प्रथमेने जी काये होतात ती मराठीत कधी कधी तृतीयेने व 
चतुथीने होतात, म्हणून मराठी व्याकरणकाराांनी काही प्रयोगाांत तृतीयाांत व चतुर्थ्यंत शब्दाांस कते मानले आहेत. हे 
त्याांचे करणे स्थूलमानाने वाक्याथास धरून होते; व वाक्यपृथक्करणही ज्याअथी वाक्याथावरच अवलां बून आहे, 
त्याअथी त्यात टवशरे्षसा गोंधळ होत नसल्यास व्याकरणकाराांनी घातलेल्या सीमेचे उल्लांघन का कराव े हे समजत 
नाही... वाक्यपृथक्करण रूढ व्याकरणास धरून चालले पाटहजे व चालेल टततके बरे... या दृष्टीने टवचार करता 
प्रथमा, तृतीया व चतुथी या टवभक्तीटशवाय इतर टवभक्ती उदे्दश्यस्थानी फार वळे येऊ घ्याव्या लागतील असे वाित 
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नाही... यासाठी पुढील वाक्यपृथक्करणात प्रस्तुत व्याकरणास धरून प्रथमा, तृतीया ककवा क्वटचत् स्थळी चतुथी या 
टवभक्तींहून इतर टवभक्तींत असलेले शब्द बहुशः टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकाांसारिे मानले आहेत असे टदसून येईल’ 
[सांदभ ुपहा - ३ वाक्यमीमाांसा, भाग पटहला – वाक्याटवर्षयीं टवशरे्ष टवचार]. 

 
वाक्यपृथक्करणातील या प्राथटमक अिचणी याप्रमाणे दूर केल्यानांतर आगरकर पुढील टववचेनाकिे वळले. 

वाक्याांचे शुद्ध, टमश्र आटण सांयुक्त हे प्रकार; शुद्ध वाक्यातील उदे्दश्य व टवधेय याांचा टवस्तार करणारे शब्द; टमश्र 
वाक्याांचे नामवाक्य, टवशरे्षणवाक्य व टक्रयाटवशरे्षणवाक्य हे उपप्रकार, आटण सांयुक्त वाक्याांचे समानाटधकरण व 
व्यटधकरण हे उपप्रकार, इत्याटद भेद स्पष्ट केले आहेत. एवढेच नव्हे तर या सवु वाक्याांची पृथक्करणे करावयाची हे 
टवपुल उदाहरणाांच्या साह्याने दािटवले आहे. शवेिी अभ्यासाकटरता वाक्येही टदली आहेत. 

 
आगरकराांचे पुस्तक प्रटसद्ध होऊन आज जवळ जवळ शांभर वर्ष ेलोिली आहेत. या काळात ज्ञानाच्या सवुच 

शािाांत पािात्य जगतात टवलक्षण वाढ झाली आहे. जुन्या शास्त्राांत क्राांटतकारक बद्दल घिून आले आहेत, आटण 
काही पूणुपणे नवीन शासे्त्रही टनमाण झाली आहेत. हा प्रकार भारे्षच्या अभ्यासातही घिून आला असून त्यात प्रचांि 
उलथापालथ झाली आहे. भारे्षचा शास्त्रीय अभ्यास करणारे भार्षाटवज्ञान (Linguistics) नावाचे एक बहुशः नवचे 
शास्त्र टनमाण झाले असून त्यात स्वनटवचार (Phonology), रूपटवचार (Morphology), टवन्यासटवचार (Syntax), 
आटण अथुमीमाांसा (Semantics) या शािाांतून कसून अभ्यास होत आहे. सांशोधनाचे अनेक सांप्रदाय टनमाण झाले 
असून त्याांच्या प्रवतुकाांमध्ये आटण अनुयायाांमध्ये वरील टवर्षयाांच्या मयादा आटण त्याांचे परस्परसांबांध याटवर्षयी पूणु 
एकवाक्यता नाहीं. भार्षाटवज्ञानात प्रचटलत झालेल्या नवीन पटरभारे्षमध्ये जुना ‘व्याकरण’ (grammar) हा शब्द 
अजूनही वापरला जातो, परांतु त्याच्या नेमक्या उपयोगाटवर्षयी मतभेद आहेत. काही भार्षावैज्ञाटनक तो शब्द इतक्या 
व्यापक अथाने वापरतात की त्याांच्या मतानुसार वरील सव ुशािाांचा अांतभाव व्याकरणात होतो. परांतु सामान्यपणे हा 
शब्द बऱ्याच सांकुटचत अथाने वापरण्यात येतो. या सांकुटचत अथी व्यकरण म्हणजे टवन्यासटवचार (syntax); त्यात 
स्वनटवचार तर येत नाहीच, पण अथुटवचारही येत नाही. 

 
पािात्य जगतात होत असलेल्या ह्या उलथापालथीचे पिसाद मराठीतही उमिू लागले असून नवीन 

भार्षावैज्ञाटनक दृटष्टकोणातून टलटहलेली व्याकरणाची पुस्तके प्रकाटशत होऊ लागली आहेत. या नवीन होणाऱ्या 
ग्रांथरचनेत इांग्रजी व्याकरणाच्या धतीवर मराठी व्याकरण टलटहण्याच्या आपल्या प्रवृतीटवर्षयी िीकात्मक टलिाणही 
प्रटसद्ध होत आहे. अशा टलिाणात घेतल्या गेलेल्या आके्षपाांपैकी एक आके्षप प्रा. कृ. श्री. अजुुनवािकर याांनी घेतला 
आहे. अजुुनवािकराांचा वाक्यपृथक्करणाला मूलतःच टवरोध असून हा टवरोध त्याांनी अनेक लेिाांतून माांिला माहे. या 
आके्षपाचा थोिा टवचार येथे करणे योग्य होईल असे वािते. 

 
‘मराठी व्याकरणाची वािचाल’ या आपल्या लेिात प्रा. अजुुनवािकर टलटहतात : ‘उदे्दश्यटवधेयात्मक 

वाक्यपृथक्करण हा टवर्षय मूळ तकुशास्त्रातला, आटण टजचा नमुना आगरकराांसमोर होता त्या इांग्रजी भारे्षतल्या 
वाक्याांची ठेवण वगेळी. यामुळे तो मराठी वाक्याांना बसता करण्यासाठी आगरकराांना पुष्ट्कळच ििपि लिपि 
करावी लागली आहे... इतका अट्टहास करून हा टवर्षय व्याकरणात घुसवनू लाभ काय?... आगरकराांचे आटण 
त्याांना या बाबतीत अनुसरणाऱ्या मराठी वैयाकरणाांचे श्रम वाया गेले आहेत’. [टकत्ता, प.ृ २०४-५.] याच लेिात ते 
वाक्यपृथक्करणाची गणना ‘व्याकरणाशी सांबांध नसलेले टवर्षय’ या सदरात करतात. ‘मराठी व्याकरणाची बाांटधलकी’ 
या लेिातही त्याांनी वाक्यपृथक्करणावर हाच आके्षप घेतला आहे. त्या लेिात ते म्हणतात: ‘उदे्दश्यटवधेयात्मक 
वाक्यपृथक्करण हा टवर्षय तकुशास्त्राचा... वस्तुस्स्थती अशी आहे की वाक्याकिां पाहण्याची तकुशास्त्राची दृष्टी वगेळी, 
व्याकरणाची वगेळी, तकुशास्त्र वाक्याकिां पाहतां एक टवधान म्हणून आटण यथाथु ज्ञानाचां एक साधन म्हणून. 



 
अनुक्रमणिका 

व्याकरण त्याकिां पाहतां आख्यात आटण त्याच्याशी अस्न्वत पदां याांचा समुदाय म्हणून. अशा स्स्थतीत एका शास्त्रातली 
व्यवस्था बरी टदसते म्हणून दुसऱ्या शास्त्रात आणून कशी चालेल?’ [साटहत्यकचतन, १९८३, पृ. १०६.] 

 
अजुुनवािकराांच्या मताने वाक्यपृथक्करण हा टवर्षय व्याकरणाचा भाग तर नाहीच, पण तो व्याकरणाशी 

सवुथा असांबद्धही आहे. पण या मताच्या पुष्ट्ट्यथु अजुुनवािकर काय कारणे देतात? माझ्या समजुतीप्रमाणे वरील 
लेिाांत त्याांनी एकमेव कारण टदलेले आहे, आटण ते म्हणजे वाक्यपृथक्करण हा टवर्षय मूळचा तकुशास्त्रातला, 
व्याकरणातला नव्हे, आटण त्याचा प्रवशे इांस्ग्लश व्याकरणात झालेला आपण पाटहला म्हणून आपणही तो मराठीत 
आणला. परांतु हे कारण पिण्यासारिे नाही. एिादा टवर्षय मुळात एका शास्त्रातला असला म्हणून तो अन्य 
कुठल्याही शास्त्रात प्रटवष्ट होऊ शकत नाही असे म्हणणे अनथुकारी होईल. टवशरे्षतः टजथे दोन शास्त्राांचा 
अभ्यासटवर्षय एकच-भार्षा हा-आहे अशा तकुशास्त्र व व्याकरण या शास्त्राांमध्ये देवाणघेवाण होणे अपटरहाय ु आहे, 
एवढेच नव्हे तर ते परस्पराांना उपकारक होणेही अटतशय सांभाव्य आहे. अनेक शासे्त्र दोन ककवा अटधक शास्त्राांच्या 
सीमाप्रदेशातील असतात. भारे्षचा अभ्यास करणारी तर अनेक शासे्त्र आहेत : व्याकरण, तकुशास्त्र, अथुमीमाांसा 
(semantics), तत्त्वज्ञान, काव्यशास्त्र, मानसशास्त्र, इ. एकाच टवर्षयाशी सांबद्ध असणारी दोन शासे्त्र त्या टवर्षयाचा 
टभन्न अांगानी, टभन्न दृटष्टकोणातून अभ्यास करणार, आटण त्यामुळे त्या अभ्यासाांतून त्या टवर्षयाची अनेकटवध दशनेु 
घिणार हे उघि आहे. 

 
वर भार्षाटवज्ञान हे एक नवचे शास्त्र टनमाण झाले असून त्याच्या स्वनटवचार, रूपटवचार, टवन्यासटवचार 

आटण अथुटवचार ह्या शािा आहेत असे म्हिले आहे. त्या प्रत्येक शािेचा अभ्यास स्वतांत्पणे इतर शास्त्राांची लुिबिू 
होऊ न देता आला पाटहजे यावर त्या त्या शािाांच्या अभ्यासकाांचा किाक्ष असतो. टवशरे्षतः टवन्यास आटण 
अथुमीमाांसा ह्या शािा अगदी वगेळ्या ठेवाव्यात, त्याांची गल्लत होऊ देता उपयोगाचे नाही असे ते मानतात. अनेक 
भार्षावैज्ञाटनक तर व्याकरण म्हणजे टवन्यासटवचार असेच मानतात आटण टवन्यासाच्या अभ्यासात अथुटवचार 
किाक्षाने दूर ठेवला पाटहजे असा आग्रह ते धरतात. उदा. प्रटसद्ध भार्षावैज्ञाटनक ब्लूमफील्ि आटण त्याचे अनुयायी 
याांची व्याकरणाटवर्षयीची दृष्टी हीच होती. आटण अजुुनवािकरही त्याच सांप्रदायाचे असावते असे टदसते. 
वाक्यमीमाांसा म्हणजे वाक्याांच्या अथाचा अभ्यास असल्यामुळे तो टवर्षय अथुमीमाांसेचा टवर्षय आहे आटण व्याकरण व 
अथुमीमाांसा हे अगदी स्वतांत्पणे अभ्यासाचे टवर्षय आहेत असे ते मानीत असावते. ते टवर्षय टभन्न आहेत आटण त्याांचा 
अभ्यास शक्यतो स्वतांत्पणे केला पाटहजे हे मान्य करायला हरकत नाही. पण त्या दोन अभ्यासाांची मेलनभमूी 
(meeting-ground) कुठेतरी असली पाटहजे हे लक्षात ठेवणे जरूर आहे. व्याकरण भारे्षचा अभ्यास केवळ 
टवन्यासाच्या, रचनेच्या दृष्टीने करते, त्याचे अथाकिे लक्ष नसते, आटण नसाव,े हे िरे असले तरी भारे्षचे अांटतम 
उटद्दष्ट अथाटभव्यांजन हेच आहे, आटण अथाटभव्यांजन व्याकरटणक सांरचनेशी असांबद्ध आहे असे म्हणता येईल काय? 
व्याकरणदृष्ट्ट्या स्वीकाय ु (acceptable) वाक्यात टनदान एक टक्रयापद आटण एक नाम ककवा नामाथुक शब्द 
असावा लागतो याचे तरी इांटगत हेच आहे ना की ज्यात हे दोन घिक नाहीत अशा शब्दमाटलकेने कसलाही पूणु 
टवचार (टवधान, प्रश्न, आज्ञा, इ.) व्यक्त होत नाही? शवेिी टवन्यासशास्त्रीय टवचार आटण अथुमीमाांसीय टवचार 
याांचा साांधा जुळवावा लागेलच. अलीकिील काळातील एक प्रटसद्ध उदाहरण द्यायचे तर चॉम्स्की या सध्याच्या 
भार्षावैज्ञाटनकाांपैकी एका अग्रगण्य भार्षावैज्ञाटनकाचे देता येईल. ब्लूमफील्िीय टवचारसरणीत टशक्षण घेतलेला 
चॉम्स्की आरांभी बरीच वर्ष े केवळ syntax वरच भर देत होता, एवढेच नव्हे तर त्याने त्यात आियुकारक यशही 
टमळटवले होते. पण शवेिी त्यालाही अथाचा टवचार केल्याटशवाय व्याकरणाची उभारणी करता येत नाही असे 
म्हणावचे लागले. त्याच्या Transformational Grammar च्या कल्पनेत अथुटवचार टवन्यासटवचाराइतकाच 
महत्त्वाचा आहे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या पुस्तकात आगरकराांच्या प्रटतभेचा आणिी एक पैलू टदसून येतो. वास्तटवक व्याकरण हा काही त्याांच्या 
अभ्यासाचा प्रमुि टवर्षय नव्हता. परांतु प्रसांगोपात्त ज्या टवर्षयाला त्याांनी हात घातला त्यात त्याांनी काहीतरी टवशरे्ष 
करून दािटवले. मराठी व्याकरणकाराांच्या माटलकेत आगरकराांना मानाचे स्थान टमळाले आहे ते उगाच नव्हे. 
 
णवणवधणवषयसंग्रह 
 

या मूळ ग्रांथातील ‘भारतीय कलाांचे पुराणत्व’ (भाग १ ते ४), ‘व्यापारवृटद्ध’ व ‘शटन’ हे सहा लेि िांि १ व २ 
मध्ये अगोदरच आले असल्यामुळे उरलेले चोवीस लेि या िांिात घेतले आहेत. या सांग्रहाचा उदे्दश आगरकराांनी 
प्रस्तावनेत पुढीलप्रमाणे साांटगतला आहे.’ “सुधारकाांतील टनविक टनबांध” पुस्तकरूपाने छापण्याटवर्षयी 
अनेकाकिून अनेक वळेा सूचना आल्यामुळे... त्याांचा हा पटहला भाग प्रटसद्ध केला आहे. या भागाच्या वाचनामुळे 
कोणाचेही मन दुिावले जाऊ नये म्हणून यात कोणत्याही प्रकारच्या वादग्रस्त टवर्षयाांचा समावशे केला नाही.’ 

 
या सांग्रहातील लेिाांची टवटवधता वाचकाांना चटकत व आनांटदत करते. लेिाांची नुसती शीर्षकेुही 

कुतूहलजनक आहेत. उदा. ‘पेि घेणारा मासा’, ‘शरीरात टफरणाऱ्या सुया’, ‘सशृांग मनुष्ट्ये’, इत्याटद. तसेच ‘सूयाचे 
कवच’, ‘यूरेनस व नेपच्यून’, ‘धूमकेतू’ याांसारिी ग्रहताऱ्याांची टवस्मयजनक व उद्बोधक माटहती, टहमालय, 
नायगारा यासारिे टनसगटुनर्वमत आटण ‘स्वझेचा कालवा’, ‘न्ययूाकु येथील हवते चालणाऱ्या आगगाड्या’ याांसारिे 
मानवटनर्वमत चमत्कारही यात आहेत. ही टवटवधता आगरकराांच्या ज्ञानभाांिाराची समृद्धता आटण वृत्तपत्ासारख्या 
माध्यमातून वाचकाांपयंत ती मनोरांजक रीतीने पोचटवण्याचे त्याांचे सामर्थ्य ु दशटुवते. हे टनबांध वाचताना वाचकाांना 
एकाच वळेेस चौफेर ज्ञान व भरपूर मनोरांजन याांचा दुर्वमळ लाभ होतो. 

 
या सांग्रहातील बरेच लेि टवज्ञानटवर्षयक आहेत. त्याांचा परामश ुपदाथुटवज्ञानशास्त्राचे प्राध्यापक िॉ. प्र. ल. 

िरे याांनी घेतला आहे. तो त्याांच्याच शब्दाांत पुढे देत आहोत. 
 
णवणवधणवषयसंग्रह 
 

‘या पुस्तकात सुधारकात व त्याआधी केसरीत टलटहलेले आपले काही टनबांध आगरकराांनी प्रटसद्ध केले 
आहेत. वैज्ञाटनक दृटष्टकोनाचा अवलां ब करून टववकेाच्या पायावर सामाटजक व राजकीय सुधारणा घिवून 
आणण्यासाठी भारतीय जनतेची तयारी करण्याकरता सुधारकाचा जन्म झाला. आपल्या उन्नतीसाठी ज्ञानोपासना व 
उद्योगशीलता याांचा अवलां ब करणे आवश्यक आहे यावर आगरकराांचा भर होता. 

 
‘उपयुक्त माटहती व मनोरांजन हे हेतू पुढे ठेवनू या सांग्रहातील टनबांधाांची टनवि केलेली आहे असे 

आगरकराांनी आपल्या प्रस्तावनेत म्हिले आहे. पण ही उपयुक्त माटहती टनवितानासुद्धा त्याांनी सामान्यतः 
ज्ञानवधुन करतील अशा, व टवशरे्षतः वैज्ञाटनक शोधाांची ओळि करून देतील अशा, टवर्षयाांवर या टनबांधाांमध्ये भर 
टदलेला टदसतो.’ 

 
‘या सांग्रहातील बरेच लेि सूयुमाटलकेतील ग्रहाटवर्षयी सटवस्तर माटहती (उदाहरणाथु त्याांचे आकार, 

त्याांचे प्रदटक्षणाकाल, त्याांचे चांद्र, त्याांची सूयापासूनची अांतरे, वगैरे) देणारे आहेत.’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘दुर्वबणीतून हे ग्रह व त्याांचे उपग्रह पाहून व त्याांच्या गतीने सूक्ष्मावलोकन करून ही माटहती टमळवलेली 
आहे. यावर त्याांनी जोर टदलेला आहे.’ 

 
‘शनी, गुरू, मांगळ वगैरे आपल्या पृर्थ्वीप्रमाणेच सूयाचे ग्रह आहेत ही माटहती, वैयस्क्तक जीवनावर त्याांचा 

मांगळ ककवा अमांगळ पटरणाम होतो या समजुतींना शास्त्रीय आधार नाही, याचे आकलन होण्याची पटहली पायरी 
आहे. असल्या भ्रामक समजुतींवर आगरकराांनी “शनीदेव ऊफु सािेसातीचा देव” [(आगरकर-वाङ्मय िांि १, सांदभ ुपहा - ३ 
वाक्यमीमाांसा आटण वाक्याांचें पृथक्करण – वाक्यमीमाांसा (टमश्र वाक्य)] या टनबांधात उपरोधपूण ुशलैीने िीका केलेली आहे.’ 

 
‘वैज्ञाटनक सांशोधनपद्धतीचे एक उदाहरण नेपच्यूनवरील लेिाांत आगरकराांनी सोप्या शब्दाांत, जास्त 

िोलात न टशरता, स्थूल मानाने टदलेले आहे. सूयाच्या गुरुत्वाकर्षणुामुळे कोणताही ग्रह त्याभोवती वतुुळाकार 
ककवा लां बवतुुळाकार कके्षत टफरायला हवा. परांतु यूरेनस ग्रहाच्या कके्षचे सूक्ष्म अवलोकन करताना 
िगोलशास्त्रज्ञाांना त्या कके्षत कािेकोरपणे लां ब वतुुळाकार मागापासून थोिेसे टवचलन टदसून आले. गटणत करून हे 
टवचलन हा सूयापासून यूरेनसच्या पलीकिे असलेल्या एिाद्या ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणुाचा पटरणाम असला पाटहजे 
अशी सांकल्पना िगोलशास्त्रज्ञाांनी प्रस्तुत केली. पण १८४६ मध्ये हा ग्रह दुर्वबणीतून प्रथम पाटहल्यानांतरच या 
सांकल्पनेला वैज्ञाटनक सत्य म्हणून शास्त्रज्ञाांकिून मान्यता टमळली. या नवीन ग्रहाला नेपच्यून हे नाव देण्यात आले.’ 

 
‘कोणत्याही समाजाने वैज्ञाटनक दृटष्टकोणाचा अांगीकार करण्यापूवी त्याला टवज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मानवी 

ज्ञानात काय व कशा रीतीने भर पिली आहे याची स्पष्ट कल्पना असायला हवी. त्यानांतरच ज्या काय ु व 
टवचारपद्धतीने टवज्ञानाची प्रगती झाली त्या पद्धतीचा, म्हणजे ओघानेच वैज्ञाटनक दृटष्टकोणाचा, अवलां ब करायला 
अनुकूल अशी मनोभटूमका समाजात तयार होऊ शकते. या सांग्रहातील टनबांध टनविताांना ही गोष्ट प्रामुख्याने 
आगरकराांसमोर होती असे वािते.’ 

 
या सांग्रहातील ‘वाचन’, ‘ज्ञान’, ‘कटव, काव्य, काव्यरटत’, आटण ‘केरो लक्ष्मण छते्’ या टनबांधाांचा परामश ु

आम्ही 'केसरीतील टनविक टनबांध' ह्या पटरच्छेदात अगोदरच घेतला आहे. आता उरलेल्या टनबांधाांकिे वळू. 
 
वैचाटरक टनबांधाांतून आगरकराांच्या लटलतलेिणीला सहसा न टमळणारा वाव या सांग्रहातील अनेक 

टनबांधाांत भरपूर टमळाला आहे. त्यातून साटहस्त्यक आगरकराांचे दशनु घिते. याांतील सुांदर व चमत्कृटतपूण ुस्थळाांची 
वणुने इतकी प्रत्ययकारी उतरली आहेत की आगरकराांनी ती प्रत्यक्ष पाटहली आहेत असे वाचकाांना वािाव,े नव्हे 
त्याबद्दल त्याांची िात्ीच व्हावी. पण एक महाबळेश्वर सोिले तर इतर कोणतेही स्थळ पाहण्याची सांधी त्याांना 
लाभली नव्हती. वृत्तपत्ाांतून अशा टवर्षयाांना टमळणाऱ्या मोजक्या जागेत, नुसत्या वाचनाच्या बळावर, टवटवध 
स्थळाांची शक्य तेवढ्या बारीकसारीक तपटशलासह हुबेहूब वणुने करायची, व तीही रोचक पद्धतीने, हे काम अटतशय 
दुष्ट्कर होते. पण आगरकराांच्या प्रटतभेने ही टकमया केली आहे. 

 
आमच्या देशात अनेक पे्रक्षणीय पवुत, नद्या, टकल्ल,े लेणी आटद सृष्ट व कृटत्म सौंदयुस्थळे असूनही 

परक्याांनी त्याांचा लाभ घ्यावा व आम्ही अटतपटरचयाने त्याांकिे दुलुक्ष कराव े हे आगरकराांना अटतशय शोचनीय 
वािते. त्याांच्या मते या स्थळाांची रमणीय वणुने टवद्यार्थ्याच्या पुस्तकाांत आटण वृत्तपत्ाांत आल्यास त्याांना त्यासांबांधी 
उत्कां ठा वािेल. ते म्हणतात, ‘सुधारकासारख्या स्वल्पमोली व स्वल्पावकाशी पत्ाांत असल्या वस्तूांची सटचत् 
िुलासेवार वणुन देता येणे अशक्य आहे… आम्ही जी येथील टकत्येक वस्तूांची विेीवाकिी वणुने करणार आहो, 



 
अनुक्रमणिका 

त्याांचा सुदाम्याच्या पोह्याांप्रमाणे वाचक आदर करतील, अशी आशा आहे.’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – 
टहमालयवणुन]. 

 
टहमालय, महाबळेश्वर, नायगारा येथील भव्योदात्तता, अद्भतुता, व टनसगाने तेथे सौंदयाची मुक्तहस्ताने 

केलेली उधळण याांची आगरकराांनी केलेली वणुने इतकी प्रभावी आहेत की ती वाचून ती ती स्थळे पाहाण्याचे 
कमालीचे औत्सुक्य वाचकाांत टनमाण होते. 

 
टहमालयाचे वणुन करताांना सृष्टीतील भव्य वस्तूांच्या अवलोकनाने ककवा त्याांचे वणुन वाचण्याने मनोवृत्तींवर 

फार उत्कृष्ट पटरणाम होतात, असे साांगनू याबाबतीत भारताला लाभलेल्या भाग्याचा आगरकर गौरवपूवुक व 
अटभमानपूवुक उल्लेि करतात. टहमालयाच्या वणुनात आढळणारा त्याांच्या कल्पनाशक्तीचा टवलास मोठा रमणीय 
आहे. ते म्हणतात, ‘टहमालय हा एक पवुत नाही. तो दोन पवुताांच्या राांगाांनी झालेला प्रचांि टगटरद्रोण आहे! टवमानाांत 
बसून फार उांच गेल्यावर, त्याकिे िाली वाकून पाटहल्यास तो केळीच्या पानाच्या अफाि दुिाकी द्रोणाप्रमाणे 
टदसेल!’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – टहमालयवणुन]. 

 
पृर्थ्वीवरील कोणत्याही शलैटशिराांच्या उांचीला मागे िाकणारी, समुद्रपृष्ठभागापासून अनुक्रमे २९,००० व 

२८,००० फुिाहून अटधक उांच असलेली, गौरीशांकर व काांचनगांगा ही टशिरे नेहमी बफाच्छाटदत असतात. 
आगरकर म्हणतात की ती पाहून कोणी अशी शांका घेईल की, इतक्या उांचीवर एवढा टवस्तार बफाने झाांकण्यासारिे 
पाणी तरी कोठून येते? [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – टहमालयवणुन]. या शांकेचे उत्तर देताांना आगरकराांनी 
पाऊस पिण्याच्या प्रटक्रयेच्या वणुनात चेतनान्योक्ती, उत्पे्रक्षा, उपमा आटद अलां काराांचा मोठा थाि उिवनू टदला 
आहे. तो मुळातूनच वाचायला हवा. पण त्याचा सांके्षप करायचा झाल्यास तो काहीसा असा होईल. 

 
आपल्या सहस्त्ररश्मींनी टनत्य प्रकाशनू बांगालच्या उपसागरातील पाण्याची वाफ करणारा भगवान 

सूयुनारायण; या उपसागरापासून टहमालयापयंत उच्च प्रदेशात भिकणारी ती वाफ, त्या वाफेची वैशािानांतर दटक्षण 
धु्रवाकिून वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्याशी गाठ पिून टतचे सजल जलदाांत होणारे रूपाांतर; बांगाल प्राांतावर 
पजुन्यवृष्टी करीत टहमालयाच्या दटक्षण कभतीवर धिका देणारे हे जलद, या कभतीतून सुिण्यासाठी त्याांची चाललेली 
अिांि धावाधाव; द्रोण्युदराने त्याांना टनसिून जाण्यास टदलेली वाि; पण लगेच दुसऱ्या प्रचांि कभतीचा अनुल्लांघ्य 
अिथळा पाहून सांतापून मत्तमतांगजाप्रमाणे त्याांनी त्या कभतीला टदलेल्या िकरा; आटण टतच्यापढेु हतबल झाल्याने 
पराभवामुळे त्याच्या िोळ्याांतून वाहणाऱ्या अश्रुधारा म्हणजेच टशिराांना बफाच्छाटदत करणारा हा जलसांचय. 

 
टनसगसुौंदयाने टवनिलेले महाबळेश्वर आगरकराांनी प्रत्यक्ष पाटहले होते. परांतु टहमालयाच्या तुलनेत त्याची 

भव्योदात्तता आटण रम्यता केव्हाही उणीच ठरणार. आगरकर म्हणतात, ‘पृर्थ्वीचा तो “मानदांि” कोणीकिे आटण 
सह्याद्रीचा हा एक फािा कोणीकिे?’ परांतु प्रत्यक्षानुभतूीमुळे यातील वणुने अटधक सटवस्तर, टजवांत व बोलकी 
उतरली आहेत. ही वणुने करताांना आगरकराची वृत्ती उल्हटसत, िेळकर, प्रसन्न व प्रसांगी अविळही झाली 
असल्यामुळे त्याांची लेिणी येथे टदलिुलासपणे वावरताना टदसते. लेिाची सुरुवातच त्याांनी मोठ्या टवनोदी 
पद्धतीने केली आहे. ते म्हणतात, ‘वाचकवृांदास महाबळेश्वरी कोणत्या वािेने घेऊन जाव,े ही पटहली मोठी नि 
आहे... वाचक तर तेथे जाऊन पोहोचण्याटवर्षयी अत्यांत उत्कां टठत झाले असतील’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग 
पटहला – महाबळेश्वरवणुन].. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आगरकर साांगतात की महाबळेश्वर कोणत्याही ऋतूत रमणीयच असते. तरी ऑक्िोबरमधील तेथील मौज 
काही न्यारीच. टहरव्या गार गवताने ककवा नानाप्रकारच्या रानफुलाांनी नयनमनोहर झालेली सारी सपाि जमीन, 
कड्याांवरून िालच्या दऱ्यात प्रचांि आवाज करीत धिाधि उड्या घेणारे शुभ्र ऐरावताांच्या शुांिाांसारिे अच्छोदकाचे 
प्रवाह, मधूनमधून टदसणाऱ्या कापसाच्या टढगाांसारख्या तुर्षाराांच्या राशी—याांची शोभा मोठी नयनरम्य आहे. तेथील 
झािाांचे व त्यावर साचलेल्या शवेाळीचे वणुन ते सुांदर उत्पे्रक्षाांनी व उपमाांनी पुढीलप्रमाणे करतात. 

 
‘उभ्या पावसाळाभर अतोनात पाऊस अांगावर घेऊन शवेाळलेली जाांभळीची व टपशाची झािे, आपल्या 

शरीरात मावनेासे झालेले पाणी बाहेर िाकीत आहेत की काय असे वािते.’ 
 
‘टकत्येक फाांद्याांवरून हे शवेाळीचे लोंबणारे पुांजके, तपसाचरणात फार टदवस गढून गेल्यामुळे स्मश्र ू

करण्यास सांधी न सापिलेल्या तापसाांच्या राठ दाढ्याांप्रमाणे टदसतात.’ 
 
महाबळेश्वरला जाांभळीचे पीक इतके आहे की झािाांवर त्याांचे घोसचे घोस असतात, व रस्त्यावर तर ढीगच 

पिलेले असतात. त्याटवर्षयी ते टवनोदाने टलटहतात की वर हात करून ककवा िाली वाकून जाांभळे घेण्याइतका 
त्ास घेण्याचाही ज्याला आळस असेल ‘त्याने “आ” करून आकाशाकिे पाहात जाव,े म्हणजे टनदान दहा-पाच 
जाांभळे तरी त्याच्या तोंिात अचानक येऊन पितील. ती िाण्याचे कष्ट मात् त्यालाच घ्याव ेलागतील.’ 

 
येथे सवुत् माजलेल्या घनदाि झािींतून वळेीअवळेी भिकणाऱ्यास वाघोबा कधीकधी आपला इांगा दािवनू 

त्याला पळता भईु थोिी करतो याचे वणुन ते मोठ्या टवनोदी पद्धतीने करतात. दूर एकिे टफरण्याचा नाद असलेले 
मुांबईचे गव्हनुर लॉिु रे हे एकदा टफरता टफरता फार लाांब गेले, आटण रात्ीच्या अांधारामुळे त्याांना वाि सापिेनाशी 
झाली. तेव्हा भीतीने त्याांची घाबरगुांिी उिाली. ‘कारण लॉिु रे याांस पके्क ठाऊक होते की राज्यातील कू्रर 
श्वापदाांपुढे ककवा टजवाणूांपढेु आपण मुांबईचे गव्हनुर आहोत असे साांटगतले असता काही रदबदली होईल व ती 
आपणाांस त्ास न देता टनमूिपणे चालती होतील असे काही नाही’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – 
महाबळेश्वरवणुन].. 

 
महाबळेश्वरच्या टवटहरी फार िोल असतात, एवढेच साांगून आगरकर थाांबत नाहीत, तर त्या टकती िोल 

असतात ते साांगताना त्याांची टवनोदी वृत्ती पुन्हा िोके वर काढते. ते म्हणतात, ‘कोणी टवशरे्ष वातबद्ध स्त्री असेल तर 
टतच्याकिून येथील टवटहरीच्या दहाबारा घागरी रोज आणवाव्या, म्हणजे एका पांधरवड्याच्या आत टतच्या बहुतेक 
वात झिून जाईल, असे आम्हाांस वािते’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन]. 

 
परांतु या टवनोदी वृत्तीप्रमाणेच प्रसांगी अटतशय उदास व टिन्न झालेली त्याांची वृत्तीही आपल्याला टदसते. 

टहमालयाटद पवुताांवरील उत्तमोत्तम स्थाने आम्ही शोधली आटण त्यावर देवळे बाांधून तेथे जाण्याचा पटरपाठही घालून 
ठेवला. मात् अशा टठकाणी जाण्यास सुिसोयीचे रस्ते करून आरामशीर वाहनातून तेथे जाण्याचे, आटण तेथे 
मोठमोठे बांगले बाांधून उन्हाळ्यात तेथे राहण्याचे आम्हाांला जमले नाही. ‘असली सुिे घेण्याची अक्कल व टदवस ही 
आम्हाांस कधीच आली नाहीत’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन].. याचे कारण साांगताना 
स्वराज्यहानीने कष्टी झालेले आगरकर म्हणतात, ‘कारण एक तर त्याांना तसे करण्यास फुरसतच टमळाली नाही! 
स्वप्नाप्रमाणे आमच्या स्वराज्याची स्स्थती झाली. ते आले केव्हा आटण गेले केव्हा हे देिील आम्हाांस पुरते समजले 
नाही!’ टववाहसांस्कार होताच एिाद्या कन्येच्या नशीबी वैधव्य याव ेतशी ‘आमच्या स्वातांत्र्यवधूची दशा झाली’ [सांदभु 

पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन].. 



 
अनुक्रमणिका 

 
प्रतापगिाचे भव्य आटण मजबूत बाांधकाम पाहून जुन्या लोकाांनी ही एवढाली अवाढव्य कृत्ये कशी केली 

असावी असा त्याांना चमत्कार वाितो. पण मिमाांना आटण साहेबाांना िुचीत बसवनू वीतभर पोिासाठी प्रतापगिच्या 
टकल्ल्याची चढण चढणारे मावळ्याचे वांशज पाहून ते व्याकूळ होतात. ते टलटहतात, ‘टशवाजीच्या हातािाली ज्या 
अिाणी लोकाांनी तोंिात बोिे घालण्यासारिे टजवावरच्या धािसाचे पराक्रम करून मुसलमानाांची िोि मोिली व 
इटतहासात आपले नाव टचराय ू करून सोिले, त्या मावळ्याांस पोिाची वीतभर िळी भरण्यासाठी मिमाांस, 
पार्वशणींस, साहेबाांस आण रावसाहेबाांस िुच्यांत घालून िाांद्याांवर वहाव े लागत आहे; यावरून देवाची गती मोठी 
टवटचत् आहे, असा टवचार या प्रामाटणक, कृश व गरीब लोकाांकिे पाटहल्याबरोबर मनात आल्यावाचनू राहात 
नाही!... असले टकल्ल े पाहण्यास जाण्यात आनांद ककवा दुःि याांपकैी कोणत्या टवकाराचे प्राबल्य क्षणभर अटधक 
होईल हे साांगता येणे कठीण आहे’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन].. 

 
महाबळेश्वराचे महत्त्वाचे आकर्षणु म्हणजे तेथील पॉइांट्स् ककवा शलैबाहू. त्याांचे वणुन करताना, टवशरे्षतः 

‘ऑथुसु सीि’ नावाच्या पॉइांिचे वणुन करताना, आगरकराांची उत्तुांग कल्पनाशक्ती, समथु सौंदयुदृष्टी व अप्रटतम 
वणुनकौशल्य ह्याांनी वाचक मांत्मुग्ध होतो. िह्मारण्याच्या टवस्तीण ुझािीतून साहेबाांनी काढलेली पाऊलवाि टजथे 
सांपते तेथे केलेल्या छोट्याशा जागेस ‘ऑथुसु सीि’ असे म्हणतात. या सीिवरून टदसणारा देिावा जसा अलौटकक 
तसेच त्याचे आगरकराांनी केलेले वणुनही अटवस्मरणीय आहे. ते म्हणतात, ‘जण ूकाय ओळांब्यात असलेल्या दोन 
हजार फूि उांचीच्या सुळक्यावर दोन हात लाांब व दोन हात रुां द एवढ्या जागेत उभे राहून पुढे असलेल्या 
मृत्युमुिाच्या तळाकिे ककवा त्याच्या दोन बाजूांस टकत्येक मलै पसरलेल्या प्रचांि दाढाांकिे टनभयुपणे व टनिलपणे 
पाहणारा माणूस सहसा सापिणार नाही’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन]. तसेच ‘दरीच्या 
पलीकिे नजर फेकण्यास धीर होतो तेव्हा नाट्यगृहात माांिलेल्या बाकाांप्रमाणे एकाहून एक उांच अशा िोंगराांच्या 
राांगा आकाशास टमिण्यासाठी एकमेकाांशी स्पधाच करीत आहेत की काय अशा भासतात’ [सांदभ ुपहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, 

भाग पटहला – महाबळेश्वरवणुन]. 
 
सुटशक्षणाने ज्याचे अांतःकरण सांस्काटरत, सांवदेनाक्षम व भावतरल झाले असेल त्याने एकदा तरी अशी 

स्थाने पाटहल्याटशवाय राहू नये अशी टशफारस आगरकर करतात. 
 
नायगारा धबधब्याचे वणुन करताना आगरकराांची लेिणी त्या धबधब्यासारिीच सांचार करताना टदसते. 

तेथील अद्भतुरम्य सौंदयाने त्याांच्या लेिणीला आनांदाचे, औत्सुक्याचे, आटण रटसकतेचे अगदी भरते आलेले आहे. 
ते म्हणतात की आकाशस्थ गोलाांचे प्रत्यक्ष अवलोकन केले असता मनुष्ट्याच्या सामर्थ्याची, बुद्धीची आटण कतुृत्वाची 
क्षुद्रता जशी पिते, तशीच या भगूोलावरही अशा अद्भतु सृष्ट वस्तू आहेत की ज्याांना पाहून आपल्या अांगी लीनता 
उत्पन्न होते. नायगाराचा धबधबा हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. 

 
उत्तर अमेटरकेच्या उत्तर प्रदेशात जो प्रटसद्ध कासारसमूह आहे, त्याांत इरी आटण आांतेटरओ अशी दोन 

टवशाल सरोवरे आहेत. नायगारा नदी इरी सरोवरापासून उगम पाहून, सुमारे ३३ मलै भमू्याक्रमण केल्यावर 
आांतेटरओ सरोवरास जाऊन टमळते. 

 
या प्रवासात नायगारेच्या मांद, मध्यम, जलद आटण अटतजलद गतीवर आगरकराांनी केलेले रूपक 

बहारदार आहे. या वणुनात शृांगार, वीर, भयानक, रौद्र, आटद अनेक रसाांचा त्याांनी केलेला आटवष्ट्कार मोठा 
हृदयांगम आहे. ते म्हणतात, ‘इरी सरोवरापाशी नायगारेची जी मांदगती आहे ती पाहून मनात असा तकु येतो की 



 
अनुक्रमणिका 

माहेराहून सासरी जाणे टहला अगदी नकोसे झाल्यामुळे ही अशीं रेंगाळत आहे की काय कोण जाणे! पण हे टतचे 
रेंगाळणे फार वळे टिकत नाही. थोड्या वळेात पटतसमागमाच्या आनांदलहरी टतच्या हृदयात येऊ लागून टतचे 
पाऊल वगेाने पुढे पिू लागते, व प्रत्येक पावलास पुढे जाण्याची टतची उत्कां ठा अटधकच तीव्र होते... अजाद्वीपाचा 
प्रटतरोध या उतावीळ झालेल्या चपलेस दुःसह होऊन ती क्रोधाने इतकी फणफण ूलागते की टतचे ते भयानक स्वरूप 
पाहून व गजुना ऐकून पे्रक्षकाांच्या अांगावर कािा उभा राहतो! अजाद्वीपास टहसिा देऊन जेव्हा ती दीिश े फूि 
उांचीच्या कड्यािाली उिी घेते तेव्हा टतला जे रागाचे कल्होळ येतात त्यामुळे... क्रोधाग्नीने सव ुउदकसांचय अत्यांत 
तप्त होऊन त्यास उसळ्या येत आहेत की काय, व त्यातून स्फटिकासारख्या शुभ्र व टहऱ्यासारख्या तेजोमय 
अांबुकणाांच्या बाष्ट्पाचे अनांत लोळ टनघत आहेत की काय, असा भास होतो’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – 
नायगाराचा धबधबा].. 

 
या धबधब्याचा अफाि टवस्तार, प्रचांि िोली आटण कणुककुश आवाज ही सारीच माणसाच्या 

कल्पनेपलीकिची आहेत. तरी अटतशय अनावर अशा या धबधब्यावर कुरघोिी करून मानवाने त्यावर बाांधलेले तीन 
झुलते पुल पाहून आगरकर म्हणतात, ‘आता नदीच्या सामर्थ्याची टवशरे्ष तारीफ करावी की अमेटरकन लोकाांच्या 
अकलेची आटण पटरश्रमाची टवशरे्ष तारीफ करावी, अशी शांका उत्पन्न होते’ [सांदभ ु पहा - ४ टवटवधटवर्षयसांग्रह, भाग पटहला – 
नायगाराचा धबधबा].. 

 
वाचकाांचे मनोरांजन व उद्बोधन करण्याच्या हेतूने आगरकराांनी आपल्या वृत्तपत्ाांतील टनविक लेिाांचा हा 

जो सांग्रह प्रटसद्ध केला आहे तो वाचून या ग्रांथाच्या नावाची यथाथुता आटण लेिकाच्या हेतूची झालेली पूतुता सहज 
लक्षात येतील. वाचकाांचे मनोरांजन करीत करीत आगरकराांनी त्याांना भारतातील पे्रक्षणीय स्थळे दािटवली, एवढेच 
नव्हे तर नायगारा, स्वझेचा कालवा, यासारख्या परदेशस्थ स्थळाांचेही वणुन घिटवले. अनावर आटण उच्छृांिल 
अशा टनसगावर मानवाने केलेली मात दािवनू प्रयत्नाांचे अगाध सामर्थ्य ुत्याांच्या मनावर कबबटवण्याचा प्रयत्न केला. 
तसेच अनेक अद्भतु आटण चमत्काटरक गोष्टींटवर्षयी माटहती देऊन टवश्वातील चमत्काराांटवर्षयी त्याांचे कुतूहल 
जागटवले. आटण हे सव ुत्याांनी वाचकाांशी टहतगुज कराव ेअशा टजव्हाळ्याच्या शलैीत केले आहे. 

 
आगरकर-वाङ्मयाच्या एकूण तीन िांिाांतील सुमारे १५०० पृष्ठाांतून आगरकराांच्या बहुटवध प्रटतभेचे मनोहर 

दशनु घिते. त्याांचे वाङ्मयीन काय ुअनेकटवध आहे. आपल्या अवघ्या पांधरा वर्षाच्या वाङ्मयीन आयुष्ट्यात त्याांनी 
टकती पराक्रम करावते! दोन वतुमानपत्ाांची स्थापना करून त्याांना त्याांनी नावारूपाला आणले; सामाटजक, धार्वमक, 
राजकीय आघाड्याांवर प्रचांि टवरोधास तोंि देत त्याांनी या टवर्षयाांचे समग्र तत्त्वज्ञान वतुमानपत्ासारख्या माध्यमातून 
माांिले; तत्कालीन अनेक चळवळीत त्याांनी भाग घेतला, आटण त्यासाठी तुरुां गवासही भोगला; आटण यािेरीज 
नािक, साटहत्यसमीक्षा, व्याकरणशास्त्र अशा अटतशय टवटवध टवर्षयाांवर महत्त्वाची ग्रांथरचनाही केली. ही त्याांची 
कामटगरी पाटहली की मन थक्क होते. 

 
आगरकराांनी आपली लेिणी आटण वाणी स्वजनाांना शहाणे करण्यासाठी अिांि टझजटवली, आटण अपार 

वात्सल्याने आटण कळवळ्याने ते जनतेच्या कल्याणाकटरता अहोरात् टनटरच्छपणे झिले. अशा या थोर ज्ञानमहर्षीचे 
आपल्यावरील ऋण कधीही न टफिणारे आहे. त्याांच्या बहुमोल टवचाराांचा हा दुर्वमळ झालेला ठेवा आम्ही टफरून 
महाराष्ट्रीय वाचकाांच्या स्वाधीन करीत आहोत. त्याचा ते आस्थेने साांभाळ करोत आटण आपली जीवने उजळोत! 
 

म. गं. नातू  
णि. य. िेशपाडें 
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हें लहानसें पुस्तक 
 

गोपाळ गिेश आगरकर, एम. ए., 
 

केसरीकते, 
 

याांणीं तयार करून 
 
 

 
 
 

पुिें येथें 
 

“आययभूषि” छापखान्यातं छापणवलें. 
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स्नेहं िया ंच सौख्य ंच यणि वा जानकीमणप ।। 
आराधनाय लोकाना ंमुत्र्चतो नास्स्त मे व्यथा ।। 

[लोकाांना सांतुष्ट रािण्यासाठी स्नेह, दया, सौख्य आटण प्रसांग पिल्यास जानकी याांचा त्याग करावा लागला तरी त्याबद्दल मला िेद होणार 
नाही.] 

उत्तररामचटरत 
 
या छोिेिानी पुस्तकाांत तुरुां गाांतील टशस्त, तींत करण्याजोगे फेरफार, व अवाांतर टवचार, या तीन मुद्याांवर 

मजकूर टलटहला आहे. टलटहणाराचा अनुभव काय तो सध्याां एकाच तुरुां गाचा आहे हें िरें; तरी टशतावरून भाताची 
परीक्षा या न्यायानें वाचकाांना तुरुां गस्स्थतीचें साधारण अनुमान कटरताां येईल! 

 
कोल्हापूर प्रकरणाच्या सांबांधानें लोकाांच्या अिकळीचा जसा फटजता उिाला तसा दुसऱ्या सांबांधानें पूवीं 

कधींच उिाला नसेल! लोकाांना वाित होतें कीं, पत्कते टनदान दांिावर तरी सुितील, पण जज्जानें आटण जूरीनें 
त्याांची पच्चीच उिटवली! पत्कत्यांना मात् अशा प्रकारची भरुळ पिली नव्हती, कोल्हापुरास काढलेल्या कटमशनाचें 
‘ओांफस’ होऊन िाळ्या वाजवीत मांिळी परत आली त्याच वळेीं आपल्या ििल्याचा काय टनकाल होणार हें 
पत्कत्यांच्या लक्ष्याांत चाांगलें  येऊन चुकलें  होतें. न्यायासनापुढें ििला शाबीत होण्यास कशा प्रकारचा पुरावा 
लागतो, याची ज्याांना बरोबर कल्पना नसते, त्याांची अशीच टनराशा होते. न्यायाधीश आटण पांच पुराव्याच्या आधारानें 
आपले फैसल कटरतात; लोकाांचे फैसल त्याांच्या मनोटवकाराांप्रमाणे चालतात. असो. 

 
कैद्याांना ‘दे्वर्षाच्या’ चाजांतून मुक्त करून अटवचाराचे लेि टलटहल्याबद्दल टशके्षची सुनावणी केल्यानांतर 

हायकोिु उठलें , व मांिळी िालीं तोंिें घालून आपापल्या घरीं चालती झाली. नांतर आम्हाांला मािीवरून िालीं 
आणनू तळमजल्याांतल्या एका कोठिींत ठेटवलें . सहा वाजण्याच्या सुमाराम घोड्याच्या दोन गाड्या आणवनू त्याांत 
आम्हाांला व्यवस्थेनें बसटवलें , व आमच्या बांदोबस्ताकटरताां बरोबर टशपाई लोकाांचा पहारा देऊन टबनभाड्याच्या 
घराकिे आमची रवानगी केली. आमच्या समजुतीप्रमाणें देशाच्या बऱ्यासाठीं आम्हीं आरांटभलेले उद्योग, करवीरस्थ 
प्रभचूें चाांगलें  व्हावें म्हणून आम्ही टलटहलेले लेि, ििला उभा राटहल्यावर आम्हाांस व आमच्या टमत्मांिळीस 
पिलेली दीघु यातायात, लोकाांची आमच्यावर बसलेली प्रीटत आटण त्याांच्याशीं आमचें वतुन, आमच्या देशाची 
स्स्थटत, आटण जगाांतील न्यायपद्धटत वगैरे अनेक टवर्षय झपाियानें आमच्या िोक्याांतून जात आहेत तों आमच्या 
गाड्या तुरुां गाच्या दारापाशाां येऊन ठेपल्या. त्याांतून िालीं उतरून कदिींतून आांत टशरताांना आमच्या मनाची काय 
स्स्थटत झाली असेल याची वाचकाांनींच कल्पना करावी. आांत गेल्यावर आम्ही थोिा वळे स्वस्थ बसलों; नांतर घरचे 
कपिे उतरून िाकल्यावर सरकारी वािुरानें िालपासून वरपयंत आमची झिती घेतली व आम्हाांस तुरुां गचे पोर्षाि 
टदले. या पोर्षािाांत तीन िाग असतात; (१) तुमान ककवा गुिघ्याांइतका सईल चोळणा; (२) कोपराांइतक्या 
अस्तन्याांचा सदरा; (३) आटण वािोळी िोपी. हीं वस्त्रें िादीचीं केलेलीं असून मजबूत, व थांिीवाऱ्याला सहसा दाद 
देणारी नसतात. हीं दर आठवड्यास एकदाां धुऊन टमळतात. यािरीज स्नान करावयाचें असलें  म्हणजे त्या 
वळेेपुरती रुां द लां गोिी टमळते. ही लां गोिी घालताांना करदोट्याची गरज न लागावी अशी टतच्याांत िुबीची सुधारणा 
केलेली आहे! माझी प्रकृटत जात्या शतै्यिोर असल्यामुळें  मला वारांवार पिसें होई; तेव्हाां जमादाराच्या परवानगीनें 
कशप्यापासून (तो तरी एक कैदीच होता) नाक पुसण्यासाठीं मीं एक वीत दीिवीत फिकें  टमळटवलें , तें माझ्यापाशीं 
आम्ही सुिेतोंपयंत होतें! 



 
अनुक्रमणिका 

 
वस्त्रपटरधान झाल्यावर आमचीं नाांवें रटजष्टर झालीं, व लत्ताकपड्याचीं टिपणें होऊन त्याांच्यावर आमच्या 

सह्या घेतल्यावर टनजण्यासाठीं आम्हाांस तरळाांत (Trial yard cells) नेलें ; तेथें एका दगिी फरशीच्या पण 
टबनढेकणी िोलींत आम्हाां सगळ्याांस कोंिून घालून व आमच्या अांगावर दहा बारा फािकीं तुिकीं घोंगड्याांचीं 
रििीं फें कून देऊन कोंिण्यास आलेला टशपाई दाराला जांगी कुलूप लाऊन चालता झाला. त्या रात्ीं पोिाांत थांिी, 
बाहेर थांिी, व थांिप्रकृटत असल्यामुळें  मी उजािेपयंत सगळे तास मोटजले, व माझ्या प्रमाणेंच सरासरी बाकीच्याांची 
स्स्थटत होती. सुमारें सात आठ वाजण्याच्या सुमारास आम्हाांस तेथून काढून क्लाकुच्या हटपसाांत आटणलें . तेथला 
टवटध आिपण्यास पके्क दोन तास लागले; प्रथम आमचें वजन करून नांतर शरीराची उांची, िोक्याचा पटरघ व 
पावलाांची लाांबी घेतली, व अांगावरील ठळक ठळक टनशाण्या टिपल्या. पुढें तुरुां गाच्या नेटिव मेटिकल अटसष्टणानें 
कोणास काांहीं स्पशरुोग आहे ककवा नाहीं याचा तपास करून देवी काढल्या न काढल्याची चौकशी केली व आपल्या 
बुकाांत सव ु माटहती टलहून घेतली. इतक्याांत गोरा िाक्तर आला; त्याबरोबर क्लाकुच्या अटफसाांतून िाक्तराच्या 
अटफसाांत आम्हाांला नेलें . तेथें त्यानें सदरे काढवनू देवी वगैरे काढल्या आहेत कीं नाहीं हें पाटहलें . तेथून क्लाकुच्या 
आटफसाांत आम्ही पुनः परत आलों. पुढें हेिक्लाकुच्या आटफसाांत थोिीबहुत चवकशी झाल्यावर, आम्हाांस तुरुां गाच्या 
गोऱ्या सुपटरिेंिन्िापुढें नेऊन उभें केलें , व आमच्या लत्ताकपड्याांची यादी पटहल्या क्लाकुनें वाटचली. ती बरोबर 
आहे असें आम्ही साांटगतल्यावर आम्हाांला तेथून काढून हािलीवर (Hard labour yard) नेलें . इतका प्रकार 
होईपयंत सुमारें अकरा वाजण्याचा बेत आला. नांतर सवांस परसाकिणें, तोंिधुणें घालून जेवायला नेलें . प्रत्येक 
कैद्याला अन्न घेण्यासाठीं एकेक लोिांिी िकोरें टदलेलें  असतें. या पात्ाची आकृटत कशी असते म्हणाल तर आपल्या 
कढईसारिी असते, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं; भेद इतकाच कीं कढईला कड्या असतात, त्या िकोऱ्याला 
नसतात. पटहल्या टदवशीं अन्न पुढें आल्याबरोबर त्याचा अमांगळ दपु आम्हाांस दुःसह वािला, व तोंिाांत दोन तीन 
टशतें जाण्याबरोबर ओकारी आली. मग थोिेंसें पाणी टपऊन घेतल्यावर टशपायाांनीं आम्हाांस एका बराकींत कोंिून 
घातलें , तेथें आम्ही सांध्याकाळचे चार वाजेपयंत पिून होतों. तुरुां गाांतल्या बराकी सरासरीनें लोिांिी गज मारलेल्या 
धमुशाळेसारख्या असतात असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. चार वाजल्यावर बाहेर काढून आम्हाांस सांध्याकाळचें जेवण 
टदलें , व सहा वाजण्याच्या सुमारास बराकीच्या दुसऱ्या मजल्यावर टनजण्याच्या कोठड्या आहेत, त्याांत कोंिून 
घातलें . ही पटहल्या टदवसाची हकीकत झाली, व हीच सगळ्या टदवसाांची होय असें म्हिलें  तरी चालेल. टबनमजुरी 
कैद्यास तुरुां गाांत जेऊन बसण्यािेरीज दुसरें काांहीं एक काम नसतें. उद्योगाांत गढलेल्या मनुष्ट्यास दोन घिका स्वस्थ 
बसण्यास फुरसत केव्हाां साांपिेल असें झालेलें  असतें; पण आम्हाांला तेथें काहीच उद्योग नसल्यामुळें दोन टदवसाांत 
बसण्याचा कां िाळा आला. बाहेर असताां कामकाज आिोपून टफरावयास टनघण्याची वळे ती तुरुां गाांत टनजण्यासाठी 
कोंिून घालण्याची वळे असते. सांध्याकाळचे पाच सािेपाांच वाजल्यापासून दुसऱ्या टदवशीं सकाळीं सहा सािेसहा 
वाजेपयंत तेरा फुिाांच्या चौरस िोलींत दोघाां चौघाांनीं टनजून राहणें बरेंच कठीण आहे. प्रत्येक िोलीत रात्ी 
लघवीस व शौचास जाण्यासाठीं एकेक लोिांिी कुां िी ठेटवलेली असते. बराकी आटण िोल्या लोिून पुसून दररोज 
साफ केल्या जातात, व कुां ड्या उचलून नेऊन त्या साफ करण्याचें, व साफ झाल्यावर त्या जागच्या जागीं परत 
आणनू ठेवण्याचें काम भांग्याांकिेस असतें. हे भांगीही कैदीच असतात. तुरुां गाांत गेल्याबरोबर शेंिी काढून िाटकतात, 
त्यामुळें  उवा वगैरेंचा त्ास होत नाहीं. पटहले पांचवीस टदवस आम्हाांस पराकाष्ठेचे जि गेले. तुरुां गाांतील अन्नाची रुटच 
येऊां  लागून तें अांगवळणीं पिेपयंत फार त्ास झाला. 

 
पाकणसणि व जेवि : इतर तुरुां गाांत काय व्यवस्था असेल ती असो, पण िोंगरीच्या तुरुां गाांत तरी जातीचा 

भेदाभेद नाहीं. आम्ही होतों तोंपयंत स्वयांपाक करण्याकिे आठ नऊ कहदु कैद्याांची नेमणूक असे. बांबाने ककवा 
पोहऱ्यानें टवटहरीचें पाणी ओढण्याचें काम एक टकटरस्ताव, व दुसरा मुसलमान अशा दोघाांकिे होतें. स्वयांपाकाला, 
भाांिीं घासण्याला व कैद्याांचें परसाकिणें, तोंिधुणें वगैरेला लागणारें सव ुपाणी याांना पुरवावें लागत असे. जेवायला 
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िोंगरीच्या तुरुां गाांत सकाळीं भात आटण िाळ (आमिी) असतात, व सांध्याकाळीं गव्हाची रोिी ककवा बाजरीची 
भाकरी आटण कसली तरी भाजी असते. आठवड्याांतून चार रोट्या आटण तीन भाकरी टमळतात. त्याांपैकीं रटववारच्या 
पोळीस आटण गुरुवारच्या भाकरीस थोिेंसें तूप चोपिलेलें  असतें. सकाळीं भाताबरोबर िाण्यास एक दोन काांदेटह 
टमळतात. िाळीला व सांध्याकाळच्या पातळ भाजीला लसणेची फोिणी असते. काांदा, लसूण िाणेची ज्याांना सांवय 
नाहीं, त्याांची तुरुां गाांत फार उपासमार होते, व त्याचमुळें  १०१ टदवसाांत टिळकाांचें २४ पौंि आटण माझें १६ पौंि माांस 
नाहींसें झालें ! तुरुां गात गेल्यावर पटहले काांहीं टदवस सांध्याकाळीं काांद्याबिाट्याांची पातळ भाजी टमळे; पण पुढें एकदाां 
जो मुळ्याांचा पाला लागला त्यानें आमची बाहेर पिेपयंत पाठ पुरवली. ही भाजी इतकी िराब असते कीं, ती आम्हीं 
कधींच तोंिाांत घातली नाहीं. सकाळच्या िाळीपकैीं काांहीं िाळ एका मिक्याांत रािून ठेऊन त्याबरोबर 
सांध्याकाळच्या भाकऱ्या ककवा रोट्या िात असूां; तुरुां गाांत गेल्याबद्दल आम्हाांस कधींच वाईि वािलें  नाहीं. पण तेथलें  
अन्न पुढें आलें  म्हणजे मात् वाईि वािे. १८७६ सालापूवीं टबनमजूरीच्या कैद्याांस आपापलें  जेवण हवें असल्यास 
बाहेरून आणटवण्याची परवानगी असे, असें साांगतात; आमच्या वळेेस असें असतें तर आम्ही कदाटचत् वजनानें एक 
दोन पौंि वाढून बाहेर पिलों असतों! तुरुां गातील धान्य हलक्या दराचें असतें इतकें च नाहीं, तर अन्नही फार वाईि 
रीतीनें तयार कटरतात. तेथें टवशरे्ष िप म्हणजे झािा बांद होण्याच्या और्षधाचा असतो. आम्हाांपैकी प्रत्येकास 
हगवणीची पाळी द्यावी लागली! 

 
झोंप : दररोज बारा ककवा तेरा तास झोंप घेण्यासाठीं एके टठकाणीं कोंिून राहणें अत्यांत दुःसह आहे. टनत्य 

उठून पाांच सात तास गोष्टी तरी कुठल्या साांगाव्या, ककवा चचा करण्यास नवीन टवर्षय तरी कोठले आणावते. टशवाय 
रोजरोज त्याच मनुष्ट्याांशीं बोलत बसण्याचा कां िाळा येतो, हें सवुत् अनुभवप्रटसद्ध आहे. आमचे आांथरण्यापाांघरण्याचे 
हाल होते, असे नाहीं. तसेंच िोल्याांतून वाराही चाांगला िेळत असे; पण उजेि नसल्यामुळें फार त्ास होई. सगळ्या 
तीन मटहन्याांत आम्हीं चाांदोबास एकदाां ककवा दोनदाां मोठ्या ििपिीनें गजाांतून पाटहलें ! आठ दहा टदवस 
सुरवांिाांमुळें  फार बेजार झालों होतों. टनजण्याच्या घोंगड्याांच्या पट्याांत सुरवांि टचरिले म्हणजे कशी मजा होते, हें 
सवांना ठाऊक आहेच. टशवाय अन्नाांत टमरची फार पित असल्यामुळें चौघाांपैकीं दोघाां टतघाांस तरी परसाकिेला 
टनदान एकेक वळे व लघुशांकेस दोन तीन वळेाां बसणें भाग पिे. इतकी घाण झाल्यावर तेरा फूि चौरस िोलींतील 
हवा, टकतीही व्हेंटिलेशन असलें  तरी टकतपत स्वच्छ राहील, याचा तकं करणें वाचकाांवर सोंपटवतों! 

 
व्यवसाय : पटहल्या पांचवीस टदवसाांत िकोरें घाांसण्याटशवाय दुसरा काांही व्यवसाय नव्हता. पण तें काय 

टबचारें, लोिांिाचे असून दोन तीन टदवसाांत रुप्यासारिें पाांढरे सफेत झालें . पाांच साांत टदवस लोिल्यावर तर 
एकसारिी माांिी ठोकून बसण्याचा इतका कां िाळा आला कीं, आम्हाांस सक्त मजूरीची टशक्षा होती तरी आनांदानें 
टदवस गेला असता असें वािूां लागलें ! पण हे सगळे मनाांतीत माांिे! सुपकरिेिन्ि तरी कायद्याबाहेर टबनमजुरीच्या 
कैद्याांस काम कसें साांगणार? मग एके टदवशी आम्ही फारच टवनवणी केली, तेव्हाां त्यानें आमच्याकिून एक लेिी 
अजु घेऊन आपल्या वटरष्ठाकिे पाठटवला. जनरल सुपकरिेंिन्ि ऑफ जेल्स िाक्तर कू्रकशाांक याांनीं आम्हाांवर जे 
उपकार केले ते आमच्यानें कधींही टफिणार नाहींत. अजु येऊन पोहोंचल्याबरोबर त्याांनीं सदय होऊन आम्हाांस 
पुस्तकें  वाचण्याची, व कागद, शाई वगैरे घेऊन भार्षाांतरें वगैरे करण्याची परवानगी टदली. त्यामुळें  कारागृहवास 
म्हणून जो म्हणतात तो आम्हाांला पटहल्या पांचवीस टदवसाांनांतर फारसा भोंवला नाहीं. सकाळपासून सांध्याकाळपयंत 
वाचण्याांत ककवा टलटहण्याांत वळे जाई; व टदवसा मानटसक श्रम झाल्यामुळें रात्ीं चार पाांच तास तरी चाांगली झोंप 
लागे. पण पुढें पुढें जसजशीं मेंदूची आटण शरीराची शस्क्त क्षीण होत चालली, तसतसें वाचण्यावर देिील मन 
लागेनासें झालें , व शवेिल्या आठ टदवसाांत हवीं टततकीं पुस्तकें  आटण हव े टततके कागद जवळ असताांही मीं एक 
ओळ देिील वाटचली नाहीं ककवा एक िाांक देिील ओटढला नाहीं. 
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कमयिूक : आपआपसाांत हळूहळू गोष्टी साांगण्यािेरीज, ककवा अकरा वाजल्यावर बराकींत कोंिून 
घातल्यावर तेथें टफरण्यािेरीज दुसरी काांहींही कमुणूक नसे. टिळकाांचा आटण माझा नाना तऱ्हेच्या टवर्षयाांवर वाद 
करण्याांत पुष्ट्कळ वळे जाई. टकत्येकदाां तर आम्हीं रात्ींच्या रात्ी बोलत घालटवल्याचें मला आठवतें. मी ‘एम्. ए.’ 
कटरताां व टिळक ‘एलए्ल.् बी.’ कटरताां अभ्यास करण्यासाठीं कालेजाांत राटहलों असताां सरकारी नौकरी न 
पत्कटरताां देशसेवेंत आयुष्ट्य घालटवण्याचा ज्या टदवशीं टनिय केला त्या टदवसापासून आम्ही जें जें बोललों चाललों 
होतों त्याची पुनः पुनः आठवण होऊन अनेक वळेाां पुनरावृटत्त होत असे. अमुक गृहस्थाला क्याांपमध्ये भेंिायाला गेलों 
असताां परत येताांना काळोिाांत वाि चुकून बारावर दोन वाजण्याच्या सुमारास टफरताां टफरताां बांिावर कसे येऊन 
ठेपलों; शाळेच्या सांबांधानें टवष्ट्णुशात्र्याांशीं बोलणें लावण्यास गाांवाांत गेलों असताां कालेजाला परत येताांना थांिीनें 
टकतीतरी कुिकुिलों; वचन टदलें  असताां शाळा आटण छापिाना काढला त्या वळेेस कोणकोणत्या लोकाांनीं मागें 
घेतलें ; असल्या फां दाांत न पिणारे कोण कोण मनुष्ट्य त्याांस घेरताां आले; आपले मूळचे हेतु कोणते, व ते टकतपत 
टसद्धीस गेले आहेत; शास्त्री बोवाांच्या अकालीं मृत्यूनें आपल्या उद्योगाांस केवढा धक्का बसला; आम्हीं आरांटभलेलीं 
कामें आमच्या हयातींत, व आमच्या पाठीमागें टकत्येक वर्षें अप्रटतहत चाललीं तर आमच्या देशस्स्थतीवर त्याांचा काय 
पटरणाम होईल; या देशावर इांग्रजाांचें राज्य झाल्यानें त्याचें कोण कोणत्या बाबतींत टहत आटण अनटहत होत आहे, 
लोकटशक्षण उत्तरोत्तर जारीनें पसरत गेलें  तर कहदुस्थानची भावी स्स्थटत काय होईल; नेटिव सांस्थानाांची सुधारणा 
होण्यास काय उपाय कराव;े देशभार्षा युटनव्हर्वसिींत आणण्याला कोणती युक्ती काढावी, शाळा आटण कालेज 
बाांधण्यास पैसे कसे गोळा कराव;े कोल्हापूर प्रकरणाांत आपली चुकी टकती, आटण आपणाांस भोगावी लागत 
असलेली टशक्षा टकतपत न्याय्य आहे; आपण या तऱ्हेनें येथें अिकून राटहल्यानें लोकाांच्या मनावर काय पटरणाम 
होईल व आपल्या शाळेचें आटण छापिान्याचें टकती नुकसान होईल, आणीबाणीच्या प्रसांगीं आपणाांस कोण कोण 
टमत् उपयोगी पिले; व पुढें कोणा कोणाच्या मदतीवर आटण शब्दावर अवलां बनू राहताां येईल; आताांप्रमाणें टफरून 
तुरुां गाांत न येण्यासाठीं कोणत्या गोष्टींची िबरदारी ठेटवली पाटहजे; टफरून तुरुां गाांत यावें लागलें  तरी ज्या गोष्टी 
केल्याच पाटहजेत अशा गोष्टी कोणत्या; वगैरे नाहीं नाहीं त्या टवर्षयाांवर आमचा एकेक वळे येवढ्या जोरानें वाद चाले 
कीं, आसपासचे टशपाई “हळू बोला, हळू बोला”, असा हशारा करीत, व बोलताां बोलताां रात् टनघनू जाई. याटशवाय 
मुांबइुतील ककवा पुण्याांतील टमत् भेिले आटण त्याांनीं काांहीं हकीकत कळटवली, म्हणजे टतची वािाघाि करण्यानेंही 
थोिी बहुत कमुणूक होई. मधून मधून िाांबीस कैद्याांना फिके देताांना ते पहाण्यासाठी सवांना एकत् बोलावीत, त्या 
वळेेस ते फिके पाहूनही थोिी बहुत सिेद कमुणूक होई! 

 
वरील हकीकत थोड्या फेरफारानें सक्त मजूरीच्या कैद्याांसही लाग ूकरण्यासारिी आहे. सगळ्या कैद्याांस 

त्याांच्या टनजण्याच्या जागेंतून सकाळी सहा सव्वा सहा वाजताां बाहेर काढतात. हािलींत (Hard labour yard) दहा 
शौचकूप आहेत, तेवढ्याांत दीिशेंपासून दोनशें कैद्याांचा टवधी पांधरावीस टमटनिाांत आिपण्याची मारामार पिते, 
म्हणून बहुतेक कैदी तें काम कुां िींतच सारून घेतात. यामुळें  टनजण्याच्या जागीं सकाळच्या प्रहरीं बरीच घाण असते. 
सक्तमजुरीच्या कैद्याांना साध्या कैद्याांपेक्षा दररोज सांध्याकाळी दोन औांस अटधक जािीची भाकर ककवा रोिी टमळते. 
सक्तमजूरीच्या कैद्याांआधीं सकाळी अधा घांिा व सांध्याकाळी एक घांिा आम्हाांला जेऊां  घालीत. सुपकरिेंिेंन्ि याांनी 
मेहेरबानी करून आम्हाांपैकी प्रत्येकास एकेक काळ्या मातीचा ताांब्या टदला होता, त्याांमुळें  आम्हाांला जेवताांना पाणी 
टपण्यास सापिे; तसेंच टदवसाां ककवा रात्ीं थोिेबहुत पाणी जवळ भरून ठेवताां येई; सक्तमजूरीच्या कैद्याांस 
िकोऱ्याटशवाय दुसरें भाांिे टमळत नाहीं, यामुळे त्याांना जेवताांना पाणी टपण्यास साांपित नाहीं, व त्याबद्दल ते फारशी 
टफकीरही करीत नाहीत. जेवण झाल्यावर एके टठकाणीं लोिांिाचे पोहरे आटण त्याच धातूच्या रुां द तोंिाच्या 
पांचपात्र्या ककवा िमरेलें  ठेवलेलीं असतात, तीं घेऊन हवें टततकें  पाणी एका दमासरशीं टपऊन घेण्याची मोकळीक 
असते! काम कटरताां कटरताां, ककवा एिादे वळेेस रात्ींही तहान लागल्यास पाणी टपण्यास टमळण्याची सोय केलेली 
असते. मुसलमान, कहदु, व टकटरस्ताव याांच्या टनरटनराळ्या राांगा करून अन्न वाांिण्याची चाल आहे. पीठ आटण 
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कणीक जोिून भाकरी व रोट्या केलेल्या असतात; भात, िाळ, व भाजी देण्याचीं ठरलेलीं मापाचीं भाांिीं आहेत. 
रटववारीं सक्तमजुरीच्या कैद्याांस सकाळच्या जािसारवणािेरीज सांध्याकाळपयंत दुसरें काम नसतें; या टदवशीं 
सगळ्या कैद्याांस सांध्याकाळीं चार वाजल्याबरोबर जेऊां  घालून पाांच वाजण्याच्या आांत टनजण्यासाठीं कोंिून 
घालतात. सक्तमजुरीच्या व साध्या कैद्याांस एके टठकाणीं टमसळूां  देत नाहींत. सािे सहापासून दहा, अकरापासून 
दोन, व आिीचपासून पाांच, एकूण सािे नऊ घांिे सक्तमजुरीवाल्याांना िोंगरीच्या तुरुां गाांत काम करावें लागतें. दोन 
आटण अिीच याांच्या दरम्यान हव्या त्या कैद्याला टवटहरीच्या पाण्यानें आांघोळ करून घेण्याची मोकळीक असते. 
प्रत्येक कैद्यास जरूर वािेल तर मटहना दीि मटहन्यानें हजामत करून घेण्याची सोय असते. या कामासाठीं दोन 
वस्तरे आहेत ते दर मटहन्याच्या पटहल्या तारिेच्या सुमारास लाऊन आटणतात. पाठीमागें कामाचा त्ास नसल्यामुळें  
आम्हाांला पाटहजे तर बाहेरच्याप्रमाणें आठव्या टदवशीं आरास करून घेताां येती; पण तेथला. तो चतुर कैदी 
कारागीर, तें थांि िारें पाणी, ते टदव्य लोणकापी कां री वस्तरे वगैरे थाि पाहून स्मश्र ुवाढूां देणेंच आम्हाांस बरें वािे; 
टशवाय अांगाांतील रक्त एकदाां नाहींसें झाल्यावर त्या टबचारीची वाढच िुांिली! 

 
तुरुां गाांतील कैदीबायकाांच्या सांबांधानें मला फारशी माटहती देताां येणार नाहीं. कारण त्या अगदीं एकीकिे 

एका मािीवर ठेटवल्या असतात. कोणी बायको तुरुां गाांत येताांना टतच्या अांगावरचे पोर असलें  तर टतला तें 
टतच्याबरोबर आांत आणूां देतात, व त्याच्या िाण्याटपण्याची सोई केलेली असते. तुरुां गाांत बायको आली, म्हणजे टतचे 
कें स कापतात व काांकणें टपचटवतात; तरी तुरुां गाचे किक कायदे अपराधी बायकाांचीं िोकीं केवळ सांन्याशाांचे असोले 
गोिेच होऊां  देत नाहींत; टनरपराधी बायकाांस तसली टवदू्रपता आणणें आमच्या सदय महर्षींच्या धमाकिे सोपटवलें  
आहे! बायकाांस नेसण्यास माफक लाांबीरुां दीचें एकेक काळ्या िादीचें पातळ व त्याच कपड्याची एकेक चोळी 
असते; व पुरुर्षाांप्रमाणें हीं वस्त्रें त्याांस दर आठवड्यास परिाकिून धुऊन टमळतात. बायकाांना पुरुर्षाांइतकें च िाणें 
टमळतें असें वाितें. टिस्ती मिमा आल्यास त्याांस अांिी, माांस, व िेि वगैरे देतात म्हणून ऐकतों. आम्ही तेथें असताां 
एक मिम रस्त्याांत दारू टपऊन पिल्याबद्दल दोन तीन वळेाां आली! बायकाांतल्या बायकाांत एक मोकद्दमीण केलेली 
असते. बायकाांची व्यवस्था ठेवण्यासाठीं तीस रुपये पगारवाली एक झगेवाली बाई ठेटवलेली आहे. बायकापुरुर्षाांना 
परस्पराांना टमळूां  देत नाहींत. इतकें च नाहीं, पण त्याांचें अन्योन्य दशनुही होऊां  देत नाहींत. 

 
तुरंुगातंील कामकाज : मोठमोठाल्या सव ुतुरुां गाांत नानातऱ्हेचे कारिाने चालतात हें सवांस महशूर आहेच; 

लािु टरपन याांच्या ठरावाप्रमाणें ते कधीं बांद होतील ते होवोत, पण अजून ते चालू आहेत. तथाटप िोंगरीच्या तुरुां गाांत 
कारिान्याचें काम मोठ्याशा झपाियानें चालत नाहीं. तो तुरुां ग शुद्ध ‘िबूतरिाना’ आहे. त्याांत बहुतकरून 
मुांबईतील िाांबीस भामिे व उचले लहान लहान सजा देऊन अिकवनू ठेटवलेले असतात. ते कोणतेही उपयोगाचें 
काम करण्यासारिे नसतात. लाांब लाांब ठेपीच्या कैद्याांस त्याच शहराांत भायिळ्यावर दुसरा तुरुां ग आहे त्याांत ककवा 
पुण्याठाण्यासारख्या दुसऱ्या एिाद्या मोठ्या तुरुां गात पाठटवतात. तथाटप जे लहानसान कारिाने तेथें चालतात, ते 
नीि चालाव ेम्हणून दहापाांच लाांब ठेपीचे कैदी तेथें ठेवनू घेतलेले असतात. िोंगरीच्या तुरुां गाांत सगळ्याांत सोपें, पण 
मोठ्या टजकरीचें काम म्हिले म्हणजे सण िोलणें होय. व्यापारी लोक कार्थ्याची कुचकीं जुनीं दोरिांिें आणून 
देतात तीं फोिून सोिटवण्याचें काम येथें बऱ्याच झपाट्यानें चालतें. एक पौंि सण िोलण्यास अध्या आण्यापासून 
एक आण्यापयंत मजूरी द्यावी लागते असें वाितें. गलबताांच्या आटण आगबोिींच्या टचरा भरण्यास हा सण उपयोगीं 
पितो, असें म्हणतात. या तुरुां गाांत कार्थ्याच्या नानातऱ्हेच्या म्याट्स तयार होतात; तसेंच थोिेंबहुत सूतकामही होतें. 
िौवले, टनरटनराळ्या रांगाांच्या सतरांज्या, कधीं कधीं साधे सुती गाटलचे, िेबलावरचे कपिे, व कैद्याांच्या पेहरावास 
वगैरे लागणाऱ्या जाि िाद्या आटण काांबळपट्या येथें टनघतात. नऊ कैद्याांकिे पीठ दळण्याचें काम असतें; नऊ 
टमळून तीन चक्क्या ककवा जातीं चालटवतात. या जात्याांवर आमची नेमणूक झाली असती तर आम्हाांस कदाटचत् 
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१०१ टदवसाांतच ‘राम’ म्हणावें लागलें  असतें! याटशवाय तुरुां गाांत गरज असेल, व कैदी येईल त्यामानानें सुतारकाम, 
लव्हारकाम, परीिकाम, कशपीकाम व कातड्याचें टठगळकाम चालतें.  

 
तुरंुगातंील णशक्षा : धणधकि सक्त मजूरीचा कैदी आला म्हणजे बहुतकरून त्याला गोळ्याांवर ककवा 

घाणीवर घालतात. गोळ्याांवर घालणें म्हणजे टनरटनराळ्या वजनाचे तोफेचे गोळे असतात ते वरिाल (उपरनीचो) 
करायाला लावणें होय. “घाणी” म्हणून एक लाांबच्या लाांब वीस पांचवीस पाटहऱ्याांचें स्कू्रचे मोठें लाांकिी चाक असते. 
तें टफरत राहण्यास त्यावर दहा बारा कैद्याांचा भार सतत पिावा लागतो. या चाकास कैदी लोक थटे्टनें ‘मोहनाराणी’ 
असें म्हणतात. आपआपसाांत टशवीगाळ, भाांिाभाांिी वगैरे लहानसान अपराधाांबद्दल घांिा दोनघांिे हातिोिा ककवा 
पायिोिा देण्याची चाल आहे. पण जे कोणी टवशरे्ष अविळ ककवा मारामारीिोर असतात त्याना भक्कम पायटबिी 
टमळते. कोणचीटह टशक्षा भोगीत असताां कोणी फारच ओरिूां लागला तर त्याला तोंिटबिी घालण्याचा पटरपाठ आहे. 
एिादा कैदी फारच अनावर झाला तर त्याला एकपासून आठ टदवसपयंत एकाांत आांधाऱ्या कोठिींत कोंिून 
ठेटवतात. तो तेथें असताां त्याला भाताची काांजी िाऊां  घालतात म्हणून त्या कोठिीस ‘काांजी कोठिी’ असे 
म्हणतात. या सव ुटशक्षाांनाही न जुमानणारा एिादा वस्ताद भेितो; अशाची गुमी टजरटवण्यास याला तीन लाांकिाांवर 
बाांधून त्याच्या उघड्या कुल्ल्यावर दीि दोन िझनपयंत वतेाचे फिके उिवाव ेलागतात. कधीं कधीं माटजस्रेिानें 
टदलेली फिक्याांची टशक्षा कैदी तुरुां गाांत आल्यावर तागाच्या गाांठीदार नऊपदरी चापकानें (Cat of nine tails) 
अमलाांत आणली जाते. फिक्याांची कोणतीही टशक्षा देण्यापूवीं गोऱ्या ककवा तो नसल्यास काळ्या िाक्तराची सांमटत 
घ्यावी लागते, व फिके देताांना बहुतकरून तुरूां गाांत राहणारा नेटिव्ह मेटिकल अटशष्टण हजर असतो. तसेंच फिके 
देण्यापूवीं सगळ्या कैद्याांस फिके देण्याच्या जागीं घाांिेने बोलाऊन फिके देण्याचें कारण समजावनू साांगण्याची 
चाल आहे. 

 
तुरंुगातंील अणधकारी : मोकदम, साधे वािुर, सरकारी वािुर, टशपाई, हवालदार, जमादार, जेलर ककवा 

सुकप्रिेंिांि आटण िाक्तर हे तुरुां गाांतील अटधकारी होत. याांपैकीं पटहले तीन सक्तमजूरीच्या कैद्याांतून टनविलेले 
असतात. मोकदमाला स्वतः काम न कटरताां दुसऱ्याकिून तें करून घ्यावें लागतें. साध्या वािुरास ताांबिी िोपी व 
पट्टा असतो, व इतर कैद्याांपेक्षाां त्याला थोिेंसें अटधक अन्न टमळतें. सरकारी वािुराला पायभर टपवळ्या रांगाची तुमान, 
हातभर काळ्या रांगाचा सदरा, व ताांबिी िोपी असते. बाहेरून हा कैद्यासारिा टदसत नाहीं. याच्याकिे 
कां त्ािदाराकिून रेशन वगैरे तोलून घेण्याचें महत्त्वाचें काम असतें, व हा चाांगल्या रीतीने वागून सुकप्रिेंिांिानें याची 
टशफारस केल्यास याला वर्षाला एक मटहना या मानानें टशक्षेंत सूि टमळते असें साांगतात. बाकीचे पगारदार सरकारी 
नोकर असतात, सबब त्याांच्या सांबांधानें टवशरे्ष टलटहण्याची गरज नाहीं. गोऱ्या सुकप्रिेंिांिाला तुरुां गाांत बांगला बाांधून 
टदलेला असतो त्याांत राहावें लागतें. गोरा िाक्तर रोज सकाळीं-सांध्याकाळीं येऊन गेला म्हणजे बस्स होतें. नेटिव्ह 
मेटिकल अटशष्टण तुरुां गात नेहमीं राहणारा असतो. 

 
िेखरेख : टनत्याची देिरेि सुकप्रिेंिाकिे असते; तो रोज सकाळीं चोहोंकिून टफरून येतो, व कैद्याांच्या 

तक्रारी ऐकून घेऊन त्याांचा इनसाफ कटरतो. कैदी बरोबर काम कटरताहेत ककवा नाहीं, त्याांचें अन्न बरोबर रीतीनें 
टदलें  जात आहे की नाहीं, रोट्या व भाकऱ्या बरोबर वजनाच्या केल्या आहेत की नाहींत, टशपाई लोक आपापली 
कामें (ड्यूिी) बरोबर कटरताहेत कीं नाहींत, तुरुां गाांत चोहोंकिे नीि स्वच्छता ठेटवली आहे कीं नाही, वगैरे गोष्टी 
पाहण्याकटरताां कधीं कधीं हािलीत व तरळाांत टमळून त्याच्या दोन ककवा तीन देिील िेपा होतात. साराांश, 
तुरुां गाांतील व्यवस्थेच्या सांबांधानें हरएक प्रकारची जबाबदारी सुकप्रिेंिाच्या मार्थ्यावर असते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

कैद्याांच्या आरोग्याची देिरेि करणें गोऱ्या िाक्तराकिे असतें. पोिदुिीसारख्या सिरफिर दुिण्याांत 
मेटिकल अटशष्टण दवा देतो. रोज सकाळ-सांध्याकाळ इस्स्पतळाांतील कैदी बरदाशी और्षधाांची पेिी घेऊन येतात, 
आटण कैदी मागेल त्या रोगावर उदारपणें और्षधें देत सुितात. या पेिींत ठेवलेल्या बािल्याांत शुद्ध मासलेवाईक दवा 
भरलेला असतो, तसला दवा इांग्लां िातील मोठमोठ्या केटमस्िाांच्या दुकानाांत देिील पैदा व्हावयाचा नाही. 
“कासका दवा,” “गमीका दवा,” “झािेका दवा.” साराांश, पाटहजे त्या रोगाचा दवा या पेिींत हात घातल्याबरोबर 
बाहेर टनघतो! सगळ्याांत पहाण्यासारिी मांजा शनवारीं असते; या टदवशी गोऱ्या िाक्तराची पहाणी झिते. सगळ्या 
कैद्याांना धुतलेला दरेस देऊन एका राांगेनें उभे कटरतात. मग िाक्तर साहेबाांची स्वारी आल्याबरोबर सगळे कैदी 
माना िालीं घालून िाक्तराच्या तोंिाकिे न पाहताां आपापले िालचे ओठ उघिून उभे राहतात. नांतर लायनीच्या 
एका िोंकापासून दुसऱ्या िोंकापयंत सवांच्या ओठाकिे पहात पहात साहेबाांची स्वारी टवदु्यत् वगेानें टनघनू जाते, 
कारण त्यास आणिी तुरुां गाच्या इमारतीचें अनामय आहे कीं नाहीं हें पाहावयाचें असतें. काांहींही म्हणा, इांग्रज 
लोकाांना कतुव्यकमु करण्याची चाांगली चाि असते. येवढा अटफसर िरा. पण स्वतः शौचकूपाांत जाऊन ते स्वच्छ 
ठेटवले आहेत ककवा नाहीं हें पहाण्यास देिील तो कचरत नसे. अन्नाचा टशधा बरोबर आहे कीं नाहीं, हें पहाण्याचें 
काम िाक्तराचें होय. एका वळेणींत मूठभर ताांदूळ, मूठभर िाळ, दोन तीन टमरच्या, टचमुिभर धने वगैरे मसाला, 
दोन टचमट्या कणीक व बाजरीचें पीठ, पाांचचार अमसलें , एक लसणीचा व एक साधा काांदा, एिादा बिािा आटण 
थोिासा मुळ्याचा पाला इतकें  सामान घालून तें एकदाां िाक्तरच्या नजरेिालून पास करून आणटवलें  कीं त्या 
सांबांधाची सुकप्रिेंिाची सगळी जबाबदारी भागली. एिादा कैदी अत्यवस्थ आजारी झाला तर मात् त्याची चाांगली 
टनगा केली जाते; त्या स्स्थतीत त्याला पर्थ्यपाणी बरे टमळतें, व गरज पिल्यास गोरा िाक्तर दोन तीन वळेाां 
पाहण्यास येतो. तरी इतकें  साांगणें जरूर आहे कीं, चाांगल्या स्स्थतीच्या लोकाांना तुरुां गाांतील इस्स्पतळ म्हणजे या 
पृर्थ्वीवर अवतरलेल्या यमसदनाप्रमाणें वाितें; आमच्याांपकैी वामनराव रानड्याांस एकदाां आवचेा फार उपद्रव झाला 
होता म्हणून ते टतकिे गेलें  होते, पण चवर्थ्या पाांचव्या टदवशींच मोठ्या सांतोर्षानें आमच्याांत पुनः येऊन पिले! नाना 
टभिे याांची काय दशा आहे ती ठाऊक नाहीं, कारण तुरुां गाांत गेल्यानांतर सुमारें पांधरा टदवसाांनीं त्याांस ठाण्यास 
पाठटवलें . 

 
सुकप्रिेंि व िाक्तर याांिेरीज तुरुां गाची देिरेि करण्यास काांहीं स्व्हटजिर लोक (पे्रक्षक) नेटमलेले आहेत, 

ते मटहन्याांतून एिादे वळेेस फेरी मारून जातात. टशवाय मुांबईचा कलेक्िर, चीफ पे्रटसिेन्सी माटजस्रेि, एक पाद्री 
वगैरे काांहीं लोकाांची कमेिी असते तीही कधीं कधीं तुरुां गदशनुास येते. कमीिीपढुें ककवा स्व्हटजिराांपुढें कैद्यानें 
जेलच्या हव्या त्या अटधकाऱ्याटवरुद्ध वािेल ती कागाळी साांगावी असें कायद्याांत आहे. या पे्रक्षकाांपैकीं कोणीही आला 
तरी त्याच्या बरोबर नेहमींचा सुकप्रिेंि ककवा तुरुां गाांतील दुसरा कोणी तरी अटधकारी असतोच; त्याच्या समोर गरीब 
टबचारा कैदी कागाळी साांगण्यास टकतपत धजेल याचें अनुमान वाचकाांनींच करावें. स्व्हटजिरानें यावें व राांगेनें उभे 
केलेल्या कैद्याांस “कुच कां प्लेंि हाय” म्हणून टवचारावें आटण चालतें व्हावें, असाच फासु बहुशा उितो! 

 
नानातऱ्हेचे कैिी : तुरुां गात येणारे सवुच कैदी चोरी, िून, िोिे कागद, टवश्वासघात याांसारिे वाईि गुन्हे 

करून आलेले असतात असें नाहीं. एकादे वळेेस टनरपराधी मनुष्ट्याला शुष्ट्क कारणावरून ककवा गुन्ह्याच्या 
सांशयावरून तुरुां गाांत जावें लागतें. वास्तटवक पाटहलें  तर शेंकिा तीस कैदी मात् िरोिर गुन्हेगार सापितील, 
बाकीच्या दोन तृतीयाांशाांत टवलक्षण प्रकारची भेसळ असते. टकत्येकाांना बाहेर पोिाला टमळत नाहीं म्हणून ते 
कोणाची काांहीं तरी कुरापत काढून टशवीगाळ ककवा मारामारी कटरतात, आटण तुरुां गाांत येऊन पितात. काांहीं जण 
अज्ञानामुळें  ककवा मूिुपणामुळें  कायद्याच्या ताविींत साांपितात, व नसत्या अपराधाबद्दल त्याांच्यावर िकोरी 
झोिण्याचा प्रसांग येतो. टकत्येक दुसऱ्याच्या नादीं लागून फसून येतात. टकत्येक शुद्ध विेे असतात, व शहाणे 
सरकारी अटधकारी नीि चौकशी न कटरताां त्याांना उचल कीं दे तुरुां गाांत िाकून असें कटरतात. तुरुां ग म्हणजे लोकाांस 
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असें वाितें कीं एकत् केलेल्या दुष्ट लोकाांचें वसटतस्थान होय. त्याच्या कभतािावरून आलेला वारा लागला तरी 
अपाय होण्याची भीटत असते. पण ही भीटत अगदीं टनराधार आहे. लोकाांनीं तुरुां गाचा टवनाकारण येवढा बागुलबोबा 
करून ठेटवला आहे. टशवाय लोक समजतात त्याप्रमाणें त्याांत मनुष्ट्यजातीचा अत्यांत कनद्य भाग असतो असें माटनलें  
तरी त्याचा टतरस्कार करणें आपणाांस योग्य नाहीं. लोक अपराध कटरतात याचें कारण त्याांना टशक्षण टमळत नाहीं हें 
होय. श्रीमांत व सुटशटक्षत घराण्याांतील लोकाांकिून फारसा गुन्हा होत नाहीं, हे टनरटनराळ्या देशाांतल्या तुरुां गाांच्या 
टरपोिावरून टसद्ध होतें. कोणत्याही देशाांतील एकां दर तुरुां गाांची आटण त्याांतील लोकाांची सांख्या कमी होत जाणें हें 
त्या देशाच्या वाढत्या सुधारणेचें टचन्ह होय. लोकाांनीं सुटशटक्षत व सदाचरणी होऊन स्वतःचीं व सावुजटनक कामें 
नेकीनें करावीं, आटण सांसारवृक्षाच्या स्वादु फलाांचा उपभोग घ्यावा, हाच ऐटहक सुधारणेचा मुख्य उदे्दश होय. उच्च 
कुलाांत जन्मास येणें हें कोणाच्या स्वाधीन नाहीं. अटभजनत्व ही बाह्योपाधीवर अवलां बून राहणारी साहटजक गोष्ट 
होय. ती ज्यास पटरश्रमाटशवाय प्राप्त झाली त्याांना फुशारकी मारण्याचें काांहीं कारण नाहीं. मनुष्ट्यतेला कलांक 
आणणारे अपराध ज्या देशाांत घिून येत असतात, त्या देशाांतील सुधारणा टकतीही प्रबल झाली असली तरी तींत 
काांही हाशील नाहीं. सबब सव ुसदय, देशाटभमानी, सुटशटक्षत, आटण श्रीमांत लोकाांनीं अपराधी मनुष्ट्यतेचा कां िाळा न 
कटरताां ती सद्गुणी करण्यासाठीं रात्ांटदवस झिलें  पाटहजे. एकत् असलेल्या घराण्याांत टनघालेला दुगुणुी मनुष्ट्य 
ज्याप्रमाणें त्याच्या अवस्थतेला आटण बेअिलूा कारण होतो, त्याप्रमाणें कोणत्याही देशाांतील दुराचारी लोक त्या 
देशाच्या सावुजटनक टवपत्तीला आटण दुलौटककाला कारण होतात; असो. आम्ही तुरुां गाांत असताां तेथें कैद्याांचे जे 
तऱ्हेवाईक मासले आमच्या दृष्टीस पिले ते पाहून आम्हाांला टकत्येकदाां पराकाष्ठेचें वाईि वािे. एक वाणी आला 
होता त्यानें आल्या टदवसामागून टशरापुरीचा आटण टवड्याांचा नाद धटरला हेता. त्याला हवी ती टशक्षा करून पाटहली 
पण त्यानें आपला नाद म्हणून सोटिला नाहीं. शवेिीं तो इतका िांगला कीं त्याला इस्स्पतळाांत धािणें भाग पिलें . 
दुसरा एक मुसलमान होता त्याला हवी ती टशक्षा केली तरी बोलायचा नाहीं आटण कोणतेंही काम करायचा नाही. 
दुसऱ्या एकाला काम कटरताां कटरताां घुरें येत असे; तें आलें  म्हणजे त्याची जी स्स्थटत होई ती पाहून आम्हाांला रिें 
कोसळे. कोणी एक पाांच सात तुरुां गाांचें पाणी टपऊन आलेला कैदी होताां, त्याने शुष्ट्क कारणावरून आपल्या 
िकोऱ्यानें टशपायाचा कपाळमोक्ष केला, व त्या अपराधाबद्दल त्याला पांचवीस फिके टदले तरी त्याच्या िोळ्याांतून 
टिपूस देिील टनघालें  नाहीं! दुसऱ्या एका गिलूा फिके द्यावयाच्या लाांकिाांपासून िुलें  केलें  न केलें  तों तो असें 
म्हणाला कीं “मागे...कशाला मारताां, पुढें.. हवें टततकें  मारा!” 

 
िेकोस्िा या नाांवाच्या टबनमजूरी कैद्याची आटण आमची काांहीं टदवस गाांठ पिली होती. तुरुां गाांत 

आल्यापासून पटहल्या पांधरवड्याांत त्याने कोणाशीं चकार शब्द देिील काटढला नाहीं. रटजष्टर होताांना त्यानें एक 
दोन गुदे्द िाल्ल ेतेव्हा कारकुनास आपलें  नाांव साांटगतलें . पटहल्या पांधरा टदवसाांत आम्हीं हवी टततकी ििपि केली, 
पण त्यानें म्हणून काांही आपल्या तोंिाचें कुलूप काटढलें  नाहीं. सगळे लोक याचें माथें टफरून तो टपसा झाला आहे 
असें समजत. आम्हीं फारच टजकीरी केली तर तो एिादे इांग्रजी वाक्य बोले. सांध्याकाळीं कैद्याांस टनजण्याच्या 
िोलींत कोंटिलें  म्हणजे त्याांना यथास्स्थतपणें नागवें करून त्याांची झिती घ्यावी, व त्याांना टनजावयास द्यावयाचीं 
टचरगुिें झािून द्यावीं अशी चाल आहे. िेकोस्िाची झिती घेताांना त्यालाटह इतराांप्रमाणें नागवें होऊन उठाबशाां 
काढाव्या लागत. पुढें असें होऊां  लागलें  कीं, झिती घेणाऱ्या टशपायाांत एक आनांदी स्वभावाचा हवलदार होता, 
त्याचें नाांव काटढलें  कीं आमच्या मुिस्तांभ िेकोस्िाला हसू येई, व काांही टदवसाांनीं उठाबशाांची कल्पना त्याच्या 
मनाांत आली कीं तो जोरानें हांसत सुिे, व कधीं कधीं त्याची ती हांसण्याची लहर दोन तासपयंत टिके. पुढें पुढें तो 
फारच मोठ्यानें हांसूां लागला, व एके टदवशीं सकाळीं राजश्रींची एकाएकीं कळी उमलली. पटहल्या प्रथम तो 
टिळकाांशी बोलूां  लागला व त्याच्या बोलण्याांत कोणत्याही प्रकारचा टवसांगतपणा टदसला नाहीं. मी एल.् एम्, ॲण्ि 
एस्. ची परीक्षा टदली आहे, माझी मारीक्युलेशन परीक्षा ७२ त झाली. माझी स्वतःची टिस्पेनसरी (दवािाना) नाही, 
रोग्याांना पहाण्यास जाण्यासाठी मी आपलें  घर कधींच सोिीत नाहीं, जो मजकिे येईल त्यापासून मी १ रु. फी 
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घेऊन और्षध मात् टलहून देतों, मी जात्या टभिस्त आटण लाजाळू आहे, आम्हाां पोतुुगीज लोकाांत एकानें दुसऱ्याची 
ओळि पािून टदल्यािेरीज कोणी कोणाशीं बोलणें सुरू करीत नाहीं, मीं अमकें  वाटचलें  आहे, तमकें  केलें  आहे, पुढें 
मागें मी यांव करणार, मी त्यांव करणार. याप्रमाणें त्यानें सुमारें दीि तास अस्िटलत भार्षण केलें ; त्याच्या 
बोलण्यावरून टनदान तो बराच बहुश्रतु असावा असें टदसलें . इतका प्रकार झाल्यावर आम्हाांस स्वाभाटवकपणें 
त्याच्याबद्दल वाईि वािूां लागलें , व तो मौनव्रतस्थ असताां त्याला आम्ही जें जें िाकून बोललों होतों, व जी जी थट्टा 
केली होती, त्याबद्दल त्याची क्षमा माटगतली! वरील सगळें  बोलणें टिळकाांशीं झालें ; नांतर त्याांस मी जाऊन टमळालों. 
आम्हाां दोघाांशींही िेकोस्िा साहेब बराच वळे नीि बोलले; पुढें एकाएकीं त्यास काय वािलें  कोण जाणे; त्यानें मला 
असा प्रश्न केला कीं, तुमच्या जवळ कोण बसला आहे हें तुम्हाांला ठाऊक आहे? व माझ्याकिून उत्तर येण्याची वाि 
न पाहताां मी टप्रन्स आफ् वले्स आहें, जान िेकोस्िा हे िोिे नाांव घेऊन तुरुां गाांच्या आांतील स्स्थतीचा प्रत्यक्ष अनुभव 
घेण्यासाठीं मी येथें आलों आहें, अशा प्रकारचीं टनरटनराळीं नाांवें घेऊन लोकाांची टवपटत्त पहाण्याकटरताां मी अनेक 
टठकाणीं टफरतों... (मला उदे्दशून), तुमचा तोंिवळा मला चीनच्या बादशहाच्या तोंिवळ्यासारिा टदसतो; इतकें च 
नाही; मी जसा टप्रन्स आफ् वले्स, तसे तुम्हीही चीनचे बादशहाच असाल; कुणाला ठाऊक, तुम्ही कदाटचत् 
अमेटरकेचे पे्रटसिेंि असाल, माझी आई व्हीनस (शुक्र) होती, ती समुद्राांतून नग्न टनघनू आकाशाांत जाऊन बसली! 
याप्रमाणें बोलताां बोलताां आमच्या िुळ्या तत्त्ववते्त्याची स्वारी जेव्हाां बरळूां  लागली तेव्हा आम्ही चपापलों, व आम्हाांस 
अशी शांका आली कीं हे पांटित बहुतकरून एकटवर्षयभ्रान्त (Monomaniac) असावते! दोन तीन टदवसाांत आमची 
शांका पूणुपणें टनरस्त झाली. अनौरस मुलाला सरकारने ठरवनू टदलेली पोिगी न देण्याबद्दल िेकोस्िाला एक 
मटहन्याची साधी सजा टदली होती. नाांवात काय ते सगळें  सामर्थ्य ुआहे, कोणत्याही व्यक्तीचें नाांव घेतलें  की आपण 
ती व्यस्क्त बनलों, व टतची सव ुसत्ता आपणास प्राप्त झाली, अशा प्रकारचा बुटद्धभ्रांश याच्या मेंदूत टिळून गेला होता. 
तो धमु, नीटत, वैद्यक वगैरे कठीण टवर्षयाांवर बराच वळेपयुत न अिताां टबनचुक इांग्रजी बोले, व मध्येंच लहर आली 
कीं, मी मुरारजी गोकुळदास होणार, मी गोकुळदास तेजपाळ, ककवा सर मांगळदास नथुभाई होणार, मी राथचाइल्ि 
ककवा लािु नेपीअर आफ् मागिाला याचें नाांव घेणार, असा बरळूां  लागे. एकदाां त्यानें आम्हाांस असें साांटगतलें  की 
माटजस्रेिापुढे मी एक शब्द देिील बोललों नाहीं! तो सुिला त्या टदवशीं त्यानें मोठ्या पे्रमानें व आदबीनें बोलल्या 
चालल्याबद्दल आमची क्षमा माटगतली, व सगळ्याांशी शकेह्याांि करून टनघून गेला! दुसरा एक टनःशक्त विेसर 
लां गिा भामिा फाणस चोरल्याबद्दल आला होता; त्याची महत्त्वाकाांक्षा काय होती कीं, साधल्यास पोटलस सुटप्रिेंि 
गािींत बसला असताां घोड्याांसकि त्याची गािी लाांबवावयाची! या गृहस्थाची सुरत, याचें बोलणें, याचें दुिकी 
पळणें, व याच्या पराक्रमाांचा इटतहास ऐकून आमचें हसताां हसताां पोि दुिूां लागे. दुसरा एक विेगळ होता, तो 
“बाबा बाबा” म्हणून ज्याच्या त्याच्या पायाां पित सुिे. आठ दहा वर्षांच्या लाांब ठेपीचे जे कैदी असतात, त्याांना तुरुां ग 
म्हणजे आपल्या घराप्रमाणें वािूां लागतो. इतर कैद्याांपेक्षा ते आपणाांस प्रटतटष्ठत समजतात, व त्याांच्याकिून त्याांना 
थोिाबहुत मानही टमळतो! एक बगीवाला लहान लहान सजा घेऊन आम्ही असताां तीन वळे आला; व त्यापूवीं तो 
दहा पांधरादाां आला असलाच पाटहजे, असें त्याच्या साांगण्यावरून टनघालें . त्याचा अटभमान येवढाच असें कीं, 
आपणास ज्या टशक्षा टमळतात त्या दारू टपऊन छाकिेपणा करण्याबद्दल काय त्या टमळतात! त्याचें म्हणणें असें असे 
कीं, मनुष्ट्याने चोरी मात् करूां  नये, बाकी िायला न टमळालें  तरी बेहत्तर आहे, पण ग्लास दोन ग्लास िान्िी ही 
झोंकलीच पाटहजे, त्याटशवाय कोणाचे हातपाय चालायाचेच नाहींत! असो. वरील तऱ्हे तऱ्हेच्या कैद्याांचे मासले 
साांगण्याचा हेतु इतकाच आहे कीं तुरुां गाांत जो गेला तो पक्का िाांबीस असला पाटहजे असा जो लोकाांचा िोिा समज 
झालेला आहे, तो थोिाबहुत तरी दूर व्हावा. त्याप्रमाणेंच न्याय करण्याचें काम ज्याांच्याकिे असतें त्याांनीं असल्या 
माणसाांच्या स्स्थतीटवर्षयीं बारकाईनें चौकशी करून मग त्याांना टशक्षा कराव्या. तसेंच तुरुां गाचे जे अटधकारी असतात 
त्याांनींही असल्या लोकाांच्या सांबांधानें आपला किकपणा थोिासा टढला केला पाटहजे; कारण ज्याला ज्ञानच नाहीं, 
ककवा होऊां  शकत नाहीं, त्याच्या शरीराला व्यथ ुपीिा देऊन काय फायदा होणार! 
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तुरुां गाांत कोणताही अमली पदाथु आणूां नये, ककवा त्याचें सेवन करूां  नये असा तुरुां गाचा सक्त टनयम आहे; 
दारू, गाांजा वगैरे टवशरे्ष जालीम पेयद्रव्यें ककवा धूम्रद्रव्यें याचा टरघाव तेथें होत नाहीं, पण तमािूबाई साता 
पाहऱ्याांतून थोिेंबहुत आपलें  बोि टशरकटवल्याटशवाय राहत नाहींतच! या वल्लीटवर्षयीं मुांबइुकिील हलक्या लोकाांची 
जी आसस्क्त झाली आहे ती साांगताां पुरवत नाहीं. तुरुां गाांत प्रवशे कटरताांना सटमध शकूेन बाहेर आल्यािेरीज 
अस्ग्नटसटद्ध न करणारा असा धारास्ग्नवाला त्याांच्याांत टमळणें फार कठीण होय! त्याांचें िपाल आटण दळणवळण कसें 
चालतें तें ईश्वर जाणे. दररोज थोड्याबहुत नव्या टवड्या आटण काड्या आांत येतातच. टविी ओढण्याचें काांहीं अांशी 
सुरटक्षत स्थान शौचकूप होय. टविी ओढण्यासाठी हे लोक इतके आतुर झालेले असतात कीं, िालच्या वषे्टणापयंत 
जळत आलेली टविी शौचकूपाांतल्या घाणींत पिली असली तरी ते ती उचलून घेऊन तोंिाला लावण्यास मागें पुढें 
पहाणार नाहीत! किक सुटप्रिेंि असल्यास त्यानें पाांच सात फिके टदले तरी पुरवले, पण टविी ही ओढलीच 
पाटहजे! रोज सांध्याकाळीं कैद्याांस कनजण्यासाठीं कोंिून घाटलताांना त्याांची झिती घेतात असें साांगण्याांत आलें  आहे. 
मनुष्ट्य एकदा तुरुां गाांत येऊन पिल्यावर दररोज त्याची झिती घेण्याचें प्रयोजन काय, अशी शांका कोणाच्याही मनाांत 
सहज उत्पन्न होणार आहे. टतच्या टनरसनाथु एवढेंच साांगणें पुरे आहे कीं, कधीं कधीं एिाद्या अट्टल कैद्यापाशीं 
चव्वल पावला साांपितो! एका बाईची अशी गोष्ट साांगत कीं, टतचा माटजस्रिेाच्या कचेरींत पोटलसानें झािा घेतला 
त्याांत काांहींएक टनष्ट्पन्न झालें  नाहीं; पण तीच बया टशक्षा होऊन तुरुां गाांत आली, व तेथील सुटप्रिेंि मिमेनें टतचा 
झािा घेतला तेव्हाां सुरटक्षतस्थानी ठेवलेल्या तीनशें रुपयाांच्या नोिा टनघाल्या!! त्याप्रमाणें आम्ही असताां एक 
अफीणबाज आला होता, त्याला नागवा करून इकिे टतकिे चाचपून पाटहलें  तों काांहीं एक टनघालें  नाहीं, पण 
त्याला उठाबशा काढायाला लाटवलें , तेव्हाां अफूची एक लहानशी गोळी गुह्यस्थानातून फट्टटदशीं उिून पिली!! 
असल्या कपींपुढें काांही इलाज नाही. अशाांकिून उठाबशा काढटवल्या, ककवा तोंि उघिून पाटहलें  ककवा कानाांची 
भोंकें  चाचपलीं म्हणून कोणालाही वाईि वािण्याची गरज नाहीं! लहान लहान पोरें व तरूण बाप्ये रात्ीं एका 
िोलींत कोंिण्याची मोठीच भीटत असते!!! 

 
तरळ (Trial Yard) म्हणून तुरुां गाचा एक भाग असतो, त्याांत टशक्षा होण्यापूवीं आलेले कैदी ठेटवले असतात. 

ज्याांना जामीन टमळत नाहीं, ककवा ज्याांच्या गुन्ह्याबद्दल कायद्याप्रमाणें जामीन घेताां येत नाही, माटजस्रेिापुढे चौकशी 
होऊन ििला सेशन कटमि झाल्यावर ज्याांना जाटमनावर सोिताां येत नाहीं, ककवा सेशनाांत चौकशी होऊनही 
ज्याांची टशक्षा साांटगतली गेली नाहीं, अशा प्रकारचे सवु कैदी या भागाांत असतात. टबनमजुरी कैद्याांप्रमाणें याांना 
काांहींएक काम नसतें. घरून पाटहजे तर आपलें  अन्न आणटवण्याची याांना मोकळीक असते; तसेंच कपड्याांपैकीं एक 
धोतर व एक बांिी वापरूां  देतात. पण ज्याांना अन्न आणटवण्याची सोय नसेल ककवा वापरण्याजोगे घरचे कपिे 
नसतील त्याांना तुरुां गाचा िाना आटण पेहराव टमळतात. िोंगरीच्या तुरुां गातील तरळाांतल्या (मुख्यत्वेंकरून दुसऱ्या 
मजल्यावरच्या) िोल्या हािलीवरच्या िोल्याांपेक्षाां मोठ्या असून त्याांत उजेिही पुष्ट्कळ पितो व वारा पुष्ट्कळ 
चालतो, आटण त्या पूवुपटिमाटभमुि असल्यामुळें त्याांच्या टििक्याांतून वाळकेश्वराकिील देिावा टदसतो, व 
शुक्लपक्षाांत गजाांतून चाांदणें आांत येतें, इतकें च नाहीं तर चांद्रदशनुही होतें. काांहीं टदवसपयंत आम्हाांस हािलीवरून 
काढून या कोठड्याांत घातलें  होतें, पण एके टदवशीं आम्ही जेवावयास बसलों असताां सुटप्रिेंि साहेबाांची स्वारी 
आली, त्यासरशीं िकोरें एकीकिे सारून आम्ही उभे राटहलों नाहीं म्हणून साहेब मजकूर फारच िप्पा झाले व 
त्याांनीं आम्हाांस हटपसाांत नेऊन मी यांव करीन त्यांव करीन अशी बरीच ताकीद टदली, व दुसरे टदवशीं तेथून काढून 
आम्हाांस पुनः हािलीवर घातलें ! तेथे आम्ही सुिेतोंपयंत होतों! आक्िोबरच्या पटहल्या आठवड्याांत िाक्तर 
कू्रकशाांक हे तुरुां गाची पहाणी करण्यास आले होते, त्यावळेेस त्याांनीं आमच्या सांबांधानें बरीच चौकशी केली, 
आमच्याशी दोन गोि शब्द बोलले, व आम्हाांला सगळ्या टदवसभर बराकीत कोंिून न घालताां काांहीं वळे मोकळेपणीं 
इकिे टतकिे टफरूां  द्यावें असें सुटप्रिेंि साहेबाांस साांटगतलें ; तेव्हाांपासून सस्व्वसाव्या आक्िोबरपयंत सुटप्रिेंि 
साहेबाांनीं आम्हाांला फारच ममतेनें वागटवलें  याबद्दल, व आम्ही तुरुां गाांत गेल्यापासून सुिेपयंत कोणीही टमत् 



 
अनुक्रमणिका 

महत्त्वाच्या कामासाठीं भेिावयास टकतीकदाां जरी आले तरी त्याांनीं आम्हाांस भेिूां टदलें , व त्याांच्याशीं स्वस्थपणें बोलूां  
टदलें , तसेंच कामकाजाच्या सांबांधानें जरूर पिे तेव्हाां कोणत्याही प्रकारची टघसटघस ककवा टजकीर न कटरताां पत्ें 
टलहूां टदलीं, हव्या त्यावळेीं पाटहजे तीं पुस्तकें  आांत आणूां टदलीं—या सगळ्याांबद्दल आम्ही त्याांचे आभारी आहों. 

 
येथपयंत तुरुां गाांतील साधारण टशस्त साांटगतली, आताां तींत कोणते फेरफार करताां येतील, या दुसऱ्या 

मुद्याकिे वळण्यापूवी तुरुां गाांतील सरकारी नोकर लोक व मुख्यत्वेंकरून सुटप्रिेंि याांनीं कसें वागावें, याटवर्षयीं दोन 
शब्द टलटहतों. तुरुां गाांत येणारा प्रत्येक मनुष्ट्य काांहीं तरी अपराध करून येतो, टनदान न्यायाधीशाच्या नजरेनें तो 
अपराधी ठरला जातो म्हणून येथें येतो, हें उघि आहे. अपराधाबद्दल मनुष्ट्याला तुरुां गाांत पाठटवण्याांत कायद्याचा हेतु 
इतकाच आहे कीं, केलेल्या दुष्ट्कमांबद्दल गुन्हेगाराला थोिेंबहुत दुःि भोगण्यास लागून तसलें  वतुन करण्याबद्दल 
त्याच्या अांतःकरणाची झालेली प्रवृटत्त नाहींशी करावी, व त्याला होणारी पीिा पाहून इतराांनीं तसले अपराध करूां  
नये. हा हेतु टसद्धीस नेण्यासाठीं कायदे करणाराांस टवचार करताां योग्य वािल्या तशा टशक्षा साांटगतल्या आहेत, व 
कैद्याांना कसें वागवावें याबद्दलचे टनयम घालून टदले आहेत. त्या टनयमान्वयें वतुन करणें हें सव ुनोकराांचें कतुव्यकमु 
होय. रागाच्या झपाट्याांत, अटधकाराच्या तोऱ्याांत, ककवा जात्या दुष्ट स्वभावामुळें  त्याांचें उल्लांघन करणें हा मोठा 
अपराध होय. मागें एके टठकाणीं टनर्वदष्ट केलेल्या कारणावरून असें टदसतें कीं, तुरुां गाांतील कैदी टकतीही आिदाांि 
ककवा आिमूठ असले तरी कतुव्य सांभाळून त्याांना टजतक्या ममतेनें वागटवताां येईल तसें वागटवणें हेंच मनुष्ट्याच्या 
मनुष्ट्यपणाला योग्य होय. अशा प्रकारचे नोकर लोक िोंगरीच्या तुरुां गाांत आहेत, व त्याांनीं आपलें  कतुव्य सांभाळून 
आम्हाांस आमच्या स्स्थतीबद्दल वाईि वािूां न देण्याटवर्षयीं वळेोवळेीं दोन गोि शब्द बोलून होईल टततकी ििपि 
केली, हें कळटवण्यास आम्हाांस आनांद वाितो. टशपायापासून सुटप्रिेंिच्या िालच्या नोकरापयंत आम्हाांस कधीं 
कोणीं एका अपशब्दानें सुद्धाां दुिटवलें  नाहीं. आम्ही उचललेला पक्ष, त्याांत आम्हाांस अपयश येण्याचीं कारणें, आमचे 
उदे्दश व आमची स्स्थटत, आटण आम्हाांस भोगण्यास लागलेल्या टशके्षची न्याय्यता वगैरे गोष्टींचें ज्ञान महाराष्ट्र 
देशाांतील सगळ्या लोकाांस ििान् ििा झालें  असल्यामुळें  प्रत्यक्ष आमचे शत्ु जरी तुरुां गाांतील नोकर असते तरी 
त्याांना देिील आम्हाांला त्ास देववला नसता. मग ज्याांना आमच्याकिे वक्रदृटष्ट करण्याचें काांहीं एक कारण नव्हतें, 
अशा उदासीन टतऱ्हाईत नोकराांना आम्हाांस टवनाकारण त्ास देण्याची बुटद्ध कोठून होणार? सरकारी नेटिव 
नोकराांसच काय, पण कैदी लोकाांना देिील आमची दुदुशा पाहून वाईि वािे, व ते फार हळहळत. असो. कैदी 
लोकाांना दुःिाांत थोिें बहुत सुि होणें हें पुष्ट्कळ अांशीं तुरुां गाच्या सुटप्रिेंिावर अवलांबून असतें. तुरुां गाांत म्हणून जो 
आला तो पक्का बदमाश असला पाटहजे, न्यायाधीशाने ज्या टदवशीं टशक्षा साांटगतली त्या टदवशीं मनुष्ट्यपणाच्या सव ु
हक्काांस तो मुकला, व उभे छळून घेण्यास पात् झाला; कैदी म्हणजे सुटप्रिेंिाच्या रािणीस घातलेलीं गुरें, ककवा 
ताविींत टदलेले गुलाम होत, घेण्याची व त्याांना हवी ती टशक्षा देण्याचा त्याला अटधकार आहे, गुन्हा करून तुरुां गाांत 
आलेल्या कैद्याच्या िाण्याटपण्याची ककवा प्रकृतीची टवशरे्ष काळजी घेण्याची गरज नाहीं, फक्त त्याांच्याकिून चोपून 
काम घेतलें  म्हणजे झालें ; तुरुां गाटधपतीची स्वारी येऊन उभी राटहल्याबरोबर िकींच्या सुलतानास त्याचे गुलाम जो 
मान देतात, त्याच्या पुढें ज्या प्रकारची लीनता दािटवतात, तसला मान व तसली लीनता त्याच्या पुढें कैद्याांनी 
दािवावी, क्षलु्लक अपराधाबद्दल त्याांना दहा बारा तासाांचा िोिा देणें जरूर आहे; कोणी थुांकला, कोणी िोकला 
तरी त्याला टशक्षा टदलीच पाटहजे—असल्या प्रकारचे अनुदारपणाचे व विेगळपणाचे समज सुटप्रिेंिाच्या मनाांत 
वागताां कामा नयेत. कोणत्याही कारिान्याचा ककवा हाटपसाचा जो हेि म्हणजे मुख्य अटधकारी असतो त्याच्या 
चाांगुलपणावर िालच्या लोकाांचें कल्याण-अकल्याण, व सुि-दुःि हीं अवलां बून असतात. तो हलक्या कानाचा, 
कू्रर, ककवा कविीचुांबक असूां नये. त्याची दृटष्ट उदार असून त्याचें वागणें टदलदारीचें असलें  पाटहजे. नाही तर शुष्ट्क 
कारणाबद्दल कर या टशपायाला रुपया दोन रुपये दांि, दे त्या टशपायाला ककवा कारकुनाला नोकरीवरून टपिाळून, 
काांहीं कारण झालें  न झालें  तों कर त्याच्यावर ििला उभा, मागें पुढें न पहाताां सूि ज्याच्या त्याच्या अांगावर 
िेकसत, थोड्या चुकीबद्दल जा वाघासारिा चवताळून, नाहीं तर उिव मेघासारिा टशव्याांचा किकिाि,... 
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असल्या हलकि वतुनानें हातािालचीं मनुष्ट्यें अत्यांत कां िाळून जातात, व त्याच्यावर उलिून पिताां येण्याच्या 
प्रसांगाची वाि पहात असतात. बाकींच्या मुख्य हटपसराचें कसेंही असो; तुरुां गाच्या सुटप्रिेंिानें अशा सांबांधानें फारच 
काळजी घेतली पाटहजे. कारण तुरुां गाांत जे कैदी येतात, त्याांपैकीं काांहीं टजवावर उदार झालेले असतात, व त्याांना 
टनष्ट्कारण त्ास टदल्यास एिादे वळेेस त्ास देणाराच्या प्राणावर घाला येऊन बेतण्याचा सांभव असतो. कैद्याांना त्ास 
टदल्यामुळें  त्याांच्या सांतापाग्नीला आहुती पिलेल्या जेलराांचीं आटण सुटप्रिेंिाांची या देशाांत आटण दुसऱ्या देशाांत 
पुष्ट्कळ उदाहरणें आहेत. दुसऱ्याला सुि देण्याची बुटद्ध नसली तर नसली, पण स्वतःवर तरी दुःिाचा प्रसांग येऊां  न 
देण्याटवर्षयीं प्रत्येकानें िबदारी ठेटवली पाटहजे; तसें तो न करील तर तो आत्मवैरी ककवा आत्मघातकच समजला 
पाटहजे. आम्ही िोंगरीस असताां भायिळ्याच्या तुरुां गातील कोणी एक इांग्रज काांहीं टदवसपयंत आमच्या तुरुां गाचा 
सुटप्रिेंि नेटमला होता, त्याला कैदी लोकाांनीं आपला “मायबाप” म्हणावें असेंच त्याचें त्याांच्याशीं वतुन होते. त्याचें 
सौजन्य पाहून आम्हाांस असा टवस्मय होई कीं, अशा स्स्थतींत आमच्याशीं इतक्या सानु कां पसरलतेनें वागण्यासारिें 
याचें आम्ही काय केलें  आहे! पण जात्या जे सज्जन असतात त्याांची अशीच नैसर्वगक वृटत्त असते. 

 
येवढा वळे तुरुां गाांत असलेल्या साधारण व्यवस्थेटवर्षयीं टजतकी माटहती देणें जरूर वािलें  टततकी टदली. 

आताां तींत कोणकोणते फेरफार करण्यासािे आहेत, हें साांगावयाचें राटहलें . एकदा या मुद्यावर बरेंच टलहाव ेअसें 
माझ्या मनाांत होतें, पण आताां तो बेत टफरटवला आहे, आटण या पुस्तकाचा हा भाग अगदी थोिक्याांत आणण्याचें 
योटजलें  आहे. कारण एक तर पटहला भाग वाित होतें, त्यापेक्षाां टवशरे्ष लाांबला, आटण दुसरें कारण असें कीं आमच्या 
मनाांत या सांबांधानें सरकारास टनराळेंच पत् पाठवायाचें आहे. त्या पत्ाांत या प्रकरणाचा िुलासेवार टवचार करणार 
आहों. पत् टलटहलें  म्हणजे ते मराठ्यातं ककवा केसरींत छापून प्रटसद्ध करूां , म्हणजे त्याांतील मजकूर वाचकाांना 
पहाण्यास साांपिेल. तुरुां गाांतील कैद्याांचे हाल होण्यास एकूण कारणें तीन. १. तेथील टशके्षचा किकपणा, २. तेथील 
अन्नाचा नीरसपणा आटण ३. तेथें नीत्युपदेशाचा अभाव. 

 
लहानसान अपराधाबद्दल घिका दीि घिका पायिोिा ककवा हातिोिा देणें, याला कोणी वावगें म्हणणार 

नाहीं. पण एिाद्या मोठ्या अपराधाबद्दल रोज चार तासाांप्रमाणें तीन ककवा चार टदवस हातिोिा देणें हें अगदी 
अप्रशस्त होय. तसेंच फिक्याांची टशक्षा म्हणजे अटतशय जबर अपराधासाठीं रािून ठेटवली पाटहजे. ती वरचेवर 
टदल्यानें टतची भीटत नाहींशी होते इतकें च नाहीं, तर वरचेवर मार िाल्ल्यानें कैदी लोचि व हट्टी होतात, आटण 
टशक्षा देणाराबद्दल त्याच्या मनाांत तेढें बसून जातें. फिक्याांची टशक्षा वारांवार देणें जसे चाांगलें  नाहीं, त्याप्रमाणें 
काांजीकोठिींतही फार वळे कोंिणें चाांगलें  नाहीं. या कोठिींत एकाांत असतो इतकें च नाहीं, पण उजेिही नसतो. 
उजेि हा मनुष्ट्याच्या आरोग्याला अत्यांत आवश्यक आहे, हें साांटगतलें  पाटहजे असें नाहीं. अांधाराांत ककवा सावलींत 
लावलेलीं झािें जशी िुरितात, ककवा वाढत नाहींत, त्याप्रमाणें अांधाराांत मनुष्ट्याची स्स्थटत होते. काांजीकोठिीत 
घालताांना सशक्त असलेले कैदी बाहेर पिले तेव्हाां टनःशक्त आटण टपवळे धमक झालेले आम्हीं पाटहले. एका प्रकारें 
काांजीकोठिीची टशक्षा फिक्याांपेक्षाांही भयांकर आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. टतनें हालोहाल मनुष्ट्याची शास्क्त 
नाहींशी होते. आठ टदवसाांत मनुष्ट्य पालीसारिा पाांढरा होऊन जातो. अशा रीतीनें एकदा क्षीणता आांगीं आली, व 
पुढें चाांगलें  अन्न टमळालें  नाहीं, म्हणजे ती क्षीणता आांगाांत टिळून जाऊन जन्मभर कैद्याचें मोठें नुकसान होण्याचा 
सांभव असतो. टदवस अधा टदवस काांजीकोठिींत एिाद्याला कोिून घातलें  तर ती टनराळी गोष्ट, पण एक 
आठविापयंत कोंिून घालणें, हा शुद्ध विेेपणा होय. मला असें वाितें, कीं तुरुां गाांतील बहुतेक अपराधाांबद्दल एक 
वळेचें जेवण न देणें हीच बरी टशक्षा होईल. भकेुनें दाांिगा मनुष्ट्य जसा वळणीस येतो, तसा दुसऱ्या कशानेंही येत 
नाहीं. आपल्याांत म्हण आहे कीं “कोणाच्या पोिावर मारूां  नये पाठीवर मारावें”; कारण, पोिाच्या टशके्षनें मनुष्ट्य 
तेव्हाांच बेदम होतो, व मेिाकुिीला येतो. कोणी असें म्हणतील कीं अन्न तोिल्यानें कैद्याांची शस्क्त लवकर नाहींशी 
होणार आहे. माझें त्याांच्या आके्षपावर असें उत्तर आहे कीं, तुरुां गाांतलें  िाणें टकतीही वाईि असलें  तरी आपल्या 
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येथील सशक्त टभकारी जे असतात त्याांच्या अन्नापेक्षाां वाईि नसतें. ज्याला दररोज कसदार व स्वच्छ अन्न िाण्याची 
सांवय आहे, त्याची तुरुां गाांत हालबेलां िी उिते हें िरें आहें, तथाटप ज्याांना पोिभर भाकर बाहेर टमळण्याची मारामार 
पिते, त्याांना तुरुां गाांतला विेावाांकिा भात आटण जािीभरिी भाकर व जळजळीत कोरड्यास हींच पर्थ्यावर 
पितात. पुष्ट्कळ गरीब लोक तुरुां गाांतून बाहेर पितात, तेव्हाां त्याांचें वजन शरे दीिशरेानें वाढलेलें  असतें. 
टचरगूिपाांघरुणाची, व िाण्याटपण्याची ज्याांना सुबत्ता आहे, त्याांचे तुरुां गाांत हाल होऊन ते थोड्या टदवसाांत हािाांचे 
साांगािे बनतात हें जरी िरें आहे, तरी ज्या गरीब लोकाांना ढुांगणाला लां गोिी, आांग िाकायला झोंपिें व भकेुला 
नाचण्याची ओलीकोरिी अधी भाकर देिील वळेच्या वळेीं टमळण्याचा वानवा असतो, अशा लोकाांना आांगभर जाि 
िादीचे कपिे, टनजण्याला तरि, एक ककवा दोन घोंगड्याांची पट्टी, राहण्याला हवाशीर स्वच्छ िोल्या, दोन्ही 
वळेाांस टमळून सुमारे शरे ताजें अन्न इतक्या गोष्टी टमळाल्यास त्याांचें काय वावगें होणार आहे? ज्याांनीं मुांबईतील 
टगरण्याांत काम करणारी पोरें पाटहलीं असतील ककवा ज्याांना मुांबईच्या मोठमोठ्या चाळींच्या मागच्या भागाांत 
राहणाऱ्या मजूर लोकाांचे हाल माहीत असतील, त्याांना तुरूां गाांतील कैद्याांची स्स्थटत पाहून टबलकुल वाईि वािणार 
नाहीं. तुरुां गाांतल्याइतका स्वच्छपणा आमच्या इकिील राजे लोकाांच्या राजवाड्याांत देिील असेल ककवा नसेल 
याचा मला सांशय आहे. तसेंच टकत्येक लोक इतके दटरद्री असतात कीं, त्याांना दुिणेंबाणें आलें  तर एक सुांठीचें कुिें 
घेण्यापुरती पुरती देिील ऐपत नसते. असले लोक तुरुां गात येऊन आजारी पिले तर त्याांच्याां मानानें त्याांना पटहल्या 
प्रतीचें और्षधपाणी टमळतें, व बाहेर कधीं न होणारी जतन होते असें म्हणताां येईल. अशा अनेक कारणाांवरून मला 
असें वाितें कीं मधून मधून िकोऱ्याला टहस्का देणें यासारिी तुरुां गाांत साधारण अपराधाला टशक्षा नाहीं. अन्नासाठीं 
तुरुां गाांतील कैदी केवढ्या टजटकरीला आलेले असतात, याची लोकाांस कल्पना देिील करताां येणार नाहीं. गहूां 
ककवा बाजरी दळण्यास लावलेले कैदी वािुराचा आटण टशपायाचा िोळा चुकवनू टपठाच्या फकाण्या माटरतात, व वर 
गिागि पाणी टपतात! जातीं ओढताां ओढताां आांगाांतून एकसारख्या घामाच्या धारा चालल्या असल्यामुळें पाणी व पीठ 
त्याांस सहज पचून जातात. घाांसायाला िाकलेल्या भाांड्याांत भाांिीं घासणारे एक शीत सुद्धा राहूां देत नाहींत! एिादे 
वळेेस थोिा भात ककवा भाजी मागें राटहली तर त्यावर ज्या उड्या पितात त्या साांगताां पुरवत नाहींत. आमच्या 
अन्नाांपकैीं टनत्य थोिें बहुत अन्न आम्हाांस पुरून उरे, तें आपल्याला टमळावें म्हणून भांगी, न्हावी, व इतर कैदी हे 
परस्पराांशीं हमरीतुमरीवर येऊन एकमेकाांशीं टशवीगाळ ककवा मारामारी करण्याच्या बेताांत येत; त्यामुळें  एकेक वळे 
आम्हाांला असें वािे की, आपल्या उस्च्छष्टामुळें असले तांिे वाढटवण्यापेक्षाां तें मोरींत ओतलें  तर बरें! भाजीचीं िेिें, 
काांद्यावरचीं जाि िरफलें , व टशजून टनःसत्त्व झालेलीं अमसलें  मोरींतून उचलून घेऊन गट्ट कटरताांना आम्हीं 
टकत्येक कैद्याांस पाटहलें  आहे!! असल्या दुष्ट्काळ बुभटूक्षताांना एक वळे भाकर न देणें म्हणजे पांचवीस फिके 
मारल्यासारिें होईल, व कुल्ल्याांवर वतेाच्या छड्या फोिून त्याांवर टमठाचे पाणी ओतल्यानें होणाऱ्या वदेना 
पहाण्याचें टनष्ठुरत्व िाटळताां येईल इतकें च नाहीं, तर तसल्या किक टशके्षनें होणाऱ्या कामटगरीपेक्षाां ही अटधक 
कामटगरी एका वळेच्या भाकरीला ककवा भाताला ताड्या टदल्याने होणार आहे! 

 
तुरुां गाचें धान्य साधारण प्रतीचे लोक ज्या प्रकारचें धान्य िातात त्यापेक्षाां टवशरे्ष कमकस आटण हलक्या 

दराचें असणार हें उघि आहे. पण त्याांतल्या त्याांत बरें वाईि पाहून घेणें हें जेलरावर ककवा सुटप्रिेंिावर अवलां बनू 
आहे. एकदाां आमच्या असें पहाण्याांत आलें  कीं जे ताांदूळ आमच्या नेहमींच्या सुटप्रिेंिाला वावगे टदसत नसत, तेच 
ताांदूळ भायिळ्या तुरुां गाांतून आलेल्या सुटप्रिेंिाच्या पसांतीस पिले नाहींत; व त्यानें मक्तेदाराकिून दुसरे बरे 
ताांदूळ आणटवले. मक्तेदाराांच्या चढाओढीमुळें  तुरुां गाांतील कैद्याांचे अन्न इतकें  टभकार झालें  आहे कीं, त्याांच्या दोन्ही 
वळेच्या अन्नास आण्या दीि आण्यापेक्षाां अटधक िच ु पित असेल असें वाित नाहीं. एक औांस अिीच रुपये भार 
असतो, असले आठ औांस भात, आठ औांस भाकर ककवा रोिी, पाांच औांस िाळ, आटण पाण्याकाांद्याांसकि आठ औांस 
कसली तरी टभकार भाजी–येवढ्या अन्नानें सकाळपासून सांध्याकाळपयंत सक्त मजूरी करणाऱ्याचें पोि नीि कशानें 
भरणार? तशाांतही तें टनःसत्त्व असल्या कारणानें कैदी लोकाांना फारच िा िा सुिते. पण इतकें  आटण अशा प्रकारचें 
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देिील अन्न ज्याांना बाहेर टमळत नाहीं, त्याांना येथें आल्यावर थोिें बहुत बाळसें यावें हें स्वाभाटवक आहे! पण ज्याांचा 
टनत्य चाांगलें  अन्न िाण्याचा पटरपाठ असतो, त्याांना असल्या अन्नानें रोग जिून ते मरणाच्या दाराला येऊन बसतात, 
याबद्दल काांहीं तरी तोि काढणें जरूर आहे. कायद्याचें मुख्य तत्त्व असें आहे की, लहानापासून थोरापयंत, 
रावापासन रांकापयंत एकाच अपराधाबद्दल सवांस सारिी टशक्षा भोगण्यास लागावी; पण तुरुां गात टनरटनराळ्या 
प्रतींच्या कैद्याांस टनरटनराळें ककवा कमी अटधक अन्न टमळत नसल्यामुळें एकास कमी व एकास अटधक असा त्ास 
भोगावा लागतो. यासाठीं पटहल्या प्रतीचे अमुक, दुसऱ्या प्रतीचे अमुक व टतसऱ्या प्रतीचे अमुक, असे कैद्याांचे तीन वगु 
करावते. टतसऱ्या प्रतीच्या वगास जें अन्न द्यावयाचें तें सगळ्याांसच द्यावें; पण त्याटशवाय दुसऱ्या व पटहल्या प्रतीच्या 
वगांतील कैद्याांस शरे अधा शरे पुऱ्या, दूध, टबस्कुिें ककवा िेि याांपैकीं एक टमळावें म्हणजे ते इतके िांगणार नाहींत. 
या फाजील अन्नाचा िच ुपाटहजे असल्यास ज्याचा त्याच्याकिून घ्यावा. ज्याला तो देताां न येईल त्यानें टतसऱ्या 
वगास टमळणाऱ्या अन्नानें आपली भकू भागवनू घ्यावी. प्रस्तुत अमलाांत असलेल्या तुरुां गाच्या टनयमाांप्रमाणें युरोपीअन 
कैद्याांना एक प्रकारचें व नेटिव कैद्याांना दुसऱ्या प्रकारचें अन्न असा भेदाभेद आहे, व एकाला फस्िु क्लास व 
दुसऱ्याला सेकां ि क्लास रेशन म्हणतात म्हणून ऐकतों; असें असेल तर नेटिवाांच्या िाण्याांतच तीन वगु करण्यास 
काय हरकत आहे? तशाांतही िचाचा बोजा कैद्यावर घातला, व सरकारच्या पदराला िार लाऊां  टदला नाही, 
म्हणजे त्याांना कोणत्याही प्रकारची कुरकुर करण्यास जागा राटहली नाहीं. 

 
दुसरी आमची एक अशी समजूत आहे कीं तुरुां गाांतील लोकाांना जशा टशक्षा देतात, तसेंच थोिेंबहुत टशक्षण 

टदलें , ककवा नीत्युपदेश केला, तर त्याांच्या हातून होणाऱ्या अपराधाांची सांख्या कदाटचत् कमी होईल. 
शरीरदण्िनानेंच कैद्याांस सुधारलें  पाटहजे, त्याव्यटतटरक्त त्याांना सुधारण्यास दुसरा माग ुनाहीं, असें जे समजतात, 
त्याांच्या टवचारात थोिीबहुत चूक आहे असें आम्हाांस वाितें. जोंपयंत कैद्यास अपराधानुरूप टशक्षा टमळत असते, 
तोंपयंत त्याला टतच्याबद्दल कुरकुर करताां येत नाहीं इतकें च नाहीं, पण त्याला आपल्या मनाशीं देिील टशक्षा 
देणाराला दोर्ष लाटवता येत नाही. पण हीच टशक्षा फाजील झाली, म्हणजे तो आपला अपराध टवसरून जातो, व 
आपल्याला अन्यायानें टशक्षा झाली, येवढी गोष्ट त्याच्या मनाला एकसारिी िोचूां लागते, व टतच्याबद्दल कोणत्या 
रीतीनें सूि घेताां येईल याचा टवचार त्याच्या मनाांत घोळूां  लागतो. अशा प्रकारचे एक दोन कैदी आमच्या पहाण्याांत 
आले होते. आपल्या दुवुतुनानें समाजास पीिा करणारे जे आहेत त्याांना दांि केलाच पाटहजे हें उघि आहे, पण 
त्याांना जो दांि करावयाचा तो जरूर असेल तेवढाच असावा. समाजाचें स्वास्र्थ्य राहण्यास आवश्यक असणाऱ्या 
दांिाहून अटधक दण्ि त्याांना होऊां  नये, व ते कैदेंत असताां त्याांच्या श्रमावर त्याांचा िच ु टनघाला पाटहजे. काम 
करण्याचा आळस, व अज्ञान या दोन कारणाांमुळें दुदैवी लोक अपराध करून जातात, तेव्हाां त्याांनीं टफरून गुन्हा 
करून समाजाला पीिा करूां  नये असा हेतु असेल तर तुरुां गाांत असताां समाजाच्या िचानें त्याांस िाऊ घातल्यानें, व 
टवनाकारण किक टशक्षा भोगण्यास लाटवल्यानें तो तिीस जाणार नाहीं. अटशटक्षत देशाांतील कायदे स्वाभाटवकपणें 
किक असतात, अधुवि सुधारलेल्या लोकाांना सुधारण्यास किकच कायदे पाटहजेत. पण वारांवार असें होतें कीं, 
लोकाांच्या सुधारणेच्या मानानें कायद्याांचा किकपणा वाजवीपेक्षाां फाजील असतो त्यामुळें सवांस इष्ट जी सुधारणा 
टतचा फैलाव होण्यास व्यत्यय येतो; यासाठीं ज्याांच्याकिे कायदे करण्याचें काम असेल त्याांनीं वळेोवळेीं 
देशस्स्थतीकिे लक्ष देऊन त्याांचा किकपणा कमी अटधक केला पाटहजे. जे आळशी असतील त्याांना टशक्षा केल्यानें 
ते उद्यमी होतात असें नाहीं. आळसावर वस्ताद और्षध उद्योग होय. यासाठीं आळसामुळें  अपराध करण्याकिे ज्याांची 
प्रवृटत्त झाली असेल त्याना तुरुां गाांत असताां उद्योग करण्याची सांवय लावली तरच ते बाहेर गेल्यावर पुनः अपराध 
करणार नाहींत, व समाजाला टफरून त्ासदायक होणार नाहीत. तसेंच अज्ञानामुळें  जे तुरुां गाांत आले असतील 
त्याांना तेथें असताां टशक्षण टमळालें  पाटहजे. ज्याांना गटरबी व अज्ञान याांमुळें कोणताही धांदा टशकून त्यावर आपला 
चटरताथु चालटवताां येत नाहीं, व चोरीमारी करून पोि भरण्याची पाळी येते, त्याांना तुरुां गाांत असताां काांहीं तरी धांदा 
टशकटवणें जरूर आहे. तुरुां गाांत जो कैदी अपराध करून येतो त्याच्याकिून तो अपराध पुनः होणार नाहीं, असा 
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पटरणाम तुरुां गातील टशके्षनें झाला पाटहजे. नाहीं तर जो कैदी येईल त्याला सरसट्टा हे फिके, नाहीतर घाल 
गोळ्याांवर ककवा घाणीवर—असें केल्यानें तो बाहेर पितो तेव्हाां पटहल्यापेक्षाां गुन्हा करण्यास अटधक आतुर झालेला 
असतो. १०१ टदवसपयंत टनरटनराळ्या तऱ्हेच्या कैद्याांशीं आमचें जें सांघिन झालें , त्यावरून मला असें वाितें कीं, 
सध्याां तुरुां गाांत जी टशस्त चालू आहे, तींत सुधारणा करण्यास बराच अवकाश आहे व अटधकाऱ्याांनीं हळूां  हळूां  ती 
करण्याचें मनावर घेतल्यास आताांपेक्षाां अपराधसांख्या पुष्ट्कळ कमी होईल याांत सांशय नाही. मी मुधारणा कशा 
प्रकारची असावी, व कोणत्या रीतीनें करावी हें ज्याांना समजून घ्यावयाची इच्छा असेल त्याांनीं हबुिु स्पेन्सर म्हणनू 
इांग्लां िमध्यें साांप्रत प्रटसद्ध तत्त्ववते्ता आहे, त्यानें अनेक टवर्षयाांवर स्फुि टनबांध टलटहले आहेत, त्याांत कारागृहनीटत 
(Prison-Ethics) म्हणून एक टनबांध आहे तो वाचावा, अशी आमची टशफारस आहे. त्या टनबांधाांत या टवर्षयावर 
पुष्ट्कळ मनोरांजक माटहती टदली आहें, व जागेची सवि असती तर टतचा बराच भाग येथें घेतला असता; तथाटप, तो 
टनबांध टकती मनोवधेक असला पाटहजे याचें वाचकाांस थोिें तरी अनुमान करण्यास काांहीं आधार व्हावा म्हणून 
त्याांतील एक दोन अवतरणें घेतों.  

 
“जेव्हाां एम्. ओबरमार यास म्युणनख्च्या सरकारी तुरुां गाचा गव्हनुर नेटमलें  तेव्हाां त्याांत ७०० पासून ८०० 

कैदी होते. त्याांना हुकूम मानणें म्हणून कसलें  तें ठाऊक नव्हतें; आटण त्याांना हवी ती टशक्षा केली, ककवा पाटहजे 
तसला धाक दािटवला, तरी त्याांचा उच्छृांिलपणा आवरण्याची पांचाईत पिे. सगळ्या कैद्याांस एका सािळींत 
गोऊन टतला मधून मधून लोिांिाचीं वजनें लाटवलीं होती तीं इतकीं जि होती कीं, त्याांपैकीं जे मोठे ताकदवाले होते 
त्याांना देिील तीं चालते वळेीं फरफित नेण्याची मुष्ट्कील पिे. त्याांच्यावर शांभर लष्ट्करी टशपायाांचा पाहारा होता; तो 
ते तुरुां गाच्या टनरटनराळ्या दरवाज्याांपाशीं ककवा कभतीभोवतीं उभें राहून करीत इतकें च नाहीं, तर त्याांना काम 
करण्याच्या आटण टनजण्याच्या पिव्याांतही रािण करावी लागत असे. येवढ्यानेंच नीि बांदोबस्त न राहताां एिादे 
वळेेस सगळे कैदी टमळून दांगा करतील, ककवा एिादा हुच्चभाई कोणावर चाल करून जाईल, तर तसें न व्हावें 
म्हणून ब्लिहौंि अवलादीचे पांचवीस तीस लचके तोिणारे कुते् टशपायाांना मदत करण्यासाठीं सगळ्या वािाांवर 
आटण अांगणाांत मोकळे सोिून टदलेले असत. साराांश, एम्. ओबरमारचें असें म्हणणे आहे कीं, ती बांदीशाला साक्षात् 
टपशाचवाड्यासारिी (Pandemonium) टदसत होती, व टतच्या िालीं साांपिलेल्या दहापाांच टबघ्याांत अत्यांत दुष्ट 
मनोटवकार, पराकाष्टेचे दुष्ट दुगुणु, आटण परम हृदयभेदक क्रौय ुहीं दृष्टीस पित होतीं.” 

 
एम्. ओबरमार यानें ही किकपणाची टशस्त हळू हळू टढली केली; हलक्या हलक्या टबड्या घातल्या, व 

सरकार रुकार देतें, तर त्यानें त्या मुळींच काढून िाकल्या असत्या. सगळ्या कुत्र्याांना व बहुतेक पहारेकऱ्याांना फािा 
टदला, आटण कैद्याांची भीटत दूर होईल अशा रीतीनें त्याांना वागवण्याचा पटरपाठ घातला. णम. बेणलक काके्रन हा तो 
तुरुां ग पहाण्यास १८ २ त गेला होता, त्यावळेेस त्याच्या असें नजरेस आलें  कीं “तुरुां गाचें सगळे दरवाजे अगदीं उघिे 
होते, व दारापाशीं पहाऱ्यावर कोणीही नव्हतें... कोणत्याच दाराला अिसर ककवा बोल्ि नव्हते. तर मग कैद्याांनीं 
फरारी होऊां  नये म्हणून त्याांना अिकवनू ठेवण्यासाठीं काय केलें  होते असें म्हणाल, तर एकेका दाराला साधे कुलूप 
लाऊन ठेटवलें  होतें, व त्याची देिील टकल्ली टपरगळी नसल्यामुळे पाटहजे तर तें उघिून कैद्याांना बाहेर पिण्याची 
सवि होती… प्रत्येक कारिान्यावर काांहीं काांहीं चाांगल्या वतुणुकीचे कैदी देिरेि करण्यासाठीं नेटमले होते व 
एिाद्या कैद्यानें तुरुां गाचा काांहीं टनयम मोटिला, व त्याच्या आसपासच्या गड्याांनीं त्याला साांटगतले कीं, ‘बाबारे, असें 
करायाचें नाहीं,’ तर त्याांचा शब्द त्यानें मोटिला असें फार थोिा वळे घिे. तुरुां गाच्या कभतीच्या आांत प्रत्येक प्रकारचा 
कारिाना चालू आहे. कैद्याांच्या िोळ्या करून त्याांच्याकिे टनरटनराळ्या धांद्याांचीं हत्यारेंपात्यारें टदलेलीं असतात, 
त्याांनीं ते आपल्याला लागणारे कपिे कटरतात, आपल्या तुरुां गाच्या कभती दुरुस्त ठेवतात, आपल्या टबड्या ओततात, 
व टवक्रीसाठीं नाना तऱ्हेचे टजन्नस तयार कटरतात. या सवांचा असा उत्कृष्ट पटरणाम झाला आहे कीं, प्रत्येक कैद्याचा 
िच ु त्याच्या उद्योगाच्या फळावर टनघतो इतकें च नाहीं, तर तो भागून जी बाकी रहाते ती त्यास बाहेर पिताांना 
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टमळत असल्यामुळें तुरुां गाांतून हात हालवीत घरीं जाण्याची त्याांना पाळी येत नाहीं. णम. हास्स्कन्स याचा ‘स्पेनची 
प्रस्तुत स्स्थटत’ (Span as it is) म्हणून एक ग्रांथ आहे त्यावरून िालीं टलटहलेल्या गोष्टी टसद्ध होतील. 

 
“तुरुां गाांत कैदी आला म्हणजे प्रथम त्याला टबिी घाटलतात. पण त्यानें जेलराकिे अजु केला, आटण तो 

वावग्या रीतीनें वागत नसला, म्हणजे ती काढून िाटकतात.” 
 
“तुरुां गाांत एक हजार कैदी आहेत, परांतु त्याांचा बांदोबस्त ठेवण्यासाठीं तीन ककवा चार याांपेक्षाां अटधक 

पहारेकरी माझ्या दृष्टीस पिले नाहींत. असें म्हणतात कीं, त्या टठकाणीं दहा बारा जख्िि टशपाई आहेत, आटण 
दारेंटबरें इतकीं लुस्कान आहेत कीं तीं जाताां जाताां मोिून िाकताां येतील साराांश, साधारण िासगी घराांना टजतकी 
मजबुती असते, टततकीच मजबुती या तुरुां गाांत आहे.” 

 
“कैदी तुरुां गाांत आला म्हणजे त्याला असें टवचारतात कीं, कायरे बाबा! तुझ्या मनाांत कोणतें काम करायाचें 

आहे ककवा कोणता धांदा टशकावयाचा आहे. येथें सुमारें ४० कारिाने चालतात. हुशार हुशार कोष्टी, लव्हार, चाांभार, 
बुरुि...वगैरे अनेक तऱ्हेचे धांदेवाले आहेत. याटशवाय येथें एक मोठा छापिानाही चालूां  आहे.” 

 
“तुरुां गाच्या दुरुस्तीचे हरएक प्रकारचें काम कैदीच कटरतात. असे गरीब, असे सालस, आटण असे सांतुष्ट 

कैदी मीं कधींच पाटहले नाहींत. उपयोगाच्या धांद्याांत रात्ांटदवस गढून गेल्यामुळें, व ममतेची वागवणूक असल्यामुळें, 
त्याांची तोंिें िविवीत टदसतात... िेरीज त्याांच्या व्यायामाकटरताां एक बगीचा करून त्याांत नाकरगाचीं वगैरे झािें 
लाटवलेलीं आहेत, तसेच त्याांच्या करमणकेुसाठीं कोंबड्याांचीं िुरािीं रािलीं असून नानाप्रकारचे पक्षीही बाळगलेले 
आहेत. परीिघािावर कैदी आपले कपिे धुऊन काढतात; तसेंच एक दुकान आहे तेथें जाऊन त्याांना तमािू वगैरे 
हलक्या चनैींच्या वस्तु टवकत घेताां येतात; कारण, कैदी लोकाांच्या श्रमावर जी मजूरी टमळते, टतचा एक टहस्सा 
त्याांना तुरुां गाांतल्या तुरुां गाांत, िचासाठीं देतात, दुसरा टहस्सा बाहेर जाताांना त्याांच्या स्वाधीन कटरतात व बाकी दोन 
टहस्से सरकाराांत घेतात, व तेवढ्यानें तुरुां गाचा िच ुभागतो.” 

 
वर टलटहल्याप्रमाणें इकिील तुरुां गाांत व्यवस्था होईल तर लाांब लाांब ठेपीचे कैदी आांतल्या आांत गिप होणार 

नाहींत. इतकें च नाहीं, तर ते बाहेर पितील त्यावळेेस त्याांच्यापाशीं दोन पेसे साांठून काांहीं तरी धांदा करून 
उदरटनवाह करण्याची सांवय त्याांना लागलेली असेल; व असें झाल्यानें ते तुरुां गाांत टफरून जाणार नाहींत. 
िोंगरीच्या तुरुां गाांतील सक्तमजूरीच्या कैद्याांना कामासाठीं शहराांत नेत नाहींत, यामुळें  बहुतेक कैदी टबिीटशवाय 
असतात. एकादा दाांिगेश्वरच असला तर त्याला शृांिलाबद्ध करून ठेवणें जरूर पितें, पण बाकीच्याांच्या पायाांत 
वाळा मात् असतो, आटण तोही अलीकिे झालेल्या टनयमाप्रमाणें एकाहून अटधक वळे जो आला असेल त्याच्या 
कपाळीं येतो. एकां दरीनें पहाताां सध्याां आपल्या इकिील तुरुां गाांत जी टशस्त आहे, तीप्रमाणें कैदी लोकाांचे न 
पाहवण्यासारिे व न सोसण्यासारिे हाल होतात असें नाहीं, पण तींत असें काांहींच नाहीं कीं ज्याांच्या योगानें 
अटशटक्षत व आळशी लोकाांची पापाचरणप्रवृटत्त नाहींशी होऊन ते कैदेंतून सुिल्यावर त्याांस प्रामाटणकपणानें एिादा 
धांदा करून आपला चटरताथु चालटवण्यास उते्तजन येईल. िोंगरीवर असताां आम्हाांला टवशरे्ष टतरस्कार घाणीचा 
आटण गोळ्याांचा येई. कैद्याांना हा श्रम करायाला लाटवल्यापासून एका कविीचीही टकफायत नसताां पाांच पांचवीस 
माणसाांना सकाळपासून सांध्याकाळपयंत व्यथ ुकष्टटवण्याांत ही टशक्षा शोधून काढणाराांचा ककवा देणाराांचा काय हेतु 
असेल तो असो. कैद्याांच्या वतुनावर टहचा काांहीं बरा पटरणाम होत असेल असें म्हणावें तर तसेंही काांहीं नाहीं. कारण 
सूतकाम करणें, जमीन िोदणें, दळण दळणें, पाणी ओढणें, गोळे उचलणे ककवा घाणीवर चढणें हीं सगळीं कामें 
कैद्याांना एकसारिीं वाितात. आांग मोिून काम करणाऱ्याांना चोहोंकिे सारिीच मेहनत पिते; जे चुकारतट्िू 
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असतात त्याांना काांहीं करायाला लाटवलें  तरी ते त्याांतल्या त्याांत िेळल्याटशवाय राहत नाहींत; असें असताां या 
आांतबट्याच्या टशके्षचा प्रघात काां चालू ठेवावा हें समजत नाहीं. तसेंच तुरुां गाांत जो मनुष्ट्य येतो त्याला जें काम येत 
असेल तेंच द्यावें, हें बरें. न्हाव्याला कोष्ट्ट्याचें ककवा कारकुनाला कशप्याचें काम देण्याांत काय हशील आहे? कैद्याची 
प्रकृटत टबघिूां न देताां त्याच्याकिून होईल टततकें  काम करून घेण्यास काांहीं हरकत नाहीं. पण त्याला जें काम येत 
असेल तेंच पाटहजे तर त्याच्या किून बाहेरच्या पेक्षाां अटधक करून घ्यावें; असें केल्यानें त्याला टवनाकारण त्ास 
पिणार नाहीं इतकें च नाही, पण सरकारालाही फायदा होणार आहे. होताां होईल तों प्रत्येक तुरुां गाचा िच ुत्याांतील 
कैद्याांच्या श्रमाच्या ककमतीवर भागला पाटहजे. त्याांच्या चटरताथासाठीं लोकाांना आपल्या प्राप्तीचा काांहीं भाग द्यावा 
लागणें म्हणजे गुन्ह्याला उते्तजन देण्यासारिें होय. गुन्हेगाराांना तुरुां गाांत िाकण्याचा हेतु इतकाच कीं, ते ज्या 
समाजाांत असतात त्याला त्याांच्या किून त्ास न व्हावा. तो त्ास िाळण्यापुरतेंच त्याांचें स्वातांत्र्य नाहींसें करणें योग्य 
आहे. ज्याांनीं फारच थोर अपराध केले असतील त्याांना ताळ्यावर आणण्यासाठीं काांहीं वळे किक टशक्षा करावी 
लागेल, न टकत्येकाांना फाांशींही चढवावें लागतील, हें िरें आहे, पण येवढ्यावरून ज्याला त्याला घाणीवर घालणें, 
गोळे उचलायला लावणें, काांजी कोठिीत कोंिून घालणें, ककवा हातिोिा अथवा पायिोिा देणें, याची जरूर आहे 
असें वाित नाहीं. आमची अशी पक्की िातरी आहे कीं तुरुां गावरचे अटधकारी कैद्याांशीं रोज दोन गोि शब्द बोलतील, 
व आठा टदवसाांतून एकदोन वळे त्याांना नीत्युपदेश करतील, तर त्याांच्या मनावर चाांगला पटरणाम िटचत होईल. 
ज्याांना वाचताां येत असेल त्याांनी आपापलें  ठरीव काम केलें  म्हणजे ते मागतील तीं पुस्तकें  त्याांस वाचण्यास द्यावीं, व 
रात्ीं त्याांस टदवा द्यावा. कोणी सुटशटक्षत कैदी आला असेल तर त्याच्याकिून बाकीच्याांस चार नीतीच्या गोष्टी 
साांगवाव्या ककवा चाांगलीं पुस्तकें  वाचवावीं; जेलर ककवा सुटप्रिेंि याांनींच दर रटववारीं दोन बोधाचे टवचार साांटगतले 
तर फारच बरें होणार आहे; पण तसें जमत नसल्यास एकादा उपदेशक दर आठवड्यास बाहेरून आणण्यास काांहीं 
हरकत नाहीं. या सांबांधानें आम्हाांला पुष्ट्कळच टलहावयाचें आहे, पण पुस्तकाचीं पानें म्हणताां म्हणताां वाढत चाललीं, 
म्हणून येथेंच मुक्काम करणें जरूर आहे. िेरीज आम्ही टकतीही सूचना केल्या तरी त्या सरकारच्या कानावर कशा 
पोहोंचणार! कोणतीही गोष्ट टफरताां टफरताां आटफशीअल मागानें त्याांच्या सट्टट्याांत येईल तेव्हाां टतच्याकिे त्याांचें 
लक्ष ओढवणार; बाकी सगळा आक्रोश अरण्यरुटदताप्रमाणेंच असतो. ज्याांच्याकिे तुरुां गाचे टनयम घालण्याचा 
अटधकार आहे त्याांनीं ही गोष्ट लक्षाांत ठेटवली पाटहजे कीं अपराध्याांस दांि करण्यानें त्याांचें व समाजाचें कल्याण व्हावें 
हें इष्ट असेल तर तुरुां गाांतील टशस्त अशी पाटहजे की त्याांत टकतीही दुष्ट मनुष्ट्य आला तरी त्याला असें वािूां नये कीं 
येथें आल्याने आपणाांस याउपर नेकीनें व भलेपणानें टदवस काढण्याची आशा राटहली नाहीं. तुरुां गाांचा िच,ु त्याांतील 
कैद्याांच्या श्रमानें चालला पाटहजे इतकें च नाहीं, पण ते बाहेर पिताांना त्याांच्यापाशीं दोन पैसे असून पुढें चाांगल्या 
रीतीनें वागण्याचा त्याांचा टनिय झालेला असला पाटहजे. अशा प्रकारची तुरुां गाांची व्यवस्था ज्या टदवशीं होईल त्या 
टदवशीं बरीच समाजसुधारणा झाली असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
मूळ सांकेताप्रमाणें येथपयंत या पुस्तकाचे दोन भाग आिपले. आताां अवाांतर टवचार या सदरािाली चार 

ओळी टलहून वाचकाांची रजा घेतों. कोल्हापूर प्रकरणाच्या सांबांधानें अनेक लोकाांचे अनेक तकु झाले आहेत. 
टकत्येकाांचे असें म्हणणें आहे कीं, हा ििला पुण्यास चालता तर याचा टनराळाच पटरणाम झाला असता, दुसऱ्या 
काांहीं लोकाांचें असें मत आहे कीं या ििल्याांतील जूरींत सगळे ककवा टनम्मेपेक्षाां अटधक नेटिव लोक असते तर त्याांनीं 
वतुमानपत्कत्यांस टनरपराधी ठरटवलें  असतें. टतसऱ्या एका पांथाांचे लोक आहेत त्याांना असें वाित आहे कीं, 
पत्कत्यांस पैशाचें पाठबळ नव्हतें म्हणून ते बुिाले. कोणाची अशी कल्पना आहे कीं या कामाांत आम्हाला सरकारच 
प्रटतकूळ असल्यामुळें आम्हाांला अपयश आलें ; कोणाची समजूत अशी आहे कीं आम्ही अिेरीस क्षमा माटगतली ही 
फार वाईि गोष्ट केली व टकत्येकाांस तर आम्हाांस टशक्षा झाली ती ठीक झाली असें वाित असेल. याांपकैीं कोणाचें 
म्हणणें िरें, ककवा कोणाचें िोिें, अथवा कोणाच्याच म्हणण्याांत काांहीं हाशील नाहीं, याचा टनिय करणें आम्ही 
आपल्यावर घेत नाहीं. पोटलस कोिांत आटण हायकोिांत लोकाांच्या पुढें बऱ्याच गोष्टी आल्या आहेत, व जो तो 
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आपापल्या समजुतीप्रमाणें आम्हाांस ककवा इतराांस बरें वाईि म्हणत आहे. आमचें म्हणणें असें होतें कीं हें कोल्हापूर 
प्रकरण कोणत्या तरी न्यायासनापुढें यावें, तें आमच्या इच्छेप्रमाणें एकदाचें आलें . तसें झाल्यावर त्याटठकाणीं न्याय 
करण्यास बसलेल्या न्यायाधीशाच्या आटण जूरीच्या नजरेला जी गोष्ट आली तीच योग्य व मान्य असें घेतलें  पाटहजे. 
कारण असें न केलें  तर कोणत्याही कज्जाचा कोठेंच टनकाल लागावयाचा नाहीं. आताां जज्जानें आटण जूरीनें केलेला 
टनकाल सवांसच सांमत पिेल असें नाहीं. थोिा बहुत मतभेद हा होणारच, व तो होणें हें स्वाभाटवक आहे. तथाटप 
सरकारानें ज्याांच्याकिे कोणत्याही गोष्टीचा टनवािा करण्याचा पूण ुअित्यार टदला, त्याांच्या टवचाराला जें आलें  तेंच 
आनांदानें मान्य करणें हेंच प्रत्येक सुटशटक्षत, सुजाण, व धमुतत्त्वज्ञाचें कतुव्यकमु आहे. साके्रटिसाला असें पक्कें  
ठाऊक होतें कीं मला जी टशक्षा होत आहे ती अगदीं अन्याय्य आहे; तरी त्याच्या न्यायाधीशाांच्या नजरेला जी गोष्ट 
आली ती त्यानें सांतोर्षाने मान्य केली. मनुष्ट्य ज्या अथीं सवुज्ञ नाहीं, त्या अथीं त्याच्या हरएक कृत्याांत चूक होण्याचा 
सांभव आहे, साके्रटतसावर आणलेल्या आरोपाांची चौकशी करण्यास दहा पाांच लोक बसले होते असें नाहीं. 
आथेन्सच्या प्रजासत्ताक राज्याांतील लोकाांच्या बहुमतानें तो दोर्षी ठरला, व त्याला टवर्षप्राशन करावें लागलें ! पण 
कालाांतरानें त्याच्या सांबांधानें येवढें मताांतर झालें  कीं तो भला ठरून त्याचे पाांच सहाशें न्यायाधीश अगदीं चुकले अशी 
लोकाांची िात्ी झाली, व आताांपयतु सव ु सुधारलेल्या राष्ट्राांचा तसाच ग्रह आहे. “सत्यमेव जयते” हा पूवापार 
चालत आलेला जो टसद्धाांत आहे, त्याची पूतुता होण्यास बराच काळ लागतो. कारण सत्याांत म्हणजे काांहीं नैसर्वगक 
सामर्थ्य ु आहे, असें नाहीं, असें असतें तर त्याला तत्काळ यश येतें. कधींना कधीं तरी त्याचा पगिा बसतो याचें 
कारण इतकें च आहे की सत्यावलां बन हें बहुतेकाांचें फायदेशीर आहे. या बहुतेकाांचें ज्यावळेेस प्राबल्य होतें, त्यावळेेस 
सत्याचा जय होतो; उलि पक्ष प्रबल असतो तोंपयंत सत्य दिपून राहतें. आताां साके्रटतसाच्या आटण आमच्या युगाांत 
जमीन-अस्मानाचें अांतर पिलें  आहे व, राज्यपद्धटत, न्याय वगैरेंच्या सांबांधानें लोकाांच्या आचारटवचाराांत पुष्ट्कळच 
तफावत पिली आहे, व सत्य-असत्य टववचेनाचा काांिा अटधक सूक्ष्म होत चालला आहे, हें समांजस वाचकाांस 
साांगायाला पाटहजे असें नाहीं. असो. जगातील न्यायपद्धती बुटद्धबळाांच्या िेळासारिी आहे. प्रटतपक्षाच्या शहाांत न 
येताां आपण त्याला शह देणें आटण अिेरीस मात करणें हें ज्याच्या त्याच्या कल्पनेवर, अनुभवावर, बुटद्धसामर्थ्यावर व 
इतर उपकरणाांवर अवलां बून असतें. याांपैकीं काांहीं कमी पिलें  तरी दुसऱ्या पक्षाचा उत्कर्ष ुहोण्याचा सांभव असतो. 
जो ज्या बाजूला असतो त्याला तीच बरोबर वािणें हा मनुष्ट्याचा स्वाभाटवक मनोधमु आहे, व त्याला अनुसरून त्याचें 
वतुन चाललेलें  असतें. फ्रान्सचा राजा चवदावा ल्यूई यानें प्रजेवर इतका जुलूम केला कीं त्याच्या पाठीमागें दोन 
टपढ्याांनीं फ्रान्साांत जबरदस्त राज्यक्राांटत होऊन प्रजासत्ताक राज्याची स्थापना झाली; पण ल्युईला असें कधीं वािलें  
नाहीं कीं माझ्या आचरणानें माझ्या प्रजेस त्ास होत आहे. ल्युईसारिेंच इांग्लां िाच्या दुसऱ्या जेम्स राजाचें वतुन होतें. 
हे राजश्री राज्यासनास मुकले तरी याांना आपलें  करणें वाईि टदसलें  नाही. येवढें िरें आहे कीं कोणताही पक्ष असो, 
तो जेथपयंत अटधकारारूढ असतो, तेथपयंत त्याच्या चकुीच्या करण्याला देिील कोणी नाांवें ठेवण्यास धजत नाहीं, 
कारण तसें केल्यानें त्याच्या किून दण्ि होण्याचा सांभव असतो. आनांदी–राघोबाांनीं राज्यलोभाांसाठीं सख्ख्या 
पुतण्याला मारेकऱ्याांच्या स्वाधीन केलें ; पण तुम्हीं केलेलें  कृत्य अत्यांत कनद्य होय, व याला देहाांत प्रायटितािेरीज 
दुसरें प्रायटित्त नाहीं, असें ििििीत तोंिावर साांगण्यास धजणारा सगळ्या पेशवाईत एक रामशास्त्री मात् होता! 
अटधकाऱ्याला आि येणारानें हाताांत टशर घेऊन मरण्यास तयार असलें  पाटहजे. अन्याय करणारे अटधकारी मरून 
जाऊन टपढ्या दोन टपढ्या गेल्यावर त्याांच्या वतुनाची चचा करणें सोपें असून टवनधोक्याचें आहे. 
सिारामबापूसारख्या हट्टी वृद्ध कपीला स्वपक्षाला वळवनू घेण्यासाठीं नानाांनीं गांगाबाईस अत्यांत अश्लाघ्य युक्ती 
साांटगतली, नानाांचें आटण गांगाबाईचें बळकि सूत होतें, नानाांच्या जाचामुळें  सवाई माधवरावाांनीं मािीवरून उिी 
िाकली, वगैरे ऐटतहाटसक गोष्टी आताां आम्ही िुशालपणें बोलतों, व न टभताां त्याांच्याटवर्षयीं वादटववाद कटरतों. पण 
मनाांत आल्याबरोबर पाटहजे त्याला तापल्या तोफेवर बाांधून मारण्याचें सामर्थ्य ु जोंपयंत नानाच्या मनगिात होतें 
तोंपयंत अमुक अमुक प्रकारचें तुमचें वतुन अयोग्य आहे असा त्याांच्यापुढें चकारशब्द देिील मारण्याची कोणाची 
छाती नव्हती. उलि त्याच्या वागणुकीची तारीफच होत असे. कशदे, होळकर, गायकवाि, सावांत, भोसले, सचीव, 
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प्रटतटनधी, कागलकर, पिवधुन वगैरे घराण्याांतील जुन्या पुरुर्षाांच्या वतुनाटवर्षयीं ग्राांि िफ साहेबानें आपल्या 
इटतहासाांत जशी चचा केली आहे तशी चचा या घराण्याांतील प्रस्तुत पुरुर्षाांटवर्षयीं आम्ही करूां  म्हिलें  तर आमचें कसें 
चालेल? कोणी एिादा कनभीि धकिगण हवें तें बोलत सुिला तर त्याला असले टवचार तोंिावािें बाहेर काढताां 
येणार नाहींत असें नाहीं; पण असें कटरताांना त्यानें आपल्या टजवावर उदार झालें  पाटहजें. टजवाची परवा न कटरताां 
जगाचें कल्याण करण्याच्या टमर्षानें असें करण्याांत प्रटतष्ठा मानणारे ग्याटललीओ, क्रानमर, रामशास्त्री याांसारिे विेे 
पीर कोठें कोठें असतात, पण टनःसीम सांसारचतुर जो आहे तो अशाांचें अनुकरण कधींही करणार नाहीं! 
अटधकाऱ्याला आि जाण्यानें जसें कोणाचेंही कल्याण होणें नाहीं, तसेंच सरकाराला टवरोध करणाऱ्यानेंही आपल्या 
सांसारसुिावर टतळाांजळी सोिावा. कारण सरकार म्हणजे अटधकारीसमुच्चय यापेक्षाां दुसरें काांहीं नाहीं. अज्ञान गरीब 
लोकाांना सरकाराचा मोठा बागुलबोवा वाित असतो, पण ज्याांनी ‘सरकार आटण प्रजा’ या टवर्षयावर थोिाबहुत 
टवचार केला आहे त्याांना असें पक्कें  ठाऊक असतें कीं व्यस्क्तटवशरे्ष अटधकाऱ्याला ज्याप्रमाणें अहांकार, लोभ, सौजन्य, 
मतै्ी, आपलेपणा, परकेपणा, वगैरे बऱ्यावाईि मनोवृत्ती असतात, त्याप्रमाणें अटधकारीसमुच्चयरूप जें सरकार 
त्यालाही असतात, भेद इतकाच कीं व्यस्क्तटवशरे्ष अटधकारी हट्टास पेिल्यानें कोणाचेंही नफा-नुकसान टजतकें  करूां  
शकतो त्यापेक्षाां सरकाराला अटधक करताां येतें. बाकी सरकारानें अमक्याला चाांगलें  म्हिलें , आटण तमक्याला वाईि 
म्हिलें  म्हणून तो तसा होतो हें थोिेंच आहे. अनेकदाां असें होतें कीं सरकार आटण प्रजा याांच्या नफानुकसानीचा 
परस्पराांशीं अत्यांत टवरोध असल्यामुळें  अती नीच पुरुर्षाला हातीं धरून सरकाराला त्याचा बिेजाव करावा लागतो. 
िह्मघ्न कत्बकजीसाठीं बाजींनें पाजीपणा करून आपल्या या राष्ट्राच्या स्वातांत्र्याची राळ केली, हें सवांस टवटदत 
आहेच. ज्याप्रमाणें प्रासाटदक कटव आपल्या कल्पनावैटचत्र्यामुळें  शुष्ट्क पदाथाला देिील नसतें माहात्म्य आणून 
देतात, त्याप्रमाणें सरकारही अगदी हलकि मनुष्ट्याला नसता थोरपणा देऊां  शकतें. ज्याप्रमाणें स्स्वफ्िसारख्यानें 
केरसुणींचें वणुन केलें  तर तें देिील लोकाांस मनोरम होईल असें स्िेलास वािलें , त्याप्रमाणें सरकारनें ज्ञानशनू्य 
पशूस जरी अटधकारावर नेमनू त्याची पाठरािणी केली तरी त्याचाही लोकाांना मोठा बाऊ वािणार आहे. मागें एका 
रोमन बादशहानें अटधकाराच्या जोरावर आपल्या टछनाल बायकोस सेनेि सभेकिून देवी म्हणटवलें  आटण आपल्या 
टववाहाचा वर्षटुदवस तरुणतरुणींनीं पटतव्रतेच्या स्थांटिलापुढें अगरु जाळून साजरा करावा असा ठराव केला! 
[Faustina, the daughter of Plus and the wife of Marcus, has been as much celebrated for her gallantries as for her beauty… Marcus was the 
only man in the empire who seemed ignorant or insensible of the irregularities of Faustina… He promoted several of her lovers to posts of 
honour and profit, and during a connection of thirty years, invariably. gave her proofs of the most tender confidence, and a respect which 
ended not with her life… The obsequious Senate, at his earnest request, declared her a goddess. She was represented in her temples, with 
the attributes of Juno, Venus and Ceres; and it was decreed, that, on the day of their nuptials, the youth of either sex should pay their 
vows before the altar of their chaste patroness. 
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दूर जायला पाटहजे असें नाहीं. आपल्या येथील कायदे करणाऱ्या मांिळींत मधून मधून कशा प्रकारच्या इसमाांची 
नेमणूक होते, हें लक्षाांत आणा म्हणजे झालें . तात्पय ुकाय कीं सरकार म्हणून जरी स्वगीय वस्तु नाहीं, व सरकारचे 
सव ु अटधकार सरकाराला लोकाांपासून प्राप्त झालेले असतात, तरी ते फार टदवस त्याच्याकिे असल्यानें तें 
त्याच्याच जोरावर लोकाांशी टशरजोरपणा करूां  लागतें, व त्याांना आपलें  गुलाम करून िाकण्याचा प्रयत्न कटरतें; 
असें झालें  म्हणजे लोकाांत टपढीजात काांहीं तरतरी असल्यास ते औदासीन्यटनद्रेंतून जागे होतात, आटण अरेराव 
झालेल्या सरकाराला दोन समजुतीच्या गोष्टी साांगनू वळणावर आटणतात. अशा प्रकारचे लोक ज्या देशाांत नसतात 
त्या देशचें सरकार प्रजेचे टकती हाल करील याचा नेम नसतो. सरकार जुलमी, आटण प्रजा मुग्ध असल्यानें थोड्या 
वळेाांत उभयताां लयास जातात. आपल्या हक्काांच्या सांरक्षणासाठीं अटधकाऱ्याांशीं ककवा सरकाराशीं जे भाांिण घालतात 
त्याांना त्या भाांिणाांत यश टमळण्याची आशा नसते. साराांश काय कीं सरकार व प्रजा याांतील युद्धप्रसांग एका पक्षास 
साधक आटण दुसऱ्या पक्षास बाधक असा असतो. तशाांत ज्या टठकाणीं परदेशस्थ सरकार असतें, व तें एिाद्याचा 
न्याय करण्याच्या भरीं पितें, त्यावळेेस त्याच्याशीं सामना करण्यास उभे राहणाऱ्यानें फारच मजबुती केलीं पाटहजे. 
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आपलें  सरकार असें टवलक्षण आहे कीं अगोदर कोणाला काांहीं माटहती द्यावयाचें नाहीं, व कोणीं काांहीं गैर 
माटहतीमुळें  चुकीचा मजकूर टलटहला कीं कर त्याचा पुरावा म्हणून लागलें  हात धुऊन त्याच्या पाठीला! वास्तटवक 
पहाताां ज्या गोष्टीशीं लोकाांचा टनकि सांबांध असतो, त्या सांबांधाची हर एक प्रकारची माटहती सरकारानें आपण होऊन 
वळेेच्या वळेेस लोकाांस द्यावी, व त्याांच्या िोट्या समजुती दूर कराव्या. अमेटरकें तील सरकार सरकारी ग्याझेिाांतून 
अशा प्रकारची माटहती वारांवार प्रजेस देतें असें ऐटकवात आहे. आपल्यापैकीं कोणास थेि सरकाराशीं ककवा त्याच्या 
एिाद्या अटधकाऱ्याशीं यशाच्या आशनेें कोितात तांिा घालायचा असल्यास त्याांनीं पुढें टलटहलेल्या गोष्टींबद्दल 
मुख्यत्वेंकरून िबरदारी ठेवावी. (१) बरेंच मोठें िबोलें  हाताांत पाटहजे. पैशासारिी दुसरी मजेदार वस्तु जगाांत 
नाहीं. हा वािोळा असल्यामुळें  एका फ्रें च ग्रांथकारानें म्हिल्याप्रमाणें टवशरे्ष घर्षणुाटशवाय पाटहजे त्या टठकाणीं याचा 
सहज प्रवशे होतो. पाटहजे तो ककवा ती वश करण्यास याच्यासारिा दुसरा पांचाक्षरी टमळाणें कठीण. “मूकां  करोटत 
वाचालां , पांगुां लां घयते टगटरम्; यत्कृपा तमहां वांदे, परमानांदमाधवम्” या पद्याांत माधवाच्या टठकाणीं रूपक असें 
पाठाांतर केलें  असताां पैशाच्या सामर्थ्याचें िरें वणुन होणार आहे; अथवा असलें  पाठाांतर करण्याचीशी जरूर नाहीं; 
कारण माधव हा लक्ष्मीपती आहे, तेव्हाां माधव याचाच अथु रुपया असा केला म्हणजे झालें ! ज्यानें कशाचें तोंि िुलें  
केलें  त्याला कशाचीही वाण नाहीं; म्हणूनच कवीनें कोठेसें म्हिलें  आहे — 

 
धनैर्ननष्ट्कुलीनााः कुलीना भवस्न्त 
धनैरापिं मानवा णनस्तरस्न्त । 
धनेभ्याः परो बान्धवो नास्स्त लोके 
धनान्यजययध्वं धनान्यजययध्वम् ।। 

ज्याला टवपुल द्रव्याची अनुकूलता असेल त्याला जगाच्या प्रस्तुत स्स्थतींत िऱ्याचें िोिें आटण िोट्याचें िरें 
करण्यास फारसा त्ास पिणार नाहीं. द्रव्यटवहीनाांचे मनोरथ मात् गतभतुृकाांच्या स्तनाप्रमाणें जागच्या जागी टवकास 
आटण लय पावतात. (२) कागदाची सामुग्री. ििला उभा राहण्यापूवीं जो जो म्हणून महत्त्वाचा कागद असेल तो 
हाताांत घेऊन ठेवला पाटहजे. अस्सल टमळाला तर फारच चाांगलें  झालें ; तो दुष्ट्प्राप्य असेल तर त्याांची हुबेहूब नक्कल 
तरी पाटहजेच पाटहजे. तशाांत टतच्यावर एिाद्या जबाबदार कामगाराची टनशाणी घेऊन ठेवता आल्यास बरेंच काम 
होईल. अमुक अमुक कागद मीं स्वतः पाटहले आहेत, ककवा अमुक अमुक माझ्या टमत्ाकिून ककवा अमक्या तमक्या 
भल्या मनुष्ट्याकिून मला हव्या त्या वळेेस टमळण्याचा सांभव आहे असें म्हणत कोणाच्याही हवाल्यावर बसलें  कीं काम 
हुकलें  म्हणून समजावें. उपयोगाना येणारें टचिोरेंन् टचिोरें वळेेपूवीं काबीज करून ठेटवलें  पाटहजे. एकदाां गिबि 
सुरूां  झाली म्हणजे अगदीं साधीं टचिोरीं दुष्ट्प्राप्य होतात, व कधीं कधीं तर मोठ्या मोठ्या सुरटक्षत जाग्याांतून तीं 
अांतधान पावतात हे सवांनीं ध्यानाांत धरावें. (३) सहीटनशी लेिी जबान्या घेऊन ठेवणें. हा माझा बाप, ही माझी 
बायको, ही माझी आई, हा माझा सासरा, हा माझा टजवलग टमत्, हे श्रीमांत, हे गरीब, हे राजश्री, हे भले, हे सालस, 
हे काय कोिापढुें पाटहजे त्या वळेेस हजर राहून त्याांना माटहत आहे तें कोणाची मुवुत न ठेटवताां साांगतील, तेव्हाां 
याांच्या सहीसुद्धाां याांची अगोदर लेिी जबानी घेऊन ठेवण्याची काांहीं एक आवश्यकता नाहीं, अशा टदमतीवर 
कोणत्याही कायटुहतेच्छूनें बसूां नये. पे्रम, टवश्वास वगैरे चिसारें एकीकिे ठेऊन पक्कें  नास्स्तक बनावें, व जगाांतील 
हरएक मनुष्ट्य जबरा लफां गा आहे असें मानून आपल्या उपयोगाचें जें म्हणून त्याला ठाऊक असेल त्याचें 
त्याच्याकिून िाांचण करवावें, व त्यावर त्याची सही घ्यावी; आटण असलीं सगळीं िाांचणें वळे येईपयंत एिाद्या 
मजबूत लोिांिी पेिींत घालून ठेवावीं! (४) वकीलाांचें मत. कोणतेंही काम हाती धरण्यापूवीं त्याांतील सव ुकागद पत् 
एिाद्या कायदेवाल्या भिास दािवाव;े व त्याांवर त्याचें लेिी मत घेऊन ठेवावें. या कृत्यास जो भि पहावयाचा तो 
चाांगला धोरणवाला घनपाठी दशग्रांथी वैटदक असून टजकिे टतकिे वािाणलेला असावा. त्याला असें म्हणावें कीं, 
बाबारे, दीिशेंच्या टठकाणी दोनशें घे, पण जें मत द्यावयाचे तें नीि आपलें  पोथीपुस्तक पाहून दे. असें केल्यानें प्रथम 
थोिासा िच ु झाला असें वािेल िरें, पण पुरावा कशा प्रकारचा पाटहजे, टकती कमी आहे, व बाकीचा कसा 
टमळवावा वगैरेचे ज्ञान आधीं झाल्यानें पुढचा पुष्ट्कळ त्ास चुकतो, व एकां दरीनें नफा होतो. (५) टकरकोळ तयारी. 
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जागोजाग कुशल बातमीदार पाटहजेत. त्याांनीं रात्ांकदवस टजकिे टतकिे टघरट्या घालीत असावें. कोणची कोठें 
काय ििपि चालली आहे, समाजाांत लोक काय बोलतात, प्रटतपक्ष्याकिील कशी काय तयारी आहे वगैरे गोष्टी 
नीि रीतीनें िेहळून गुपटचपपणें वळेच्या वळेीं वदी देणाऱ्या टवश्वासूक बातमीदाराांटशवाय धामधूमीच्या वळेेस कामाचा 
चाांगला जम बसत नाहीं. तसेंच दहापाांच तरी मोठमोठ्या यूरोटपअन लोकाांच्या ओळिी असाव्या, म्हणजे 
त्याांच्याकिून त्याांच्या समाजाांत आटण ऑफीशीअल वगांत जी चचा चालली असेल ती कळते, व तदनुसार नवीन 
वळणें बाांधण्यास ठीक पितें. याटशवाय प्रत्येक समाजाांत मध्यस्थ म्हणून एका जातीचे प्राणी आहेत. त्याांच्या मदतीनें 
एिादे वळेेस बेमालूम रीतीनें कामटगरी उरकताां येते. म्हणून याांजपैकीं एक दोघे आांगािालीं रािून ठेवले असले 
तर बरें. साराांश काय कीं, मास्तर, िाक्तर, बाटलप्टर, कोणी का असेना; जो जो म्हणून प्रसांगीं उपयोगी 
पिण्यासारिा असेल त्याला बगलें त मारून ठेवावा. दुसरी एक महत्त्वाची सुचना करावयाची अगदींच टवसरलों ती 
ही कीं, “टशववांदनकामाांहीं वांदावा प्रथम देव नांदी न!” या न्यायानें प्रत्येक मोठ्या देवालयाांतील आटण गृहमठाांतील 
द्वारपालाांच्या आांगावर एकेक तुकिा िाकून ठेवलेला असला म्हणजे महादेवापयंत प्रवशे होण्यास टबलकुल अिचण 
पित नाहीं! 

 
असो. येथपयंत कोठे कां िाळवाणा, कोठें थटे्टचा व कोठें गांभीर मजकूर टलटहण्याांत आला आहे, तो टकतपत 

मान्य होईल तो होवो. 
 
आताां वाचकाांचा टनरोप घेण्यापूवीं हें कोल्हापूर प्रकरण उभें राटहल्यापासून त्याचा टनकाल होई तोंपयंत ज्या 

ज्या देशबांधूांनीं व टमत्ाांनी सहाय्य केलें  त्याांचे आभार मानणें येवढें मात् राटहलें  आहे. वतुमानपत्ें काढून पुरें एक वर्ष ु
झालें  न झालें  तों आम्हाांवर एक दोन टबकि प्रसांग येऊन गेले, व त्याांतून आम्ही टनभावलों, हें केवळ अनेक ममताळू 
टमत्ाांच्या मदतींमुळें  झालें  हें आम्ही प्राांजलपणें कबूल करतों. पोटलस कोिांत टफयाद लागल्या बरोबर मराठा-
केसरीचे टदवस भरले असें टकत्येकाांस वािूां लागलें , पुढें शास्त्रीबोवाांचा अकालीं मृत्यु झाला; मग तर काांहीं पुसूांच 
नका. त्या ऐन दुःिाच्या आटण आणीबाणीच्या प्रसांगीं टजकिे टतकिे सवुजण असें म्हणूां लागले कीं आताां ही मांिळी 
रसातळास गेली म्हणून समजा! असो, आम्ही असें समजतों कीं, येवढ्या थोड्या काळाांत आम्हाांवर जीं दोन तीन 
सांकिें येऊन गेलीं, व ज्याांतून आम्ही फुिाफूि झाल्याटशवाय जसेच्या तसे बाहेर पिलों, त्याांवरून आमच्या 
देशबांधूांची येवढी तरी िात्ी होईल की देशसेवचेें दांभ माजवनू कोठें तरी सोयीवार नोकरी टमळेंपयंत चार पसेै 
टमळटवण्याांत गुांतलेले हे लोक नाहींत, तर यापेक्षाां थोिेसें कठीण काम आांगावर घेऊन तें टनियानें तिीस नेण्याचा 
याांचा टनधार झालेला आहे. या प्रकरणाांत आमच्या माना आिकल्या गेल्यामुळें  अनेक टमत्मांिळीस जे दीघु श्रम 
झाले, त्याांबद्दल पूणु उतराई आमच्यानें कधींही होववणार नाही. आमचा सगळा भरांवसा आमच्या मुांबईच्या व 
पुण्याच्या टवद्यालयीन टमत्ाांवर होता हें साांगावयास पाटहजे असें नाहीं. याांची मदत नसती तर लोकाांनी भाटकत 
केल्याप्रमाणें मराठा-केसरी कधींच टनजधामास गेले असते. जण ूकाय दोन्ही कॉलेजाांनीं आमच्या बरोबर शवेिपयंत 
काळजी वाहण्यास, आटण कारागृहाांत सुद्धाां आमचा समाचार घेण्यास हे दोन दक्ष प्रटतटनधीच नेमून टदले आहेत कीं 
काय असें आम्हाांस आमच्या दोन टमत्ाांच्या सपे्रम वतुनावरून वािे! या िेरीज कोणाला पैशासाठीं, कोणाला 
सल्लामसलतीसाठीं, कोणाला दुसऱ्या काांही गोष्टींसाठीं, असें आम्ही अनेकाांस अनेक तऱ्हाांनीं टशणटवलें , याबद्दल 
आम्हाांस फार वाईि वाित आहे. एकदाां आम्हाांस असें वाितें कीं आमच्या हातून बरीच देशसेवा झाल्यावर 
आमच्यावर लोकाांस त्ास देण्याचें प्रसांग येते तर बरें होतें. टशक्षा होऊन आम्ही तुरुां गाांत गेल्यावरही आमचें बरें 
होण्याटवर्षयी आमच्या टहतकचतकानीं उपाय करणें सोटिलें  नाही. वरु्ड्स्वथु, मांिटलकप्रभटृत मांिळींच्या अजाला 
एकीकिे झुगारून देऊन सरकारनें आम्हाांला दहा पाांच टदवसाांची सूि टदली नाहीं यामुळें आमचें मोठेसें नुकसान 
झालें  असें नाहीं; पण अशा प्रसांगीं दया आटण सौजन्य दािवनू कोल्हापूर प्रकरणाच्या सांबांधानें आपण अगदीं 
टनष्ट्पक्षपाती आटण उदासीन आहों, असा लोकाांचा ग्रह करून सोिण्याचा व त्याांच्या मनाांतील कुस्त्सत सांशय काढून 
िाकण्याचा जो अमोटलक प्रसांग आला होता तो सरकारानें टवनाकारण घालटवला! असो, झालें  तें झालें ; गत 
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गोष्टीबद्दल िेद करण्याांत हाांशील नाहीं. इतउत्तर आमची येवढीच उमेद आहे कीं, सकल महाराष्ट्रीयाांनीं आम्हाांवर 
जी प्रीटत दािटवली आटण आम्हाांस जो सन्मान टदला त्या प्रीतीला आटण त्या सन्मानाला आम्ही वास्तटवक पात् आहों 
असें केव्हाां तरी आम्हाांस दािटवताां आलें  म्हणजे आम्ही कृतकृत्य झालों. हें महत्कृत्य आमच्या हातून टनर्ववघ्नपणें 
शवेिास जाण्यासाठीं आमचे जे िरे टमत् आहेत ते आम्हाांस वळेोवळेीं आमचे प्रमाद दािवोत, व सदुपदेश करोत; 
तसेंच आम्हीं आरांटभलेल्या उद्योगाांत जर काांहीं प्रशांसनीय भाग असला तर त्याचा चोहोंकिे टवस्तार होऊन या 
महाराष्ट्र भमूीच्या उदरीं —  

 
स्नेहं िया ंच सौख्य ंच यणि वा जानकीमणप 
आराधनाय लोकाना ंमुत्र्चतो नास्स्त मे व्यथा 

 
असें मानणारे पुत् टनपजोत!  
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प्रस्तावना 
 
अलीकिे लोकाांस वाचनाची अटभरुटच लागल्यामुळें  नवीन नवीन पुस्तकें  तयार होऊां  लागलीं आहेत, व 

नवीन पुस्तकें  तयार होऊां  लागल्यामुळें  वाचनाची अटभरुटच वाढत चालली आहे. वाचनाची अटभरुटच लागणें आटण 
पुस्तकें  तयार होणें या दोहोंचा अन्योन्य कायकुारणसांबांध आहे. पटहले दुसऱ्यास आटण दुसरें पटहल्यास नेहमीं 
सहायभतू असतें. आताां अमुक एक प्रकारचींच पुस्तकें  तयार व्हावी, व दुसऱ्या प्रकारचीं होऊां  नयेत, हें लोकाांच्या 
आविीनाविीवर व गरजेवर अवलां बून असतें. बाजाराांत ज्या मालाचा टवशरे्ष िप तो माल उत्पन्न करण्याकिे 
लोकाांचें टवशरे्ष लक्ष; ज्याला टगऱ्हाईक नाहीं तो उत्पन्न करण्याची कोणी पवा करीत नाहीं हें स्वाभाटवक आहे. कोणी 
झाला तरी त्याला आपल्या श्रमाचें फळ हें पाटहजेच; म्हणून ज्या पुस्तकापासून पुस्तककत्यास अथुप्रास्प्त होण्याचा 
सांभव नाही-अशीं पुस्तकें  जन्मास येत नाहीत याांत नवल कोणतें? प्रस्तुत कालीं मोठमोठ्या हुद्द्ाच्या नोकऱ्या व 
मोठमोठे टकताब हे राजटवद्या टशकल्यानेंच प्राप्त होणारे असल्यामुळें महाराष्ट्र भार्षेंत कटठण शास्त्रीय टवर्षयाांवर 
नवीन पुस्तकें  करण्याकिे ककवा झालेलीं वाचण्याकिे पषु्ट्कळाांचें पूणु दुलुक्ष असतें. आताां वास्तटवक रीतीनें पाटहलें  
तर याांत काांही वावगें नाहीं; कारण, ज्याला ज्या गोष्टीपासून फायदा नाहीं त्यानें ती कशासाठी करावी? अथात् करूां  
नये, व कोणी करीतही नाहीं; आटण म्हणूनच सध्याां जी पुस्तकें  बाहेर येतात त्याांपैकी फारच थोड्याांत राजकीय ककवा 
शास्त्रीय टवर्षयाांचें टववरण असतें. शेंकिा टनदान पाऊणशें तरी केवळ मनोरांजनासाठीं टलटहलेलीं असतात. त्याांतही 
कादांबऱ्याांला आटण नािकाांला टवशरे्ष दर! टनदान इतराांपेक्षाां तरी अटधक! तशाांत आयोिारकवाल्यानंीं आटण 
संगीतवाल्यानंीं नािकप्रयोग पाहण्याची चिक लावनू टदल्यामुळें म्हणताां म्हणताां दोन–चार नािकें  छापून प्रटसद्ध 
झालीं व आणिीही होतील! असो; हें सव ुयेथें साांगण्याचें कारण येवढेंच कीं, गतवर्षी कोल्हापूरप्रकरणास सुरवात 
होऊन पैशाची चणचण झाली, त्या वळेेस आपलें  आपल्यास काांहीं साहाय्य करताां आलें  तर पहावें व तें करण्यास 
एिादें नािक टलटहण्यािेरीज सुलभतर उपाय टदसेना, म्हणून १८८२ च्या एटप्रल मटहन्याांत प्रस्तुत पुस्तकास मी 
आरांभ केला, व ऑगस्ि मटहन्याांत िोंगरीवर असताां तें तिीस नेलें . पुस्तककत्याच्या मनाला जी शाांतता असावी ती 
गेल्या वर्षाच्या पटहल्या नऊ मटहन्याांत माझ्या मनाला न टमळाल्यामुळें  हें पुस्तक माझ्या हातून टजतकें  वठेल असें 
मला वाित होतें टततकें  वठलें  नाहीं हें माझें मीच कबूल कटरतों. टशवाय, हें भार्षाांतर अशा अिचणीत करण्याांत असा 
हेतु नव्हता कीं, तें ताबितोब छापून त्यापासून पैसा उत्पन्न करावा, तर आयोिारक मांिळीकिून त्याचे चार-दोन 
प्रयोग करवनू त्याांचें जें उत्पन्न होईल तें केसरी-फां िाकिे लावावें असा होता. यामुळें  भार्षाांतर करण्यास हवा टततका 
वळे टमळाला नाहीं; इतकें च नाहीं तर, परक्या भार्षेंतील नािकाांची भार्षाांतरें कोणत्या रीतीनें करावीं याटवर्षयीं माझी 
जीं मतें आहेत व ज्याांच्यासांबांधाने मी पुढें टलटहणार आहे, तीं माझीं मला हवीं तशी अांमलाांत आणताां आलीं नाहींत. या 
कारणानें व भार्षाांतर करीत असताां ज्या पुस्तकाांची मदत पाटहजे होती तीं न टमळाल्यानें फार त्ास पिला. कोणतेंही 
पुस्तक टलहीत असताां जीं साधनें पाटहजेत तीं अनुकूल असल्यानें तें जसें उतरतें तसें तें मागून काांहीं केलें  तरी 
उतरत नाहीं, हें सवांस टवश्रतु आहेच; तथाटप तें छापूां लागण्यापूवीं माझ्यानें टजतकें  दुरुस्त करवलें  टततकें  मीं केलें  
आहे. या कामाांत आमचे टमत् रा. रा. नारायण गोपाळ फािक, बी. ए., एलए्ल.् बी. याांनीं मला अांतःकरणपूवुक 
पुष्ट्कळ साहाय्य टदलें  त्याबद्दल मी त्याांचा अत्यांत आभारी आहें. तसेंच रा. म. टश. गोळे, बी. ए., रा. वा. टश. आपिे, 
एम्. ए, रा. वा. बा. केळकर, बी. ए.; व रा. बा. गां. टिळक, बी. ए., एलए्ल.् बी., याांनीं वळेोवळेीं ज्या सूचना केल्या 
त्याांबद्दल मी त्याांचाही आभारी आहें.  

 
मराठी भारे्षच्या शुद्धलेिनाचे टनयम अद्याटप व्हाव ेतसे कायमचे झाले नसल्यामुळें  व या पुस्तकाचीं शवेिचीं 

पु्रफें  वळेोवळेीं टनरटनराळ्या हातून गेलीं असल्यामुळें  याांतील शुद्धलेिनास काांहीं घरबांद नाहीं असें वाचकाांस 
वािण्याचा सांभव आहे. पण याबद्दल ते मला दोर्ष न देताां भारे्षच्या अपूण ुव्याकरणाला जबाबदार धरतील अशी आशा 
आहे. ‘काांहीं’, ‘वस्त्रें’, ‘मीं पराक्रम केला’ अशा टठकाणीं अनुस्वार देण्यास कोणी चुकतो असें नाहीं; पण 
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‘विेावाांकिा’, ‘धाांवला’, ‘ठोंकणें’, ‘तुझ्यावाांचनू’ अशा टठकाणच्या अनुस्वाराांटवर्षयीं पुष्ट्कळ मतभेद आहेत, व त्यामुळें  
या पुस्तकाांत टनरटनराळ्या वादग्रस्त टठकाणीं टनरटनराळें  शुद्धलेिन आढळण्याांत येईल. तसेंच टकत्येक टठकाणीं 
अगदी अक्षरशः भार्षाांतर करण्याचा प्रयत्न केला असल्यामुळें दूरान्वय झाला असेल व वाक्यें इांग्रजी वाक्याांच्या 
िौलावर गेलीं असतील; तथाटप त्याांना दुबोधत्व न येऊां  देण्याटवर्षयीं माझ्याकिून होईल टततकी ििपि केली 
आहे. शके्स्पीअरसारख्याच्या अत्यांत कटठण नािकाचें भार्षाांतर करणें टकती दुरापास्त आहे हें ज्याांना 
स्वानुभवावरून ठाऊक असेल ते असल्या क्षुल्लक प्रमादाबद्दल फारसा दोर्ष लावणार नाहींत अशी उमेद आहे. 
याटशवाय आणिी एक टकरकोळ गोष्ट साांगणें जरूर आहे, ती ही कीं, आपली महाराष्ट्र भार्षा अद्याटप बाल्यावस्थेंत 
असल्यामुळें  तींत नानातऱ्हेचे मनोधमु, मनोव्यापार व तदनुरोधी बाह्य टक्रया व्यक्त करण्याजोगे शब्द नसल्यामुळें, 
टकत्येक टठकाणीं साधारण शब्दाांस टवटशष्ट अथु द्यावा लागला आहे, व टकत्येक टठकाणीं त्याांचा अथु टवस्तृत करावा 
लागला आहे. साराांश, ज्याांना या सांबांधानें या पुस्तकाचें टनःपक्षपाती गुणदोर्षटववचेन करायाचें असेल त्याांनीं ‘जावें 
त्याच्या वांशा तेव्हाां कळे’ ही गोष्ट लक्षाांत ठेवनू व शके्स्पीअरच्या या ककवा दुसऱ्या एिाद्या नािकाांतील कटठणशा 
पाना दोन पानाांचें भार्षाांतर करून पहावें, व तें कटरताांना टकती अिचणी येतात याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन मग माझ्या 
पुस्तकास जो दोर्ष देणें असेल तो द्यावा, इतकें च माझें साांगणें आहे. 

 
आताां यापेक्षाां अटधक महत्त्वाच्या टवर्षयाकिे वळूां. माझ्या मतें शके्स्पीअरसारख्याच्या नािकाचें भार्षाांतर 

करणारानें होताां होईल तों तें मूळाला धरून करावें. शके्स्पीअरचें अनुपमेय बुटद्धवैटचत्र्य, शके्स्पीअरची असामान्य 
कल्पनाशस्क्त, शके्स्पीअरचें अटद्वतीय वणुनचातुय,ु शके्स्पीअरचें अवणुनीय अनेकप्रकृटतज्ञान याांटवर्षयीं ज्याला 
आपल्या वाचकाांस पटरचय करून द्यावयाचा असेल, त्यानें त्याच्या नािकाांची हवी तशी फािाफाि केल्यानें त्याचा 
हेतू कसा तिीस जाईल? तारा नािकावर कै. टवष्ट्णुशास्त्री याांनीं जो अटभप्राय टदला आहे त्याांतील दोन-तीन मुदे्द 
प्रत्येक भार्षाांतरकत्यानें टवशरे्ष ध्यानाांत ठेवण्याजोगे आहेत. त्याांत त्याांनीं असें म्हिलें  आहे कीं, ज्यानें 
देशकालमानानुरोधास्तव ककवा मराठी रीतीटरवाजास्तव शके्स्पीअरच्या नािकाांत सढळ हातानें फेरफार करून 
आपलें  पुस्तक केलें  आहे, त्याचें पुस्तक सामान्य वाचकाांस कळण्यास अवघि पिणार नाहीं हें िरें, पण तसल्या 
पुस्तकापासून मराठींतून इांग्रजी भार्षाांतर करूां  इस्च्छणारास ककवा शके्स्पीअरच्या अलौटकक कटवत्वगुणाांचें ज्ञान 
करून घेऊां  इस्च्छणारास काांहीं एक फायदा नाही. माझें असें म्हणणे आहे कीं, ज्याांना शके्स्पीअरच्या नािकाांतगतु 
पाटिमात्य लोकाचें टवलक्षण रीतटरवाज आपल्या ग्रांथाांत आणणें अप्रशस्त वाित असेल, ककवा आणले असता ते 
वाचकाांस नापसांत होऊन पुस्तकें  अांगावर पिण्याची भीटत असेल, त्याांनीं परस्परटवरोधी असे इांग्रजी-मराठी टवचार 
एकत् करून ‘गांगाजम्नी’ पुस्तक त्याांच्या गळ्याांत बाांधण्यापेक्षा, धमक असल्यास शके्स्पीअरच्या नािकाांतील फक्त 
कथानक मात् घेऊन आरांभापासून शवेिपयंत नवीन नािक टलहून सादर करावें हें बरें. टकतीही िबरदारी ठेटवली 
तरी गोळकी भार्षाांतराांत केवढी असांबद्धता होऊन जाते हें शास्त्रीबुवाांनी ‘तारा’ नािकावरील आपल्या अटभप्रायाांत 
स्पष्टपणें दािटवलें  आहे, म्हणून तें येथें टफरून साांगत बसत नाहीं. (णनबंधमाला, अांक ६०, पृष्ठ २२-२४ पहा.) 
मूळास धरून भार्षाांतर न करण्यास कदाटचत् हीं दोन कारणे असतील. पटहलें , इांग्रजी शब्दास मराठी शब्द शोधून 
काढण्याची मारामार, व तसें करण्यापासून होणारा त्ास; दुसरें, अश्रुतपूवु आटण म्हणून लोकाांस अटप्रय होणाऱ्या 
परकीय रीतीचें वणुन केल्यानें येणारें दूर्षण. “शके्स्पीअरच्या अमुक नािकावरून मराठी पद्धतीस जुळेल अशा 
रीतीनें हें भार्षाांतर केलें  आहे.” असा शरेा एकदा प्रस्तावनेंत ठोकून टदला कीं मग मूळ ग्रांथाांत हवा तसा गोंधळ 
घालावा! कोठें काांहीं लागेना, मराठी रीतीस जुळत नाहीं, द्या सोिून! चाांगला मराठी शब्द टमळत नाहीं, मराठी 
रीतीस जुळत नाहीं, द्या सोिून! वाक्याचा अथु लागेना; मराठी रीतीस जुळत नाहीं, द्या सोिून! याप्रमाणें मराठी 
रुढीशीं परकीय भार्षेंतील ग्रांथाांची गाांठ घालावयाची असें ठरवनू िाकलें  म्हणजे अथाटबथाच्या ताविींतून सुिण्यास 
पुष्ट्कळ पळवािा ठेवताां येतात. पण ज्याला असल्या वािा ठेवल्याटशवाय गत्यांतर नाहीं त्यानें तसलीं पुस्तकें  
भार्षाांतरास घेऊां च नयेत असें मला वाितें. दुसऱ्या कारणाच्या सांबांधानें आताां टवशरे्ष टलटहण्याची गरजच राटहली 
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नाहीं. ‘अथेल्लो’ नािकाचें भार्षाांतर मूळास धरून केलेलें  आहे, व आयोिारक मांिळीनें नुसतीं नाांवें टफरवनू तें 
अनेकदाां पुण्याच्या चवचाल पे्रक्षकाांपुढे करून दािवनू शाबासकी टमळटवली आहे. तेव्हाां पाटिमात्य रीतटरवाज 
आपल्या रांगभमूीवर आणल्यानें ते लोकाांस अटप्रय होतील, ककवा त्याांना त्याांची टकळस येईल, या मतास इतःपर 
हट्टवादी लोकाांच्या मेंदूटशवाय दुसरा थारा राटहला नाहीं. ‘अथेल्लो’ नािकाप्रमाणें ‘टेंपेस्ट’ नािक नाांवें बदलून 
रांगभमूीवर आटणलें  तर त्याचा प्रयोगही लोकटप्रय होईल अशी माझी िात्ी आहे. हेंही असो. या प्रश्नाला दुसरी कदशा 
आहे ती अशीः आम्ही ज्या त्या नािकासांबांधानें ‘आपले रीतटरवाज’, ‘मराठी रुटढ’, ‘मराठी रीटत’, व 
‘देशकालमानानुरोध’ घेऊन बसलों तर दुसऱ्याांची रीटत, व दुसरे देशकालमानानुरोध हे आम्हाांस कसे समजणार? 
शके्स्पीअर जर विेेपणानें या रीतीनें ‘आपलेपणा’चा हट्ट धरून बसता तर आज त्याचा जो लौटकक आहे तो कधींच 
न हेता. त्याच्या टवश्वव्यापी प्रचांि कल्पनाशक्तीला इांग्लांिचेचसे काय, युरोपाांतील अवाचीन व प्राचीन राष्ट्राांतील 
रीतटरवाज आटण मनुष्ट्यप्रकृटत पुरे होईनात, तेव्हाां त्यानें नवीन कल्पनासृटष्ट टनमाण केली, याबद्दल त्याची कृटत 
ढळतळीत साक्ष देत आहे. [“Each change of many-coloured life he drew, Exhausted worlds, and then imagined new.” Johnson] 
आपल्याच्यानें नानातऱ्हेच्या मनुष्ट्याांच्या अांतःकरणाांतील मनोटवकाराांचे आटवष्ट्करण करवत नाहीं तें नाहींच पण या 
आांग्लभौम सकलकटवकुलकशरोमणीनें जें अमूल्य आटवष्ट्करण केलें  आहे त्याचें भार्षाांतरद्वाराां होईल टततकें  िरें 
स्वरूप प्रकि होऊां  न देणें म्हणजे – 

 
तातस्य कूपोऽयणमणत बु्रवािााः क्षारं जलं कापुरुषााः णपबस्न्त ।। 

 
असला मूिुपणा करणें होय [“What other anatomist of the human heart has reached his hidden core, and laid bare all the strength 
and weakness of our mysterious nature as he has done?”  

Prof. Craik’s English Literature and Language.]  
शके्स्पीअरचें टलटहणें एकदेशीय टबलकुल नाहीं. तें तसें असतें तर त्याला ‘अनांतबुटद्ध’, ‘जगत्कटव’, ‘सवुकालीन 
कटव’, ‘सहस्त्रात्मा’ अशी टवशरे्षणें कधींच टमळतीं ना, तें तसें असतें तर सगळ्या यूरोपीय राष्ट्राांचा तो इतका प्यारा 
होता ना तें तसें असतें तर गेिी, श्लेजेल, जरव्हायनस, कोलटरज, िौिन, टगझो इत्याटद जगटद्टवख्यात जमुन, 
इांस्ग्लश व फ्रें च कवींच्या, तत्त्ववते्याच्या आटण इटतहासकाराांच्या प्रीतीस पात् होता ना; ते तसें असतें तर त्याचे ग्रांथ 
लावण्याांत आपलें  समग्र आयुष्ट्य घालटवणारा कोणीच टनघता ना आटण तें तसें असतें तर त्या पाटिमात्य सूयाचा 
प्रकाश सृटष्टटनयमाचें अटतक्रमण करून पूवु टदशकेिे कधीच येता ना! आजपयंत आमचें जें नुकसान झालें  आहे तें 
हरएक प्रकरणाांत हट्टानें ‘आपलेपणा’स टचकिून राटहल्यानें झालें  आहे. धमुसांबांधी, राज्यसांबांधी, व्यवहारसांबांधीं इतर 
लोकाांचे काय टवचार आहेत याचा टवचार केल्याटशवाय आपले दुराग्रह कसे जाणार? आमच्या राष्ट्राची उन्नटत व्हावी 
म्हणून आम्ही रात्ांटदवस धिपितों आहों, पण उन्नटत होण्याचीं जीं िरीं साधनें आहेत त्याांचा कां िाळा केल्यानें 
आमचा इष्ट हेतु कधीं तरी पूण ु होईल काय? टवशरे्षतः व्यवहारसांबांधीं दुराग्रहाांचा लवकर लय व्हावा असा हेतु 
असल्यास तो शवेिास नेण्यास शके्स्पीअरसारख्याच्या नानाटवध नाट्यकृतींचा लोकाांस पटरचय करून देणें, व 
त्याांच्यापुढें टतचे प्रयोग करून दािटवणे यापेक्षाां सुगमतर साधन तें कोणतें? आपल्याहून टभन्न आचाराांचे टचत् 
नािकरूपानें वारांवार आपल्या िोळ्याांपढुें आल्यानें आपल्या टवचाराांतील एकदेशीयता काढून िाकून सवांस सुिकर 
असा आचार स्थापण्यास टकती सुलभ जाईल हें थोिा टवचार केल्यानें ध्यानाांत येणार आहे. टशवाय, ज्याांना आम्ही 
आपले रीतटरवाज म्हणून म्हणतों ते कोणते समजायचें? आठ-दहा वर्षांच्या पोराांना लग्नशृांिला घालणें, तरुण 
गतभतुृका ऋतुमती झाल्याबरोबर त्याांना टवकेशा करून चतुथाश्रम देणें, कोकीदार ककवा कां गणीदार पगिी घालणें, 
मुकिा ककवा पीताांबर नेसून जेवायास बसणें, पोिरीला आटण माांिीला िोल करकोचा पिेल असा चोळणा घालणें, 
कागद लावनू चोळ्या आटण आांगरिा चढटवणें, नवऱ्यानें बायकोचें नाांव न घेणें–हे आटण अशा प्रकारचे जे 
रीतटरवाज तेच आपले रीतटरवाज असें ज्याांना वाित असेल, व याांतल्या याांत जो गुरफुिून राटहला तोच भला, असा 
ज्याांचा समज असेल, ते ‘अथेल्लो’, ‘लीअर’, ‘रोमीओ आणि जुणलअट’ या नािकाांच्या वाऱ्यास उभें न राहतील तर न 
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राहोत, पण ज्या नािकगृहाांत ‘मृच्छकटिक’, ‘मुद्राराक्षस’, ‘मालतीमाधव’ ककवा ‘शाकुां तल’ याांपकैीं एिाद्याचा 
प्रयोग चालला आहे त्याांतही त्यानीं पाय घालताां कामा नये! आम्ही आपले रीतटरवाज सोिीत नाहीं असें 
म्हणणाऱ्याांपैकीं शेंकिा नव्याण्णव शुद्ध ढोंगी असतात, व बाकीचे टवचारशनू्य असतात. ज्याांना आमचे रीतटरवाज 
सुिले नाहींत असें वाित असेल त्याांनीं आपल्या देशाची शें-दोनशें वर्षांपूवींची स्स्थटत आटण आताांची स्स्थटत याांची 
तुलना करून पहावी, म्हणजे ताबितोब त्याांचे िोळे उघितील, व आपलें  बोलणें हट्टाचें आटण चुकीचें आहे हें त्याांस 
कळून येईल. कालाांतरानें स्स्थत्यांतर होतें, व स्स्थत्यांतराबरोबर आचारटवचाराांतर झालेंच पाटहजे. तेव्हाां जी गोष्ट 
आपणास नकोशी वाित असली तरी आपल्या नकळत होऊन जाते टतला टवरोध करणें म्हणजे आपल्या मनाला 
आटण शरीराला टवनाकारण त्ास करून घेणें होय. यासाठीं ज्या नािकाांत ककवा कादांबऱ्याांत आमच्या रीतटरवाजाांचें 
ककवा रीतीभातीचें वणुन केलें  असेल त्याच चाांगल्या असा ज्याांचा दुराग्रह झाला असेल त्याांनीं आपली दुराग्रहबुटद्ध 
िाकण्याचा होईल टततका यत्न करावा हें योग्य आहे. टवचारानें क्षुद्र बुटद्ध टनरस्त होऊन मन टवस्तृत झालें , आटण 
“वसुधैव कुिुांबकम्” अशी वृटत्त त्याांत उत्पन्न झाली म्हणजे जो आनांद होतो तो काांहीं अटनवाच्य असतो. असें नसतें 
तर काटलदास-भवभतू्याटद महाकवींचा लौटकक सगळ्या जगगर पसरता काय? असें नसतें तर सतरा-अठरा 
भार्षाांत ‘अणभज्ञान शाकंुतला’चें भार्षाांतर होतें काय? असें नसतें तर ‘कहदुस्थानचा शके्स्पीअर’ या पदवीस 
काटलदास चढता काय? असें नसतें तर जगत्प्रटसद्ध शामुण्यकटव गेिी “आलक्ष्य दांतमुकुलान्” हा श्लोक वाचनू 
आनांदाांत िुलत राहता काय? असें नसतें तर वुइलम्न्सारिा सहृदय रटसक “या नािकाांत (उत्तररामचणरतातं) 
टकत्येक अशा कल्पना आहेत कीं तसल्या मी पृर्थ्वीवरील दुसऱ्या कोणत्याही राष्ट्राच्या ग्रांथाांत पटहल्या नाहींत” असें 
म्हणता काय? साराांश हाच कीं, कारनेल, मोलीअर, िान्िी, श्लजेेल, गेिी, टमल्िन्, शके्स्पीअर, काटलदास व 
भवभटूत याांसारिे जे महाकटव आहेत त्याांचा प्रटतभाटवहांग उांच उड्डाण करून अव्याहत गतीनें आकाशपांथीं हव्या 
तेवढ्या भराऱ्या मारूां  लागला म्हणजे त्याच्या िालून राष्ट्रेंच्या राष्ट्रें आटण िांिेंच्या िांिें टनघनू जातात! असले कटव 
टववटक्षत देशाकिे ककवा देशाचाराांकिे लक्ष न देताां मनुष्ट्यजातीच्या ज्या अगाध मनोवृटत्त आहेत त्याांत वस्ताद 
पाणबडु्याप्रमाणें बुिी मारून तळीं काय आहे तें पाहण्यासाठीं झित असतात! म्हणून कोणत्याही महाकवीच्या 
कृतीचें भार्षाांतर करताांना होईल तेवढ्या श्रमानें तींत ढवळाढवळ न करण्याचा प्रयत्न करावा. 

 
आताां आणिी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा टवचार करावयाचा आहे. तो हा कीं, कादांबऱ्याांत ककवा नािकाांत जी 

भार्षा घालावयाची ती सवुत् शुद्ध असावी, कीं पात्ानुरोधानें शुद्धाशुद्ध असावी? पटहल्या प्रश्नापेक्षाां यासांबांधानें टवशरे्ष 
मतमेद असण्याचा सांभव आहे. पुष्ट्कळाांचें असें म्हणणें आहे कीं, ज्या अथीं नािक हें सांसाराचें हुबेहूब टचत् आहे त्या 
अथी त्याांत जीं पात्ें येतात त्याांच्या योग्यतेनुरूप त्याांची भार्षा असावी. एिाद्या लां गोट्याच्या तोंिीं शूद्ध भार्षण घालणें 
म्हणजे गाढवावर भरजरी िोगीर चढटवण्यासारिें होय. या म्हणण्याांत थोिेंबहुत तर्थ्य आहे, नाहीं असें माझें म्हणणें 
नाहीं. पण पात्ानुरोधानें चाांगली-वाईि भार्षा घालल्यानें एकां दरींत नफ्यापेक्षाां नुकसान फार होतें. एक तर ज्या 
कुळवाड्याांचें विेेंवाांकिें भार्षण आपण घालतो ते मुळींच अटशटक्षत असल्यामुळें  त्याांस तुम्ही कोणत्याही रीतीनें 
बोलटवलें  तरी ते त्याबद्दल अत्यांत उदासीन असणार. तुम्ही त्याांच्या तोंिाांत एिाद्या शास्त्र्याची प्रौढ भार्षा घातलीत 
तरी ते तुमच्याशीं भाांिायला येतील असें नाहीं. दुसरें, महाराष्ट्र देश बराच टवस्तीण ु असल्यामुळें त्याांत एकाच 
प्रकारची कुळवािी बोली आहे असें नाहीं. कोंकणपट्टी, नागपूर प्राांत, वऱ्हाि प्राांत, िानदेश आटण पुणें प्राांत याांपैकी 
प्रत्येकातील कुळवाड्याांची ककवा टस्त्रयाांची बोली दुसऱ्याहून टभन्न आहे. तेव्हाां पुस्तकाांत जी कुळवािी बोली 
घालावयाची ती कोणत्या कुळवाड्याांची? पुणें प्राांताांतील कुळवािी टवशरे्ष सुधारलेले आहेत म्हणून त्याांची घालायाची 
कीं काय? ककवा पुणें हें महाराष्ट्र भारे्षचें माहेरघर, म्हणून येथील पुस्तककत्यांस जी रुचेल ती घालावयाची? बरें, 
पुण्याच्या ग्रांथकाराांनीं अमुक एक म्हणून पसांत केली, पण बाकीच्या टठकाणच्या लोकाांनीं त्याांचा हुकूम तोिून 
दुसरीच घातली तर त्याांना पणु्याचे ग्रांथकार काय शासन करणार? मनोरांजन हा जर नािकाचा मूळ उदे्दश असेल, व 
तें करणें त्याांत घातलेल्या भारे्षवर बहुतेक अांशीं अवलांबून असेल तर जो ज्या प्राांताांत राहणारा असेल तो त्या 



 
अनुक्रमणिका 

प्राांताांतील बायकाांचें आटण शूद्र लोकाांचें बोलणें आपल्या पुस्तकाांत घालील, ककवा पुण्याकिे वाचणाराांची सांख्या 
टवशरे्ष आहे असें त्याच्या नजरेस आल्यास आपल्या फायद्यासाठीं इकिील शूद्र लोकाांच्या भारे्षचें अध्ययन करून ती 
घालील! आताां प्रश्न असा आहे कीं, बायकाांचें आटण शूद्राांचें विेेंवाांकिे बोलणें घातल्यानें आनांद होतो कीं टवरस होतो 
आटण नािक हें सांसाराचें ककवा मनुष्ट्यकृतीचें हुबेहूब टचत् आहे कीं काय? पुण्याकिील शूद्र लोक टकतीही 
सुधारलेले असले तरी त्याांचें बोलणें इतर टठकाणच्या अिाणी लोकाांच्या बोलण्याप्रमाणेंच स्थलपरत्वें आटण 
कालपरत्वें टफरणारें आहे. त्याला अद्याटप कोणत्याही प्रकारचें स्थैय ु आलें  नसल्यामुळें  तें अमुक तऱ्हेनेंच टलहावें 
आटण अमुक तऱ्हेनें टलहूां नये याबद्दल टनयम करताां येत नाहींत, आटण यद्यटप एिाद्यानें ते केले तरी ते कोणीही 
पाळणार नाहीं. पुण्याच्या बायकाांचें बोलणें चाांगलें  असें कल्पून ‘मौजेच्या चार घिका’ कत्यानें तें आपल्या पुस्तकाांत 
घातलें  आहे. रा. शांकर मोरो व रा. नारायण बापूजी काटनिकर याांना त्याांच्या मनाप्रमाणें जें बरें टदसलें  तें त्याांनी 
घातलें  आहे. साराांश, असल्या प्रकारचीं विेींवाकिीं बोलणीं ज्या पुस्तकाांतून घातलीं आहेत त्याांपैकीं एकाचा 
दुसऱ्याशीं मेळ म्हणून पिायाचा नाहीं! आटण असें होतें याांत काांहीं आिय ु नाहीं. कारण, एक तर वर 
साांटगतल्याप्रमाणें या अज्ञान लोकाांच्या बोलीला म्हणण्यासारिी स्स्थरता आलेली नाहीं, व ती कशी बोलतात हें 
समजून घेण्याचा पुस्तककते प्रयत्न करीत नाहींत. िेबलापुढें िुची माांिून बसावें आटण हव्या त्या बायकोला आटण 
कुळवाड्याला हवें तसें बोलवावें! गाांवाांत इकिे टतकिे टफरताांना कुळवाड्याांचे जे चार शब्द कानाांवर पितात 
त्याांवरून हे आपल्या पुस्तकाांतील बोली रचणार! बायकाांच्या बोलण्याच्या सांबांधानेंही बहुतेक असाच आनांद असतो! 
आमच्या समाजात टनरटनराळी स्त्री-पुरुर्षें वारांवार एकच होत नसल्यामुळें टस्त्रयाांची बोली टशकण्याची मुख्य शाळा 
म्हणजे घर. हें तरी सामान्यतः ज्याचें त्यालाच उपयोगी. याांतील हेिमास्तरीण आई ककवा बायको! नाहीं म्हणायाला 
लग्नमुांजींत टस्त्रयाांचा मेळा एकत् झाल्यावर आणिी एका तऱ्हेचीं व्याख्यानें श्रवण करण्याचा प्रसांग असतो िरा! या 
रीतीनें पढून तयार झालेला पांटित बायकाांचें बोलणें हुबेहूब उठवनू देत असेल याांत काांहीं सांशय नाहीं! टकत्येक तर 
या कामाांत आपणाांस मोठे टनष्ट्णात म्हणटवतात. पण ज्याांना त्याांच्या तुिपुांज्या ज्ञानाची परीक्षा करायाची असेल त्याांनीं 
असल्या प्रकारचें एिादें पुस्तक घ्यावें आटण तें दोन-तीन बायका जमवनू त्याांच्यापढुें वाचून दािवावें, आटण ‘तुम्ही 
असेंच बोलताां ना’ असा प्रश्न त्याांना केल्यावर त्या काय उत्तर देतात तें ऐकावें म्हणजे झालें ! टवशरे्षेंकरून कुळवािी 
बोली टलटहणाराांची फार फटजती होते. ‘छूां’ व ‘कू’ हे शब्द लावनू ज्याप्रमाणें टकत्येकाांना गुजराती ककवा कहदुस्थानी 
भार्षा बोलण्याची सोपी टहकमत सापिलेली असते, त्याप्रमाणेंच याांनाही पाटहजे तो शुद्ध िाम्हणी शब्द घेऊन 
अपभ्रांशानें त्याला कुळवािी कसें बनवावें याची टकल्ली साांपिलेली असते! हे भार्षाकते अशी भार्षा टलटहतात कीं, 
साधारण वाचकाांस ती लवकर वाचताां येत नाहीं व समजत नाहीं! मला असें वाितें कीं, भारे्षच्या सांबांधानें असलें  हेंद्रें 
बागिणें टबलकुल कामाचें नाहीं. आपण जें टलटहतों त्याचा हेतु असा असतो कीं, तें अनेकाांनीं वाचनू त्याांना आनांद 
व्हावा. जें टलटहणें वाचताां वाचताां समजत नाहीं ककवा जें सव ु टठकाणच्या लोकाांस सारिें समजण्याजोगें नसतें तें 
एकदेशीय होतें, व तें तसें नसतें तर त्यापासून टजतक्या लोकाांना जेवढा आनांद होण्याचा सांभव असतो, टततक्याांना 
तेवढा होत नाहीं; व असें झाल्यानें पुस्तककत्याचा मूळ हेतु पूण ुहोत नाहीं. ज्याांना आपलीं पुस्तकें  फार लोकानीं 
वाचावीं व तीं फार टदवस टिकावीं असें वाित असेल, त्याांनीं कोणत्याही पात्ासाठीं विेीवाकिी भार्षा घालण्याच्या 
भरीस पिूां नये. ज्याप्रमाणें ओबिधोबि हत्याराांनीं नकशीदार काम कटरताां येत नाहीं, त्याप्रमाणें चाांगलें  टवचार वाईि 
भार्षेंत व्यक्त कटरताां येत नाहींत. रानवि आटण गाांवढळ बोलणें पुस्तकाांत वारांवार घालणें म्हणजे व्याकरण आटण 
भार्षाशुटद्ध याांच्या सुधारणेला दृढ व्यत्यय आणण्यासारिें होय. टस्त्रया आटण शूद्र आज तारिेला शुद्ध मराठी बोलत 
नाहींत हें िरें; पण त्याांना सुटशक्षण टमळून त्याांनीं पुढें-मागें शुद्ध बोलूां  लागावें अशी आपली इच्छा आहे, व ती पूण ु
होण्यासाठीं शहरातून आटण िेड्यापाड्याांतून मुलींसाठीं आटण हरएक जातीच्या मुलाांसाठीं शाळा घालण्याचा क्रम 
सुरू आहे. या सव ुििपिीचा अथु असा आहे कीं, कालाांतरानें सवांस सुटशक्षण टमळून टवद्यासांपादनापासून होणारे 
फायदे तर व्हावचे, पण त्याांच्याबरोबर सवांची टलटहण्याची आटण बोलण्याची भार्षाटह एक व्हावी. पृर्थ्वीवरील सव ु
सुधारलेल्या राष्ट्राांत एक भार्षा होईल तर फार टहत होईल असा टवचार मनाांत येऊन ही गोष्ट टसद्धीत जाण्यास काय 
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उपाय कराव,े या टवर्षयाकिे अनेक तत्त्ववते्त्याांचें लक्ष लागलें  आहे, हें पुष्ट्कळाांच्या ऐकण्याांत आलें च असेल. ही 
बहुतेक अांशीं अशक्य गोष्ट शक्य अशी वािूां लागण्यास देिील हजार-पाांचशें वर्षें लागतील, मग ती प्रत्यक्ष घिून 
येण्यास टकती वर्षें लागतील याचा आज मुळीच तकु कटरताां येत नाहीं. म्हणून तसल्या अवाढव्य फां दाांत आज 
आपणाांस पिण्याची गरज नाहीं. तथाटप कहदुस्थानासाठीं, टनदान आपल्या महाराष्ट्र देशासाठीं, एक भार्षा करणें इष्ट 
आहे आटण साध्य आहे, व ही इष्ट आटण साध्य गोष्ट लवकर तिीस जाण्यासाठीं सव ु छापील पुस्तकाांत सवांनीं 
व्याकरणशुद्ध अशी एक प्रकारची भार्षा टलटहण्याचा प्रघात पाटिला पाटहजे. आताां कोणी असें म्हणतील कीं, 
रांगभमूीवर एिादा कुळवािी व्याकरणशुद्ध मराठी भार्षा बोलूां  लागला तर रसभांग होणार आहे, तर या आके्षपावर 
माझें असें उत्तर आहे कीं, पुस्तकाांत व्याकरणशुद्ध भार्षा असली म्हणून नािकगहृाांत हलक्या पात्ाांनीं ती तशीच 
उठटवली पाटहजे असें नाहीं. पुस्तकाांत शुद्ध भार्षा असूनही बोलताांना श्रोत्याांस ती कणुकिू न होण्यापुरते फेरफार 
पाटहजे त्या पात्ास, टनदान नािकाध्यापकास तरी कटरताां येणार आहेत. टकत्येक इांग्रजी कादांबऱ्याांत व नािकाांत 
हलकीं भार्षणें घालण्याचा प्रचार आहे, नाहींसा नाहीं. पण इांस्ग्लश ग्रांथकाराांच्या चाांगल्या गुणाांबरोबर वाईि गुणाांचें 
अनुकरण आपण कशासाठीं करावें? टशवाय शके्स्पीअरसारख्या ज्या मोठ्या ग्रांथकाराांना आपले ग्रांथ टचरकाळ 
टिकाव े अशी इच्छा असते, ते तरी टनदान आपल्या ग्रांथाांत असली हलकीं भार्षणें घातलींच तर फारच थोड्या 
टठकाणीं घालतात, हें त्याांच्या ग्रांथावलोकनावरून प्रत्ययास येणार आहे. तसेंच नािक हें सृष्टीचें ककवा मनुष्ट्याच्या 
आचरणाचें हुबेहूब टचत् आहे हें म्हणणेंही िोिें आहे. सवुत् महाकवींनी नािकाांत गद्यपद्यात्मक भार्षणें टलटहलीं 
आहेत. पण मनुष्ट्यामनुष्ट्याांचा व्यवहार गात चालत नाहीं हें आपण प्रटत टदवशीं पहातों. तेव्हाां नािकादशांत मनुष्ट्याच्या 
आचरणाचें हुबेहूब प्रटतकबब पिलेलें  असतें या म्हणण्याचें टनरथुकत्व या एका मुद्यावरूनच बरेंच टसद्ध होतें. तसेंच, 
नािकाांत मनोवृत्तीचें जें वणुन असते तें नेहमीं सत्याहून अटधक असतें. अटतशयोस्क्त ही नािकाांतील रसाचा आत्मा 
आहे. थोिीबहुत अटतशयोस्क्त केल्यािेरीज नािकाांत अलां कार घालताां येणार नाहींत ककवा कोणताही रस उत्पन्न 
कटरताां येणार नाहीं. म्हणून, नािक हे सृष्टीचें आटण मनुष्ट्याच्या आचरणाचें यथाथु टचत् आहे असें समजून 
विेीवाांकिी भार्षा टलटहण्यास प्रवृत्त होणें म्हणजे फारच मोठा प्रमाद करणें होय. या आटण अशा अनेक कारणाांवरून 
व्यवहाराांत मनुष्ट्यें बोलतात तशी भार्षा पुस्तकाांत घालणें हें अगदीं अप्रशस्त आहे अशी माझी समजूत आहे. 

 
प्रस्तुत भार्षाांतर अगदी वरील टनयमाांवरहुकूम उतरलें  आहे असें नाही. हे टनयम सुिल्याचीं त्याांत काांही 

स्थळें  साांपितील. हें पुस्तक करण्याचा मुख्य हेतु पूवीं साांटगतल्याप्रमाणें त्याचा प्रयोग करण्याचा असल्यामुळें  नाांवें 
टफरवनूच भार्षाांतर करण्यास आरांभ केला. पुढें, मीं प्रथम टदलेलीं नाांवें टकत्येक टमत्ाांस बरीं न वािल्यामुळें  त्याांनीं 
दुसरीं सुचटवलीं व तीं घालताांना मोठी िबरदारी ठेटवली होती, तरी एक-दोन टठकाणीं पटहलींच राटहलीं आहेत. 
ककत्येकाांचें असें म्हणणें पिलें  कीं, ज्या टठकाणीं मूळाांत गाण्याजोगीं पद्यें आहेत त्या टठकाणीं भार्षाांतराांतही तसलीं 
पद्यें करून घालावीं. ही सूचना मला बरी वािली; परांतु कटवतादेवीचा वरदकर तर राटहलाच, पण कराांगुली सुद्धाां 
मस्तकावर नसल्याळें ज्यास ती अत्यांत प्रसन्न असे आमचे टमत् रा. शांकर मोरो रानिे, बी. ए. याांची आराधना केली. 
त्याांच्याकिे त्याबद्दल पत् पाठटवताांच त्याांनी तीं मेहेरबानीनें करून टदलीं याबद्दल मीं त्याांचा आभारी आहें. या पद्याांत 
ग्रीक व रोमन पुराणाांतील देवाटदकाांचीं नाांवें न घालता आपल्या इकिील पुराणातील नाांवें घातलीं आहेत. काांहीं 
टठकाणी शब्दश्लेर्षाांचें ककवा अथुश्लेर्षाांचें भार्षाांतर नीि होईना म्हणून वाक्य दोन वाक्यें सोिलीं आहेत. हे आटण 
यासारिे दुसरे टकरकोळ फरक केले आहेत, नाहींत असें नाहीं. तरी कोणत्याही महत्त्वाच्या टठकाणीं शके्स्पीअरला 
कािीयेवढें सुद्धाां दुिवलेलें  नाहीं. मूळाांतल्याप्रमाणेंच भार्षाांतराांतही भजुांगानें राजास ठार मारून चांद्रसेनाच्या आईशीं 
म्हणजे आपल्या भावजयेशीं लग्न लाटवलें  आहे; तसेंच, राजाच्या पे्रताबरोबर राणीला स्मशानाांत नेण्यास ककवा 
चांद्रसेनाचें आटण तीव्रजवाचें द्वांद्व चाललें  असताां शके्स्पीअरच्या जीवावर टतला दारू पाजण्यास मला काांहीं एक 
भीती वािली नाहीं. 
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येथपयंत भार्षाांतरासांबांधानें ठोकळ टवचार झाला. आताां िुद्द शके्स्पीअर आटण त्याचें प्रस्तुत नािक याांटवर्षयीं 
दोन शब्द टलहावयाचे आहेत. शके्स्पीअर मोठाच कटव िरा, कदाटचत् त्याच्या तोिीचा दुसरा नािककार नसेलही; 
पण येवढ्यावरून त्याची कृटत अमानुर्ष आहे, ककवा तींत दोर्षाचा लेश म्हणून कोठेंही नाहीं, असें आमच्यानें म्हणवत 
नाहीं. शके्स्पीअरचे काांहीं टनस्सीम भक्त आहेत त्याांना त्याच्या नािकाांत दूष्ट्यस्थळ म्हणून काांहीं टदसत नाहीं. त्याची 
पद्यरचना, त्याचें शब्दलाटलत्य, त्याचें कथानक आटण सांटवधानक, त्याचें स्वभाववणनु हीं सारीं त्याांच्या मतें टनदोर्ष 
आहेत, इतकें च नाही, केवळ अटद्वतीय आहेत. आम्हाांस असें वाितें कीं, शके्स्पीअर हा काांहीं ईश्वराांश नव्हता; व 
इतर ग्रांथकाराांप्रमाणें त्याच्या ग्रांथातही पुष्ट्कळ प्रमादस्थलें  आहेत. चांद्राच्या भव्य तेजामुळें त्याांतील शशाांक लोपून 
जातो, म्हणून त्यावर तो नाहीं हें म्हणणें जसें प्रशस्त होणार नाहीं, त्याप्रमाणेंच शके्स्पीअरच्या गुणाांपढुें दोर्ष टदपून 
जातात, म्हणून ते त्याांत मुळींच नाहींत हें म्हणणेंही बरोबर होणार नाहीं. त्याच्या गुणानुरूप त्याची स्तुटत आटण 
त्याच्या दोर्षानुरूप त्याची कनदा ही करण्यास टनदान पराकाष्ठेचा िाष्ट व स्पष्टवक्ता म्हातारा जान्सन् तरी भ्याला 
नाही. शके्स्पीअरचीं नािकें  इतकीं सरस िरीं, व त्याला त्याांपासून बरीच द्रव्यप्रास्प्तही झाली, पण त्याचा अलीकिे 
जो येवढा लौटकक झाला आहे त्याला मुख्य कारण ग्याटरक. ग्याटरक म्हणून जान्सन्च्या वळेेस अटतप्रटसद्ध नि 
होऊन गेला. त्याच्या अनुकरणीय अटभनयामुळें  शके्सपीअरचें बुटद्धवैटचत्र्य लोकाांच्या दृष्टोत्पत्तीस आलें , व शें-दीिशें 
वर्षें हा कोटहनूर आपल्या हेळसाांिपणामुळें ककवा मूिुपणामुळें  उटकरड्याांत पिून राटहला होता असें त्याांस वािलें . 
मग मागल्या उपेके्षबद्दल जणों काय प्रायटित्त घेण्यासाठींच त्याांनीं असला जबरदस्त स्तुटतपाठ करण्यास आरांभ 
केला कीं, तेव्हाांपासून आत्ताांपयंत त्याचा ओघ एकसारिा वाढत चालला आहे, व त्याच्या तीव्र धारेपढुें प्रटतकूल 
िीकाकाराांचें काांहीं चालत नाहीं. आम्हाां पूवात्याांस दूरत्वामुळें  टतच्या सपाट्याांत साांपिण्याची फारशी भीटत नाहीं; 
आटण म्हणून आमच्या हातून त्याच्या नािकाांचें टवशरे्ष टनष्ट्पक्षपाती गुणदोर्ष टववचेन होण्याचा सांभव आहे. अगोदर 
शके्स्पीअर हा कोणी प्रासाटदक ककवा दैवी पुरुर्ष होता असें आम्हाांस वाित नाहीं. त्याचीं नािकें  त्याच्या पूवींच्या 
आटण त्याच्या मागाहून झालेल्या नािककारापेक्षाां चाांगलीं होण्यास जीं कारणें झालीं तीं त्या वळेचा इांग्लां िचा 
इटतहास वाचला असताां तेव्हाांच ध्यानाांत येणार आहेत. इांग्लां िाांत ‘आव्हन’ नदीच्या काठीं ‘स्रािफिु’ म्हणून एक 
गाांव आहे, त्या टठकाणीं १५६४ त वुइटलयम् शके्स्पीअर याचा जन्म झाला. त्याच्या लहानपणच्या साांगण्यासारख्या 
गोष्टी प्रटसद्ध नसल्यामुळें त्या येथें देताां येत नाहींत. इतकें  मात् िात्ीनें ठाऊक आहे की, त्याच्या गरीब आईबापाांनीं 
त्याला त्या िेड्याच्या शाळेंत घालून त्याच्याकिून तेथें होण्यासारिीं दोन अक्षरें करटवलीं होतीं. स्रािफिु ज्या 
तालुक्याांत ककवा कौंिींत आहे, त्याांतच ‘बरबेज’ म्हणून कोणी त्या वळेचा वािाणलेला नि होता. त्याच्याबरोबर 
टवसावें वर्षीं शके्स्पीअर हा लां िनास गेला, आटण तेथें, ‘ब्लाकफ्रायर’ नाांवाचें एक नािकागृह होतें त्याच्या 
भागीदाराांपकैीं बारावा भागीदार झाला. पुढे याच भागीदार मांिळीनें ‘ग्लोब’ नाांवाचें नािकगृह टवकत घेतलें , व त्याांत 
ती उन्हाळ्याांत िेळ करीत असे. शके्स्पीअर हा स्वतः निाचें काम करी, व आपल्या आटण दुसऱ्या 
नािककारमांिळीस नािकें  टलहून देई. त्या वळेेस नािककारमांिळ्या चाांगल्या चाांगल्या नािककाराांपासून त्याांचीं 
नािकें  टवकत घेत, व रांगभमूीवर त्याांचे प्रयोग करून दािवनू त्याांवर पैसै कमावीत. शके्स्पीअर याला यामुळें  दोन 
तऱ्हेनें पैसे टमळत. एक, तो स्वतःच नािकाांत सोंग घेई म्हणून, व दुसरी, तो नािकें  टलही म्हणून. सगळा जन्म 
नािकाांत घालवावा असा शके्स्पीअरचा हेतु नव्हता; तर तरुणपणाांत दहा पांधरा वर्षें हरहुन्नर करून चार पैसे 
कमवाव,े व मग आपल्या गाांवीं परत जाऊन तेथे जमीनजुमला टवकत घ्यावा, व घरदार करून वृद्धापकाळ सुिाांत 
आटण प्रटतष्ठेंत घालवावा असा होता. व त्याप्रमाणें त्यानें केलें . थोड्या वर्षांत त्याला पुष्ट्कळ पैसे टमळाले, व पूवींच्या 
सांकेताप्रमाणें त्यानें त्या पैशाांवर स्रािफिु येथें जटमनी व घरें िरेदी केलीं आटण मरायच्या अगोदर तेथें तो स्वस्थपणें 
काांहीं वर्षें जाऊन राटहला. टनःसांशयपणें शके्स्पीअरचीं अशीं पसतीस नािकें  आहेत; चौदा आनांदपयुवसायी, अकरा 
शोकपयुवसायी, व दहा ऐटतहाटसक. शके्स्पीअरच्या आनांदपयुवसायी नािकाांत शवेि गोि असतो येवढ्यावरून 
त्याांना तें नाांव द्यावयाचें; बाकी त्याांपैकीं पुष्ट्कळ नािकाांत करुणा उत्पन्न करणारे प्रवशे आहेत, व टकत्येकाांची 
सांटवधानकें  तर अशीं आहेत कीं, त्याांवरून हीं नािकें  शोकपटरणामी असतील असें वाितें. शके्स्पीअर येवढा 
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बुटद्धमान् िरा, व त्या एकट्याने ३५ नािकें  टलटहलीं ही तारीफ करण्याजोगी गोष्ट िरी; पण या ३५ पकैीं 
चौटतसाांच्या मूळ गोष्टी त्यानें दुसऱ्या पुस्तकाांतून घेतल्या आहेत, हा एक मुद्दा ध्यानाांत ठेवण्यासारिा आहे. त्यानें 
असें केलें  म्हणून आम्ही त्याची कमी योग्यता समजतों असें नाहीं; कारण, दुसऱ्या पुस्तकाांतून मूळ गोष्ट घेतली तरी 
तींत हव ेतसे फेरफार करून ती टचत्तवधेक करण्यास लहानसान बुटद्ध लागते असें नाहीं; तथाटप पटहल्यापासूनच 
नवा पाया रचून त्यावर इमारत चढटवणें, व दुसऱ्या कोणी घातलेल्या पायाची दागदुजी करून घेऊन त्यावर इमारत 
चढटवणें, याांत थोिें अांतर आहे. असो; शके्स्पीअरनें पसतीस नािकें  टलटहलीं व त्याांवर त्याला पुष्ट्कळ द्रव्य सांपाटदताां 
आलें , यावरून त्या वळेेस नािकें  टलटहण्यास अनुकूल अशी देशस्स्थटत आली होती, व लोकाांस नािकें  वाचण्याची 
आटण त्याांचे प्रयोग पहाण्याची अटभरुटच लागली होती, या दोन गोष्टी टसद्ध होतात. कोणत्याटह देशाांत मोठा मनुष्ट्य 
जन्मास येतो तो एकाएकीं आकाशाांतून पितो असें नाहीं. तो आटण त्यासारिें दुसरे मोठे मनुष्ट्य उत्पन्न होण्याचा त्या 
देशाला काळच आलेला असतो. इटलझाबेथच्या कारकीदींत शके्स्पीअरटशवाय दुसरे अनेक मोठे लोक जन्मास 
आले. स्पेन्सर, राले, जानसन, बेकन, बरले व हूकर हीं समकालीन नाांवें ध्यानाांत ठेटवलीं असताां शके्स्पीअरच्या 
टवलक्षण कल्पनाशक्तीटवर्षयीं इतका अचांबा वािणार नाही. नुसत्या बुटद्धसामर्थ्याचीच तुलना करावयाची असेल तर 
बेकनची बुटद्ध शेंक्स्पीअरपेक्षाां काांकणभर अटधक येईल असें आम्हाांस वाितें. पण असल्या तुलनेंत पिण्याांत काांहीं 
अथु नाहीं, म्हणून ती टदशाच आम्हीं अजीबात सोिून देतों. आमचें इतकें च म्हणणें आहे कीं, ज्या जटमनीत शके्स्
पीअर जन्मास आला, त्या जटमनींत त्या वळेेस त्यासारिे मोठे पुरुर्ष टनपजाण्याजोगीं उत्पटत्ततत्त्वें एकत् झालीं 
होतीं. असें नसतें तर वर साांटगतलेली टवद्वन्मटणपरांपरा उदयास आली नसती. पांधराव्या शतकाांत सव ुयुरोपभर जी 
धमुक्राांटत झाली, टतच्या योगानें यूरोपाांतील सव ुराष्ट्राांची स्स्थटत अगदीं बदलून गेली असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 
इग्लां िाांत धमुक्राांटत होऊन राज्यक्राांटतही झाली. इांग्लां िाांतील इटतहासाांत ज्याांना ‘गुलाबाच्या लढाया’ अांसें 
म्हणतात, त्याांत इांग्लां िाांतील मोठमोठ्या घराण्याांचा फिशा होऊन पांधराव्या शतकाच्या अिेरीस अटनयांटत्त 
राजघराणें स्थाटपत झालें . या घराण्याांतील बहुतेक राजे फार प्रबल होऊन गेले. प्रबल राजाांच्या कारकीदीत 
बुटद्धमान् परुुर्ष उदयास येतात हें सवांस ठाऊक आहे. इटलझाबेथ इच्या अमदानींत इांग्लां िचा दरारा सव ुयूरोपाांत 
ठाम बसून गेला होता. स्पेनच्या ‘अकजक्य’ आरमाराचा फिशा उिवनू टदल्यानें त्या वळेच्या इांस्ग्लश लोकाांस केवढें 
स्फुरण आटण केवढी वीरश्री आली असेल, याची िरी कल्पना इटतहासज्ञास मात् करताां येणार आहे. यूरोपाांत 
प्रािेस्िांि लोकाांचा छळ झाल्याची बातमी लागली कीं त्याांचा कैवार घेऊन लढाइ ुकरण्यास इटलझाबेथ राणी सदाां 
तयार असे, यामुळें युरोपाांतील क्याथटलक राष्ट्रें टतला चळचळाां काांपत, व आपापल्या राज्याांतील प्रािेस्िांि प्रजेला 
न्यायानें आटण दयेनें वागवीत! मेरीच्या राज्याांत पोपचें फार प्रस्थ माजलें  होतें, इटलझाबेथ कसहासनारूढ होताांच टतनें 
पोपचा सांबांध तोिून िाकला, व इांग्लां िच्या धमुप्रकरणात तो कधींटह हात घालणार नाहीं असा बांदोबस्त केला! 
स्कॉिलां िच्या राणीनें काांहीं गिबि केल्यावरून टतला सतरा-अठरा वर्षें कैदेंत ठेवनू अिेरीस टतचा टशरच्छेद 
केला! पृर्थ्वीप्रदटक्षणा करण्यासाठीं शूर िलाशाांच्या हातीं मोठमोठीं जहाजें देऊन त्याांना टनरटनराळ्या टदशाांस 
पाठटवलें , व कहदुस्थानाशीं व्यापार करण्याकटरताां पटहली ईस्ि इांटिया कां पनी स्थाटपली. या आटण अशा अनेक 
गोष्टींवरून वाचकाांच्या हें लक्षाांत येईल कीं, इांग्लां िच्या इटतहासाचा हा काळ पराकाष्ठेच्या चांचलतेचा असल्यामुळें  
नािककारास आपल्या नािकाांत गुांटफताां येण्याजोग्या पषु्ट्कळ गोष्टी त्याच्या िोळ्यापढुें घित असतील याांत सांशय 
नाहीं. व मोठमोठ्या गोष्टी टनत्यशः कानावर येत असल्या ककवा िोळ्यापुढें घित असल्या, म्हणजे त्याांचें मनोवधेक 
वणुन हातून सहज होऊन जातें हें कोणीही कबूल करील. शके्स्पीअरच्या पूवीं इांग्लां िाांत मोठे लोक झाले नाहींत 
याांत काांहीं आिय ुनाहीं; कारण, तसले लोक होण्यास जी स्स्थटत लागते ती स्स्थती इांग्लां िला ककवा यूरोपाांतील 
दुसऱ्या कोणत्याही देशाला आली नव्हती. यूरोपिांिाच्या इटतहासाांत ज्याांना ‘मध्ययुगें’ असें म्हणतात, त्या युगाांत 
युरोपाांतील सगळ्या समाजाांचीं स्स्थटत अत्यांत शोच्य होती. अज्ञान, पापाचरण, धमुभोळेपणा, धमाटधकाऱ्याांची लूि, 
टवर्षयसुिाटवर्षयीं अत्यांत उदासीनता वगैरे गोष्टीमुळें  सगळें  यूरोपिांि एका प्रकारच्या झोपेंत घोरत पिलें  होतें असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. स्वगाच्या दाराच्या टकल्ल्या धमाटधकाऱ्याांपाशीं; त्याांच्या मध्यस्थीिेरीज ईश्वरप्रास्प्त ककवा 
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मुस्क्त नाहीं; पापाांचें क्षालन होण्यासाठीं भिजीबोवाांच्या हातावर दक्षणा सोिली म्हणजे पुरें आहे; प्रपांचाांत मन 
घालणें म्हणजे मोक्षपदाचा अव्हेर करून नरकवास प्राप्त होण्याची तयारी करणें, टवर्षयसुिाचा अटभलार्ष हा साऱ्या 
पापाांचें आटण दुःिाांचें मूळ; प्रिर शरीरदांिनाटशवाय आत्म्याची शुटद्ध होणें नाहीं, आपली ऐटहक वसटत क्षणभांगुर व 
यातनामय आहे, व ऐटहक सुिापासून सुिाचा भास मात् होतो; िरें सुि व िरी शाांटत स्वगांत; सांसारसुिाचा 
टतिकारा करून गुरूपासनेंत ककवा ईश्वर भजनाांत कालक्रमण करणें हा आयुष्ट्य घालटवण्याचा उत्तम माग;ु टमत्त्व, 
बांधुत्व, टपतापतु्त्व वगैरे टमर्थ्या मायापाश होत; याांत साांपिलेला मनष्ट्य परलोकास मुकतो, व त्याला दुगटुत प्राप्त 
होते; ‘पदाथुशास्त्र’ म्हणतात तें काांहीं नाहीं, सगळा टकमयेचा आटण जादुटगरीचा िेळ आहे; सूयुचांद्राांच्या गतीचा 
टनणयु कोणास करताां येणार नाहीं ककवा ताऱ्याांचें अांतर कोणाच्यानें टनघणार नाहीं, हे टवर्षय मनुष्ट्याच्या बुद्धीच्या 
पलीकिे आहेत, साराांश, वैराग्यासारिी दुसरी चीज नाहीं अशी त्या वळेच्या लोकाांची पक्की समजूत होती, व 
त्यामुळें  त्याांच्या हातून काांहीं एक होत नसे. ल्यूथरकृत धमुक्राांतीमुळें  जें मन्वांतर झालें  त्याांत या विेेपणाच्या कल्पना 
अगदी राटहल्या नाहींत. ईश्वरापाशीं वशीला लावण्यास मध्यस्थाांची ककवा प्रटतटनधींची आवश्यकता नाहीं; 
सांसारसुिाची इच्छा केल्यानें ककवा तें प्राप्त होण्याचा उद्योग केल्यानें परमेश्वराला राग येण्याचा सांभव नाहीं; 
टवर्षयवासना तृप्त करणें हें पाप नाहीं; शरीर आटण मन हीं मनुष्ट्याच्या अस्स्तत्वाचीं दोन अवश्य अांगें होत, यासाठीं या 
दोहोंपकैीं कोणाचीच उपेक्षा करणें टहतावह नाहीं; आचार व टवचार याांचीं पारिीं समतोल असलीं पाटहजेत; 
याांमधील काांिा कोणत्याही एकाकिे जरी टवशरे्ष कलला तरी त्यापासून मनुष्ट्याचें नुकसान होतें; अनेकगुणात्मक 
बाह्यसटृष्ट पमेश्वरानें मनुष्ट्याच्या उपभोगासाठीं केली आहे, यासाठीं टतचा कां िाळा करणें म्हणजें त्याचा अपमान 
करणें होय; जि सृष्टीच्या ककवा मनःसुष्टीच्या अस्स्तत्वाचीं गूढ कारणें मनुष्ट्याच्या आकलनशक्तीच्या बाहेर आहेत, 
यासाठीं त्यानें त्याांचा शोध लावण्याचे व्यथ ुश्रम करूां  नयेत; परमेश्वराच्या अतक्य ुगुणाांचा आटण करणीचा स्पष्ट बोध 
कोणत्याही जीवाला कधींच व्हावयाचा नाहीं, तथाटप त्याच्या अगाध कतुृत्वाचीं टचन्हें हरघिीस दृटष्टगोचर आहेत, 
एवढ्यावरच समाधान मानून त्याचें कचतन करावें, त्याला शरण जावें, व त्यानें आपल्या सुिासाठीं जीं अनेक साधनें 
टनमाण करून ठेटवलीं आहेत, त्याांसाठी कृतज्ञतापूवुक त्याचें भजन करावें; क्रोध, अहांकार, ममता, टवर्षयवासना 
इत्याटद मनोटवकार टवचाराधीन असले म्हणजे मनुष्ट्याचें त्याांपासून कल्याणच होतें, शत्ुदे्वर्ष, बांधुप्रीटत, आप्तपे्रम, 
टपतृवात्सल्य इत्याटद गुणाांनीं इहलोकीं मनुष्ट्याला सुिप्रास्प्त होते; आपलें  व दुसऱ्याचें ऐटहक आटण पारमार्वथक 
कल्याण कचतणें आटण करणें हाच मनुष्ट्याचा सनातन धमु; सटद्वचार आटण नीटत याांचें अवलां बन करून वतुन ठेटवलें  
असताां इहलोकींच परलोकींच्या सुिाचा अनुभव होऊां  लागतो; दुलोटककासारिें दुष्ट मरण नाहीं, सुलौटककासारिें 
अमरत्व नाहीं, आत्मोन्नतीहून श्रेष्ठ असें मनुष्ट्यास दुसरें कतुव्यकमु नाहीं; –या आटण अशा अनेक टवचाराांचा प्रसार 
झाल्यामुळें  ज्या त्या राष्ट्राांत उद्योग, सांपटत्त, टवद्या, देशाटभमान हीं तत्काल उत्कर्षास पावलीं. मुख्यत्वेंकरून 
इांग्लां िाांत असल्या टवचाराांच्या प्रसारामुळें लोकाांचें फार टहत झालें . एक वळे बाह्य सुिाांचें सरसत्व अनुभवास 
आल्यावर मग काय टवचारताां? शके्स्पीअरनें एक टदशा धरली तर बेकननें दुसरी, हूकरनें टतसरी, रालेनें चौथी, 
आटण बरलेनें पाांचवी, याप्रमाणें चार चौघाांनीं चोहोंकिून उचल केल्याबरोबर सुधारणेचें काम झपाट्यानें चालूां  
लागलें , व थोड्या वळेाांत मनुष्ट्याच्या ज्ञानवृक्षाच्या अनेक शािा पुष्ट्पाांनीं आटण फलाांनीं ओथांबून गेल्या. एका 
ग्रांथकारानें तर असें टलटहलें  आहे कीं, रात्ीचा टतटमर टनघून जाऊन पुर्थ्वीवर सूयाचे कल्याणप्रद रटश्म येऊन 
पोहोंचले म्हणजे ती जशी रमणीय, प्रफुटल्लत, आटण सुिी टदसते, त्याप्रमाणें ‘मध्ययुगाां’तील अज्ञानटतटमर टनरस्त 
झाल्याबरोबर अवाचीन टवचारप्रकाशाांत युरोपाांतील सव ु राष्ट्रें उद्योगी आटण आनांदी टदसूां लागलीं. हें सव ु येथें 
साांगण्याचें प्रयोजन इतकें च की, शेंक्स्पीअर हा जरी महाकटव िरा, तरी तो केवळ स्वगांतून मृत्युलोकावर उतरला, 
व त्यानें जें केलें  आहे तें अमानुर्ष आहे, असें मानावयाचें नाहीं. शके्स्पीअरनें आपल्या टवलक्षण बुटद्धसामध्यानें व 
अचाि कल्पनाशक्तीनें मनुष्ट्यमात्ावर जे उपकार करून ठेटवले आहेत, त्याांबद्दल त्याला कोणी हवा टततका करभार 
देवो, त्यासाठीं आमचें काांहीं एक म्हणणें नाहीं. आमचें इतकें च म्हणणें आहे कीं, शके्स्पीअरबरोबर नाट्यकलेची 
परमावटध होऊन गेली असें समजून आताां टतची अटधक उन्नटत करण्याचें काम सोिताां कामा नये. “कालोऽह्ययां 
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टनरवटधर्ववपुला च पृर्थ्वी” अशी स्स्थटत असल्यामुळें शके्स्पीअरच्या तोिीचेचसे काय, पण त्याहून श्रेष्ठ कटव उत्पन्न 
होण्याचा सांभव आहे. यासाठीं ज्याच्या नशीबीं असेल त्यानें त्याच्या अलौटकक नाट्यरसाचें बुटद्धटवकासक आटण 
शाांटतप्रद पान तर यथेच्छ करावेंच, पण जमल्यास त्याच्या गुणदोर्षाांचें टववचेनही करावें; कारण, त्यापासून अनेक 
फायदे आहेत. मागल्या कवींचे दोर्ष दृष्टोत्पत्तीस आल्यानें पुढल्या कवींना ते िाळणें सुलभ होतें हा तर 
गुणदोर्षटववचेनापासून होणारा एक फायदा आहेच; पण याहीपेक्षाां टवशरे्ष महत्त्वाचा फायदा कोणता म्हणाल तर 
असल्या टववचेनानें कवीचें िरें हृद्गत सवांस कळूां  लागतें. कवीचें हृद्गत यथास्स्थत कळून क्षणभर वाचकाचें आटण 
त्याचें तादात्म्य झाल्यािेरीज कटवतेपासून होणारा अत्यानांद त्याच्या अांतःकरणास होणार नाही. नािकाचा प्रयोग 
चाांगला वठत असला तर तो पाहण्यानें नािकाचें पुस्तक वाचण्यापेक्षाां एक प्रकारें अटधक समाधान होतें िरें, पण 
एक प्रकारें मोठें नुकसानही होतें. नािक वाचताांना टवचार करण्यास फुरसत सापिते, यामुळें अनेक पात्ाांच्या 
भार्षणाांचा परस्परसांबांध लावताां येतो, व ज्या टठकाणीं कवीनें टवशरे्ष बहार केली असेल त्या टठकाणी थोिा वळे 
थबकून राहून त्याच कल्पनेवर पुनः पुनः टवचार करून सुिानुभव टद्वगुटणत ककवा टत्गुटणत करताां येतो. प्रयोग 
पाहण्यास बसल्यावर अशा प्रकारचा सुिानुभव घेण्यास अवकाश कोठला? एक पात् िोळ्याांआि झालें  नाहीं तोंच 
दुसरें येऊन पुढें उभें राहतें, व मनावर एक प्रकारचे सांस्कार स्पष्ट उमिताहेत नाहींत तों दुसरे येऊन ठेपतात. 
यामुळें  एकच गदी होऊन जाऊन कोणत्याच रसाचा पूणु अनुभव होत नाहीं. टशवाय, एिादे वळेेस कवीची िाशी 
तांद्री लागली म्हणजे पटहल्यापासूनच तो अशा वगेानें भराऱ्या मारूां  लागतो कीं, पुढें पुढें त्याचा वगे त्यालाच 
आवरेनासा होतो. मनाच्या अशा स्स्थतींत टलटहलेल्या नािकाचा हवा तसा प्रयोग कोणत्याही निाच्या हातून 
वठायाचा नाहीं! ‘उत्तररामचटरत’, ‘ककग लीयर’, ‘हॅम्लेि’ या नािकाांत कवीनीं पटहल्या पटहल्या अांकाांतच 
प्रधानरसाची पांचमापासून सुरुवात केल्यामुळें  पुढें पुढें त्याांच्याबरोबर वर वर चढण्यास मन मात् टिकतें! ‘ककग 
लीअर’सारख्या नािकाांत ‘लीअर’ होणाऱ्या मनुष्ट्याचा गळा पटहल्या दुसऱ्या अांकाांतच फुिून गेल्यावर तो पुढें काय 
रिणार? व शवेिच्या तीन अांकाांत कवीनें जी कमाल करून सोटिली आहे टतचें अनुकरण कसें करणार? ज्या 
नािकाांत कवींनीं पात्ाांच्या मनोवृत्तींना पटहल्यापासूनच उच्छृांिल सोिून टदलें  आहे, तीं नािकें  बाह्य रांगभमूीवर 
आणण्यासाठीं नव्हत, व तेथें ती आणल्यानें त्याांचा टवरस मात् होतो. असल्या नािकाांचे प्रयोग मानटसक रांगभमूीवर 
व्हावयाचे. या रांगभमूीवर जीं पात्ें येतात जातात तो कोणत्याही काळचीं, कोणत्याही देशचीं, कोणत्याही पांथाचीं 
ककवा रीतटरवाजाचीं असलीं तरी त्याांपासून कािीयेवढा रसभांग न होता त्याांच्याशीं तादात्म्य करून घेण्यास मनाला 
पुरेसा अवकाश साांपितो, व अशा रीतीनें तें तदाकार होऊन गेल्यावर त्यास ज्या अवणुनीय सुिाचा अनुभव होत 
असता त्याचें शब्दाांनीं कोण वणुन करूां  शकणार आहे? 

 
याप्रमाणें महाकवींच्या कृटत वाचल्यापासून आनांद होतो हें सव ुसहृदयाांस अवगत आहेच. अशा प्रकारच्या 

आनांदाचा अांशमात् तरी भार्षाांतरद्वारा मराठी वाचकाांस द्यावा अशा हेतूनें हें पुस्तक मीं प्रटसद्ध केलें  आहे. आजपयंत 
शके्स्पीअरच्या नािकाांची जीं भार्षाांतरें झाली आहेत त्याांपैकीं कोणत्याही भार्षाांतराांत मूळ नािकाांतील सांटवधानक, 
कथानक ककवा पात्ें यावर टवशरे्ष िीका केली आहे असें आढळत नाहीं. अशा िीकेनें अपटरटचत वाचकाांस परक्या 
भार्षेंतील नािकाांचें रहस्य समजण्यास बरेंच साहाय्य होण्याचा सांभव असतो. म्हणून मी ‘टवकारटवलटसता’वर दोन 
शब्द टलटहण्याची परवानगी घेतों. या नािकावर मोठमोठ्या इांस्ग्लश, फ्रें च व जमुन िीकाकाराांनीं भलीं भलीं लठ्ठ 
व्हाल्युमें टलहून सोटिलीं आहेत; त्यामुळें  माझ्यासारख्याला एिादें नवीन मत काढण्यास सवि राटहली आहे असें 
नाहीं. पण वारांवार होतें काय कीं, एका िीकाकाराचें एक मत आपणाांस ग्राह्य झालें  तर दुसरें होत नाहीं. यामुळें  
ज्याला त्याला आपापल्या समजुतीप्रमाणें आरांभापासून शवेिपयंत सबांध टनराळी िीका करावी लागते. असो; 
‘टवकारटवलटसत’ शके्स्पीअरनें टलटहलें  त्या वळेेस त्याची बुटद्ध पटरपक्व झाली असावी असें स्पष्ट टदसतें. या नािकाांत 
कवीचें टवशरे्ष लक्ष त्याच्या बाह्य स्वरूपाकिे नाहीं. यमकें  आटण प्रास बरोबर जुळले आहेत कीं नाहींत, 
सांटवधानकाचा पूवापार सांबांध यथास्स्थत बसला आहे कीं नाहीं, पात्ाांचीं भार्षणें प्रसांगानुरूप आटण जेथल्या तेथे 
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आहेत कीं नाहींत, प्रवशेाची व अांकाांची जुळणी बरोबर आली आहे कीं नाही वगैरे नािकाच्या बाह्य अांगाटवर्षयीं या 
वळेेस कटव बेटफकीर झाल्यासारिा टदसतो. ‘टवकारटवलटसताां’त तो आपल्या कल्पनाशक्तीच्या दोऱ्या अटधक 
टढल्या सोिून टतला भरधाांव िाकीत आहे व मधून मधून टतजवर प्रतोदाचे तीक्ष्ण प्रहार करीत आहे असें टदसतें. 
माझ्या मतें शके्स्पीअरचे टवशरे्ष तारीफ करण्याजोगे दोन गुण आहेत. त्यानें जी प्रकृटत हाती धरली टतच्या 
अांतःकरणातील अत्यांत गूढ टवचार सगळेच्या सगळे बाहेर यायाचे; एक देिील चुकूनमाकून राहायाचा नाहीं, असें 
टवलक्षण अांतःकरणगाटहत्व त्याच्या अांगी होतें. तसेंच ‘सहस्त्रात्मा’ हें नाांव त्यालाच योग्य आहे. कारण, त्याच्यायेवढें 
अनेकप्रकृटतज्ञान दुसऱ्या कोणत्याही कवींत आजपयंत टदसून आलेलें  नाहीं. रोमीओ, लीअर, अथेल्लो, सीझर आटण 
हॅम्लेि हे नायक एकाच कवीनें टनमाण केले असावते, ककवा जूटलएि, रीगन, कािीटलया, िेस्िेमोना आटण 
आफीटलआ या तरुणाांगना एकाच कल्पनेंतून टनघाल्या असाव्यात, ही परम आियाची गोष्ट नव्हे का? आमच्या 
इकिील कटव दशरसाांच्या पाशाांत अगदीं जििून गेल्यामुळें  स्वभाववैटचत्र्यवणुन हा गुण त्याांच्याांत अत्यांत दुर्वमळ 
झाला आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. चारुदत्त व वसांतसेना, दुष्ट्यन्त व शकुां तला, राम व सीता, माधव व 
मालती, या नायकनाटयकाच्या युगुलाांत म्हणण्यासारिें प्रकृटतवैटचत्र्य काय आहे? शके्स्पीअरला या गुणाांत 
अकजक्यपत् देण्यास काांहीं हरकत नाहीं असें वाितें. ‘टवकारटवलटसताां’तील नायक जो चांद्रसेन त्याच्या मुिाांत 
घातलेल्या भार्षणाांवरून टवर्षयसुिासस्क्त, टवचारमाहात्म्य, नीत्यवलांबन, कतुव्याकतुव्य, यमयातना, टपशाचयोटन, 
पुनजुन्म याांसारख्या मोठमोठ्या टवर्षयाांवर कवीचे काय टवचार असावते, याांचें अनुमान करताां येणार आहे. या 
नािकाचें सांटवधानक केवळ टनदोर्ष आहे, ककवा याांतील पात्ाांचीं एकूण एक भार्षणें मुख्य नािकीय वस्तूला आवश्यक 
आहेत असें माझ्यानें म्हणवत नाही. तीव्रजवानें चांद्रसेनाच्या पे्रमावर मटल्लकेला टदलेलें  व्याख्यान, शालेयाचा 
तीव्रजवास उपदेश, चांद्रसेनाचीं मद्यप्राशनावर आटण नािकप्रयोगाांवर लाांबलचक व्याख्यानें, िेळाांतील राजाचें 
टनियाच्या दृढतेवरचें चऱ्हाि, व भजुांगाची बुटद्धचाांचल्यावरची कां िाळवाणी लाांबण मुळींच नसती ककवा थोिी आिूि 
असती, तर नािक टफक्कें  पिलें  असतें असें नाहीं. कवीची काय आटण इतराांची काय, अनेकदाां अशी स्स्थटत होते कीं, 
टलहूां लागलें  म्हणजे कल्पनेंमागें कल्पना सुचत जाऊन म्हणताां म्हणताां हातच्या कामास अनावश्यक असें लाांबच्या 
लाांब चऱ्हाि वळलें  जातें, आटण मग त्याचा लोभ सुिेनासा झाल्यामुळें ते तें घुसिून देण्यास मागें पुढें पहात नाहींत. 
असली लाांबलचक भार्षणें वाचताांना काांहीं वाित नाहीं, पण प्रयोग पाहताना तीं टनरुपयोगी व टकत्येक वळेाां 
रसनाशक आहेत असें तेव्हाांच टदसून येतें. ज्याना शके्स्पीअरचा एक शब्द देिील वावगा टदसत नाहीं असे काांहीं 
भगत आहेत, त्याांच्या तोंिाला लागनू काांहीं फायदा नाहीं. पण एका समांजस िीकाकाराचें देिील असें म्हणणें आहे 
कीं, चांद्रसेनाचें वय टनदान तीस वर्षाचें असावें. हें कशावरून, तर िेळाांतील राजानें आपल्या राणीस असें म्हिलें  
आहे कीं, आपला टववाह होऊन तीस वर्षें झालीं. या एका वाक्यावर दोन तीन जमुन व काांहीं इांस्ग्लश िीकाकाराांनीं 
जो व्यूह रचून टदला आहे तो काांहीं पुसूांच नये. चांद्रसेन तीस वर्षांचा होईपयंत अटववाटहत कसा राटहला? त्या वळेेस 
कॉलेजात जाणारे टवद्याथी तीस वर्षांचे असत कीं काय? चांद्रसेन तीस वर्षांचा असल्यास त्याची आई टनदान 
पांचेचाळीस ककवा पन्नास वर्षांची असेल असें माटनलें च पाटहजे. पांचेचाळीस वर्षांच्या म्हातारीनें कामातुर होऊन 
आपल्या टदराशीं लग्न लावावें, ककवा त्याला तरी या वयाांत टतच्या सौंदयाचा मोह पिून ती त्याचा जीव कीं प्राण 
होऊन जावी, हें टकतपत शक्य आहे? शालेय, तीव्रजव, राजा, राणी, टप्रयाल, जुांग, व भृांग वारांवार त्याला ‘तरुण’ 
म्हणतात हें कसें? वगैरे अिचणींची शांका देिील वरील िीकाकाराांस कशी आली नाही कोण जाणें? शके्स्पीअरच्या 
वळेीं इग्लां िाांत लग्नें फार लवकर होत. त्याचें स्वतःचें लग्न अठराव्या वर्षी होऊन एकटवसाव्या वर्षी एक मुलगा 
आटण दोन मुली अशीं त्याला तीन अपत्यें होतीं! तसेंच, शके्स्पीअरच्या दुसऱ्या नािकाांवरून हे स्पष्ट टदसून येतें कीं, 
लग्नें लहानपणी झाल्यामुळे स्त्री-पुरुर्षाांना चाटळशी उलिली न उलिली तों वाधुक्य येई. अशा अनेक कारणावरून 
मला असें वाितें कीं, चांद्रसेनाचें वय फार झालें  तर १८-२० पयंत असेल. तो या वयाचा असावा असें माटनलें  म्हणजे 
सगळ्या नािकाचा मेळ कसा तेव्हाांच बसतो. मांगलापूरच्या टवद्यालयाांत ज्यानें पाांच-चार वर्षें घालटवलीं आहेत; 
न्याय, अन्याय, नीटत, अनीटत, सत्य, असत्य वगैरे टवर्षयाांवरील व्याख्यानें आटण वादटववाद हीं ज्याच्या िोक्याांत 
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अद्याटप घोळत आहेत; टवद्यालयाकिील ज्याला ओढा अजून सुिला नाहीं, ज्याला जगाांतील लबाड्याांचा, 
दुष्टपणाचा, कृतघ्नपणाचा, आटण कू्ररपणाचा अनुभव मुळींच आला नाही, ज्याला पुरुर्ष म्हणून तेवढे आपल्या 
बापासारिे सद्गुणी व टस्त्रया म्हणून तेवढ्या आपल्या आईसारख्या पटतव्रता वाित आहेत; जुांग व भृांग याांसारिे 
बाहेरून मतै्ी दािवनू आांतून गळा कापणारे मनुष्ट्य ज्याच्या पाहाण्याांत आले नाहींत; तीव्रजवासारख्या शास्ब्दक व 
फक्कि शूराशीं, ककवा शालेयासारख्या प्रटतष्ठेिोर, अक्कलशनू्य, बाचाळ व लुिबुड्या म्हाताऱ्याशीं ज्याची गाांठ 
कधींही पिली नाहीं; मटल्लकेसारख्या रूपसांपन्न, सुशील मुली कपिी व भेकि असतील अशी ज्याला कल्पना सुद्धाां 
नाहीं; ज्याला मनुष्ट्याची सुांदर आकृटत व बुटद्ध, आटण रमणीय बाह्य सृटष्ट पाहून अत्यांत कौतुक व आनांद होत आहे, 
अशाटवर्षयीं मटल्लकेनें–”दृटष्ट राजपुरुर्षाची, वाणी पांटिताची, छाती टशपायाची–या सुांदर राष्ट्राचा सगळा जीव आटण 
सगळी शोभा-व्यवहार आटण आचार याांत अनुकरण करण्यासाठीं ज्यानें त्यानें आपल्यापुढें ठेटवलेला टकत्ता, व सवांचें 
टचत्त आकर्षणुारा लोहचुांबक–” असे उद्गार काढाव,े हें टकती योग्य आहे! व अशा तरुण, सद्गुणी, टवद्वान, शूर, 
आनांदी व टवचारशील राजपुत्ाला चुलत्याचीं आटण आईचीं राक्षसी कृत्यें समजल्याबरोबर– “हे कठोर माांस 
आपोआप झिून जाईल, ककवा याचें पाणी पाणी होईल तर टकती बरें होइुल! अथवा, शास्त्रकत्यांनीं आत्महत्या सदोर्ष 
माटनली नसती तरी फार बरें झालें  असतें! नको, नको हा जीव परमेश्वरा! या जगाांतल्या वस्तुन्वस्तूचा मला वीि 
आला आहे व काांहीं एक नकोसें झालें  आहे! टधक्कार असो, टधक्कार असो या जगाला!” असें वािावें, हें टकती 
स्वाभाटवक आहे! समांधाच्या साांगण्यावरून, व नािकाांतल्या नािकावरून आपल्या चुलत्यानेंच आपल्या बापाचा िून 
केला अशी चांद्रसेनाची पक्की िातरी झाली असताां त्याच्यानें आपल्या चुलत्याचा वध करवनेा, यावरून गेिीचें असें 
म्हणणें आहे कीं, चांद्रसेनाच्या बदु्धींत अटनिय फार होता, व टभत्र्या आटण अटनियी मनुष्ट्यावर मनुष्ट्यवध करून सूि 
घेण्यासारख्या प्रचांि व अघोर कृत्याचा भार पिला असताां त्याची स्स्थटत कशी होते, हें या नािकाांत शके्स्पीअरच्या 
मनाांत दािवावयाचें होतें, असे ध्यानाांत ठेटवल्यास सगळें  सांटवधानक कसें तेव्हाांच जुळलेलें  टदसतें. लहान कुां िीत 
मोठें झाि लावलें  असताां त्याचा टवस्तार तींत न राहून जशी ती दुभांगते, त्याप्रमाणें चांद्रसेनाच्या मनाची स्स्थती 
झाली. [“To me,” wrote Goethe, “it is clear that Shakespeare meant… to represent the effects of a great action laid upon a soul unfit for 
the performance of it. In this view the whole piece seems to be composed. There is an oak tree planted in a costly jar, which should have 
borne pleasant flowers in its bosom; the roots expand, the jar is shivered.”] कोलाटरज याचे असें म्हणणें आहे कीं, टवचार आटण 
टवकार याांपैकी चांद्रसेनाच्या मनावर टवचाराचें टवशरे्ष प्राबल्य असल्यामुळें  त्याच्या हातून योटजलेलें  काम होत नसे. [In 
Hamlet we see “a great, an almost enormous intellectual activity, and a proportionate aversion to real action consequent upon it.”] 
अटतशय टवचारासक्तीमुळें  चांद्रसेनाच्या हातून काम वठत नसे असें म्हणावें, तर त्यानें िोिा िटलता कसा केला, 
चाांच्याांशीं लढण्यासाठीं तो सगळ्याांत पुढें कसा सरसावला, टप्रयाल नको नको म्हणत असताां तीव्रजवाशीं ढाल-
तलवार िेळण्यास तयार कसा झाला वगैरे शांकाांचा चाांगलासा िुलासा होत नाहीं. मला असें वाितें कीं, चांद्रसेन 
यास सुटशक्षण टमळालें  असल्यामुळे, व ज्या त्या कृत्यापासून चाांगले पटरणाम कोणते होतील व वाईि कोणते 
होतील, याचा टवचार करण्याची त्याला पराकाष्ठेची स्वाभाटवक हौस असल्यामुळें, कोणतेंटह काम अगदीं टनकरावर 
येऊन ठेपल्याटशवाय त्याच्यानें उरकत नसे, हेंच त्याच्या वतुनाचें मुख्य बीज होय. [“The whole,” wrote Schlegel, “is 
intended to show that a calculating consideration, which exhausts all the relations and possible consequences of a deed, must cripple the 
power of acting”] आईचें जारकमु आटण बापाचा िून पाहून ज्याला जगाचा इतका वीि आला की, त्यासरशीं 
आत्महत्या करून घेऊन त्याांतून टनघनू जावें असें वािलें , त्याच्या हातून चुलत्याचा िून होईना हें काांही नवल नाहीं. 
ज्याला ज्या पापाचा अटतशय टतिकारा त्याच्या हातून तें सहसा घित नाहीं, हे सवांस ठाऊक आहे. त्यामुळें  राजा 
प्राथुना करीत असताां त्याचा िून केल्याचा दोर्ष चांद्रसेनाच्या िोक्यावर न लादताां जेव्हाां तीव्रजव आटण राजा या 
दोघाांनीं कपिानें त्याचाच जीव घेण्याचा बेत केला, तेव्हा त्याांचें कपि त्याांच्यावर उलिून पािून ऐन आणीबाणीच्या 
प्रसांगीं नायकाच्या हातून त्याांचा शवेि करटवला याांत कवीचें अद्भतु सांटवधानघिनाचातुय ुटदसतें, एवढेंच नाही तर, 
टनरटनराळ्या मनुष्ट्यस्वभावाांचें त्याला टकती सूक्ष्म आटण यथाथु ज्ञान होतें हेंटह टदसून येतें.  

 



 
अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या एका मुद्द्ासांबांधानें िीकाकाराांत अनेक वर्षें असा वाद चालला होता कीं, चांद्रसेनानें विेाचें टमर्ष केलें  
होतें ककवा तो िरोिरीच वेिा झाला होता? अशा प्रकारचा मतभेद कशामुळें झाला असेल तो ईश्वर जाणे. मला तर 
असें वाितें कीं, चांद्रसेन िरोिरी विेा असेल असा सांशय येण्यास या नािकाांत टतळमात् सुद्धाां आधार नाहीं. आताां 
कोणी असें म्हणतील कीं, केसरीकत्याला राजेलोकाांच्या विेेपणाची कािीएवढी देिील पारि नाहीं! माझें त्यावर 
येवढेंच उत्तर आहे कीं, चांद्रसेनाच्या विेेपणाची चौकशी करण्याची टजम्मा टतकिील काांहीं प्रटसद्ध िाक्तराांनीं 
आपल्या अांगावर घेतली होती, पण अिेरीस त्याांनीं देिील हात िेकले! कारण, चांद्रसेनाला त्याच्या आईबापाांपासून 
काढून एिाद्या सुस्थळीं चाांगल्या िाक्तरलोकाांच्या नजरेिालीं ठेवलें  तर तो बरा होईल असें जरी त्याांना वािलें , 
तरी शवेिपयंत ‘विे’ म्हणजे काय हें त्याांना साांगवनेा, तेव्हाां ते त्या अजागळ कारभाऱ्याप्रमाणें– 

 
“िऱ्या विेेपणाची व्याख्या करणें म्हणजे वडे्याला विेा म्हणणें.”  
 

असें भकूां  लागले! कदाटचत् इकिील एक-दोन रथी महारथी ‘विेे’ िाक्तर टतकिे नेले असते तर त्याांनी 
चांद्रसेनाच्या विेाचा पत्ता लावनू टदला असता! टनदान नगरासारख्या एिाद्या शुष्ट्क टठकाणीं त्याला येवढें तरी 
सुचटवलें  असतें! असो, असल्या टवनोदाांत काांहीं हांशील नाहीं. पटहल्या अांकाच्या पाांचव्या प्रवशेाांत चांद्रसेन टप्रयालास 
असें म्हणतो– 

 
“येथून पुढें काांहीं कारणास्तव मला वडे्याचें सोंग घ्यावें लागणार आहे, तेव्हाां मी जाणून बुजून पाटहजे तसा 

भकेन, पाटहजे तें बोलेन, हवा तसा बिबिेन ककवा वागेन. अशा प्रसांगी तुम्हाला फार िबरदारीनें वागलें  पाटहजे.”  
 
पुढें अांक तीन प्रवशे ४, यात तो राणीस असें म्हणतो – 
 
“भ्रम! तुझ्या माझ्याांत तूां काय भेद पाटहलास? तुझ्याप्रमाणें माझी नािी शाांत आहे, व तुझ्याइतकेच टतचेही 

ठोके पित आहेत. मी बोललों तें सारें बरळणें असें समजूां नको. पाटहजे असलें  तर प्रतीतीसाठीं मला साांग म्हणजे 
झालेलें  सगळें बोलणें पुनः बोलून दािटवतों; वडे्याच्यानें तसें होइलु काय? कधीं नाहीं. आई, तुला माझी एवढी 
प्राथुना आहे कीं, आपले दुष्ट अपराध लपटवण्यासाठीं माझें सारें बोलणें भ्राांटतष्टपणाचें असें तूां समजूां नकों.” 

 
याहून आणिी पूरावा तो काय पाटहजे? चांद्रसेनानें हे विेेपणाचें ढोंग इतक्यासाठींच केलें  होतें कीं, एिादे 

वळेेस रागाच्या झपाट्याांत आपल्या तोंिून जे शब्द पितील त्याांपासून आपल्या शत्ूांस आपल्या टवचाराांचा मागमूस 
लागूां नये, व आपल्याला तर टजकिे टतकिे टफरण्यास सापिून कोणाचे काय बेत चालतात ते ऐकण्यास साांपिाव!े 
एकदा महाशांि शालेयाला देिील असें वािलें  कीं, या विेेपणाांत ‘काांही टशस्त’ आहे. पुढें पुढें राजालासुद्धाां हें ढोंग 
आहे असा बळकि सांशय आल्यावरून त्यानें चांद्रसेनाला श्वेतद्वीपाला पाठटवलें . चांद्रसेन विेा नव्हता हें टसद्ध करणें 
म्हणजे त्याचें प्रत्येक भार्षण घेऊन तें शहाणपणाचें आहे असें दािटवणें होय. स्थलसांकोचास्तव तसें येथें कटरताां येत 
नाहीं, त्याला माझा नाइलाज आहे. वाचकाांनीं हें पुस्तक वाचल्यावर आपल्याशींच असा टवचार करावा कीं, ज्यानें 
आपल्या ममुभेदी वाक्शल्याांनीं राजा, राणी, जुांग, भृांग, श्वपटत, मटल्लका व शालेय याांस रिकुां िीस आणलें , तो विेा 
असता तर त्याच्यानें असें झालें  असतें काय? पटहल्या अांकापासून शवेिपयंत चांद्रसेनाच्या तोंिाांत जीं भार्षणें घातलीं 
आहेत त्यावरून, व टप्रयालापाशीं त्याच्या अांतःकरणातील जे उद्गार टनघाले आहेत त्याांवरून, तो विेा होता ककवा 
त्याच्या बुद्धीला अणुमात् भ्रम झाला होता, अशी कल्पना देिील माझ्यानें करवत नाहीं. या सवांपेक्षाां एक महत्त्वाचा 
टवचार हा आहे कीं, ज्या नािकाांत शके्स्पीअरनें इतक्या पटरश्रमानें मनुष्ट्याच्या नानाटवध मनोटवकाराांचें अत्युत्कृष्ट 
टचत् काढलें  आहे, त्याचा नायक त्यानें एक विेा राजपुत् करावा असे मुळींच सांभवत नाहीं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मूळ गोष्टींत तीव्रजव आटण माटल्लका हीं पात्ें नाहींत. तर मग हीं कवीनें कशासाठीं टनमाण केलीं असावीं? 
अथात् आपल्या नायकाचें तेज टवशरे्ष पिावें म्हणून. ज्याप्रमाणें हीण धातूचें कोंदण करून त्यात टहरा बसटवला 
म्हणजे त्याची टवशरे्ष शोभा टदसते त्याप्रमाणें चांद्रसेनाच्या गुणाांचें महत्त्व ठळठळीत रीतीनें वाचकाांच्या लक्षाांत 
येण्यासाठीं त्याहून अगदीं टभन्न अशी हीं दोन पात्ें त्यानें कस्ल्पलीं. तीव्रजवाच्या शूरपणाच्या आटण ममतेच्या वल्गना 
मात् ऐकून घ्याव्या. मटल्लकेचें विे पाहून ककवा टतच्या मरणाची वाता ऐकून त्यानें शास्ब्दक आक्रोशापलीकिे काांहीं 
केलें  नाहीं. शालेयाला मारल्याबद्दल चांद्रसेनाचा सूि घेण्याांत तरी त्यानें थोिा िरा पराक्रम दािवावयाचा होता! 
पण ज्याच्या अांगाांत तो मुळींच नाहीं, तो तो दािवील कोठून! तेव्हाां त्यानें आटण राजानें चांद्रसेनाला टवर्ष घालून 
मारण्याची मसलत केली ती ठीकच केली. चांद्रसेनाचा कृटत्म भ्रम, त्याचें सौजन्य, त्याची उदारता आटण त्याचा 
टनष्ट्किपणा, याांपुढें मटल्लकेचे गुण कसे टदपून जातात व अवगुण टकती कनद्य टदसतात, हें वाचकाांच्या लक्षाांत सहज 
येणार आहे. अक्कलशून्य, प्रटतष्ठेिोर व वाचाल शालेयाच्या साांगण्याप्रमाणें हेरपणा न पत्कटरताां ती चांद्रसेनास दृढ 
आश्वासन देती व त्यावरील आपलें  पे्रम ढळूां  न देती तर “स्त्रीजात तेवढी बेहराम” असे टनवाणीचे शब्द त्याच्या तोंिून 
येते ना व आईच्या दुवुतुनामुळें  भिकलेला त्याचा सांतापास्ग्न त्याच्या मनाचा आटण शरीराचा इतका दाह करता ना! 
टप्रयालाचें िरें पे्रम चांद्रसेनावर होतें; पण रात्ांटदवस “स्वाटमसेवक” हा भाव त्याच्या अांतःकरणाांत असल्यामुळें  
चांद्रसेनाला दिावण्यास ककवा अमुक गोष्ट तुम्ही करूां च नका, असें टनक्षून साांगण्यास त्याचें धैय ुहोत नसे. यावरून 
येवढें स्पष्ट टदसून येईल कीं, दुय्यम प्रतीच्या पात्ाांच्या कोणत्याटह गुणाचें तेज चांद्रसेनाच्या गुणापुढें पिूां नये, 
याटवर्षयीं शके्स्पीअरनें फार काळजी घेतली आहे. एकां दरीनें हें नािक या कवीच्या उत्तम नािकाांपैकीं एक आहे 
ककवा सवांत उत्तम आहे याचा टनणुय करणें कठीण आहे. तो टनणुय होईपयंत पुढें टदलेलें  जरव्हायनसचें मत सवांनीं 
स्वीकारण्याजोगें आहे. “शके्स्पीअरच्या इतर नािकाांपेक्षाां या नािकाची मूळ गोष्ट फारच विेीटवद्री असून त्यानें 
टतच्या आधारावर असलें  शोकपयुवसायी नािक टनमाण केलें  कीं, जेथें जेथें या कवीचें नाव टनघतें तेथें तेथें या 
नािकाचें प्रथम स्मरण होतें. या नािकाांत शके्स्पीअरच्या नाट्यकलेच्या आटण बुद्धीच्या परस्परटवरोधी गुणाांचा 
एकत् सांटनवशे झाल्यासारिा टदसतो, व या नािकाइतकें  दुसऱ्या कोणत्याटह नािकाांत शके्स्पीअरचें ‘स्वत्व’ 
(कृटतवैटशष्ट्ट्य) दृष्ट होत नसूनटह तें अत्यांत लोकटप्रय आटण अकृटत्म झालें  आहे. प्रत्यहीं घिणाऱ्या गोष्टी याला 
आधारभतू असल्यामुळें हें (साांसाटरक) गहन ज्ञानाचें आटण नैपुण्याचें भाांिार होऊन बसलें  आहे, व चवर्थ्या हेनरीच्या 
िालोिाल याच नािकाांत शके्स्पीअरचें वतुन आटण स्वभाव याांटवर्षयीं अटतशय स्पष्ट माटहती टमळते.” 

 
तीव्रजव, शालेय, मटल्लका व टप्रयाल याांच्यासांबांधानें माझ्या मनाांत पुष्ट्कळ टलहावयाचें होतें. पण बोलताां 

बोलताां ही प्रस्तावना फार वाढत चालल्यामुळें  व दमा अटधक होऊन तो शरीराला व मनाला पीिा करूां  लागल्यामुळें  
येथेंच थाांबणें भाग पित आहे. नािकासारख्या टवर्षयाकिे माझ्या मनाची स्वाभाटवक प्रवृत्ती नाहीं; व तें टतकिे 
लाटवल्यानें त्याच्यापासून मला व दुसऱ्याांना टवशरे्ष फायदा होईलसें वाित नाहीं. तथाटप प्रसांगटवशरे्षीं या मनोरांजक 
टवर्षयाकिे मी थोिा वळे आनांदानें वळेन. 

 
पुणें, २९ । ६ । १८८३ गोपाळ गिेश आगरकर 

 
❀❀❀ 
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नाटकातंील पात्रें, िेश व शहरें 
 

 
 

पात्रें 
 
भुजंग, बलभद्र देशाचा राजा ... ... ... (Claudius) 
चंद्रसेन, पटहल्या राजाचा मुलगा व 
हल्लीच्या राजाचा पुतण्या 

 
... 

 
... 

 
... 

 
(Hamlet) 

शालेय, िाजगी कारभारी ... ... ... (Polonius) 
णप्रयाल, चंद्रसेनाचा टमत् ... ... ... (Horatio) 
तीव्रजव, शालेयाचा मुलगा ... ... ... (Laertes) 
मेघवाहन, 
पाशक, 
जंुग, 
भंृग, 
श्वपणत 

}  
दरबारी लोक 

 

   (Voltimand) 
(Cornelius) 

(Rosencrantz) 
(Guildenstern) 

(Osric) 

वत्सनाभ, 
लपगलक, }  

अटधकारी 
 

   (Marcellus) 
(Bernardo) 

ताम्रचूड, एक टशपाई ... ... ... (Francisco) 
वंजुल, शालेयाचा नोकर ... ... ... (Reynardo) 
मकरंि, प्लवगंचा राजा ... ... ... (Fortinbras) 
मिणनका, बलभद्राची राणी आटण 
चंद्रसेनाची आई 

 
... 

 
... 

 
... 

 
(Gertrude) 

मणल्लका, शालेयाची मुलगी ... ... ... (Ophelia) 
सवयजय, रोमकपत्तनचा बादशहा ... ... ... (Caesar) 
वीरशमा, सवयजयाचा प्रटतस्पधी ... ... ... (Brutus) 
चंद्रसेनाच्या बापाचा समंध     

 
एक गृहस्थ, कारिा, नािकवाले, ताांिेल, शे्वतद्वीपचे वकील, कुलीन गृहस्थ व टस्त्रया, अटधकारी, टशपाई, 

जासूद व चाकर लोक. 
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िेश 
  

बलभद्र ... ... ... (Denmark) 
उत्ताल ... ... ... (France) 
सागरान्त ... ... ... (Italy) 
शे्वतद्वीप ... ... ... (England) 
पोलोम ... ... ... (Poland) 
िशािय ... ... ... (Greece) 
प्लवगं ... ... ... (Norway) 

 
शहरें 

 
कंुजपूर ... ... ... (Elsinore) 
हेमकूट ... ... ... (Paris) 
रोमकपत्तन ... ... ... (Rome) 
मंगलापूर ... ... ... (Wittenberg) 
 

स्थल—कंुजपूर 
 

वरील नाांवाांपकैी काांहीं साथु आहेत हें नािक वाचल्यावर वाचकाांच्या लक्षाांत येणार आहे. 
 

❀❀❀ 
  



 
अनुक्रमणिका 

णवकारणवलणसत 

 
अंक पणहला 

 
प्रवेश १ ला 

 
स्थल —कुां जपूर टकल्ल्यापुढचा सपाि प्रदेश. 

 
[ताम्रचूड पहाऱ्यावर असताां लपगलक प्रवशे कटरतो.] 

 
लपगलक : कोण तो टतकिे? 
 
ताम्रचूड : थाांब, आधीं तूांच कोण आहेस तें मला साांग. 
 
लपगलक : राजाला उदांि आयुष्ट्य असो! 
 
ताम्रचूड : कोण, कपगलक? 
 
लपगलक : हो, मी तो. 
 
ताम्रचूड : तूां अगदीं घांट्याबरोबर आलास बोवा. 
 
लपगलक : अरे, आताां बाराचा ठोका पिला; तूां नीज जा कसा. 
 
ताम्रचूड : येऊन वळेच्या वळेीं सोिटवलें स, याबद्दल देव तुझें भलें  करो. कोण थांिीचा किाका! मला कहव 

भरून आलें  आहे! 
 
लपगलक : पहारा करीत असताां काांहीं कमी अटधक तुझ्या पाहण्याांत आलें  नाहीं ना? 
 
ताम्रचूड : छे, छे, टचिपाांिरूां देिील जाग्यावरून हाललें  नाहीं. 
 
लपगलक : ठीक आहे; राम राम, माझ्या पाठीमागनू टप्रयाल आटण वत्सनाभ याांचा पहारा आहे, यासाठीं तुला 

ते कोठें भेिले तर त्याांना इकिे लवकर धािून दे. 
 
ताम्रचूड : अरे, ते आलेसे वाितात; 
 

[णप्रयाल आटण वत्सनाभ प्रवशे कटरतात.] 
 

उभे रहा; उभे रहा; कोण रे ते? 
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णप्रयाल : देशाचे टहतकचतक. 
 
वत्सनाभ : आटण राजाची रयत. 
 
ताम्रचूड : राम राम, गड्याांनो, राम राम!  
 
वत्सनाभ : भल्या टशपाया, भेिलास बरें झालें . तुझ्याकिून पहारा कोणीं घेतला? 
 
ताम्रचूड : कपगलकानें. गड्यानों, हा राम राम घ्या, आटण मला जाऊां  द्या. 
 

[ताम्रचूड जातो.] 
 

वत्सनाभ : ए कपगलका, ए कपगलका, ओ दे की रे. 
 
लपगलक : कोण रे तो? टप्रयाल काय रे? 
 
णप्रयाल : तोच म्हणायचा. 
 
लपगलक : टप्रयाला, आलास फार छान झालें ; वत्सनाभा, तूां तर बहार केलीस! 
 
वत्सनाभ : का रे, आज रात्ीं आणिी तो दृष्टीस पिला का रे? 
 
लपगलक : मी तर बोवा काांहीं एक पाटहलें  नाहीं. 
 
वत्सनाभ : टप्रयाल असें म्हणतो कीं त्याांत काांहीं हांशील नाही. ती शुद्ध कल्पनेची बाधा आहे. आपण तर तें 

भयांकर रूप दोनदाां पाटहलें ; पण याचा कोठें त्याांत भरांवसा बसतो आहे? मग मला असें वािलें  कीं, या राजश्रींची 
प्रत्यक्षच िात्ी करावी. आटण म्हणून मी त्याला आपल्याबरोबर आज रात्ीं काय होतें तें पाहण्याकटरताां घेऊन 
आलों. ते बोवा आज दृष्टीस पिले तर आमचे िोळे िरे ठरून हाही त्याच्याशीं काांही बोलेल. 

 
णप्रयाल. अां हः, तो दृष्टीस पिावयाचा नाहीं. 
 
लपगलक : पण जरा िालीं तर बसाल? का रे टप्रयाला, आम्ही दोघाांनीं दोन रात्ीं त्या समांधाला प्रत्यक्ष 

पाटहला असून तूां टतकिे अगदी कानच देत नाहींस याचा अथु काय? 
 
णप्रयाल : बरें, बसूां या; कपगलका, बोल; तुझें काय म्हणणें आहे तें बाहेर पिूां दे. 
 
लपगलक : काल रात्ीं तर असें झालें . तो पाटहलास ना तो धृ्रवाच्या पटिमेकिला तारा टक्षटतजापासून वर 

येऊन आताां चमकतो आहे, तेथें चमकूां  लागला, एकाचा ठोका पिला, इतक्याांत गालवाच्या आटण माझ्या – 



 
अनुक्रमणिका 

 
वत्सनाभ : गप्प बस! गप्प बस! तो पाहा टतकिे आलासा वाितो! 
 

[समंध प्रवशे कटरतो.]. 
 

लपगलक : अरे, असला पेहराव आमचे मागले महाराज करीत असत! 
 
वस्सनाभ : टप्रयाला, तूां बिा पांटित आहेस; आताां त्याच्याशी दोन शब्द बोल पाहूां. 
 
लपगलक : तो मागल्या महाराजाांसारिा टदसत नाहीं काय? टप्रयाला, तूां पाहा बरें. 
 
णप्रयाल : अरे, फारच सारिा. आपल्याला तर बोवा भीतीनें आटण आियानें काांपरें भरूां  लागलें  । 
 
लपगलक : त्याच्याशीं बोललें  पाटहजे. 
 
वत्सनाभ : टप्रयाला, आताां बोल कीं त्याच्याशी! 
 
णप्रयाल : अरे, तूां कोण आहेस तें साांग. बलभद्रदेशाचे महाराज टजवांत असताां जो सुांदर पेहराव करून कधीं 

कधीं बाहेर पित, तो पेहराव करून अशा टशपायाच्या बाण्यानें या टकल्ल्याच्या आसमांतात रात्ींचा सांचार करणारा तूां 
कोण आहेस? तुला देवाची शपथ आहे; बोल. 

 
वत्सनाभ : अरे, तो रागावला. 
 
लपगलक : पाहा, पाहा; तो टनघून चालला. 
 
णप्रयाल. अरे थाांब, अरे थाांब; तुला शपथ आहे; बोलल्याटशवाय जाऊां  नकोस. 
 

[समंध नाहींसा होतो.] 
 

वत्सनाभ : तो गेला; तो कुठला बोलायला? 
 
लपगलक : आताां कसें काय, टप्रयाला? आपली पाचावर धारण बसून आपण अगदी पाांढरे पिलाांत! कसें 

काय बोवा? ही केवळ कल्पनेची बाधा आहे कीं त्यापेक्षाां अटधक आहे? आताां आपलें  कसें काय मत आहे? 
 
णप्रयाल : साक्षात् देव उतरला तरी असल्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवाला येऊन िोळ्याची िात्ी झाल्याटशवाय 

त्याांत मी कधींही भरांवसा ठेवणार नाहीं. 
 
वत्सनाभ : तो महाराजाांसारिा नाहीं काय? 
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णप्रयाल : तूां टजतका तुझ्यासारिा आहेस, टततका तो महाराजाांसारिा आहे. काय साांगावें; प्लवांगदेशच्या 
महत्त्वाकाांक्षी मकरांद राजावर महाराज स्वारी करून गेले, त्या वळेेस त्याांनीं जें टचलित घातलें  होतें, तें अगदीं 
अस्से होतें. तसेंच एकदाां रागाच्या आवशेाांत पोलोमच्या राजाला रथावरून िालीं ओढून त्याांनीं धूळ चाटरली, त्या 
वळेेस अशीच कु्रद्ध मुद्रा केली होती. काय टवलक्षण प्रकार हा! 

 
वत्सनाभ : याप्रमाणेंच गेल्या दोन रात्ीं या भयाण वळेेच्या सुमारास आम्ही पहारा करीत असताां 

टशपायासारिीं िप्िप् पावलें  िाकीत तो आमच्या पुढून टनघून गेला. 
 
णप्रयाल : त्यावर काय तकु बसवावा हें मला अगदीं सुचेंनासें झालें  आहे. पण माझ्या मृस्त्पांिबुद्धीला असें 

वाितें की, आमच्या राज्याला पुढें मागे मोठा अपाय घिणार आहे. 
 
वत्सनाभ : बरें, आताां िालीं बसा, आटण मी टवचारतों या प्रश्नाचें उत्तर कोणी तरी मला साांगा. अलीकिे 

जेथें तेथें जबरदस्त पहारे ठेवनू लोकाांस रात्ीं टफरकूां  न देण्याचा हुकूम झाला आहे याचा अथु काय? दररोज तोफा 
ओतण्याचें काम झपाट्यानें चाललें  आहे तें कशासाठीं? सुताराांना जबरीनें धरून आणनू गलबतें करण्यास 
लावण्याचा धिाका सुरू आहे, व त्याांना आठ टदवसाांतून एक टदवस देिील सुट्टी देत नाहींत, हें काय म्हणून? अशी 
अहोरात् मारामार घरून काय करण्याचा बते आहे? तुमच्यापकैीं आहे कोणाला याांतलें  इांटगत ठाऊक? 

 
णप्रयाल : मला तें थोिेंसें माहीत आहे; टनदान लोकवाता तरी अशी आहे. तुला ठाऊक असेल कीं, पूवी 

एकदा प्लवांगदेशच्या माजी राजाांत आटण आताांच तूां ज्याची प्रटतमा पाटहलीस त्या आमच्या महाराजाांत अटभमानामुळें  
तांट्याचें कारण उपस्स्थत होऊन दोघाांचें द्वांद्व झालें ; त्याांत प्लवांगच्या राजाला आमच्या महाराजाांनीं परलोकास 
पाठटवलें . द्वांद्वास उभें राहण्यापूवीं दोघाांत असा ठराव झाला होता कीं, प्लवांगाटधपटत हरला तर त्यानें आपल्या सवु 
जटमनी बलभद्राटधपतीस द्याव्या. बलभद्राटधपटत हरला तर त्यानें आपल्या अध्या जटमनी प्लवांगाटधपतीस द्याव्या. 
सुदैवानें द्वांद्वाचा पटरणाम आमच्या महाराजाांस अनुकूल झाला; व द्वांद्वयुद्धाच्या ठरावाप्रमाणें त्याच्या सव ु जटमनी 
आमच्या महाराजाांकिे आल्या. प्लवांगाटधपतीच्या मागें त्याचा नुकताच वयाांत आलेला मकरांद नाांवाचा मुलगा आहे, 
त्याचा स्वभाव उल्ल,ू हट्टी आटण पराकाष्ठेचा छाांटदष्ट आहे. त्याच्या बापाकिून आमच्याकिे आलेल्या जटमनी त्याच्या 
मनाांत रात्ांटदवस िाांचत आहेत. बलभद्र आटण प्लवांग याांच्या सीमेवरील अन्नान्नदशसे आलेल्या दरविेिोर आटण 
लुिारू लोकाांस दांगेधोपे आटण बांिें करण्यास फूस देणारा तरी तोच. त्याचा असा हेतु आहे कीं, या साहसी 
दाांिगेश्वर लोकाांच्या साहाय्यानें आमच्या राज्यावर स्वारी करावी, आटण आम्हाांस चोहोंकिून घेरून पेंचाांत पािावें, 
व आमच्याकिून आपल्या जटमनी परत घ्याव्या. तेव्हाां आताां चहूांकिे देशाांत जी धामधूम दृष्टीस पिते ती हें टवघ्न 
िाळण्यासाठीं होय. टनदान या अचाि तयारीचें आटण गिबिीचें मला तरी दुसरें कारण ठाऊक नाहीं. 

 
लपगलक : मला देिील तेंच कारण असेलसे वाितें. अशा प्रसांगी आमच्या गतमहाराजाांचें टपशाच टशपायाचा 

वशे धारण करून आम्ही पहारा करीत असताां आमच्या पुढून टनघून जातें हें ठीकच; कारण प्लवांग आटण बलभद्र 
याांत आजपयंत ज्या लढाया झाल्या त्याांना कारण हेंच व आताां होणारीला तरी हेंच. 

 
णप्रयाल : मनाला उटद्वग्नता उत्पन्न करण्यास अगदीं स्वल्प कारण पुरें आहे. रोमकपट्टणाच्या ऐन सद्दीच्या 

आटण भरभरािीच्या टदवसाांत महापराक्रमी राजा सवजंय घातकी टमत्ाांच्या कट्यारीला बळी पिण्यापूवीं तेथील 
थिग्याांतले मुिदे नाहींसे झाले, आटण चादरीनें गुांिाळलेली पे्रतें ककुश कककाळ्या मारून रस्त्याांत वावरूां  लागलीं! 
तसेंच, टवस्तवाच्या लोळाांप्रमाणें ज्याांचीं शेंपिें, अशीं प्रचांि शेंिेंनक्षत्ें, रक्ताचें दकहवर आटण सूयांत टवलक्षण कल्होळ 
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हीं टदसून लोकाांचीं धाबीं गिबिून गेलीं. अमृतस्त्रावी आटण सागरक्षोभी जो चांद्र तो तर ग्रहणाांनीं इतका बेजार होऊन 
गेला कीं, आताां हा अगदी मालवतो आटण याच्या उदयाची पुनः आशा राटहली नाही अशी सवांस भीती उत्पन्न झाली. 
तशा प्रकारचे अटरष्टसूचक उत्पात आमच्या देशात होऊां  लागले आहेत, व पृर्थ्वीवर आटण आकाशाांत घिून आलेल्या 
अनथांवरून आमच्या देशाच्या आटण लोकाांच्या िोक्यावर काांहीं तरी टवलक्षण कहर येऊन ठेपला आहे असें वाितें.  

 
[समंध पुनः प्रवशे कटरतो.] 

 
अरे, पण हो, हळू; पाहा पाहा, तो टतकिे पुनः आल्यासारिा टदसतो! काय होईल तें होवो, आताां मी त्याला 

आिवतोंच! थाांब, टपशाचा. तुला कोणताही ध्वटन करताां येत असेल ककवा तूां एकादी भार्षा जाणत असशील तर 
माझ्याशी बोल. ज्याच्या योगानें तुला आराम पिून मला भरू्षण होईल असें काांहीं चाांगलें  काम करावयाचें असेल तर 
साांग; काांहीं इष्ट हेतु अपूण ु राटहला असल्यास कळूां  दे; तुझ्या राष्ट्राचें भाकीत तुला समजलें  असल्यास तें मला 
कळीव, म्हणजे तें िाळण्याचा वळेच्या वळेीं उपाय करूां . ककवा टजवांत असताां अन्यायानें दिपलेला पैसा जटमनींत 
कोठें पुरून ठेटवला होतास, त्यावर मरताांना वासना राटहल्यामुळें, लोक साांगतात त्याप्रमाणें, समांध होऊन त्याच्या 
पाठीमागें भिकतो आहेस ककवा काय आहे तें साांग. (कोंबिा आरवतो.) थाांब; हालूां  नको. वत्सनाभा, पकि त्याला. 

 
वत्सनाभ : िोंचूां का त्याला हा भाला? 
 
णप्रयाल : तो उभा नाही राटहला तर िोंचच. 
 
लपगलक : तो टतकिे गेला. 
 
णप्रयाल : अरे, ए, हा इकिे आला! 
 

[समंध जातो.] 
 

वत्सनाभ : तो गेला! असल्या भव्य आकृतीशीं आपण मारामारी करण्याचा घाि घातला हें चाांगलें  केलें  
नाहीं. भतुें म्हणजे हवसेारिीं अभेद्य; त्याांच्यावर आमच्या फुसक्या घावाांचें काय चालणार आहे? उलि आमचा मात् 
िोिसळपणा टदसणार! 

 
लपगलक : कोंबिा आरवला तेव्हाां तो बोलायच्या बेताांत होता. 
 
णप्रयाल : त्याच्या शब्दाबरोबर मात् तो एिाद्या गुन्हेगारासारिा पळत सुिला. मी असें ऐकत होतों की, 

सूयोदयाच्या सुमारास कोंबिा आरवूां लागला कीं आपआपल्या जागा सोिून भिकत टफरणारीं भतुें जेथल्या तेथें 
परत येऊन लपून बसतात. आज त्या गोष्टीचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आला. 

 
वत्सनाभ : कोंबिा आरवल्याबरोबर तो एकदम नाहींसा झाला. कोणी असें म्हणतात कीं, टनरभ्र आटण 

प्रशाांत अशा पौर्ष मासाच्या शुक्ल पक्षाांत कोंबिा रात्भर आरवतो; त्यामुळें  भतुाांिेताांची बाहेर पिण्याची छाती होत 
नाहीं; ताऱ्यावर तारे सिकत नाहींत; करणी करून परी भारूां  शकत नाहीत; व चेिक्याांचें चेिूक चालत नाहीं. 
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णप्रयाल : हो, मींही असेंच ऐकलें  आहे; आटण माझाही त्यावर थोिाबहुत भरांवसा आहे. पण हें पाहा, 
अरुणोदय होऊन टदशा फाांकल्या आटण पूवेकिील टक्षटतजापासून भगवान् सूयुनारायणाचें रक्तकबब वर येऊन 
त्याच्या रक्तकाांतीनें पवुताांचीं टशिरें नाहल्यासारिीं झालीं आहेत. याकटरताां पहारा आिपून टकल्ल्याांत जाऊां  या, 
आटण माझें ऐकशील तर, झालेली हकीकत आपल्या तरुण चांद्रसेनास साांगूां या. तो समांध त्याच्याशीं बोलेल. 
पे्रमािातर म्हण ककवा कतुव्य म्हणून म्हण, ही गोष्ट त्याच्यापासून आपण लपवनू ठेवताां कामा नये. 

 
वत्सनाभ : चला, त्याला साांग ूया. आज तो स्वस्थपणें कुठें भेिेल तें मला ठाऊक आहे. 
 

[सगळे टनघनू जातात.] 
 

प्रवेश २ रा 
 

स्थळ : कुां जपूर राजवाड्याांतील एक टदवाणिाना. 
 

(राजा, रािी, चंद्रसेन, शालेय, तीव्रजव, मेघवाहन, सरदार लोक आटण हुजरे प्रदेश कटरतात.) 
 
राजा : सरदार हो, आमच्या अांतःकरणाला चिका लावनू आमचा टप्रय बांधु परलोकवासी झाला, त्याची 

स्मृटत अद्याटप जागतृ असल्यामुळें  आम्हाांलाचसा काय पण सगळ्या राष्ट्राला अत्यांत िेद होत आहे, तथाटप जन्मास 
म्हणून जो प्राणी आला त्याच्या पाठीमागें मरण हें लागलें च आहे असा टवचार करून, दुःिाचा पटरहार करण्याचा 
प्रयत्न केला पाटहजे. ज्याांच्यावर राज्याचा जबरदस्त भार आहे त्याांनीं तरी प्रजेच्या साांत्वनासाठीं शोकाकुल राहून 
उपयोग नाहीं. प्रजाकल्याण हा राजाांचा शास्त्रप्रणीत धमु होय. तदनुसार वतुन करण्यासाठीं त्याांनीं सव ुदुःि टगळून 
िाटकलें  पाटहजे. हा राज्यशकि एकट्यानेंच ओढणें फार कठीण आहे. म्हणून या आमच्या भातृजायेला आज आम्ही 
गृटहणीपदाप्रत चढटवतों. इतउत्तर ही तुमची राज्ञी व बलाढ्य राष्ट्राची अधुस्वाटमनी. आजच हा सोहळा घिवनू 
आणणें भाग पिल्यामुळें हृदयसांपिुाांत आनांद व िेद याांचें समतोलन होऊन मनाची जी शोचनीय अवस्था झाली आहे 
ती सागताां पुरवत नाहीं. भ्रातृटवयोगामुळें  एका नेत्ानें दुःिाश्र;ु पत्नीपाटणग्रहणामुळें  दुसऱ्यानें आनांदाश्र!ु एकीकिे 
श्राद्धटक्रया, दुसरीकिे टववाहोत्सव! हें सुिदुःिाचें अश्रुतपूवु सांटमश्रण आम्ही आपल्याच बुद्धीनें केलें  आहे असें 
नाहीं. याला आपल्यासारख्या बुटद्धवान् पोक्त आटण समांजस पुरुर्षाांचें अनुमोदन आहेच.  

 
असो; अलीकिे प्लवांगदेशच्या राजपुत् मकरांदानें जो प्रकार चालटवला आहे तो तुमच्या ऐकण्याांत आलाच 

असेल. आमचा बांधु वारल्यापासून त्याला असें वािूां लागलें  आहे कीं, आमच्या राज्याांत फुिाफूि होऊन त्याांत काांहीं 
जीव नाहींसा झाला आहे. या भ्राांतीनें बेफाम होऊन त्याजकिून आम्हाांस टनरोपावर टनरोप येत आहेत कीं, तुमच्या 
भावाकिे गेलेल्या आमच्या जटमनी आम्हाांस परत द्या. आताां तुम्हाांस माहीत असेल कीं, या जटमनी आमच्या शूर बांधूनें 
द्वांद्वाांत त्याच्या बापाला कजकून टमळटवल्या होत्या; यासाठीं द्वांद्वयुद्धाच्या ठरावाप्रमाणें त्याचा त्याांजवर कोणत्याही 
प्रकारचा हक्क राटहलेला नाहीं. हें एक याच्यासांबांधानें झालें . 

 
आताां आमच्यासांबांधानें प्रस्तुत एकत् जमण्याचें कारण साांटगतलें  म्हणजे काम उरकलें . तुम्हाांला ठाऊक 

असेल कीं, मकरांदाचा चुलता म्हातारपणामुळें  अगदीं थकून जाऊन त्याचें जटमनीस तोंि िेकलें  आहे. त्याच्या 
पुतण्याची वागणूक त्याच्या कानावरसुद्धाां येत नाहीं. पण मकरांदानें हे जे ढांग चालटवले आहेत ते सगळे आपल्या 
काकाच्या दौलतीच्या आटण टशपायाांच्या जोरावर; आटण म्हणून त्यास आम्हीं या पत्ाांत असें टलटहलें  आहे कीं, तुम्ही 



 
अनुक्रमणिका 

आपल्या पुतण्याचे चाळे न थाांबवाल तर त्याबद्दल तुम्हाांस जाब द्यावा लागेल. (सेवकाांकिे पाहून) तेव्हाां हें पत् 
घेऊन प्लवांगास जा. त्याचा िुलासा करण्यास लागेल त्यापेक्षाां अटधक मजकूर बोलूां  नका. टवलां ब न लावताां टनघा, 
आटण काम फते्त करून लवकर परत या. 

 
मेघवाहन  
पाशक } — महाराजाांच्या हुकुमास सेवकाांची तयारी आहे. 

 
राजा : टतची आम्हाांस कधींच शांका आली नाहीं. या तर मग आताां. 
 

[मेघवाहन आटण पाशक जातात.] 
 

तीव्रजवा, आताां तुझें काय मागणें आहे तें साांग. याबद्दल भद्रदेशाांतील पाटहजे त्या मनुष्ट्यावर त्याला 
झेंपण्याजोगा शब्द िाक, तो म्हणून त्याला िालीं पिूां देणार नाहीं. तुला हवीशी वािून मला देववणार नाहीं व तुला 
मागवणार नाहीं अशी कोणती वस्तु आहे? तुला पाटहजे असेल तें माग. 

 
तीव्रजव : भाग्यशाली प्रभो, मेहेरबानी करून दासाला उत्तालाला परत जाण्याची आज्ञा द्यावी. महाराजाांचा 

राज्याटभरे्षक पाहण्यासाठीं मी बलभद्रास आनांदानें आलों िरा; पण आताां तो समारांभ होऊन बरेच टदवस झाले; व 
माझे मन आटण कामें ही उत्तालाांत गुांतून राटहलीं आहेत. याकटरताां टतकिे परत जाण्यास आज्ञा टमळण्याची 
स्वाटमचरणापाशीं टवनांटत करीत आहें.  

 
राजा : तुझ्या बापानें तुला जाण्यास रुकार टदला काय? शालेया, तुमचें कसें काय म्हणणें आहे? 
 
शालेय : मी जातों जातों म्हणून त्यानें एकसारिी माझी पाठ पुरटवली. सरते शवेिीं टनरुपाय होऊन मी 

त्याला एकदाांचा ‘जा’ म्हिलें . िावांदाांसही अशी सटवनय टवनांती आहे कीं त्याांनींटह याला सांमटत द्यावी. 
राजा : बरें आहे तर मग; तीव्रजवा, तुझ्या सोईला पिेल त्या वळेेस टनघण्याची तयारी कर. आताां आमच्या 

चांद्रसेनाचें काय म्हणणें आहे तें ऐकूां . 
 
चंद्रसेन : (एकीकिे) काका आहेस म्हणून एक कानाच अटधक; नाहीं तर पक्का काक होतास. 
 
राजा : चांद्रसेना, अजूनही तुझी मुिश्री टिन्न आटण म्लान काां बरें? 
 
चंद्रसेन : नाहीं काका, मला टिन्न असण्याचें काांहीं कारण नाहीं. मी आनांदाांत आहें. 
 
रािी : बाळा, आता िेद करणें सोि, आटण या बलभद्राच्या अनाथ प्रजेकिे करुणादु्र दृष्टीनें पाहा. तूांच 

असा शोक करीत बसलास तर त्या टबचारीनें कोणाकिे पाहावें? टकतीटह शोक केलास तरी तुझे विील आताां परत 
येणार आहेत काय? अश्रूांनीं जमीन टभजटवलीस तरी ती त्याांना थोिीच परत आणणार आहे! मरण हें ज्याच्या त्याच्या 
पाठींस लागलें च आहे. जन्म आटण मृत्यु याांची शुद्ध साांगि आहे. हें रहािगािगें अक्षय चालायाचेंच. 

 
चंद्रसेन : िरें आहे आईसाहेब, आपण म्हणताां तें अक्षरशः िरें! 
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रािी : हें जर तूां कबूल करतोस, तर मग असा कष्टी काां टदसतोस? 
 
चंद्रसेन : हो टदसतों िरा; पण टदसतों तरी काां? िरोिरीच मी कष्टी आहें. जवळचा आप्त गेला म्हणजे 

सुतक धरणें, अांगरिा-पागोिें न घालणें, कोणी भेिावयास आला कीं तोंिाला पदर लावनू दीघु श्वास िाकणें, 
िोळ्याांतून भरपूर अश्र ू काढणें, मागच्या गोष्टी आठवनू रिूां लागणें, गेलेल्याचे पुनः पुनः गुण गात बसणें, साराांश 
अांगव्यापार, शब्द आटण मुद्रा याांवरून आपणाांस अत्यांत दुःि झालें  आहे असें दािटवणें, ही जगाची रूटढ आहे. 
इच्यावरून माझ्या दुःिाची िरी कल्पना कशी येणार? पोिाांत दुःिाचा लवलेश नसताांही मनुष्ट्याला असलें  सोग 
आणताां येईल. पण माझ्या अांतःकरणाांत जी कालवाकालव होत आहे ती असल्या बतावणीच्या पलीकिे आहे. टतचा 
अनुभव माझा मलाच. 

 
राजा : चांद्रसेना, बापासाठीं तुला असें दुःि व्हावें, हें तुझ्या पराकाष्ठेच्या पे्रमळ स्वभावाला फारच योग्य 

आहे. पण तूांच असा टवचार कर की, तुझा बाप गेला ही काांहीं मोठी अपूवु गोष्ट झाली नाहीं; तुझ्या बापाच्या बापाची 
तीच गटत; त्या बापाच्या बापाची टफरून तीच वाि. साराांश, एकानें मराव ेआटण मागें राहील त्यानें काहीं वळे शोक 
करावा ही चालच आते. पण कोणी कोणाटवर्षयींही एकसारिा हेका धरून बसणें हें टनव्वळ विेेपण होय. धीराचा 
पुरुर्षाला तें अगदीं शोभत नाहीं. टशवाय, प्राणी जातात ते परमेश्वराच्या आजे्ञवरून; तेव्हाां ते गेल्याबद्दल टवशरे्ष िेद 
करणें म्हणजे परमेश्वराच्या योजकतेला दोर्ष देण्यासारिें आहे, जो या जगाांत आला तो येथून परता गेलाच पाटहजे, 
या गोष्टीचा प्रत्यय दर घिीला आपणाांला येत असताां, व अगदीं अिाणी मनुष्ट्याला देिील ही गोष्ट पुरतेपणीं ठाऊक 
असताां, असल्या अटनवाय ुआटण अपटरहाय ुगोष्टीच्या सांबांधानें मन घट्ट करून शोक न आवरणें, यानें शोक करणाराचें 
अांतःकरण अधीर, मन मृदु, आटण बुटद्ध अपक्व आटण आकुां टचत, येवढें मात् टदसून येतें. “आज आजा गेला, उद्याां 
काका गेला, परवाां मामा गेला, याप्रमाणें जो आला तो गेलाच पाटहजे.” अशा प्रकारची ओरि जगाच्या रहािीचा 
टवचार आमच्या कानाांशीं टनत्य करीत असताां, आम्ही वडे्यासारिें रित बसणें म्हणजे आपल्या मूिुपणानें गेल्या 
टजवाला टशणटवणें, आटण जगदीशाच्या करणीस नाांव ठेवणें यासारिें होय. याकटरता तुला आमचें असें साांगणें आहे 
कीं, हा टनरथुक शोक पुरे कर, आटण आम्हाांला टपतृस्थानीं आजपासून मान. आम्हीं तुला काांही कमी करीत नाहीं. 
आमच्या राज्याचा आटण दौलतीचा तूां सवुस्वों मालक आहेस हें आम्ही आपल्या सवु सरदाराांना आटण प्रजेला टवटदत 
केलें  आहे. आम्हाांला तरी मूल कोठें आहे? आमचा पुतण्या, आमचा मुलगा, आमचें सव ु काांहीं तूां आहेस. 
मांगलापूरच्या शाळेला परत जाण्याचा जो तुझा टवचार आहे तो मात् आम्हाला टबलकुल आवित नाही, आटण म्हणून 
आमचें तुला टफरून टफरून असें साांगणें आहे कीं, तूां येथें आमच्या िोळपासमोर राहण्याचा टनिय कर; आम्हाांला 
वारांवार तुझ्याकिे पाटहल्यावाांचून कसें चैन पिेल?  

 
रािी : चांद्रसेना, तुझ्या आईचा तरी शब्द िालीं पािूां नको; बाळा, मांगलापुराला जाण्याचा हेका सोि; 

येवढी जोि मी तुझ्यापासून मागून घेतें. 
 
चंद्रसेन : आई, होताां होईल तो तुझा शब्द मोिणार नाहीं. 
 
राजा : वाः चांद्रसेना, फार चाांगलें  उत्तर टदलें स. तूां आटण आम्ही कुां जपुराांत आनांदानें राहूां. (राणीस) 

मदटनके, चल आताां. चांद्रसेनानें आपण होऊन येथें राहण्याचें कबूल केलें  हें ऐकून मला फार समाधान वािलें . 
याच्या या ‘हो’ नें आम्हाांलाचसा काय, पण कुां जपुराांतील एकूणएक मनुष्ट्याांना आनांद होईल. उठा, चला आताां. 
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[चंद्रसेनािेरीज सगळे टनघनू जातात.] 
 

चंद्रसेन : काय करावें? हें कठोर माांस आपोआप झिून जाईल, ककवा याचें पाणी पाणी होईल तर टकती बरें 
होईल! अथवा शास्त्रकत्यांनीं आत्महत्या सदोर्ष माटनली नसती तरी फार बरें झालें  असतें! नको, नको हा जीव 
परमेश्वरा! या जगाांतल्या वस्तुन्वस्तुचा मला वीि आला आहे व काांहीं एक नकोसें झालें  आहे! टधक्कार असो, टधक्कार 
असो या जगाला! टजच्यावर वारांवार हात न टफरल्यामुळें  टजकिे टतकिे हवें तसें रान माजून तें कबयाला आलें  आहे 
अशा बागेप्रमाणे हें जग मला भासूां लागलें  आहे! जात्या अमांगळ आटण घाणेरड्या टचजेिेरीज दुसरी चीजच याांत 
नाहीं असें वाितें! त्याचा असा पटरणाम व्हावा ना! मरून दोन मटहने काय ते झाले! छे, दोन तरी कुठले? दोहोंपेक्षाां 
कमीच! आ, हा! असा सवोत्कृष्ट राजा! तो भास्कर कोणीकिे आटण हा काजवा कोणीकिे! आईवर तरी त्याची कोण 
ममता असे! पे्रमानें विेावनू जाऊन एकेकदाां त्यानें असें म्हणावें की, “बा मारुता, अशा तीव्र वगेानें वाहूां नको; त्यामळूें  
माझ्या टप्रयेचे ओठ आटण आांग फुिून टतला वदेना होतात. “टशव टशव! कोण ममता ही आटण अशीनें त्या टहऱ्याला 
सोिून या कोळशाच्या गळ्याला टमठ्या माराव्या! काय म्हणावें या कामवासनेला! नवऱ्याच्या मरणानें ती समूळ 
टवझावी का दुप्पि जोरानें पेिावी! आटण हा सगळा कनद्य प्रकार एका मटहन्याच्या आांत! असो, कशाला त्याचा टवचार 
— स्त्रीजात म्हणून तेवढी सारी बेहराम! — एक मटहना झाला असेल नसेल, हें हेंच लुां गिें नेसून मोठ्यानें आक्रोश 
करीत माझ्या बापाला स्मशानाांत पोहोंचटवण्यास ती गेली— हो हो; हीच, ती हीच! देवा, सद्सटद्वचार, ज्याला नाहीं 
अशा पशूनें देिील थोिे अटधक टदवस जाऊां  टदले असते! माझ्या चुलत्याशीं, माझ्या बापाच्या भावाशीं पाि लावणारी 
तीच ही! येवढी घाई करण्याांत इनें त्याचें काय पाटहलें  ईश्वर जाणे! एका मटहन्याच्या आांत! त्या चाांिाळणीच्या 
िोळ्याांतील तें कपिाचें पाणीदेिील पुरतें िळलें  नाही तोंच टतनें लग्न लाटवलें ! नवऱ्याच्या भावाशीं — सख्ख्या 
टदराशी राजरोस जारकमु करण्यास साांपिावें म्हणून ही अधमपणाची घाई! हें चाांगलें  नाहीं. आटण याचा पटरणामही 
चाांगला होणें नाहीं. पण करायचें काय? आांतल्या आत चूर होऊन मेलें  पाटहजे. तोंिावािें एक ि काढण्याची सोय 
नाही. 

 
[णप्रयाल, वत्सनाभ आटण लपगलक प्रवशे कटरतात.] 

 
णप्रयाल : महाराजाांचा जयजयकार असो. 
 
चंद्रसेन : तुम्ही सगळे िुशाल आहाां, हें पासून मला बरें वाितें. टप्रयाला — अथवा मी चुकत तर नाहीं ना? 
 
णप्रयाल : नाहीं महाराज, आपण बरोबर आहाां. मीच तो आपला गरीब नोकर टप्रयाल. 
 
चंद्रसेन : टप्रय टमत्ा, आजपासून तूां आपल्याला नोकर म्हणत जाऊां  नको. मीं तें नाांव बदलून ठेटवलें  आहे. 

बरें टप्रयाला, वत्सनाभा, मांगलापुराहून येथे रे काां आलाांत? 
 
वत्सनाभ : महाराज, धनीसाहेब — 
 
चंद्रसेन : वत्सनाभा, तूां भेिलास यामुळें मला फार सांतोर्ष झाला. पण टमत्ा, मांगलापुराला तूां काां सोटिलें स 

तें साांग. 
 
णप्रयाल : महाराज, आलों टफरत टफरत झालें . 
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चंद्रसेन : तुझ्या वैऱ्यानें देिील अशी गोष्ट साांटगतली तरी ती मी ऐकणार नाहीं. तूां होऊन आपल्याटवर्षयी 

अशा गप्पा ठोकूां  लागलास तर त्या कोण ऐकेल? उगीच भिकत टफरणारा मनुष्ट्य तूां आहेस काय? तूां या कुां जपुरास 
कशासाठीं आलास? टमत्ा, तूां परत जाण्यापूवी तुमची-आमची एकवार पांगत व्हावयाची आहे, बरें का? 

 
णप्रयाल : महाराज, मी आपल्या वटिलाांची औध्वुदेटहक टक्रया पाहण्यास आलों. 
 
चंद्रसेन : टमत्ा, मला असें फसवूां नफी. िरेंच साांग, माझ्या आईचा लग्नसमारांभ पाहण्याम तूां आला नाहीस 

बरें? 
 
णप्रयाल : महाराज, माझ्या मतें त्या कामाांत फार घाई झाली. 
 
चंद्रसेन : वडे्या, घाई कसची? कामाांत काम उरकून िच ु वाांचटवला! श्राद्धाचे िाह्मण लग्नाला आटण 

लग्नाचे श्राद्धाला! सािेंलोिें केलें  टन काय? टप्रयाला, काय साांग?ू तसले टदवस या िोळ्याांनीं पाहण्यापेक्षाां मुळींच 
मी जन्माला आलों नसतों ककवा आधींच मरून गेलों तर फार बरें होतें. माझे बाबा, काय साांगूां, िोळ्याांपुढून हालत 
नाहींत. 

 
णप्रयाल : कोठून महाराज? 
 
चंद्रसेन : अरे, अांतःकरणाांतून; ज्ञानचक्षूां पढूुन टप्रयाला. 
 
णप्रयाल : महाराज, मीं मात् त्याांना एकदाां पाटहलें . असा चाांगला राजा टवरळा असेल. 
 
चंद्रसेन : तें कशाला नाांव घेतोस? एकां दरीनें असा मनुष्ट्य टमळणें नाहीं. 
 
णप्रयाल : महाराज, मी त्याांना काल रात्ीं पाांटहलें . 
 
चंद्रसेन : पाटहलें स? अरे कोणाला? 
 
णप्रयाल : महाराज, आपल्या वटिलाांना. 
 
चंद्रसेन : माझ्या बापाला! 
 
णप्रयाल : महाराज, क्षणभर आिय ु करणें एकीकिे ठेवनू या दोघाांसमक्ष मी जो चमत्कार पाटहला तो मी 

साांगत आहें, टतकिे लक्ष द्या. 
 
चंद्रसेन : साांग, साांग, आधीं साांग कसा. 
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णप्रयाल : हे दोघेजण पहारा करीत असताां गेल्या दोन रात्ी ऐन मध्यान्हींच्या सुमारास असा प्रकार घिला. 
—आपल्या वटिलाांसारिी एक भव्य आकृटत, टशपायाचा पेहराव करून मोठ्या थािानें धबधब पावलें  िाकीत 
याांच्यापासून एका हातावरून गेली. टतला पाहताच भयानें याांची अगदी गाळण होऊन जाऊन बोबिी वळली, व तोंिें 
काळीं पिलीं. टतसऱ्या टदवशीं मला एकीकिे नेऊन त्यानी ही गोष्ट मजपाशीं साांटगतली. मी त्याच टदवशी आपल्या 
मनाची िात्ी करून घेण्याकटरताां तेथें गेलों. टजकिे टतकिे सामसूम होऊन बाराचा िोका पिल्याबरोबर एका 
टदशकेिून धबधब अस बारीक शब्द येऊां  लागला. बोलताां बोलताां थेि त्याांनीं साांटगतल्यासारिी आकृटत 
आमच्याकिे येताना टदसली. आपल्या वटिलाांना मी चाांगल्या रीतीनें जाणत असल्यामुळें  ती जवळ आल्याबरोबर मीं 
त्याांना ओळटिलें . या दोन हाताांत तरी काांहीं फरक असेल, पण त्या— 

 
चंद्रसेन : पण हें सवु झालें  कोठें? 
 
वत्सनाभ : महाराज, टकल्ल्यासमोरच्या सपाि मदैानावर आम्ही पहारा करीत होतों तेथें. 
 
चंद्रसेन : तूां टतच्याशीं बोलला नाहींस काय? 
 
णप्रयाल : महाराज, मीं आपल्याकिून ििपि केली, पण टतनें काांहीं एक उत्तर टदलें  नाहीं. परांतु एकदाां 

मात् टतनें िोकें  वर केलें , आटण अशा प्रकारची हालचाल केली कीं, त्यावरून ही बोलतेच कीं काय असा भास 
झाला. पण इतक्याांत सकाळचा कोंबिा मोठ्यानें आरवला, त्याच्या शब्दाबरोबर ती घाईनें चालती झाली आटण 
म्हणताां म्हणताां टदसेनाशी झाली. 

 
चंद्रसेन : हा मोठाच चमत्कार! 
 
णप्रयाल : आटण तो सव ुिरा आहे अशी आमच्या टदलाची बालांबाल िात्ी झाली, म्हणून तो महाराजाांच्या 

चरणापाशीं साांगण्यासाठीं ताबितोब टनघनू आलों. 
 
चंद्रसेन : टमत्ाांनो, तें सगळें  िरे, पण तें ऐकल्यापासून माझ्या मनाची जी स्स्थटत झाली आहे ती तुम्हाला 

काय साांग?ू —अरे, आज रात्ीं तुमचा पहारा आहे काय? 
 
वत्सनाभ 
लपगलक } — आहे महाराज. 

 
चंद्रसेन : काय म्हिलें त, ती हत्यारबांद होती काय? 
 
वत्सनाभ 
लपगलक } — होय महाराज. 

 
चंद्रसेन : निटशिान्त? 
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वत्सनाभ 
लपगलक } — महाराज िोक्यापासून पायापयंत. 

 
चंद्रसेन : तुम्ही टतचा चेहरा पाटहला नाहीं काय? 
 
णप्रयाल : हो हो महाराज, टतनें तोंिावरचा बुरिा वर केला होता. 
 
चंद्रसेन : ती रागाांत टदसली काय? 
 
णप्रयाल : टतची चया रागावल्यापेक्षाां दुःिीच टदसत होती. 
 
चंद्रसेन : पाांढरी कीं ताांबिी? 
 
णप्रयाल : छे, फारच पाांढरी. 
 
चंद्रसेन : आटण टतनें तुझ्यावर िोळे लावले होते काय? 
 
णप्रयाल : एकसारिे. 
 
चंद्रसेन : मी तेथें असतों तर फार बरें झालें  असतें. 
 
णप्रयाल : आपणाांस फारच अचांबा वािला असता. 
 
चंद्रसेन : असें झाले असतें िरें, बहुतकरून असेंच झालें  असतें. ती फार वळे होती का? 
 
णप्रयाल : सुमारें शांभर अांक म्हणेपयंत. 
 
वत्सनाभ 
लपगलक } — नाहीं, नाहीं, त्यापेक्षा अटधक. 

 
णप्रयाल : टनदान मी पाटहली त्या वळेेस तरी नाहीं. 
 
चंद्रसेन : मी आज रात्ी जागत बसणार. कदाटचत् ती पुनः आज रात्ीं येईल. 
 
णप्रयाल : ती येईलच, हें मी िात्ीनें साांगतों. 
 
चंद्रसेन : िरोिर ती माझ्या बापाची आकृटत असेल तर साक्षात् यमानें जरी साांटगतलें  कीं तूां टतच्याशी बोलूां  

नकोस, तरी देिील मी बोलण्याला सोिणार नाहीं. आताां माझी तुम्हाांला येवढीच टवनांती आहे कीं, अद्यापपावतेों ही 
गोष्ट तुम्ही कोठें फोिली नसल्यास ती तुमच्या तोंिाांतल्या तोंिाांत राहूां द्या; आटण आज रात्ीं जें जें घिेल तें 
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टनमिूपणीं पाहा; पण बाहेर जाऊां  देऊां  नका. त्याबद्दल मी तुमचे उपकार फेिीन. चला आताां. आज रात्ीं 
अकरापासून बाराच्या आांत मी मदैानाांत तुम्हाांपाशीं येऊन दािल होतों. 

 
सवयजि : महाराजाांच्या सेवलेा तयार आहों. घेतो तर मग आता महाराजाांचा टनरोप. 
 
चंद्रसेन : काांहीं काळजी करूां  नका, या बरें. 
 

[चंद्रसेनािेरीज सगळे टनघनू जातात.] 
 

चंद्रसेन : हत्यारबांद माझ्या बापाचें टपशाच! हें काांहीं ठीक टदसत नाहीं. काांहीं दगा असेल कीं काय अशी 
मला भीटत वािते. आताांच रात् असती तर टकती मजा झाली असती! टजवा, आताां व्यथ ु काां धिपितोस? ती 
येईपयंत टनमूिपणें वाि पहाां. 
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प्रवेश ३ रा 
 

स्थल—शालेयाच्या वाड्यातील टदवाणिाना. 
 

[तीव्रजव आटण मणल्लका प्रवेश कटरतात.] 
 

तीव्रजव : माझें सामानसुमान पुढें गलबतावर जाऊन चढलें . आता मला टनरोप दे, ताई, तुला एक साांगून 
ठेटवतों, सध्याां वारा अनुकूल आहे व समुद्रावरही कोठें गिबि नाही. याकटरताां मी गेलों कीं आपली टनजून राहूां 
नको; वरचेवर पत्टबत् धटित जा. 

 
मणल्लका : दादा, असा काय सांशय घ्यावा? 
 
तीव्रजव : ताई, तुला आणिी एक पोिाांतील गोष्ट साांगनू ठेटवतों, ती ध्यानाांत धर. तुला असें वािूां लागलें  

आहे कीं, चांद्रसेनाचें पे्रम माझ्यावर दृढ बसलें  आहे. पण हा तुला भ्रम आहे. तारुण्याच्या भराांत तरुणाांनीं तरुणीवर 
पे्रम दािटवणें हें साहटजक आहे. टकत्येक कुलाांत तर अशा रीतीनें वागण्याची चालच पिून गेली आहे. पण असल्या 
क्षटणक पे्रमाांत काांहीं स्स्थरता असते असें समजूां नको. वसांत ऋतु आला म्हणजे ज्या त्या झािास कोवळी कोवळी 
पालवी फुिून तें नाजूक आटण आल्हादकारक टदसतें. पण त्याची ती रमणीयता मटहना दोन मटहने टिकणारी असते. 
वयाांत येऊन मदनाचा शर लागूां लागला की, जी रुपवती स्त्री दृटष्टगोचर होईल ती माझी प्राणवल्लभा असें तरुण 
पुरुर्षाला वािूां लागतें. अशा स्स्थतींत त्यानें ठेटवलेलें  पे्रम अत्यांत मधुर असतें; पण पराकाष्ठेचें चांचल; त्याांत दृढतेचा 
अांश देिील असत नाहीं. तर असल्या क्षटणक पे्रमगांधाला मोहून जाऊां  नको, एवढेंच साांगणें आहे. 

 
मणल्लका : दादा, त्याची तूां काळजी करूां  नको. 
 
तीव्रजव : चांद्रसेनाच्या पे्रमाचा टवचार सुद्धाां पुनः मनाांत आणूां नको. कारण तूां असें पाहा कीं, मनुष्ट्याच्या 

मनोवृत्तीचे व्यापार काांहीं अढळ असत नाहींत. त्याचा अनुभव जसजसा वाढत जातो, तसतसा त्याांत तो बदल 
कटरतो. रात्भर कमलोदराांत राहून बुभटुक्षत झालेला मधुकर प्रातःकालीं पटहल्याप्रथम जी मांजरी दृष्टीस पिेल तीच 
उत्तम मानून टतच्याशी बराच वळे रमतो. थोिेंसें मधुपान होऊन तृर्षा शाांत झाल्यावर ती त्याला बरी वािेनाशी होते, 
मग चालला दुसरीवर, मग टतसरीवर, मग चौथीवर—याप्रमाणें तो टकतीकाांवर उतरेल त्याचा नेम नाही. पुढलीवर 
गेला की, मागलीचा टवसर. त्यासारिी तरुणाची स्स्थटत आहे. नवीन नवीन धनसांपन्न, कुलसांपन्न, गुणसांपन्न, 
रूपसांपन्न टप्रया नजरेपुढे येऊां  लागल्या म्हणजे पटहल्याांची आठवणही राहत नाही. दुसरी अशी गोष्ट आहे कीं, 
चांद्रसेनाची तुझ्यावर िरी प्रीटत आहे असें माटनलें , तरी त्याला आपल्या मनाप्रमाणें कोठें लग्न कटरताां येणार आहे? 
तो या बलाढ्य राज्याचा पुढे—मागें राजा होणार. तेव्हाां त्याचा टववाह होणें तो राजकारणास पिेल अशा तऱ्हेनें 
झाला पाटहजे, व त्याला सगळ्या राष्ट्राचें सांमत असलें  पाटहजे. राजे लोकाांना आपली आविनावि एकीकिे ठेवनू 
राष्ट्रास टहतकारक असा सांबांध करावा लागतो. चांद्रसेनाचें कुल केवढें? राजघराण्यापढुें आम्हाां गटरबाांचा काय 
पाि? त्याच्या—तुझ्या लग्नाला लोक कधींही अनुमोदन देणार नाहीत. बरें, इतकें असूनही तो असें म्हणूां लागला 
कीं, मटल्लके, तुझ्यावर माझें दृढ पे्रम आहे, तर चारचौघाांत त्याला तें टजतकें  दािटवताां येईल टततकें च आहे असें 
मान. त्याच्यापलीकिे आपल्या मनाची धाांव जाऊां  देऊां  नको. नाही तर पाहा, भाबिे पोरी, त्याच्या मधुर शब्दाांच्या 
जाळ्याांत सापिून बापाच्या टनष्ट्कलां क कुलाला आटण आपल्या कुमारीपणाला बट्टा येण्याजोगें काम करशील! नाहीं 
नाहीं त्या थापा देऊन आपला मतलब साधला म्हणजे तो दुष्ट्यन्ताप्रमाणें तुला तोंिघशीं देईल, याचा नीि टवचार 
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कर. काांहीं झालें  तरी वासनाधीन होऊन मन उच्छुांिल होऊां  देऊां  नको. तरुण आटण रूपसांपन्न मुलीनीं फार जपून 
वागलें  पाटहजे. टमत हास्य, टमत भार्षण, टमत सांघट्टण, साराांश त्याांचें सगळें  टमत असलें  पाटहजे. चाांगल्याांना सुद्धाां 
लोकापवादानें सोटिलें  नाहीं. एिादे वळेेस कळी उमलली नाहीं तोंच टतला टकिा लागलेला असतो. या 
तारुण्यकुसुमाला कोण केव्हाां पीिा करील याचा भरवसा नाहीं; यासाठीं, ताई, सावध राहा; टभऊन चालशील तर 
बचावशील तारुण्याची उसळी फार जबरदस्त आहे. म्हणून पुनः एकदाां साांगतों कीं, ताई, सांभाळ, बेसावध असूां 
नको. 

 
मणल्लका : दादा, या तुझ्या सदुपदेशाची मी आपल्या मनाशी पक्की गाांठ घालून ठेवीन. पण असें मात् करूां  

नको कीं, एिाद्या भोंदू साधूप्रमाणें लोकाांना िह्मज्ञानाच्या लाांबलचक अवघि बाता साांगून आपण मात् मन मानेल 
तशी चैनबाजी आटण उधळपट्टी करावयाची. 

 
तीव्रजव : छे, छे, माझ्याटवर्षयीं टबलकुल भीटत बाळगूां नको. बरें, आताां फार वळे बोलत बसलों, जाऊां  तर 

मग? पण बाबाच इकिे आलेसे वाितें. 
 

[शालेय प्रवशे कटरतो] 
 

बाबाही येथेंच भेिले ही फार बहार झाली! दोघाांचा आशीवाद टमळाल्यावर कशाची वाण? 
 
शालेय : अरे, अजून तूां येथेंच का? काय म्हाणावें तुला? नीघ नीघ लवकर. असा अनुकूल वारा सुिला 

असून तूां आपला येथेंच! हा माझा तुझ्या िोकींवर हात, तुला काांहीं एक कमी पिायाचें नाहीं. मात् एवढे दोन शब्द मी 
साांगतों हे कधींही टवसरूां  नको. आपल्या मनाांतले टवचार बोलत सुिूां नये, व काांही मनाांत आलें  कीं, तें करूां  लाग ू
नये. कोणाशींटह झाली तरी घसि ठेवावी, पण अटतप्रसांग करूां  नये. एका-दोनच टमत् का होईनात, पण त्याांच्या 
लायकीटवर्षयीं मनाची पूणु िात्ी झाली म्हणजे त्याांच्या टजवास जीव देण्यास तयार असावें; पण ज्या त्या 
उपिसुांबळ्याला दे मेजवान्या आटण घाल टगळायाला, असें करूां  नये. अगोदर तांट्याांत पिूां नये, आटण एकदाां 
पिल्यावर प्रटतपक्ष्याला चाांगलाच हात दािटवल्याटशवाय राहूां नये. पाटहजे त्याला कान द्यावा, पण शब्द मात् अगदी 
मोजक्याांना. ज्याचें त्याचें व्यांग काढून घ्यावें, पण ‘अमूक असाच’ म्हणून ग्रह करून िाकूां  नये. आद्याप्रमाणें िचाचा 
थाि ठेवावा, पण उगीच पैसा उधळीत सुिूां नये. पोशाि हव्या टततक्या मोलाचा असावा, पण भिकीचा असूां नये. 
कारण पुष्ट्कळ वळेाां पोशािावरूनच मनुष्ट्याची ककमत होते. आटण उत्तालाांतील मोठ्या पदवीचे लोक तर या कामात 
भारी िर्वचक आटण चौकस आहेत. कोणाचें कजु काढू नये, आटण कोणाला कजु देऊां  नये. कारण उसनवार 
टदलेल्या पैशाचा वारांवार असा पटरणाम होतो की, पैशाचा पैसा जाऊन वर आणिी टमत् तुितो, आटण उसनें घेण्यानें 
कािकसरीची सांवय मोिते. सवांत ही गोष्ट लक्षाांत ठेव कीं, काांही झाले तरी आपण आपला सरळ माग ुसोिायाचा 
नाहीं, आटण अशा नेमानें चाललास म्हणजे दुसऱ्याचें वाांकिें तुझ्या हातून व्हावयाचेंच नाहीं. आताां माझ्या 
आशीवादानें तुला काांहीं एक कमी पिायाचें नाहीं. जा. 

 
तीव्रजव : येऊां  बाबा? (पायावर िोकें  ठेवतो.) 
 
शालेय : जा आताां. या वळेेस अमृतटसटद्धयोग आहे. नीघ, नीघ. चाकरमाणसें वाि पाहात उभीं आहेत. 
 
तीव्रजव : ताई, येतो बरें. मीं तुला जें जें साांटगतले आहे तें पक्कें  ध्यानाांत ठेव. 
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मणल्लका : त्याची तुला शांका नको; मात् तूां सांभाळ म्हणजे झालें . 
 
तीव्रजव : येतो. 
 

(तीव्रजव टनघनू जातो.) 
 

शालेय : मटल्लके, तीव्रजवानें तुला काय ग साांगनू ठेटवलें  आहे? 
 
मणल्लका : साांटगतलें  आहेन् चांद्रसेनाटवर्षयीं दोन शब्द. 
 
शालेय : आां, बरी आठवण झाली. अलीकिे माझ्या कानावर असें आलें  आहे कीं, तो तुझ्याकिे टनत्य टनत्य 

येत असतो, व तूांही त्याची वारांवार एकीकिे गाांठ घेण्यास ना म्हणत नाहींस. हें िरें असेल तर मी िटचतच तुला 
साांगून ठेवतों कीं, तूां माझी पोर असून तुला कसें वागावें हें कळत नाहीं. कसलीं ग िलबतें करीत असताां? साांग 
मला काय िरे आहे तें. 

 
मणल्लका : बाबा, माझ्यावर त्याचें पे्रम बसलें  आहे; आटण अलीकिे माझ्याशी लग्न लावण्याचें त्यानें बोलणें 

लाटवलें  आहे. 
 
शालेय : पे्रम म्हणतेस? अां:, तूां अजून कच्ची पोर आहेस. अशा कामाचा तुला अद्याटप अनुभव नाहीं. तो 

म्हणतो तें तूां िरें मानतेस का? 
 
मणल्लका : काय मानावें हें मला समजत नाहीं. 
 
शालेय : बरें, तुला नाही समजत तर मी साांगतों. तूां अजून लहान आहेस हे ध्यानाांत ठेव. तुझ्यावर जें पे्रम 

आहे म्हणून तो म्हणतो आहे तें िरें नाणें नाहीं. आजपासून तूां त्याच्याशीं बेतानें नाहीं वागलीस तर एिादे टदवशीं 
माझ्या पदरीं मूिुपणा आणशील. 

 
मणल्लका : बाबा, टफरून टफरून माझी टवनवणी करून त्यानें माझी िातरी केली आहे. त्याच्या बोलण्याची 

शांका घेणें मला बरोबर टदसत नाहीं. िरोिरींच त्याचें पे्रम माझ्यावर जिलें  आहे. 
 
शालेय : िरोिरी जिलें  आहे म्हणतेस? केवळ मूिु आहेस. 
 
मणल्लका : काय साांगूां, बाबा? त्यानें शपथा आणा देिील घेतल्या आहेत. मला सोिून दुसरीवर त्याचें मन 

जाणार नाहीं, अशी माझी पक्की िात्ी आहे. 
 
शालेय : अरेरे, रानाांतील पाांिराांना धरण्याकटरताां पसरलेल्या जाळ्याप्रमाणें यानें इला अगदीं घेरून िाकलें  

आहे! अांतःकरणाांत टवर्षयवासना प्रबल झाली म्हणजे कोणीं काांहीं साांटगतलें  तरी मन त्याच्यावर टवश्वास ठेवण्यास 
तेव्हाांच तयार होतें. मटल्लके, चांद्रसेनाच्या या वाचालतेंत काांहीं हाशील नाहीं. ती शुद्ध फोल आहे. टकतीटह ििपि 
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केली तरी तींतून गुांजभर देिील सत्त्व टनष्ट्पन्न होणार नाहीं. तूां त्याच्या बोलण्याच्या भपक्यावर जाऊां  नको. 
आजपासून त्याच्या दृष्टीस फारशी पिूां नको, आटण — तो आला कीं चालली त्याच्याशीं एकान्त करायला — हे 
आताां सोिून दे. चांद्रसेन अजून अजाण तरुण पोर आहे, हें ध्यानाांत ठेव. तो थोिा मोठा झाला कीं, तुझ्यापेक्षाां 
मोठमोठ्या कुळाांतल्या शेंकिों मुलींच्या त्याच्यावर उड्या पितील. साराांश, मटल्लके, त्याच्या वचनावर भरवसा ठेवूां 
नको. त्याचें तें सगळे पैठणी पे्रम आहे. त्याचा रांग पक्का नाहीं. चार टदवस गेले कीं, तो टफक्का पिणार. त्याच्या 
भपकेदारपणावर जाऊां  नको; जाशील तर ठार बुिशील. इतका पिदा तरी कशाला — तुला स्पष्टपणें साांगनू ठेवतों 
कीं, येथून पुढें चांद्रसेनाशी बोलायाला-चालायाला ककवा एकीकिे कसलाही बेत करायाला मी तुला सांटध साांपिूां 
देणार नाहीं. मी साांगत आहें त्याप्रमाणें तुला वागलें  पाटहजे. िबरदार हूां चूां करशील तर. 

 
मणल्लका : बाबा, मी आपल्या शब्दाबाहेर कधींही पाऊल िाकणार नाहीं. 
 

[टनघनू जातात.] 
 

प्रवेश ४ था 
 

स्थल—टकल्ल्यासमोरचें सपािीचें मदैान. 
 

[चंद्रसेन, णप्रयाल आटण वत्सनाभ प्रवशे कटरतात.] 
 
चंद्रसेन : हवा काय अांगाला झोंबत आहे! फारच थांिीचा किाका बोवा! 
 
णप्रयाल : असल्या थांिीनें झािाची कळीन्कळी जळून जाईल आटण पाांिरें बटधर होऊन पितील असें 

वाितें. 
 
चंद्रसेन : टकती वाजले असतील बरें! 
 
णप्रयाल : मला वाितें, बाराला थोिा अवकाश आहे. 
 
वत्सनाभ : छे, सारा वाजून गेले सुद्धाां. 
 
णप्रयाल : िरें कीं काय? मीं नाहीं ऐकले, तर मग त्या समांधाची टनत्याची यायची वळे झाली. (पिद्याच्या 

आांत वाद्याांचा आटण तोफाांचा आवाज होतो.) महाराज, हें काय प्रकरण आहे? 
 
चंद्रसेन : टप्रयाला, हा आमच्या काकाच्या मेजवानीचा धिाका उित आहे. आज टकती हाांिे पालथे होणार 

आहेत कोण जाणें! अलीकिे यासांबांधानें बेताल काम झालें  आहे. ऐकलासना धाांगिकधगा? 
 
णप्रयाल : अशा प्रसांगीं असें करण्याची चालच पिली आहे कीं काय? 
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चंद्रसेन : चाल म्हणतोस? असेल बापिी. मी इथला राहणारा, आटण येथल्या एकूण एक चालीरीती मला 
माहीत. पण अशा प्रकाराला कोणीं कधीं नाांवाजलें  आहें, असें मला नाहीं ठाऊक. हा बेसुमार दारू टपण्याचा जो 
प्रघात आमच्या लोकाांत पिू लागला आहे, त्यानें दुसऱ्या राष्ट्राांत आमची नाचक्की मात् होत आहे. तीं आम्हाांला 
दारूबाज असे म्हणतात, आटण आमच्या मोठेपणाला न शोभणारी अशी नाांवें ठेटवतात. आटण िरोिरच, आजपयंत 
मोठमोठे पराक्रम करून आमच्या पूवुजाांनीं सांपाटदलेलें  जें टनष्ट्कलां क यश त्याला हे बेशरम लोक आपल्या दुगुणुाांनीं 
काटलमा आणीत आहेत. असें नाही का वारांवार होत की, एिाद्या मनुष्ट्याला जन्मापासूनच काांहीं वाईि िोि 
असल्यामुळें  ककवा कळूां  लागल्यावर दुसऱ्याच्या सांगतीनें तो वाईि नादास लागल्यामुळें  त्याच्या चाांगल्या गुणावर 
सपशले पाणी पिून, तो अगदीं कविीच्या मोलाचा होतो. दुदैवाने कोण केव्हाां व्यसनाच्या फेऱ्याांत साांपिेल हें 
साांगता येत नाहीं. पण त्याची एकदाां छाप बसली की, टवचाराचें काहीं न चालताां सगळ्या गुणाांची माती होते. मनुष्ट्य 
टकतीही सद्गुणी आटण अिचूा असला म्हणून काय झालें ? एकदाां व्यसनाच्या झपाट्याांत साांपिला कीं ठार बुिाला 
म्हणून समजावें. दारुच्या एका पेल्याचा असा पराक्रम आहे कीं, क्षणाांत तो जन्माच्या पुण्याईचा नाश करून 
लोकाांकिून ‘छी थू’ करून घेण्याचा प्रसांग आणील. 

 
[समंध प्रवशे कटरतो.] 

 
णप्रयाल : महाराज, महाराज, तो पाहा आला! 
 
चंद्रसेन : मनुष्ट्याांचें कल्याण कचतणारे सव ु देव आटण गांधवु आमचें सांरक्षण करोत! हे समांधा, जन्मातरीं 

केलेल्या पुण्यसांचयामुळें उत्तम गतीला पावलेला तूां महात्मा अस, ककवा पापाचरणानें टपशाचयोनीला गेलेला 
अधमात्मा अस; देवाजे्ञनें मनुष्ट्यमात्ाचें टहत करण्यासाठीं स्वगांहून अवतरलेला अस, ककवा त्याांच्यावर दुःिाचे 
िोंगर कोसळण्याकटरताां पातालाांतून वर चढलेला अस; तुझे टवचार दुष्ट असोत ककवा परोपकाराकिे लागलेले 
असोत; तूां असा वशे धरून आला आहेस कीं, तुझ्याशी बोलल्यािेरीज माझ्यानें राहवत नाहीं. मी तुला माझ्या 
बापाच्या नाांवानें हाका माटरतों त्याला ‘ओ’ म्हण, आटण सांशयानें व्याकूल झालेल्या माझ्या अांतःकरणाला दुभांगूां देऊां  
नको. हे बाबा, हे बलभद्राटधपते, तुझें प्राणोत्क्रमण झाल्यावर तुझ्या अस्स्थ समाधींत सांस्कारयुक्त पुरल्या असताां 
टतच्या मुिावरील प्रचांि टशला एकीकिे झुगारून देऊन तुां बाहेर कशासाठीं पिलास? एकदाां तूां जीवलोक मोिूत् 
गेला असताां टशपायाच्या वरे्षाने पुनः पृर्थ्वीवर टफरूां  लागलास याचा अथु काय? मध्यरात्ीं मेघाच्छाटदत चांद्राच्या 
अांधुक प्रकाशाांत मदैानाांत सचार करून आम्हाांस भीटत उत्पन्न कटरतोस, हें कशासाठीं? ज्या आमचें ज्ञान आटण 
टवचार प्रस्तुत जन्माच्या पलीकिे जात नाहींत, त्या आम्हाांला भ्राांतींत आटण गोंधळाांत कशासाठीं पाितोस? आमच्या 
अकला तर अगदी गुांग होऊन गेल्या; आमच्या मती थकल्या. साांग, साांग, असें काां करतोस तें साांग. 

 
णप्रयाल : पाहा, पाहा; तो तुम्हाांला एकीकिे बोलावीत आहे असें टदसतें; जणूां काय त्याच्या मनाांत तुम्हाांला 

काांही साांगावयाचें आहे. 
 
वत्सनाभ : तो तुम्हाांला मोठ्या नम्रतेनें एका बाजूला बोलावीत आहे, पण तुम्ही जाऊां  नका. 
 
णप्रयाल : छे, छे, जाताां नाहींच कामा. 
 
चंद्रसेन : तो बोलत नाहीं तर मी त्याच्या पाठीमागनू जाईन. 
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णप्रयाल : नका, महाराज. 
 
चंद्रसेन : कशासाठी बरें? मला कोठें माझ्या शटरराची पवा आहे? मी त्याला कसपिाप्रमाणे माटनतों. आटण 

माझ्या आत्म्याटवर्षयी म्हणशील तर तो अटवनाशी आहे. त्याला हा समांध काय करणार आहे? तो पाहा मला आणिी 
बोलावूां लागला; — मी त्याच्या पाठीमागनू जातों. 

 
णप्रयाल : महाराज, असा विेेपणा करूां  नका. या समांधाच्या नादीं काय लागताां? हा िोंगर पाटहलाांत ना, 

टकती उांच आहे? त्याचा तुिलेला पायर्थ्याचा किा समुद्रावर आला आहे. त्यावर चढून िालीं समुद्राकिे पाटहलें  तर 
एिाद्याला घेरी यायाची. त्या पाहा त्याच्या पायर्थ्याशीं लािा कशा आपिताहेत! या समांधानें त्यावर तुम्हाांला 
धुलवीत धुलवीत नेलें , आटण तेथे गेल्यावर त्याने एिादें अक्राळटवक्राळ रूप धारण केलें  तर तुमची बोबिी वळून 
जाईल व तुम्हाांला काांहीं सुचेनासें होईल याचा टवचार करा आटण जाणनूबजूुन सांकिाांत पिूां नका. 

 
चंद्रसेन : अरे, तो अजून मला बोलावतो आहे— 
 
वत्सनाभ : महाराज, आम्ही तुम्हाांला जाऊां  देणार नाहीं. 
 

[हात धरतात] 
 

चंद्रसेन : सोिा रे तुम्ही आपले हात. 
 
णप्रयाल : महाराज, आमचें ऐका, आम्ही तुम्हाांला जाऊां  देणार नाहीं. 
 
चंद्रसेन : तुम्ही असा अिथळा करूां  नका. माझ्या आांगाचा सांताप झाला आहे, मी असल्या शांभर समांधाांना 

दाद द्यायाचा नाहीं. 
 

[समंध बोलायतो.] 
 

अरे, अजून तो बोलावतो आहे; (सांतापून जाऊन) टमत्ाांनो, सोिा माझा हात. 
 

[त्याांच्यापासून आपला हात टहसकून घेऊन] 
 

आताां जो मला अिवील त्याचा मी मुिदाच पािीन; — मी साांगतों, बऱ्या गोष्टीनें तुम्ही येथून चालते व्हा; — 
चल, समांधा, चल; हा मी तुझ्या पाठोपाठ आलों. 

 
[समंध आटण चंद्रसेन टनघून जातात.] 

 
णप्रयाल : वत्सनाभा, हा अगदीं बेफाम झाला आहे. 
 
वत्सनाभ : चल, चल त्याच्या पाठीमागें; अशा कामाांत त्याचें ऐकून उपयोग नाही. 
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णप्रयाल : चलाच तर मग — याचा काय पटरणाम होणार आहे कोण जाणे? 
 
वत्सनाभ : या बलभद्र राष्ट्राांत काांही तरी जबरदस्त टबघाि झाला आहे. 
 
णप्रयाल : परमेश्वर त्याला नीि थराला लावणार आहे. 
 
वत्सनाभ : बोलत बसून फायदा नाहीं; चला त्याच्या पाठीमागें जाऊां  या. 
 

[टनघनू जातात.] 
 

—— 
 

प्रवेश ५ वा 
 

स्थल — सपाि मदैानाचा दूरचा प्रदेश. 
 

[चंद्रसेन आटण समंध प्रवशे कटरतात.] 
 

चंद्रसेन : आताां तूां मला कोठे नेणार? बोल; मी पुढें येणार नाहीं. 
 
समंध : ऐक तर. 
 
चंद्रसेन : ऐकतो. 
 
समंध : हा पाहा वळे अगदीं थोिा राटहला आहे. तेवढ्याांत तुला जें साांगावयाचें आहे तें साांगून टफरून त्या 

गांधकाच्या होरपळणाऱ्या जाळाांत मला जाऊन पिलें  पाटहजे. 
 
चंद्रसेन : अरेरे, काय हे हाल! 
 
समंध : माझ्यासाठी हळहळण्याचा हा प्रसांग नव्हे. मी जें गुह्य साांगणार टतकिे नीि लक्ष दे. 
 
चंद्रसेन : बोल, मला तें टदलेंच पाटहजे. 
 
समंध : मी साांटगतल्यावर त्याचा सूिही तुला घेतलाच पाटहजे. 
 
चंद्रसेन : काय? 
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समंध : मी तुझ्या बापाचा समांध जन्माांतरीं केलेलीं पापें जळून िाक होऊन जाईपयंत टदवसाां काांहीं न िाताां 
टवस्तवाांत गढून असावें व रात्ीं बाहेर पिावें अशी मला टशक्षा झाली आहे! या टपशाचयोनीतील यमयातना काय काय 
म्हणून साांगूां! अनवाणी तापल्या तव्यावरून तर चालटवतात; पाण्याांतून, काांट्याांतून, फोपाट्याांतून फरफराां ओढीत 
नेतात, इांगळासारख्या लाल झालेल्या लोिांिाच्या िाांबाला टमठ्या माटरवतात. पाठीला टमठाचें पाणी लावनू कोरिे 
ओढतात. आटण टतचें टधरिें होऊन त्याांतून रक्ताच्या टचपळ्या उिूां लागल्या म्हणजे त्यावर उकळी फुिलेले तेल 
ओततात. टलदींत पुरतात, टवष्ठा कालटवतात. नाही त्याचें कुजलेलें  मूत पाजतात, आटण दोनदानशें कोस ज्याचा 
वास करणारा दुगंध जातो असें घाणेरड्या जनावराांचें सिके माांस िाऊां  घालतात. वास्तटवक आम्हाांस ज्या अन्य 
यातना सोसाव्या लागतात, त्याांपुढें तर या काांहीचां नाहींत. त्याांपकैी एक-दोन मासलेवाईक साांगताां येत्या तर त्या 
ऐकल्याबरोबर तुझ्या काटळजाांत चरु होऊन भीतीनें तुझें कोंवळें रक्त जेथल्या तेथें गोंठून गेलें  असतें. िोळ्याांची 
बुबुळें  टपचून जाऊन त्याांच्या िाचा झाल्या असत्या, शेंिीची गाांठ तट्कन् तुिून जाऊन साळुांकीच्या काट्याप्रमाणें 
एकेक केस ताठ उभा राटहला असता. परांतु या कारागहृाांतील एक गोष्ट देिील माांसशरीरी मनुष्ट्याच्या कानावर 
जाताां कामा नये, अशी आम्हाांस सक्त ताकीद आहे! असो, आजपयंत तूां आपल्या बापावर कधीं प्रीटत केली असलीस 
तर मी जे साांगत आहें त्याच्याकिे चाांगलें  लक्ष दे. 

 
चंद्रसेन : हे देवा! 
 
समंध : त्याच्या अत्यांत घोर आटण अत्यांत दुष्ट िुनाबद्दल सूि घे. 
 
चंद्रसेन : िून? 
 
समंध : अरे, कसलाटह िून असला तरी वाईिच; पण हा िून अत्यांत घोर आटण राक्षसी आहे! 
 
चंद्रसेन : लवकर साांग तो मला, म्हणजे ज्या अधमाधमानें तो केला असेल त्याच्यावर टवजेच्या वगेाने 

जाऊन त्याच्या नरिीचा घोंि घेतों.  
 
समंध : या तुझ्या बोलण्यावरून तुझ्या हातून काांहीं होईलसें वाितें. ही कामटगरी तुांझ्या हातुन झाली नाहीं 

तर तुला मी आपल्या पोिचा समजणार नाहीं. असो, चांद्रसेना, आता ऐक. त्या चोरानें अशी कां िी पसरून टदली आहे 
कीं, मी आपल्या, बागेत टनजलों असता साप चावनू मेलों, टनदान सगळपा बलभद्राच्या लोकाांचा तरी माझ्या 
मरणासांबांधानें असा िोिा समज झाला आहे. परांतु ज्या सपानें तुझ्या बापाचा जीव घेतला तो सपु सध्याां बलभद्राच्या 
गादीचा मालक आहे. 

 
चंद्रसेन : तरी मला वािलें च! — काका! 
 
समंध : त्या नीटतपराङ्मुि कपिपिू जाराधम नरपशूनें माझ्या सत्यव्रत आटण सद्गुणी राणीस आपल्या 

कौटिल्यानें आटण वाक्चातुयानें जारकमु करण्यास प्रवृत्त केले, चांद्रसेना, असें नीचकमु टतच्यानें करवलें  तरी कसें? 
टववाहसमयीं वाटहलेल्या “नाटतचराटम नाटतचराटम” या शपथेचें कधीच ज्यानें उल्लांघन केलें  नाहीं अशा मला सोिून 
मजपेक्षाां प्रत्येक गुणाांत शांभरपिीनें कमी अशा त्या नीचाला ती भाळली याांत टतनें त्याचें काय पाटहलें ? परांतु िरी जी 
साध्वी आहे टतच्या पाटतव्रत्याचा भांग करण्यास साक्षात् इांद्र जरी आला तरी त्याच्यानें तें जसें ढवळणार नाहीं, 
त्याप्रमाणें स्वभावतः जारकमाकिे टजची प्रवृटत्त, अशीचा गांधवाशीं जरी टववाह झाला असला तरी ती स्वगांत देिील 
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व्यटभचार केल्याटशवाय राहणार नाहीं. पण थाांब, थाांब, मला अरुणोदय झाल्याचा वास आल्यासारिे वाितें. आताां 
मला आपलें  बोलणें आिपतें घेऊां  दे. टनत्याप्रमाणें मी आपल्या बागेंत टनजलों असताां तुझा दुष्ट काका एका कुपींत 
काांहीं टवर्षारी वलेींचा रस घेऊन आला, आटण मला गाढ टनद्रा लागली आहे असें पाहून तें कालकूि द्रव्य त्यानें 
माझ्या कानाांत ओतलें . थोिा वळे झाला नाहीं तों तें माझ्या सवांगाांत टभनलें , आटण ज्याप्रमाणें तापलेल्या दुधाांत 
ताकाचा कशतोिा िाकल्याबरोबर तें तत्काळ नासून जाऊन त्याच्या गठळ्या बनतात, त्याप्रमाणें टवर्षानें माझें स्वच्छ 
रक्त जागच्या जागी गोंठून जाऊन त्याच्या गाांठी झाल्या आटण माझ्या एकूण एक टशरेंतला टचविपणा नाहींसा 
होऊन आांग ताठरलें  आटण त्यावरील नेहमीच्या तुळतुळीत कातड्याला टचरा पिून त्यावर एक घाणेरिा पापोद्रा 
आला. 

 
याप्रमाणें मी टनजलों असताां माझ्या भावाच्या हातानें मी आपल्या जीटवताला राज्याला आटण राणीला 

अांतरलों. अरे, मरतेंसमयीं पापक्षालनासाठीं तीथोदक घेण्याला देिील त्यानें मला अवकाश टमळूां  टदला नाहीं! 
हरएक वस्तू जेथल्या तेथें िाकून मला जावें लागलें . टकती घोर कृत्य हें? केवढी टनघृणु महत्त्वाकाांक्षा? कोण राक्षसी 
कामवासना? तूां िरोिरीच माझ्या बीजाचा असशील तर बलभद्राच्या राजशय्येवर असा कनद्य व्यटभचार होऊां  देणार 
नाहींस. इतकें  झालें  तरी चांद्रसेना तुला एक गोष्ट साांगनू ठेवतों ती ही कीं, तूां आपल्या आईचा सूि घेण्यासाठीं काांहीं 
एक करूां  नको. टतचें मन टतला िाऊन िाऊन ती मरू दे. तूां टतच्यावर आपला हात उचलूां  नको. घेतों तर मग आताां 
मी तुझा टनरोप. काजव्याांचा प्रकाश टफक्का टदसूां लागला यावरून सूय ु टक्षटतजाच्या टनकि आला आहे याांत सांशय 
नाहीं. इुश्वर तुझें कल्याण करो, जातो. मला टवसरूां  नको. 

 
[समंध जातो.] 

 
चंद्रसेन : हे आकाशस्थ, पातालस्थ, आटण भतूलस्थ! अनांत जीवाांनो, काय अनथ ु हा! — हृदया, असें 

कातर होऊां  नको; थोिा धीर धर. स्नायूांनो, एका क्षणाांत असे जीण ुआटण दुबुल होऊां  नका, क्षणभर मला साांवरून 
धरा. तुला टवसरूां  नको? गरीब टपशाचा, हें िोकें  जाग्यावर आहे तोंपयंत तुला टवसरेन काय? तुझी आठवण ठेवूां? 
लहानपणापासून अभ्यासानें आटण पटरश्रमानें या मेंदूांत साांठटवलेली एकूण एक गोष्ट काढून िाकून तुला जागा 
करीन! कोण कू्रर हिळी ही! केवढा अधम टनलुज्ज दुष्ट चाण्िाळ हा! वरून गोगलगाईसारिी गरीबी दािवनू पोिात 
लोक रामोशी कसें असतात हें आज चाांगलें  प्रत्ययास आलें . टनदान बलभद्र देशाांत तरी अशा चोराांची वाण नाहीं. 
काकासाहेब ठीक आहे. काय तें? “देव कल्याण करो, मला टवसरूां  नको”? हां! ही शपथ घेतों. घेणारच घेणार. 

 
णप्रयाल : (आांत) महाराज, महाराज — 
 
वत्सनाभ : (आांत) चांद्रसेन महाराज. 
 
णप्रयाल : (आांत) देवा, त्याांना सुरटक्षत ठेव! 
 
चंद्रसेन : तथास्तु! 
 
वत्सनाभ : (आांत) हो, हो, हो, महाराज. 
 
चंद्रसेन : हो, हो, लो, तो, पाांिराांनो या, या, या. 
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[णप्रयाल आटण वस्सनाभ प्रवशे कटरतात] 

 
वत्सनाभ : कसें काय आहे महाराज? 
 
णप्रयाल : कशी काय वाता आहे, महाराज? 
 
चंद्रसेन : अरे, फारच आियकुारक. 
 
णप्रयाल : महाराज, कृपा करून ती साांगा. 
 
चंद्रसेन : छे, तुम्ही ती फोिाल — 
 
णप्रयाल : देवाशपथ मी नाहीं फोिायाचा. 
 
वात्सनाभ : मी देिील नाहीं महाराज. 
 
चंद्रसेन : काय, साांगूां म्हणताां? —अरे, असें होईलसें कोणाला स्वप्नाांत तरी वािलें  होतें काय? पण 

बाबानों, तुम्ही गुप्त ठेवाल काय? 
 
णप्रयाल : देवाशपथ महाराज, ठेवूां. 
 
चंद्रसेन : आमच्या काकासारिा या पृर्थ्वीवर दुसरा चाण्िाळ नसेल. 
 
णप्रयाल : महाराज, हें साांगायला थिग्याांतून समांध उठून यायला नको काांहीं. 
 
चंद्रसेन : हाां, ठीक बोललाांत. तुमचे म्हणणें बरोबर आहे. झालें  तर मग आताां. अटधक बोलण्याची गरजच 

उरली नाही. घेतों तर मग तुमची रजा. तुम्ही आपल्या वािेनें जा आटण आपला उद्योग करा; मी आपल्या वािेनें 
जाऊन मी आपला टवचार पाहतों. ठीक आहे, जातों तर मग. 

 
णप्रयाल : महाराज, असें रागाचें बोलणें बोलूां  नका. 
 
चंद्रसेन : माझ्या बोलण्याचा तुम्हाांला राग आलाां होय? गरीबाला क्षमा करा. हात जोिून, मनापासून माफी 

मागतों. 
 
णप्रयाल : राग कशाचा महाराज? 
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चंद्रसेन : काां नाहीं? आहे; िरोिरीच रागवायाला कारण आहे. असो; या समांधाची आटण माझी गाांठ 
पिल्यापासून जो प्रकार झाला, त्याची तुम्हाांला वािेल तशी कल्पना करा. आताां टवद्वान्, शूर, आटण टवश्वासू 
टमत्ाांनो, तुम्हाांला पदर पसरून येवढेंच मागणें आहे कीं, आज रात्ीं जें जें तुम्हीं पाटहलें  आहे, तें बाहेर फोिूां नका. 

 
वत्सनाभ 
णपगलक } — महाराज, आमच्या हातून तसें व्हायाचें नाहीं. 

 
चंद्रसेन : तसें नुसतें म्हणून चालायाचें नाहीं. शपथ वहा. 
 
वत्सनाभ 
णपगलक } —नाहीं, नाहीं, महाराज. 

 
चंद्रसेन : द्या माझ्या तरवारीवर हात. 
 
समंध : (िालीं) शपथ द्या. 
 
चंद्रसेन : (समांधास) अरे, तूां, तूां आलास का इकिे? जबरदस्त वािकाढ्या आहेस रे. (टमत्ाांस) वहा तर 

मग माझ्या तरवारीची अशीं शपथ कीं, आज आम्ही जें पाटहलें  आहें तें कोठेंही साांगणार नाहीं. 
 
समंध : (िाली) शपथ वहा. 
 
वत्सनाभ 
णप्रयाल } — वाटहली महाराज. 

 
चंद्रसेन : तरवारीची शपथ वहा. 
 
समंध : (िालीं) तरवारीची शपथ वहा. 
 
णप्रयाल : काय चमत्कार हा! 
 
चंद्रसेन : टप्रयाला, या पृर्थ्वीच्या पाठीवर व साऱ्या िह्माांिामध्यें अशा टकत्येक वस्तू आहेत कीं, त्या तुमच्या 

तत्त्वज्ञानाला स्वप्नाांतही आढळणार नाहींत. पण त्याांचें असो—आजपयंत ज्याप्रमाणें तुम्ही मजवर लोभ ठेवनू वागत 
आहाांत त्याप्रमाणें आजही मजसाठीं येवढी गोष्ट करा. येथून पुढें काांहीं कारणास्तव मला वडे्याचें सोंग घ्यावें 
लागणार आहे. तेव्हाां मी जाणूनबजूुन पाटहजे तसा भकेन, पाटहजे तें बोलेन, हवा तसा बिबिेन ककवा वागेन, अशा 
प्रसांगीं तुम्हाांला फार िबरदारीनें वागलें  पाटहजे. नाहीं तरी एिाद्या वळेेस “हो हो, आहे आम्हाांला ठाऊक; आमच्या 
मनाांत आलें  तर करूां च करूां ; आम्हाला साांगावेंसें मात् वािलें  पाटहजे, —अथवा अशा प्रकारचे विेे असतात, पण—” 
अशी सांटदग्ध आटण दै्वधी भार्षणें बोलून माझा सगळा व्यूह ढासळून िाकाल. तर असें न करण्याटवर्षयीं फार जपा. 
आम्ही असें करणार नाहीं अशी वहा तर मग शपथ. 
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समंध : (िालीं) शपथ द्या. 
 
चंद्रसेन : हे त्स्तां समांधा, शाांत राहा! टमत्हो, कृपा करून येवढा माझ्यावर उपकार करा. या उपकाराबद्दल 

हा तुमचा टमत् चांद्रसेन टकतीही गरीब असला तरी त्याबद्दल तुमची उतराई करण्यास असमथु नाहीं. चला तर मग 
आताां बरोबरच जाऊां  या. आणिी एकवार साांगतों, मेहरबानी करून तोंि मात् सांभाळा. टदवस कटठण आले आहेत; 
मला सुटचन्ह टदसत नाहीं. काय दुष्ट दे्वर्ष हा! आटण त्याबद्दल सूि घेणें माझ्या कपाळीं यावें ना! असो, चला बरोबरच 
जाऊां  या. 

 
[सगळे टनघनू जातात.] 

 
❀❀❀ 
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अंक िुसरा 
 

प्रवेश १ ला 
 

 
 

स्थल—शालेयाच्या वाड्याांतील एक टदवाणिाना. 
 

[शालेय आटण वंजुल प्रवशे कटरतात.] 
 

शालेय : हे पैसे आटण या हुांड्या त्याला दे. 
 
वंजुल. होय महाराज. 
 
शालेय : वांजुला, हें पाहा, त्याची भेि घेण्यापूवी तो कसा काय वागता याची चौकशी करशील तर फार बरें 

होईल. 
 
वंजुल : माझ्या मनाांत तसेंच होतें महाराज. 
 
शालेय : प्रथम आपल्या इकिचे कोण कोण लोक तेथें आहेत, राहतात कोठें, कसे राहतात, काय िच ु

कटरतात, कोणत्या प्रकारच्या मांिळींत वागतात वगेरे गोष्टींचा तपास कर. या रीतीनें वरवर चौकशी करून त्याचा 
तपास लागला म्हणजे त्याांच्यापासूनच त्याच्याटवर्षयीं बारीक माटहती काढून घ्यावी. ती काढताांना थोिी वस्तादटगरी 
केली पाटहजे. असें म्हणावें कीं, त्याच्याटवर्षयीं मला उगीच उित उित माटहती आहे. तो नाहीं पण त्याचा बाप आटण 
त्याचे टमत् आटण थोिा बहुत तो देिील ओळिीचा आहे. — आलें  ना कसें बोलायचें तें ध्यानाांत? 

 
वंजुल : त्याटवर्षयीं काळजी करूां  नका. 
 
शालेय : थोिा बहुत तो देिील—ध्यानाांत ठेव—तो चाांगल्या ओळिीचा आहे असें नाहीं म्हणायचें. परांतु 

“मी समजतो आहें तोच तो असेल तर तो पराकाष्ठेचा उनाि आहे व त्याला नािकाचा छांद लागला आहे असें मला 
ठाऊक आहे.” असें म्हणताांना फारच िबरदारी ठेटवली पाटहजे. तो ज्या व्यसनाच्या नादीं लागला आहे असें तूां 
म्हणशील तें व्यसन त्याच्या ककवा माझ्या नाांवाला फारसें बट्टा लावणारे नसलें  पाटहजे, या गोष्टीकिे टवशरे्ष लक्ष दे. 
साधारण रीतीनें स्वतांत्पणें राहणाऱ्या तरुण लोकाांना जीं व्यसनें जितात, त्याांपैकीं एिादें ठोकून दे म्हणजे झालें . 

 
वंजुल : उदाहरणाथु जुगार— 
 
शालेय : हो, जुगार, ककवा दारू टपणें, ककवा दाांिपट्टा. थोिक्याांत साांगतों, िोट्या शपथा, मारामारी ककवा 

रांिीबाजी, इतका गेलास तरी हरकत नाहीं. 
 
वंजुल : रांिीबाजी म्हणून कसें चालेल महाराज? टतनें त्याांच्या नावाला बट्टा लागणार आहे. 
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शालेय : हो, तेंही िरें. वांजुला, त्याांत धोरण इतकें च ठेवायचें कीं, जशी वळे पिेल तशी गप्प झोंकायची. 

अमुकच बोल असें मी तुला कसें साांगूां? तो बाहेरख्याली आहे असें पाटहजे तर नको म्हणूां. साराांश काय कीं, हूि 
तरुण मुलें  दुसऱ्या टठकाणी ठेटवलीं, व त्याांच्यावर देिरेि ठेवण्यास कोणी नसलें  म्हणजे स्वभावतः ज्या िोड्या 
त्याांस लागतात, त्याांपकैीं एिादी पढुें करावयाची; आहे काय आटण नाहीं काय? 

 
वंजुल : परांतु हे पाहा महाराज, — 
 
शालेय : आताां तूां म्हणशील कीं, असें कशासाठीं करायचें? 
 
वंजूल. हो, तें साांगाल तर बरें होईल. 
 
शालेय : असली कोिी लढटवण्याचें कारण इतकें च कीं, सहज दगि िाकून तो कसा काय वागतो आहे 

याचा तपास टनघाला पाटहजे तर िुबी. तूां ज्याच्यापाशीं असें बोलशील त्यानें जर त्याला कधीं एिाद्या वाईि कामाांत 
पिताांना पाटहलें  असेल तर तो लागलें च तुला असें म्हणेल, — “रावसाहेब”—ककवा साधारणपणें त्या देशाांत 
परक्याला हाक मारण्याचा जो टरयाज असेल त्याप्रमाणें हाक मारून— 

 
वंजुल : ठीक, ठीक. 
 
शालेय : मग तो असें म्हणेल, हां, कसें बरें? काय रे मी आताां म्हणत होतो तें? तुझें देव भले करो; मी 

कायसेंसें म्हणायाच्या बेताांत होतों; काय रे, आमचें घोिें कुठें थबकलें? 
 
वंजुल : तो लागलेंच तुला म्हणेल; —“रावसाहेब” वगैरे येथें. 
 
शालेय : “तो लागलें च तुला असें म्हणेल” येथें का? ठीक; जुळलें  आताां. तो तुला असें म्हणेल— “तो 

गृहस्थ ना? तो मला पक्का ठाऊक आहे. त्याला मी काल का परवाां कोठेंसें पाटहलें . त्या वळेेस राजश्री मोठ्या गदीत 
होते. पेला झोंकून जुगारिान्याांत ककवा तालीमिान्याांत जात होते की काय तें मी नीि पाटहलें  नाहीं. तुम्ही म्हणताां 
त्याप्रमाणें त्या इष्ट्कबाज गड्यानें अलीकिे एक मारु्षक पाांिरूां  ठेटवलें  आहे म्हणून ऐकतों. िरें काय असेल तें ईश्वर 
जाणें.” आलें  ना आताां कसें बोलायाचें तें तुझ्या ध्यानाांत? त्याांत कोिी एवढीच कीं, थोिें िोिे बोलून पुष्ट्कळ िरें 
काढून घ्यावयाचें. जगाांत अशी युस्क्त लढटवल्याटशवाय तर्थ्य बाहेर पित नाहीं. बाबा, काांट्यानें काांिा आटण टपळानें 
पीळ काढला पाटहजे. अनुभवाटशवाय असलें  शहाणपण येत नाहीं. त्याला पुष्ट्कळ िके्किोणपे िाव ेलागतात. असो; 
मीं जें जें तुला साांटगतलें  आहे तेवढ्यावरून तूां तरी आमच्या मुलाची परीक्षा करून ये, मग पुढें पाहू. पाहा, समजलास 
ना माझा मतलब? नाही तर पुनः समजून घे. 

 
वजुल : नको नको महाराज, तो मला चाांगला समजला आहे. 
 
शालेय : बरें तर मग, जा आताां. जपून जा बरें. 
 
वंजुल : ठीक आहे, महाराज. 



 
अनुक्रमणिका 

 
शालेय : हें पाहा त्याचा झोंक पाहून त्याप्रमाणें वाग. 
 
वंजुल : हें काय साांगायाला पाटहजे? 
 
शालेय : त्याला म्हणावें सतारीचा नाद सोिूां नको. 
 
वंजुल : होय, महाराज. 
 

[वंजूल टनघून जातो व मणल्लका प्रवशे कटरते.] 
 

शालेय : मटल्लके, बरी भेिलीस. कसें काय आहे? 
 
मणल्लका : बाबा, बाबा, हें चाांगलें  का त्याचें लक्षण? मला तर बाई फार भीटत वािूां लागली आहे. 
 
शालेय : अग, झालें  काय? 
 
मणल्लका : बाबा, हें बघा, मीं आपल्या टदवाणिान्याांत कटशदा काढीत होतें. इतक्याांत दारापाशीं कोणाची 

चाहुल झाल्यासारिें वािलें  म्हणून जागची उठून दाराशीं आलें . तो टहरमुसलेला चांद्रसेन दृष्टीस पिला. 
आांगरख्याचे बांद सुिलेले, नाही िोक्याला पागोिें, नेसायाचें धोतर आपले पायाांत अििळतेंच आहे, तोंि अगदी 
टफक्कें  पिून गेलें  आहें, चालताांना गुिघ्याला गुिघा लागतोच आहे —अशी त्याची ती टिन्न आटण भयाण मुद्रा पाहुन 
मला तर बाई रिूां येऊां  लागलें . आटण असें वािलें  कीं, याच्या पाठीमागें कोणी िह्मराक्षस लागल्यामुळे तर हा 
थाऱ्यासाठीं असा अस्ताव्यस्त होऊन भिकत नसेल ना? 

 
शालेय : मटल्लके, तुझ्यासाठीं तर असा विेावला नाहीं ना? 
 
मणल्लका : (लाजल्यासारिें करून) इश्श, मला काय ठाऊक बाई? काय साांगाव?े असेल, तसें असेल 

कदाटचत्. 
 
शालेय : तो तुला म्हणाला तरी काय? 
 
मणल्लका : म्हणणें कसलें  आटण काय कसलें ? तो माझ्या टदवाणिान्याकिे येत आहे असे पाटहल्यावर मी 

आांत गेलें ; तोटह पाठोपाठ आांत टशरला, आटण माझ्यापाशीं आला. मी चपापून जराशीं मागें सरलें . तो 
घाबरल्यासारिा होऊन क्षणभर जेथल्या तेथें थबकला. मग पुनः धैय ुकेल्यासारिें करून मजजवळ आला, आटण 
माझें मनगि एका हातानें घट्ट धरून काांहीं वळेपयंत माझ्या तोंिाकिे एकसारिी िक लावनू न्याहाळीत उभा 
राटहला. मग तीन वळे िालीं-वर पाटहल्यावर त्यानें एक दुःिाचा असा मोठा सुस्कारा िाटकला कीं, त्यासरशी 
त्याचें पांचप्राण अगदी गोळा झाल्यासारिे झाले. असा प्रकार झाल्यावर त्यानें माझें मनगि सोटिलें  आटण माझ्याकिे 
पाहात पाहात तो दाराबाहेर पिला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

शालेय : चल माझ्याबरोबर; आपण राजाकिे जाऊां  या. यालाच म्हणतात पे्रमाटतरेक. ही कामवासना 
एकदाां प्रबल झाली म्हणजे काय अनथ ुकरील याचा नेम नाहीं. मनुष्ट्याला जजुर करणारे जे र्षटर्ड्प ुमाटनले आहेत 
त्याांपैकीं अत्यांत प्रिर हा काम होय. मला फार वाईि वाितें — अग पण तूां त्याला लागण्यासारिे काांहीं बोलली 
नाहींस ना? 

 
मणल्लका : छे:, तें काांही नाहीं. बाबा, पण तुम्ही साांटगतल्याप्रमाणें त्याजकिून आलेली पत्ें परत लाटवली, 

आटण त्यानें पुष्ट्कळ ििपि केली पण त्याला भेिलें  म्हणून नाहीं. 
 
शालेय : त्यानेंच तो भ्रटमष्टासारिा झाला आहे. टशव टशव! मी त्याची गोष्ट तुझ्यापाशी मुळीच काढली नसती 

तर बरें झालें  असतें! पण त्या वळेेस मला असें वािलें  की, तो तुला भलुथापी देऊन शवेिीं तोंिघशीं पािील. टधक्कार 
असो त्या शांकेिोरपणाला! आम्हाां म्हातारड्याांना जेथें तेथें शांका घेतल्याटशवाय राहावयाचेंच नाहीं. जसा तरुण 
लोकाांच्या हातून सारासार टवचार व्हावयाचा नाहीं, तसा म्हाताऱ्याांच्या हातून धािसपणा व्हावयाचा नाहीं. असो, 
झालें  तें झालें . चल, आताां राजाकिे जाऊां , आटण ही हकीकत त्याच्या कानावर घालूां . हें मन्मथप्रकरण त्याच्यापाशीं 
उघिपणें साांगण्यानें तो रागावला तरी बेहेत्तर आहे. पण तें त्याच्यापासून लपवनू ठेटवलें  आटण पुढें-मागें तें त्याच्या 
नजरेला आलें  म्हणजे फार वाईि पटरणाम होणार आहे. 

 
[टनघनू जातात.] 

 
प्रवेश २ रा 

 
स्थळ-टकल्ल्याांतील एक टदवाणिाना. 

 
[राजा, रािी, जंुग, भंृग, आटण नोकरलोक प्रवशे कटरतात.] 

 
राजा : टमत् हो, तुम्ही आलाांत हें पाहून आम्हाांस फार समाधान वाित आहे, काांही निीचें काम आल्यामुळें 

तुम्हाांला इतक्या घाईनें बोलावणें पाठटवलें . अलीकिे चांद्रसेनाच्या प्रकृतींत थोिासा बदल झाला आहे हें तुमच्या 
कानावर आलें च असेल. टनदान आम्हाांस तरी असें वाितें, कारण त्याच्या पूवीच्या व आताांच्या अन्तबाह्य वतुनाांत 
टबलकुल मेळ राटहला नाहीं. त्याला आपल्या बापाचा जो टनटदध्यास लागला आहे त्यामुळेंच तो असा 
बावरल्यासारिा झाला असावा. आम्ही पुष्ट्कळ टवचार करून पाटहला, पण बापाच्या विेािेरीज त्याच्या बुटद्धभ्रांशाला 
दुसरें कारण टदसत नाहीं. म्हणून आमचें तुम्हाांला असें साांगणें आहे कीं, चांद्रसेन आटण तुम्ही बरोबर वाढलेले, 
त्याच्या स्वभावाची तुम्हाांला चाांगली अिकळ, यासाठी तुम्ही काांहीं टदवस राजवाड्याांत येऊन राहा, आटण त्याला 
कसल्या तरी नादाला लावनू त्याच्या दुःिाचा टवसर पािा. न जाणों, रात्ांटदवस त्याच्या बरोबर असल्यानें तो जें 
काांहीं बोलेल-चालेल त्यापासून तुम्हाला त्याच्या अस्स्थरतेचें िरें कारण काढून घेताां येईल व तें आम्हाांला 
कळल्यानें कदाटचत् आमच्या हातून त्याचा पटरहार होण्याजोगा असेल. 

 
रािी : हें पाहा, तो पुनः पुन्हा तुमच्या आठवणी काढतो, आटण तुमच्याटवर्षयीं मजजवळ तो पुष्ट्कळ बोलला 

आहे. त्यावरून मला असें वाितें कीं, तुमच्यापरतें टवशरे्ष आवितें दुसरें त्याला काांही नाही. यासाठीं कृपा करून 
आमच्यापाशीं काांही टदवस येऊन राहाल, आटण याची भकलेली प्रक्रटत ताळ्यावर आणल्याचें श्रेय घ्याल तर 
राजकुलाना शोभेल अशा रीतीनें आम्ही तुमचे उपकार फेिूां. 



 
अनुक्रमणिका 

 
जंुग : राणीसाहेब, आम्ही दोघेही आपल्या उभयताांच्या चरणाचे दास आहों. जो हुकूम होईल तो आम्हाांस 

टशरसावांद्य आहे. आईसाहेब, कृपा असें आपण काय म्हणताां? हुकूम असें म्हणा. 
 
भंृग : राणीसाहेब, आम्हाकिून होईल ती सेवा करण्यास आम्ही हात जोिून उभें आहों, दासाांकिून चाकरी 

करून घेण्याची मेहेरबानी व्हावी म्हणजे झालें . 
 
रािी : ही तुमची मधुर वाणी ऐकून मला अत्यांत सांतोर्ष होत आहे. कृपा करा, आटण आटण आताांच्या आताां 

माझ्या चांद्रसेनाची गाांठ घ्या. जा रे कोणी तरी, चांद्रसेन असेल तेथें याांना घेऊन जा. 
 
भंृग : परमेश्वर करो, आटण आमच्या साटन्नध्यामुळें चांद्रसेनाच्या प्रकृतींत उतार पिून ती ताळ्यावर येवो. 
 
रािी : देव करो आटण तुमच्या तोंिाांत सािर पिो. 
 

[जंुग, भंृग आटण काांहीं नोकर टनघून जातात.] 
 

[शालेय प्रवशे कटरतो.] 
 

शालेय : सरकार, प्लवांगाला धािलेले वकील आपलें  काम फते्त करून परत आले आहेत. 
 
राजा : तुम्ही आपणे नेहमीं आनांदाची िबर आणणारे िरे! 
 
शालेय : आहे आपल्या सरकारच्या पायाांच्या कृपेनें! महाराज, मी आपल्याला िात्ीनें साांगतों कीं, नृपसेवा 

ही मी आपल्या प्राणाइतकें  प्यारें कतुव्य समजतों आटण प्रसांगटवशरे्षीं एिादी शक्कल काढण्याांत हें िोकें  टकती वस्ताद 
आहे हें प्रभूांना टवटदत आहेच. असो, सरकारापाशीं येवढेंच साांगावयाचें आहे कीं, गादीच्या या वृद्ध व अनुभवी 
चाकरानें चांद्रसेनाच्या विेेपणाचें इांटगत शोधून काटढलें  आहे. आटण त्याची त्याबद्दल अशी िातरी आहे कीं, तें िरें 
नसल्यास तो ही टपकलेली टमशी उतरून ठेवील. 

 
राजा : बोला, बोला, तें लवकर; आम्ही तें ऐकण्यासाठीं अत्यांत उत्कां टठत झालों आहों. 
 
शालेय : महाराज, प्रथम वटकलाांना आत बोलावनू त्याांचें म्हणणें ऐकून घ्या. मागून मी आपली हकीकत 

साांगेन, म्हणजे दुधाांत सािर िाकल्यासारिें होईल.  
 
राजा : तुम्हीच जाऊन त्याांना आांत घेऊन या. 
 

[शालेय जातो.] 
 

टप्रये, आताां तो काय साांगत होता तें ऐकलें स ना? चांद्रसेनाच्या िुळेपणाचें टनदान शोधून काढलें  आहे, असें 
तो म्हणतो. 
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रािी : मला वाितें, त्याबद्दल त्याला फारसें चातुय ुिचु करावें लागलें  असेल असें नाही. तें अगदीं उघि 

उघि आहे. वटिलाचा मृत्यु आटण आमचा घाईचा टववाह याांिेरीज दुसरें टनदान तें तो काय करणार आहे? 
 

[मेघवाहन आटण पाशक याांना घेऊन शालेय पुनः प्रवशे कटरतो.] 
 

राजा : बरें बरें, तो काय म्हणतो तें आपण लवकरच पाहूां टमत् हो, यशस्वी होऊन लवकर परत आलाांत हे 
फार नामी झालें . मेघवाहना, आमचा प्लवांगाटधपटत काय म्हणाला तें साांग पाहूां. 

 
मेघवाहन : आपल्या मनाांत होतें त्याप्रमाणें सव ुझालें . प्लवांगाटधपतीची आटण आमची भेि झाल्यावर आम्ही 

त्याला कच्ची हकीकत कळटवली. त्याबरोबर आपल्या पुतण्याच्या ििपिीचें िरें स्वरूप त्याच्या लक्षाांत आलें . 
त्याला असें वाित होतें कीं, पोलोमावर स्वारी करण्याकटरताां त्यानें तयारी चालटवली आहे. पण आमच्याकिून िरी 
स्स्थटत समजताांच त्याची लबािी त्याच्या लक्षाांत आली, आटण आपण वयोवृद्ध होऊन आजारीपणामुळें  आांथरुणास 
टिळून गेलो, त्यामुळें  त्यानें असे िेळ चालटवले आहेत असें त्याच्या लक्षाांत आलें . मग त्यानें मकरांदास साांगनू 
पाठटवलें  कीं, बलभद्राशी वाद करण्याचा नाद तुम्ही सोिून द्या; तसें न कराल तर तुमचें कल्याण होणार नाहीं. 
चुलत्याकिून असा िरमरीत टनरोप आल्याबरोबर मकरांदाने आम्हाांवर स्वारी करण्याचा बेत सोटिला, आटण 
बलभद्राटधपतीशीं मी कधींही वैर करणार नाहीं, अशी आपल्या काकापाशीं त्यानें शपथ वाटहली. त्यामुळें  
प्लवांगाटधपतीला फार सांतोर्ष झाला, आटण त्यानें आपल्या पुतण्याला वर्षाची तीन लािाांची नेमणूक करून टदली, 
आटण आमच्याशीं लढाई करण्याकटरताां टशकवनू तयार केलेले लोक घेऊन पोलोमावर चालून जा असें त्यास 
साांटगतलें . व आमच्या मुलिाांतून टतकिे जाण्याचा परवाना टमळण्यासाठीं आपणाकिे ही थैली टदली आहे. (थैली 
देतो.) या थैलीत परवान्याच्या सव ुशती टलटहल्या आहेत, व त्या सव ुआपल्याला फारच अनुकूल आहेत. 

 
राजा : झालें  तें फार चाांगले झालें . आताां फुरसतीअांतीं ही थैली आम्ही वाचून पाहूां, आटण त्याांतील शतींचा 

टवचार करून प्लवांगाटधपतीला उलि थैली पाठवूां. तुम्ही ही कामटगरी फार छानदार रीतीनें बजाटवल्याबद्दल आम्ही 
तुमचे फार आभारी आहों. जा, तुम्ही स्वस्थपणें काांहीं टदवस टवश्राांटत घ्या. आज रात्ीं वाड्याांत जेवायाला यायचें बरें. 
यावें तर मग आताां. 

 
[मेघवाहक आटण पाशक मुजरा करून टनघून जातात.] 

 
शालेय : या कामाचा शवेि चाांगलाच झाला. असो, प्रभो, स्वाटमनी, राजा म्हणजे काय, कतुव्यकमु म्हणजे 

काय, टदवस म्हणजे टदवस, रात् म्हणजे रात्, आटण वेळ म्हणजे वळे, या गोष्टींचें उद्घािन करीत बसणें म्हणजे 
टदवस रात् आटण वळे याांचा दुरुपयोग करणें होय. अल्पतेनें वाणीला स्वारस्य येतें व टवस्तारानें ती कां िाळवाणी होते; 
यासाठीं मला जें साांगावयाचें आहे तें मी थोिक्याांत साांगतों. आपला मुलगा विेा नाहीं का झाला? मी तरी त्याला 
विेा म्हणतों; कारण िऱ्या विेेपणाची व्याख्या करणें म्हणजे वडे्याला विेा म्हणणे याटशवाय दुसरें काय आहे? परांतु 
जाऊां  दे तें. 

 
रािी : असले आढेवढेे नकोत, जें बोलावयाचें असेल तें सरळ बोला.  
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शालेय : बाईसाहेब, मी आढेवढेे कधीच घेत नाहीं. तो विेा आहे हें िरें आहे. हें िरें असावें ही दुःिाची गोष्ट 
होय. आटण दुःिाची गोष्ट ही कीं, तें िरें आहे. अशा तऱ्हेने बोलणें हें चाांगले नाहीं व आपणाांस तें रुचत नाहीं म्हणून 
तें सोिून देतों, पण आपणाांस असें घेऊन चाललें  पाटहजे कीं तो विेा आहे. तो विेा आहे इतकें  माटनलें  म्हणजे बाकी 
राटहलें  काय, कीं अशा कायाला काय कारण झाले असावें, ककवा या भ्रांशाला काय कारण झालें  असावें? या दुष्ट 
पटरणामाला काांहीं तरी कारण असलें च पाटहजे. तात्पय ुकाय की, कायाचें कारण काढायाचें राटहलें  आहे. असो, 
मला एक मुलगी आहे. टतजवर माझी सत्ता चालत आहे तोंपयंत माझीच म्हिली तरी काय हरकत आहे? टतनें 
कन्याधमाला स्मरून माझ्या आजे्ञप्रमाणें हें पत् माझ्यापाशीं टदलें . हें पहा आटण काय तो तकु करा.  

 
“सततहृत्करांिकटनवाटसटन, मदात्मार्वचते, अटद्वतीय  
लावण्यिाणी, स्वगांगने, टदव्य मटल्लके” — 

 
हें टलटहणें काांहीं चाांगलें  नाही, िरोिरीच चाांगले नाही, “लावण्यिाणी” हा समास तर अगदीं बेढब 

टदसतो. जाऊां  हे, ही िीका करण्याची वळे नव्हे. बाकीचें पत् तुमच्याकिून ऐकटवलें  पाटहजे. हें ऐका:— 
 

“तुझ्या टनमुळ आटण टवशुद्ध अांतःकरणात—” 
 
रािी : हें चांद्रसेनाकिून आलें  काय? 
 
शालेय : बाईसाहेब, अांमळ धीर धरा. आहे त्याच्या बाहेर एक अक्षर वाचीत नाहीं:— 

 
“स्वगसु्थ तारे तेजोमय आहेत ककवा नाहींत याची शांका घे, आकाशपांथानें 

भगवान् उष्ट्णदीटधटत भ्रमण कटरतो कीं नाहीं याची शांका घे; साक्षात् सत्यमरू्वत नेहमीं सत्य 
साांगेल कीं नाहीं याची शांका घे, पण तुझ्यावर माझे अढळ पे्रम आहे कीं नाहीं याची शांका 
कधींही घेऊां  नको. टप्रये मटल्लके, पद्यें जुळेनात, म्हणून हा गद्यात्मक लेि टलटहला आहे. 
तुझ्याकिे मन लागनू गेल्यामुळें  ऱ्हस्व-दीघु पहाणें सुचेनासें झालें  आहे. असो, या कुिींत 
प्राण आहे तोंपयंत हा चांद्रसेन तुजवर एकटनष्टेनें पे्रम ठेवील असें अटभवचन देऊन हें पत् 
पुरे कटरतों.” 

 
हे पत् माझ्या मुलीनें माझ्या साांगण्यावरून मजपाशीं आणून टदलें . इतकें च नाहीं, तर वळेोवळेी सांटध साधून 

तो जें जें म्हणून टतजपाशी येऊन बोलला तें सव ुटतनें मला साांटगतलें  आहे. 
 
राजा : अरें, चांद्रसेनाटवर्षयीं टतचें मन कसें काय आहे? 
 
शालेय : माझ्याटवर्षयीं आपला समज कसा आहे? 
 
राजा : आम्हाांला असें वाितें कीं, तुम्ही टवश्वासूक आटण इमानी मनुष्ट्य आहाांत. 
 
शालेय : येवढें महाराजाांच्या नजरेस येवो म्हणजे झालें . चांद्रसेनाचें मन मटल्लकेवर बसलें  आहे हें टतनें 

साांगण्यापूवीच मला कळलें  होतें. तरी टतच्याकिून ती गोष्ट बाहेर पिेपयंत मी काांहीं एक बोललों नाहीं. पण असें 
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समजा की, प्रत्यक्ष टतच्याकिून या उत्कि पे्रमाची गोष्ट मला कळल्यावरही मी घुम्यासारिा स्वस्थ बसलों असतों, 
तर मजबद्दल धनीमाहेब, आपणाांस ककवा राणीसाहेब, आपणाांस काय वािलें  असतें? पण मीं तसें केलें  नाहीं. मला 
ती गोष्ट कळताांच मी एकसारिा उद्योगाला लागलों. माझ्या मुलीला जवळ बोलावनू आणून मी असें साांटगतले कीं, 
मटल्लके, चांद्रसेन हा राजपतु् असल्यानें आपल्या आहाराबाहेर आहे. तूां त्याचा अटभलार्ष धरूां  नको. त्यानें-तुझें लग्न 
कधीही जमायाचें नाहीं. याकटरताां तूां याउप्पर घराांतल्या घराांत असत जा. फारशी त्याच्या दृष्टीस पित जाऊां  नको. 
आटण त्यानें काांहीं चीज पाठवनू टदली तर ती परत धाड्न दे. याप्रमाणें माझ्याकिून सूचना टमळताांच टतनें तात्काळ 
उचलली आटण ती तदनुसार वागुां लागली. इकिे चांद्रसेनाची टनराशा होऊन प्रथम तो उदास झाल्यासारिा झाला; 
मग त्यानें अन्न िाकलें , पुढें त्याला झोंप लागेनाशी झाली. शवेिी त्याच्या अांगीं क्षीणता आली. क्षीणता आल्यावर 
भारदस्तपणा नाहींसा झाला. याप्रमाणें उत्तरोत्तर तो विेेपणाच्या स्स्थतीला येऊन ठेपला. आताां या शोचनीय 
अवस्थेंत त्याला टकती टदवस राहावें लागणार आहे कोण जाणें. आपल्या भरतानेंही कामीजनाांची अशीच स्स्थटत 
वर्वणली आहे: — 

 
अप्राप्तरणतभोगस्य नवस्त्रीरागजन्मनाः। 
िश स्थानाणन कामस्य काममन्तर्नवसपयताः।। 
अणभलाषोऽत्र प्रथमे णद्वतीये लचतनं तथा। 
अनुस्मृणतस्तृतीये च चतुथे गुिकीतयनम् ।। 
उदे्वगाः पत्र्चमे जे्ञयो णवलापाः षष्ठ उच्यते । 
उन्मािाः सप्तमे प्रोक्ता भवेद्वयाणधस्तथाऽष्टमे।। 
नवमे जडता प्रोक्ता िशमे मरिं भवेत् ।। इणत ।। 
 
राजा : (राणीस) तुला हेंच कारण असेलसें वाितें काय? 
 
रािी : तेंच असेल; बहुशा तेंच असेल. 
 
शालेय : तसें नको, अमुक एक गोष्ट अशी आहे असें मी म्हिलें  असताां ती तशी प्रत्ययास आली नाहीं असें 

कधीं झालें  असल्यास तसें मला कळूां  द्या. मला तरी तें समजायाला पाटहजेच आहे. 
 
राजा : आपल्या तर स्मरणाांत नाहीं. 
 
शालेय : तसें नाही झालें  तर हें याच्यापासून (िोक्याला आटण िाांद्याला बोि दािवनू) उतरून देईन. सव ु

गोष्टींची अनुकूलता मात् पाटहजे; मग सत्य सप्तपातालाच्या पलीकिे जरी लपवनू ठेटवलें  असलें  तरी तें हुिकून 
काढीन. 

 
राजा : बरें, आताां याची पुढें वाि काय करावी? 
 
शालेय : तो या सज्जावर कधीं कधीं टकत्येक तासपयंत टफरत असतो हें आपणाांला ठाऊक असेल. 
 
रािी : हो, तो टफरतो िरा. 
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शालेय : अशा रीतीनें एकादे वळेेस तो टफरत असताां मटल्लकेला सहज येथें धािून द्यावें, आटण आपण आि 
राहून त्याचें काय बोलणें-चालणें होते तें पहाव े आटण असें केल्यावर तो टतच्यामुळे विेावनू गेला आहे असें जर 
आपल्या नजरेस नाहीं आलें  तर त्या क्षणी लेिणी ठेवनू नाांगर धरीन. 

 
राजा : बरें, तें करून पाहूां. 
 
रािी : तो पाटहलाांत ना, तो टतकिे टिन्न होऊन कायसेंसें वाचीत येत आहे? 

 
[चंद्रसेन वाचीत प्रवशे कटरतो.] 

 
शालेय : उठा उठा, महाराज, कृपा करून आपण क्षणभर आि व्हा. मी आताांच्या आताच त्याला बोलावनू 

पहातों. येवढें माझें म्हणणें ऐकून घ्यावें. 
 

[राजा-रािी आटण नोकरलोक जातात.] 
 
कसें काय चाललें  आहे महाराज? 
 
चंद्रसेन : परमेश्वराच्या कृपेनें बरेंच आहे. 
 
शालेय : महाराज, आपण मला ओळिलें त का? 
 
चंद्रसेन : हो हो, हें काय सागावें? आपण मासेटवक्ये आहाां. 
 
शालेय : मी नव्हें महाराज. 
 
चंद्रसेन : तर मग तुम्ही प्रामाटणक मनुष्ट्य असताां तर बरें होतें. 
 
शालेय : प्रामाटणक, महाराज? 
 
चंद्रसेन : हो, हो, प्रामाटणक. हें जग इतकें  पाजी झालें  आहे कीं, दहा हजाराांत एक प्रामाटणक मनुष्ट्य 

भेिण्याची मारामार पिूां लागली आहे. 
 
शालेय : िरें आहे आपलें  म्हणणें, महाराज. 
 
चंद्रसेन : मरून सित पिलेल्या कुत्र्याचें सूयुटकरणाांनी चुांबन केलें  म्हणजे त्याांत आळ्या होतात, म्हणून 

हलकि स्त्रीच्या चुांबनानें — काां हो, तुम्हाला एक मुलगी आहे ना? 
 
शालेय : होय, आहे महाराज. 
 



 
अनुक्रमणिका 

चंद्रसेन : तर मग टतला सूयटुकरण दािवूां नका. नाहीं तर पिकन जि व्हावयाचें! तसें होणें चाांगलें  आहे; 
पण, — पहा बोवा आपला टवचार — 

 
शालेय : याचा अथु काय महाराज? (एकीकिे) अजून ती याच्या मनात घोळते आहे. तरी प्रथम त्यानें मला 

ओळटिलें  नाहीं. मला तो मासेटवक्या म्हणाला. हा अगदींच बहकून गेला आहे. यालाच कशाला दोर्ष लावायाला 
पाटहजे? या वयाांत माझी देिील कामज्वरानें अशीच अवस्था झाली होती. आणिी एकदाां त्याच्याशी बोलून पहातों. 
(उघि) महाराज, आपण काय वाचताां आहाां? 

 
चंद्रसेन : शब्द! शब्द! शब्द! 
 
शालेय : महाराज, त्याांत मतलब काय आहे? 
 
चंद्रसेन : कोणाांत? 
 
शालेय : महाराज, मी म्हणतों कीं जो कागद आपण वाचीत आहाां, त्याांत काय मजकूर टलटहला आहे? 
 
चंद्रसेन : चहाड्या, आटण दुसरें काय? ज्या िीकािोर पाजी मनुष्ट्यानें हें टलटहलें  आहे, तो असें म्हणतो की, 

म्हाताऱ्या लोकाांची दाढी पाांढरी होऊन गेलेली असते; त्याांच्या तोंिावर सुरकुत्या पिलेल्या असतात; त्याांच्या 
टपचक्या िोळ्याांतून टपवळा टचकि किक टनघत असतो, व त्याांची मटत भ्रष्ट झाल्यामुळें  घरीं त्याांना कोणी पुसत नाहीं. 
म्हणून ते भारी विवि कटरतात. मला वाितें की, टलटहणारानें थेरड्याांची ही तसबीर बरोबर उठवनू टदली आहे; 
आटण िरें पुसाल तर तसेंच माझेंटह मत आहे. आताां आपल्याटवर्षयी मला असें वाितें कीं, िेकड्यासारिें आपण 
मागे सरूां  शकताां तर माझ्यासारिे तरुण िुर्षीनें बनला असताां. 

 
शालेय : (एकीकिे) हें विे तर िरेंच; पण याांत नाहीं टशस्त आहे, (मोठ्यानें) महाराज, बाहेर हवा 

िायाला चलताां का? 
 
चंद्रसेन : थिग्याांत माती िायाला चलतों. 
 
शालेय : महाराज, असले बोलणें चाांगलें  नाही. असली अभद्र भार्षणें बोलूां  नये. (एकीकिे) एिादे वळेेस हा 

कशी मार्वमक उत्तरें देतो! िूळ लागलें  म्हणून काय झालें? िुळेपणाांतच एकेकदाां अशा कोट्या सुचतात की, 
शहाण्यानें हवी टततकी ििपि केली तरी त्या सुचायाच्या नाहींत. आताां याला येथेंच सोिून जातों, आटण मटल्लकेची 
आटण याची गाांठ पिण्याचा काांहीं उपाय कटरतों. (मोठ्यानें) धनीसाहेब, आपली रजा घेतों. 

 
चंद्रसेन : टजवािेरीज काय पाटहजे तें ध्या. आपण येथून केव्हाां िळाल याचीच वाि पाहतों आहे! 
 
शालेय : असें काय बोलताां, महाराज? आपण टचरकाल सुिी राहावें हेंच देवापाशीं मागणें आहे! 
 
चंद्रसेन : (एकीकिे) कोण थेरड्याची किकि ही! 

 



 
अनुक्रमणिका 

[जंुग आटण भंृग प्रवशे कटरतात.] 
 

शालेय : तुम्ही चांद्रसेनमहाराजाांच्या शोधाांत आहाां ना? ते, ते पहा टतकिे आहेत. 
 
जंुग : आपली फार मेहेरबानी झाली! देव तुमचें भलें  करो! 
 

[शालेय टनघून जातो.] 
 
भंृग : महाराज! 
 
जंुग : सरकार! 
 
चंद्रसेन : टमत् हो तुमचें कसें काय चाललें  आहे! का रे भृांगा, ए जूांगा, कशी काय हालहवाल आहे! 
 
जंुग : गटरबाांचें काय घेऊन बसलाां आहाांत, महाराज? 
 
भंृग : लक्ष्मीची आम्हाांवर फाजील कृपा नाहीं याांतच आम्ही आपणाांस सुिी मानतों. 
 
चंद्रसेन : टतची अगदीच अवकृपा नाहीं याांतही तुम्हाांस आपणाला सुिी मानून घेतलें  पाटहजे! 
 
जंुग : तो, तेंही िरें. 
 
चंद्रसेन : तर मग ज्या अथी लक्ष्मीने तुम्हाांस िोक्यावर घेतलें  नाहीं, व ती तुम्हाांला पायानें एकीकिे 

सारीतही नाहीं, त्या अथी टतनें आपल्या मध्याशीं म्हणजे कमरेशीं तुम्हाांला धटरलें  आहे असें झालें ! यापेक्षाां तुम्हाांला 
तरी आणिी काय पाटहजे! 

 
भंृग : आम्ही टतचे दास आहो! 
 
चंद्रसेन : तुमच्याकिे टतनें मोठी नाजूक कामटगरी सोंपटवली आहे. तेव्हाां तुम्ही टतचे मोठे लािके चाकर 

टदसताां! बरें असो, कसें काय वतुमान आहे? 
 
जंुग : लोक आपापलें  कतुव्य नीि बजावीत असल्यामुळें  सवुत् आबादानी आहे महाराज. 
 
चंद्रसेन : तर मग प्रलयकाल जवळ आला म्हणायचा! लबािा, अशा गप्पा मारूां  नको! मी तुला टवचारतों 

याचें उत्तर दे. राजश्री, आपण नटशबाचें काय घोिें माटरलें  होतें कीं त्याबद्दल त्यानें तुम्हाांला या तुरुां गाांत पाठटवलें ! 
 
भंृग : तुरुां ग, महाराज! 
 
चंद्रसेन : हो हो तुरुां ग; बलभद्र अलीकिे जांगी तुरुां ग झाला आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

 
जंुग : असें असेल तर, महाराज, बलभद्रावरच आपला एवढा किाक्ष कशासाठीं? आपण म्हणताां त्या रीतीनें 

सगळें  जग काां नाहीं तुरुां ग होणार? 
 
चंद्रसेन : हो हो, तें आहेच तसें. या जगाच्या तुरुां गाांत नाहीं तसलीं अांबारें, बळदें, भयुारें, लादण्या, काळ्या 

कोठड्या, अांधारीं तळघरें आहेत. त्याांपैकीं बलभद्र हें वाईिाांतलें  वाईि. 
 
जंुग : आम्हाांला नाहीं तसें वाित, महाराज. 
 
चंद्रसेन : तुम्हाांला तसे नाहीं वाित तर कसलें ही वािताां कामा नये. कारण या जगाांत अमुक एक गोष्ट 

स्वभावटसद्ध वाईि ककवा अमुक चाांगली असा टनबधं कटरताां येत नाहीं. जो भेद टदसतो तो सगळा बुद्धीचा िेळ. 
टनदान मला तरी हा बलभद्र तुरुां गासारिा वािूां लागला आहे. 

 
जंुग : आपल्या महत्त्वाकाांके्षमुळें  तो आपणाांस असा वाितो. हा एवढासा बलभद्र देश आटण आपले 

महत्त्वाकाांक्षी अांतःकरण या दोघाांचें पित नाहीं हें ठीकच आहे. 
 
चंद्रसेन : छे, छे, तें काांहीं नाहीं. मला अलीकिे वाईि स्वप्नें पिूां लागलीं आहेत, तीं न पितीं तर 

उांबराांतल्या टकड्याप्रमाणें उांबराांएवढ्या जागेंत समाधान मानून राटहलों असतों, व सगळ्या िह्माांिाचा आपणाांस 
स्वामी समजलों असतों. 

 
भंृग : हां हां, आताां ठीक जुळलें . आपणाांस वाईि स्वप्नें पितात ना? िरेंच जें मनीं वसें तें स्वप्नीं टदसे. 

मोठेपणाचा टवचार आपल्या मनाांत घोळूां लागल्यापासून आपणाांस हीं स्वप्नें पिूां लागली असतील. पण आपणाांस 
साांगून ठेवतों कीं, मोठेपणाचा हृद्रोग लावनू घेणें म्हणजे स्वप्नाांत पाटहलेल्या गोष्टींच्या मागें लागण्यासारिें होय. 

 
चंद्रसेन : अरे, स्वप्नेंच जर मुळीं झिू, तर त्याांत पाटहलेल्या वस्तुांच्या नादी कोण लागेल? 
 
जंुग : माझें म्हणणें तरी तेंच आहे, आटण म्हणूनच मला असें वाितें कीं, मोठेपणाचा नाद स्वप्नाच्या 

नादापेक्षाांही अटधक टभकार होय.  
 
चंद्रसेन : तर मग तुमच्या न्यायशास्त्राप्रमाणें मोठमोठे राजे, नामाांटकत वीर ही सगळी टभकार मांिळी! अरे, 

पण वाड्याांत चलताां का? हा तांिा येथें तुिेलसें मला वाित नाहीं! 
 
जंुग 
भंृग } आपण टनघालाां कीं, आपल्या पाठीमागें आम्ही आहोंच. 

 
चंद्रसेन : नकोरे बाबाांनो तुम्ही माझ्या पाठीमागें! अलीकिे माझ्या पाठींशी असले नोकर लागलें  आहेत कीं, 

त्याांच्यामुळें  माझी चाांदीच उित आहे. पण गड्या, तुला मतै्ीच्या नात्यानें टवचारतों, तुम्ही येथे कशासाठीं आलाांत? 
 
जंुग : तुम्हाांला भेिायाला महाराज; दुसरें काांहीं कारण नाहीं. 



 
अनुक्रमणिका 

 
चंद्रसेन : या तुमच्या उपकाराची फेि करण्यास मजपाशीं काांहीं नाहीं, इतका मी टभकारी झालों आहें. तरी 

एक गोष्ट मजपाशीं आहे. ती मजपासून माझ्या टजवाांत जीव आहे तोंपयंत कोणीही घेऊां  शकणार नाहीं. तुमच्या 
पे्रमाबद्दल मी तुमचा अत्यांत आभारी आहें. पण तुम्हाांला वास्तटवक पुसतों, तुम्ही जें आलाांत तें अगदीं आपल्या आपण 
आलाांत? तुम्हाला कोणाांकिून काांहीं एक सूचना आली नव्हती? हें पहा, माझ्याशीं अशी लबािी करूां  नका, िरें 
काय असेल तें बोला. 

 
भंृग : आताां आपल्यापढुें काय बोलावें, महाराज? 
 
चंद्रसेन : काां? येवढ्या पांचायतींत काां पिताां? मनास वािेल तें बोला. तुम्ही येथें यावें म्हणून तुम्हाांला टनरोप 

गेला नव्हता बरें? अरे, तुम्ही लपवाल टकती? तुम्ह आपल्याकिून लपटवण्याची िूप ििपि करीत आहाां; पण ती 
लबािी साधते आहे कोठें? तुमची उतरलेली चयाच िऱ्याची साक्ष देत आहे. का, तुम्हाांला आईनें आटण काकानें 
टनघून येण्याबद्दल टनरोप पाठटवला नव्हता? 

 
जंुग : कशासाठी महाराज? 
 
चंद्रसेन : मला टशकटवण्यासाठीं. तें असो, पण तुम्हाांला माझ्या गळ्याची शपथ आहे, मी तुम्हाांला टवचारीत 

आहें त्या प्रश्नाचें सरळ उत्तर द्या. आईनें आटण काकानें टनघून येण्याबद्दल तुम्हाांला सूचना केली होती ककवा नाहीं? 
 
जंुग : (एकीकिे भृांगास) कसें काय उत्तर द्यायचें, बोवा? 
 
चंद्रसेन : (एकीकिे) बरें आहे, बच्चाजींनों; तुम्ही इतके आढेवढेे घेतलेत तरी गबरूने िरा प्रकार तर 

तािलाच! (मोठ्यानें) हें पहा, मजबद्दल जर तुम्हाांला काांही वाित असेल तर अशी आळांिाळां करूां  नका. िरें काय 
तें बाहेर पिू द्या. 

 
भंृग : येण्याबद्दल महाराज, आम्हाांस सूचना आली होती िरी.  
 
चंद्रसेन : मी साांगतों तुम्हाांस कशासाठीं बोलाटवलें  तें. कारण मींच तें हेरलें  म्हणजे तुमचा त्ास चुकला, 

आटण राजा-राणीनें तुम्हाांवर जो भरांवसा िाटकला आहे, त्याला पांिही फुिायला नकोत! काय कारण झालें  असेल 
तें असो, मला अलीकिे कशाांतही आनांद वािेनासा झाला आहे; ज्या त्या गोष्टीचा कां िाळा, कोठें जायला नको, कोठें 
यायला नको; फार काय साांगूां, रम्य असे नद्याांचे प्रवाह आटण पवुताांची टशिरें याांनी शोभणारा हा बलभद्र देश टनजुन 
आटण शुष्ट्क अशा अरण्याप्रमाणें भासत आहे, व देदीप्यमान तारकारत्नाांनीं िटचत असा हा तेजोमय िगोलाध ु
टनस्तेज वाित आहे, व सवु पृर्थ्वीसभोंवती पयिुन करून वनस्पटत आटण प्राणी याांना सांतोर्ष उत्पन्न करणारा हा मांद 
सुगांध वायु रोगजनक व दुगंटध अशा बाप्पसांचसारिा लागत आहे! साराांश, या घिकेस माझ्या स्थूल शरीराची व 
मनाची जी शोचनीय स्स्थटत झाली आहे ती साांगताां पुरवत नाही. आ, हा! मनुष्ट्य ही टकती अमोटलक चीज आहे! म्हण 
आहे—”नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय.” त्याच्या बुद्धीची केवढी प्रौढी! त्याच्या कल्पना कोण अचाि! 
आकृटत काय, चलनवलनाटद व्यापार काय! सगळेच मनोरम आटण आियोत्पादक! बोलणें-चालणें गांधवासारिें! 
ग्राहक शस्क्त साक्षात् ईश्वरासारिी! साराांश, िह्मदेवानें जी अनांत सटृष्ट टनमाण केली टतचा हा सवोत्कृष्ट मासला 
होय! आटण असें आहे तरी, पांचमहाभतूाांच्या एकीकृत या सारतत्त्वाकिे पाहून मला काांहींच आल्हाद होत नाहीं! 
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मनुष्ट्य जातीत स्वभावटनर्वमत भेद दोन, स्त्री आटण पुरुर्ष; पण याांपैकी एकाकिे देिील पाहून माझे समाधान होत 
नाहीं. आताां तुम्ही हांसताां आहाां यावरून हे तुम्हाांला िोिें वाित असल्यास माझा नाइलाज आहे. 

 
जंुग : छे, छे, असला टवचार माझ्या मनाांत मुळीच आला नाहीं. 
 
चंद्रसेन : तर मग मी जेव्हाां म्हणालों कीं, ‘मनुष्ट्याकिे पाहून मला आल्हाद होत नाही,’ त्या वळेेस तूां काां रे 

हांसलास? 
 
जंुग : महाराज, माझ्या मनाांत असा टवचार आला की, जर ‘मनुष्ट्याकिे पाहून आपणाांला आल्हाद होईनासा 

झाला आहे, तर नािककाराांना आपण कसला आश्रय देणार? आम्हाांला ते वािेंत भेिले, व आपल्या पायाांची दोन 
टदवस सेवा करण्यासाठीं ते इकिेच येत आहेत. 

 
चंद्रसेन : अरे, ही कोठली मांिळी? 
 
जंुग : आपण टजला नेहमीं वािाणीत असाां, व दुःिपयुवसायी प्रयोग करण्याांत टजनें चाांगलें  नाांव टमळटवलें  

आहे अशी ही येथलीच मांिळी. 
 
चंद्रसेन : ही मांिळी यांदाां बाहेर कशासाठीं पिली? म्हिलें  म्हणजे लौटकक आटण फायदा हीं दोन्हींही 

त्याांना येथें टमळावी तशीं टमळत होतीं. 
 
जंुग : मला वाितें नािकाांत अलीकिे जी एक नवीन िूम टनघली आहे, त्यामुळें  त्याांना बाहेर जावें लागलें  

असेल. 
 
चंद्रसेन : मी मागें येथें असताां त्याांचा जो लौटकक असे तसाच अजूनही आहे काय? पूवीप्रमाणे त्याांच्या 

िेळाला आताांशा गदी होत असते का? 
 
जंुग : नाहीं; पूवीसारिी तर िटचतच नाहीं. 
 
चंद्रसेन : असें काां बरें झालें? याांना गांज चढला वाितें? 
 
जंुग : छे, तसें काांहीं नाहीं; ताांबेरा चढूां न देण्याटवर्षयी ते आपल्याकिून होईल टततकी ििपि करीत 

असतात. पण अलीकिे सांगीताचे टजकिे टतकिे िूळ माजलें  आहे! बारा-बारा पांधरा-पांधरा वर्षांचीं टदिाऊ पोरें 
रांगभमूीवर येऊन त्याांनी तोंि उघिलें  कीं झाली िाळ्याांला सुरुवात! सूर-बेसूर पाहतो कोण? श्राव्यापेक्षाां दृश्य 
काव्याचेंच विे फार माजलें  आहे! ज्या नािकगृहाांत पहावें त्याांत असल्या चिोर पोराांच्या सांगीताची झांगि झित 
असते. 

 
चंद्रसेन : असल्या मुलाांना सांभाळतो कोण? त्याांचा चटरताथु चालतो कसा? घर सोिून तीं बाहेर पितात 

कशीं? घराांतून त्याांना बाहेर काढतो कोण? एकदा आवाज फुिल्यावर त्याांचे पोि कसें चालणार? दाढी-टमशी 
येऊन चेहऱ्यावरचें मादुव नाहीसें झालें  म्हणजे त्याांना कोण टवचारणार? पोरपणाांतील हूि स्वभावामुळें  त्याांना आताां 
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काांहीं वाित नाही. िायाला चमचमीत अन्न, वापरायला इष्ट्कीचीं जाटकिें, नेसायाला रेशीमकाठीं धोतरें, हाताांत 
एिादें किें, मानेवर पिणारा घेरा, हवें टतकिे भिकण्याची मोकळीक, आटण कायुसाधू, आपमतलबी, लां पि 
झालेल्या हलकि लोकाांची अहोरात् सांगटत!! काां नाहीं पोराांना भरुळ पिणार? दोन टदवस तोंिावर पाणी असतें 
तोंपयंत चावि लोक अज्ञान पोराांना नादीं लाटवतात, आटण आपल्या कामास तीं टनरुपयोगी झाली म्हणजे त्याांना 
फशीं पाितात, ही मोठी शरमेची गोष्ट आहे. अशा रीतीनें विेावलेलीं पुष्ट्कळ पोरें पुढें पिात्ताप कटरताांना मी पाटहलीं 
आहेत. 

 
जंुग : या प्रश्नाला दुसरीही एक टदशा आहे. दोन्ही पक्षाांकिे थोिेंबहुत चाांगलेवाईिपण आहेच आहे. आज 

टकती टदवस या प्रश्नाची वािाघाि चालू आहे. एकदा तर दोघाांचे दोन ति बनून अन्योन्यसांग्रामाची टसद्धता 
झाल्याची वाता होती. 

 
चंद्रसेन : हा प्रकार िरा आहे का? 
 
भंृग : हें काय साांगावें? दुसरीं कामें िाकून शहाणे लोक या कामाकिे आपल्या बुद्धीचा िच ुकरूां  लागले 

आहेत. 
 
चंद्रसेन : पण टबघिणारी पोरें या वादापासून आपलें  काांही टहत करून घेत आहेत काय? 
 

[आांत तुताऱ्याांचा ध्वटन होतो.] 
 

भंृग : हे नािकवाले आले वाितें. 
 
चंद्रसेन : टमत् हो, तुम्ही येथें आलाांत, हें फार चाांगलें  केलें त. त्याबद्दल मी टशरस्त्याप्रमाणें तुमचे आभार 

माटनतों. पण तुम्हाांला येवढें साांगून ठेवतों कीं, आमचे चुलतबाप आटण चुलतआई हीं मात् चुकलीं. 
 
भंृग : कशाांत महाराज? 
 
चंद्रसेन : मी तर तऱ्हेवाईक विेाच, पण वारा टफरला कीं टशिाांची तोंिें कशी टफरतात, हें मला चाांगलें  

कळतें. 
 

[शालेय प्रवशे कटरतो.] 
 

शालेय : गृहस्थ हो, ठीक आहे ना? 
 
चंद्रसेन : भृांगा, ऐकलें स ना? जुांगा, तूां देिील? त्या बुढ्ढ्या बाळाची बाळांतीं अजून सुिलीं नाहींत! 
 
जंुग : सुदैवानें तीं पुनः लपेिून घेण्याचा त्याला काळ आला आहे, मग तो काां कमी करील? कारण वाधुक्य 

म्हणजे बाल्यावस्थाच कीं नाहीं! 
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चंद्रसेन : तुम्ही उगीच ऐकून ठेवा, तो मला नािकवाले आल्याची िबर द्यायला येत आहे हें पहा — 
(शालेयाला उदे्दशून) तुम्ही सकाळी सोमवारी आले म्हणताां काय? हो हो, बरोबर आहे, तेव्हाांच; तेव्हाांच.  

 
शालेय : महाराज, तुम्हाांला एक वतुमान साांगावयाचें आहे. 
 
चंद्रसेन : महाराज, तुम्हाांला एक वतुमान साांगावयाचें आहे. कलावतींत टचत्वणु नािक करीत असे 

तेव्हाां— 
 
शालेय : महाराज, नािकवाले येथें आले आहेत. 
 
चंद्रसेन : अगदी झिू; पक्की लबािी. 
 
शालेय : नाहीं महाराज, आपल्या गळ्याशपथ. 
 
चंद्रसेन : आमच्या गळ्याची तुम्हाांला पवा आहेच, हें आम्हाांला ठाऊक आहे. 
 
शालेय : असली अटद्वतीय नािककार मांिळी आपण कोठें पाटहली नाहीं. आनांदपयुवसायी, शोकपयुवसायी, 

ऐटतहाटसक, सृटष्टटवर्षयक—आनांदपयुवसायी, ऐटतहाटसक, सृटष्टटवर्षयक, शोकपयुवसायी —एटतहाटसक, 
शोकपयुवसायी—आनांद—पयुवसायी—ऐटतहाटसक—सृटष्टटवशयक, अटवभक्त प्रवशे, ककवा अिांि कटवता… साराांश 
नािकाचा पाटहजे तो प्रकार घ्या; त्याांत या मांिळीचें अगदीं हातिण्िें काम; स्वाऱ्या कधीं कोणाला हार जाणार 
नाहींत. काटलदासाच्या वाणींचें सुरस मादुव आटण भवभतूीच्या वाणीचें मधुर काटठण्य याांना एकसारिें वठटवताां येतें. 

 
चंद्रसेन : त्या म्हाताऱ्या कण्वाजवळ केवढी बरें अलौटकक चीज होती? 
 
शालेय : काय ती महाराज? 
 
चंद्रसेन : काां बरें? त्याला एक सुांदर रूपवती कन्या नव्हती का? टजच्यावर त्याचें अत्यांत पे्रम असे. 
 
शालेय : (एकीकिे) अजून याच्या मनाांतून मटल्लकेचा टवचार गेला नाहीं. 
 
चंद्रसेन : काां बुढ्ढेबोवा. मी म्हिलें  तें बरोबर नाही का? 
 
शालेय : मला मुलगी आहे म्हणून मला आपण वृद्ध कण्वाची उपमा टदलीत. आहे मुलगी ती कबलू केलीच 

पाटहजे. 
 
चंद्रसेन : त्याची काय गरज आहे? 
 
शालेय : तर मग महाराज, कशाची आहे? 
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चंद्रसेन : तें काां? असें आहे—“आलें  देवाजीच्या मना तेथें कोणाचें चालेना.” जसें नटशबी असेल तसें घिून 
येतें, त्याांत तुमच्याकिे तरी काय आटण आमच्याकिे तरी काय? टजकिे जात टतकिे हीच दशा. अहो इकिे हे 
कोण? 

 
[चार-पाांच नािकवाले प्रवशे कटरतात.] 

 
तुम्ही आलाांत, फार चाांगलें  केलें त, फार नामी गोष्ट झाली. तुम्ही आलाांत हें पाहून मला फार बरें वाितें. 

टमत् हो, ए गड्या, तुमच्या आमच्या गेल्या मुलाितीपासून तुझ्या ओठावर व हनुविीवर ही मजेदार कोंवळी कोंवळी 
झालर की रे टदसूां लागली! आटण तुम्ही बाईसाहेब, मी तुम्हाांला गेल्या वर्षी भेिलो तेव्हाां तुमच्याांत आटण स्वगांत दोन 
बोिें अांतर होतें, पण आताां एकच राटहल्यासारिें टदसतें. एका वर्षांत बरीच मजल हाटणलीत! वाः वाः वा! बांद 
रुपयाप्रमाणें तुमचा आवाज फुिून बदबदूां तर लागला नाहीं ना? तोही आम्हाांस आवित नाही असें नाहीं. 
समुद्राप्रमाणें जें पाटहजे तें आम्हाांस िपतें, बरें, काांकूां  केल्याटशवाय आम्हाला एक नक्कल म्हणून दािवा; पाहूां दे 
अलीकिे काय सुधारणा केली आहेत तीं. म्हणा, मनाला द्रव येण्यासारिी एिादी फक्कि नक्कल म्हणा. 

 
एक नाटकवाला : कोणती नक्कल, महाराज? 
 
चंद्रसेन : एकदाां ती मीं तुमच्याकिून म्हणीटवली होती, पण रांगभमूीवर ती कधीं आली नाहीं, अथवा आलीच 

असली तर फक्त एक वळे आली असेल. कारण तो िेळ साधारण लोकाांना रुचला नाहीं, हें मला स्मरतें. 
कुणबिाांना सािरभाताची चव काय? परांतु मला, आटण माझ्यापेक्षाांही अशा बाबतींत ज्याांच्या मताला टवशरे्ष वजन 
अशाांना, तो िेळ फार पसांत पिला. त्याांतील प्रवशेपरांपरा, त्याचें चतुर सांटवधानक आटण त्याची सुरेस भार्षा पाहून 
सव ुरटसकाांनीं माना िोलटवल्या. त्या वळेेस एकजण असें म्हणाला कीं, या नािकाांत झणझणीत व चिकदार पद्यें 
नाहींत ककवा निरेदार घिीव शब्दरचना नाहीं हें िरें. तरी सगळी भार्षा प्रौढ आटण गोि असून चोचले नसताां ती 
सुरेि साधली आहे. त्याांतलें  एक भार्षण मला फारच आविलें . द्रोणाचायानें अश्वत्थाम्याच्या मृत्यूची वाता ऐटकली 
त्या सुमारास तें आहे. टवशरे्षेंकरून दृष्टदु्यम्नानें द्रोणाचायाचा टशरच्छेद केला त्या प्रसांगाचें वणुन फारच मनोवधेक 
झालें  आहे. तें तुला आठवत असेल तर म्हणून दािीव पाहूां. मघाांपासून आठवतों आहें, पण त्याचा आरांभ कोठे झाला 
आहे तें ध्यानाांत येत नाहीं. 

 
मेला अश्वत्थामा ऐशी वाता — 

 
छे:, असें नाहीं; ‘अश्वत्थामा’ येथून त्याचा आरांभ झाला आहे. 
 

पि 
 

अश्वत्थामा मेला ऐशी वाता द्रोिाचायाला 
कळोणन आल्यावरचा तुम्हा ंकणथतों प्रकार जो घडला  
तद्हृियानें अथय घेतला णचरंजीव कीं मम मेला, 
आश्चयय गमे णचरंजीणवपि गेलें  कैसें णवलयाला! 
अश्वत्थामा हत्ती मेला ठाउक नव्हतें हे त्याला, 
याच्या योगें पुढें केवढा अनथय पणरसा हो झाला! 

 
।।धृ०।। 
 
 
 
१ 
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मोहें भरली बुिी, मलनचें धैयय सवयही तें खचलें , 
समाणध लावुणन शोध करावा ऐसें तद्हृिया गमलें . 
पणलतमौणल त्या वीरवरानें धनुष्ट्य कलरचें टाणकयलें  
प्रािायामा करुणन समाधी योगज्ञें मग लाणवयला. 
इतुक्यामध्यें दु्रपिनृपाच्या पुत्रें धृष्टदु्यम्नानें 
हृियीं णखळलें  वैर पूर्नवचें आठवूणनया, अवमानें 
द्रोिाचा तो अवनत मस्तक छेणियला णनज शस्त्रानें, 
ऐशापणर तो तै्रलोक्यगुरू ब्राह्मि नाशातें गेला. 

 
 
 
२ 
 
 
 
३ 

 
हां, यापुढचां म्हण पाहूां? 
 
शालेय : वाहवा, वाहवा! महाराज! आपण िटचत हें गांधवाप्रमाणें गायलें . 
 

नाटकवाला : पद 
 

[उद्धवा, शाांतवन कर जा या चालीवर] 
 

ऐकुणनया द्रोिवधवाता, शोकाकुल तत्सुत झाला ।।धु्र०।। 
हा ताता! हा गुरुवया! वत्सलतापारावारा! 
सोडोनी मजला जाशी, मी कणरतों तव अनुकारा! 
जीवन हें व्यथय मज वाटे । व्यथयणच हा सवय पसारा! 
चाल — तातहीन जाता ंसिनीं 

मम िुमुयख पाहुणन जननी 
नभ करील आकातंानंीं 
कैसा मी साहंू त्याला! १ 

हा ताता! एकधन्वीशा! कुरुसैन्याच्या आधारा, 
मजसाठीं वीरवरें त्वा,ं केलें  का ंया अणवचारा? 
सोडुणनयां रिकमातें, का ंशोका णिधला थारा? 
चाल — टाकुनी वृणत्त वीराची 

आिणरली का ंणवप्राची? 
गोष्ट ती शतु्रिंडाची, 
आठवली का ंनच तुजला २ 

अधमें त्या धृष्टदु्यम्नें, पाहुणन तुज मूर्नछत वीरा! 
क्लीबापणर साणधणल संधी, पूवीच्या स्मरुनी वैरा! 
अपमाना पात्र अशाला पणर केलें  का ंणनजशणररा? 
चाल — मरता जणर अश्वत्थामा, 

तणर कणरता योधनकमा 
मृणत गाठंी त्या, या शमा 
वाटणवलें  का ंन णचत्ताला? ३ 
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शालेय : हें गाणें फार लाांबलचक वाितें बोवा! 
 
चंद्रसेन : कचता नाहीं. न्हावी आला म्हणजे तुमच्या या टमशा न् हें सगळे छािून िाकूां  म्हणजे झालें— हां चालूां  

दे. पुढें काय झालें? अश्वत्थाम्याचें समाधान कृपाचायांनी केलें , परांतु घरी अश्वत्थाम्याची वृद्ध आई कृपी होती, 
टतला पटत मेल्याचें कळलें , तेव्हाांचें तें पद म्हण पाहूां? 

 
नाटक० : ‘धनुराकारा वृि माउली पणलतणशरा ती तशी’ 
 
शालेय : वाः जी बहार! वाः जी बहार! ‘धनुराकारा’ ‘पटलतटशरा’ ‘पटलतटशरा’ ‘धनुराकारा!’ वाः एकूण 

कवीची वाणी रसाळ याांत सांशय नाहीं. 
 

नाटकवाला : पि 
 

[राग टपलू-बलसागर तुम्ही वीर० या चालीवर] 
 
धनुराकारा वृि माउली पणलतणशरा ती तशी 
यणष्ट करीं घेऊणन णनघाली याया रिभूणमशीं ।।धु्र०।। 
वाधयक्याच्यामुळें  कष्टली, पाउल नुचले जरी, 
वात्यापे्रणरत जीिय लताशीं लोणटणल शोकें  तरी, 
हपटत हपटत लोळत धृष्टदु्यम्नाच्या शीणबरीं 
आली, मागी आकं्रि णतचा भरे नभोणववरीं. 
पणतघाती तो पाहुणन शापा अश्रुजला घे करीं, 
परी अणतश्रमवशें प्राि णतज सोडी त्या अवसरीं 
अवनत आलधच, जीिय लाकंडापणर पडली भूवरी, 
णतची ही स्स्थती हे अनुतापा धृष्टदु्यम्नाशीं. १ 
 

शालेय : पहा, पहा, महाराज, त्याचें तोंि अगदीं उतरून जाऊन त्याचे िोळे पाण्यानें भरून आले आहेत. 
—बाबा आताां, आता पुरें कर, पुरे कर. 

 
चंद्रसेन : छान म्हिलेंस; थोड्या वळेानें मी बाकीचें तुझ्याकिून म्हणून घेईन — कारभारीबाहेब, जा आटण 

या नािकवाल्याांची नीि व्यवस्था लावा. अहो ऐकलें त ना वृद्धकपी, याांची चाांगली बरदास्त ठेवायची. हे नािकवाले 
म्हणजे काांहीं अांशीं दवांिील्यासािे आहेत. म्हणून कारभारीसाहेब, तुम्ही मेल्यावर तुमच्या थिग्यावरच्या 
टशलालेिाांत तुमच्यासांबांधानें काांहीं विेेवाांकिें टलटहलें  तरी हरकत नाहीं, पण टजवांत असताां याांच्या तोंिून आपला 
दुलौटकक करून घेऊां  नका. 

 
शालेय : महाराज, त्याांच्या योग्यतेप्रमाणें त्याांची व्यवस्था ठेटवतों. 
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चंद्रसेन : प्रत्येक मनुष्ट्याला त्याच्या योग्यतेप्रमाणें वागवायाचें म्हिलें  तर चाबकाच्या तिाख्याांतून कोणी तरी 
सुिेल कीं नाहीं याचा सांशय आहे. आपल्या पदवीप्रमाणें आटण योग्यतेप्रमाणें त्याांची व्यवस्था ठेवा. त्याांची पात्ता 
टजतकी कमी टततकें  तुमचें औदाय ुअटधक टदसणार. त्याांना घेऊन चला. 

 
शालेय : चला मांिळी. 
 
चंद्रसेन : टमत् हो, जा त्याच्यामागनू. उद्याां तुमचा िेळ करवूां. 
 
[पटहल्या नािकवाल्याटशवाय बाकीच्याांसह शालेय जातो.] 
 

हे पहा, गड्या, तुला मातांग राजाचा िून करून दािटवताां येईल काय? 
 

नाटकवाला : होय, महाराज. 
 
चंद्रसेन : तर मग तो आपण उद्याां रात्ीं करवूां. मूळच्या भार्षणाांत मी दहा-बारा ओळी घातल्या तर त्या तुला 

म्हणताां येतील कीं नाहीं? 
 
नाटकवाला : न यायला काय झालें  महाराज? 
 
चंद्रसेन : ठीक आहे. —जा कारभाऱ्याच्या पाठीमागनू; आटण हें पहा, त्याची थट्टाटबट्टा करूां  नका. [पटहला 

नािकवाला जातो. जंुग व भंृग याांस उदे्दशून] टमत् हो, आपण रात्ीं टफरून भेिूां. तुम्ही येथें आलाांत हें फार चाांगलें  
केलें त. 

 
जंुग : आज्ञा घेतों, महाराज. [भृांग व जुांग जातात.] 
 
चंद्रसेन : देव तुमचें कल्याण करो! आताां मी एकिा आहें. अरेरे, काय माझी ही दशा! माझ्या पोिाांतल्या 

पोिाांत जे कि येताहेत त्याांची कल्पना मजिेरीज इतराांस कशी करताां येणार? मी टकती दुष्ट! टकती अधम! श्वानाांत 
आटण माझ्याांत भेद काय! हा अद्भतु चमत्कार नव्हे का? या पोरानें कस्ल्पत कथेंतील पात्ाांच्या भार्षणाला सुरुवात 
केल्याबरोबर आपली मनोवृटत्त अशा रीतीनें पालिून िाकावी कीं अश्र ूम्हिले कीं अश्रू, ग्लाटन म्हिली कीं ग्लाटन, 
गटहवर म्हिला की गकहवर; साराांश, अथान्तराप्रमाणें कपाळ, िोळे, टभवया, नाक, तोंि आटण आवाज हीं याला 
वािेल तशीं टफरावीं!! आटण हें इतकें  कशासाठीं म्हणाल तर त्याांत काांहीं अथु नाहीं! त्या कृपीसाठीं! कृपी याची 
कोण आटण हा टतचें काय लागतो? माझ्याप्रमाणें त्याच्या मनःसांतापाला िरोिर कारणें असतीं तर त्यानें कोण कहर 
करून सोटिला असताां? मला असें वाितें कीं, रिून रिून यानें अश्रूांनीं सव ुरांगभटूम टभजवनू सोिली असती, आटण 
असें भार्षण कटरता कीं तें ऐकून चाांगल्या चाांगल्याांची देिील अांतःकरणें भेदून गेलीं असतीं, मग पाप्याांची कथा 
काय? त्याांची तर भीतीनें पाांचावर धारण बसली असती. अल्लि लोक थक्क होऊन गेले असते आटण अिाण्याांचा 
एकच गोंधळ होऊन गेला असता! फार तर काय, पण िोळ्याांना आटण कानाांना यानें पराकाष्ठेच्या टवस्मयाांत पाटिलें  
असतें. असें असताां मी पटहल्या प्रतीचा टढला, मूिु आटण मठ्ठ मनुष्ट्य, वळे-अवळे न पाहताां व आपल्या कामाकिे दृटष्ट 
न देताां भ्राांटतष्टासारिा स्वस्थ बसलों आहें. साक्षात् माझ्या बापाचें टवत्त आटण टप्रय प्राण याांचा नाश झाला तरी माझा 
गाढवाचा घुमेपणा सुित नाही! हा, नीचा, भेकिा! या अधमाला कोणी पाजी असें म्हणेल काय? याचे हे कान कोणी 
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उपिील, याचें हें िाळकें  कोणी सिकील काय? याच्या कां बरेंत दोन लाथा कोणी मारील काय? याच्या तोंिावर 
कोणी थुांकेल काय? आटण याचा कृतघ्नपना लोकाांपढेु कोणी आणील काय? हे सुजन हो, सदय व्हा, आटण याांपकैी 
एक तरी टशक्षा मला बरीचशी करा; हा हा! ती मी आनांदानें सोशीन. बकऱ्याच्या काळजापेक्षाां देिील माझें काळीज 
भेकि अां? अजागळा, तुला राग तरी येणार कधीं? लोकाांनी तुझ्या अांगाची प्रत्यक्ष चमिी उिटवल्यािेरीज त्याांचा 
सूि घेण्याची बुटद्ध तुला व्हायची नाहीं, नाहीं तर दुसरा एिादा असता तर त्यानें केव्हाच त्या चोराचे तुकिे तुकिे 
करून कुत्र्यापढुें ककवा टगधािापुढें घातले असते! सख्ख्या भावजईशीं जारकमु करणाऱ्या नीचाधमा, भ्रातृघातका, 
चाण्िाळा! तुझा सूि उगटवल्याांवाचून मी राहीन काय? 

 
आ हा हा! काय माझें शहाणपण! काय माझी अक्कल! काय माझे शौय!ु वैऱ्यानें प्रत्यक्ष बापाचा जीव घेतला हें 

ठाऊक असून व त्याचा सूि घेण्याबद्दल आकाश-पाताल अनुमोदन देत असून मी एिाद्या बाजारच्या हलकि 
वशे्येसारिा त्याला टशव्या देत बसलों आहें! आहा रे र्षण्ढा!! 

 
हां, हां, हां, छे; त्याांत काांहीं हांशील नाहीं. पुनः कदाटचत् बिबिायाला लागेन. (िोक्यावरून हात टफरवनू) 

याांतून काांहीं बाहेर पिेल काय? (सुचल्यासारिें करून) हो, मी असें ऐकलें  आहे कीं, ज्याांच्या हातून िून झाला 
असतो असे लोक नािकास गेले असता तेथें त्याांनीं केलेल्या कृत्यासारिे कृत्य पाहण्याांत आलें  तर लागलेच ते 
काळे पितात, आटण आपला अपराध कबूल कटरतात; कारण िुनाला तोंि नसलें  तरी एिादे वळेेस त्याला 
भलत्याच प्रकारानें वाचा फुिते. असें आहे तर मग या नािकवाल्याांकिून माझ्या बापाच्या िुनासारिा िेळ 
काकाच्या पुढें करटवतों, त्याच्या तोंिावर कशी काय टचन्हें टदसतात तीं पाहतों, मधून मधून त्याला चिका लागेल 
असें बोलतों, आटण जर का त्याचें तोंि उतरल्यासारिे टदसलें  तर मग पुढें काय करावयाचें तें माझें मला ठाऊक 
आहे. मीं जें टपशाच्च पाटहलें  आहे तें कदाटजत टवघ्नसांतोर्षी असेल. या टपशाच्चाांना पाटहजे तीं रूपे घेताां येतात हें 
सवुप्रटसद्धच आहे. तेव्हाां ज्याला मी आपल्या बापाचा समांध म्हणून समजत आहें, त्यानेंच माझी टिन्न आटण 
भाबावलेली स्स्थटत पाहून मला छळण्याचा बेत कशावरून केला नसेल? असल्या टपशाच्चाांच्या गप्पाांवर भरांवसा ठेवनू 
काांही उपयोग नाहीं. यापेक्षाां चाांगला पुरावा पाटहजे. राजाचें कमु फोिण्याला िेळच करटवला पाटहजे, त्यािेरीज 
तरणोपाय नाहीं. 

 
❀❀❀ 
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अंक णतसरा 
 

प्रवेश १ ला 
 

 
 

स्थळ : णकल्ल्यातील एक णिवािखाना. 
 

[राजा, रािी, शालेय, मणल्लका, जंुग आटण भंृग हे प्रवशे कटरतात.] 
 
राजा : त्याच्या अांतःकरणाचीं शाांतता नाहींशी करणाऱ्या या भयांकर विेेपणाचा तपास तुम्हाांला काांहीं केल्या 

लावताां येईना का? मी तुम्हाांस असें टवचारतों कीं या िुळाांत काांहीं तर्थ्य आहे, ककवा सगळेच सोंग? तुमच्या प्रयत्नाांचें 
काांहींच चालेना? मोठाच चमत्कार! 

 
जंुग : माझी प्रकृटत टबघिली आहे एवढें तो कबूल करतो, पण त्याचें कारण काय तें टबलकुल साांगत नाहीं. 
 
भंृग : बरें, आपण होऊन तो काांहीं साांगेल म्हणावें तर त्याचें नाांवच नको. कारण आम्ही त्याला विेेवाांकिे 

प्रश्न करून पेंचाांत आणलें  की विेेपणाचें सोंग करून हा टनसिलाच त्यातून. 
 
रािी : बरें, तुमची-त्याची भेि कशी झाली? तो तुमच्याशीं नीि रीतीनें वागला का? 
 
जंुग : वा; फारच गरीबीनें आटण सभ्यपणानें. 
 
भंृग : पण त्याांत पराकाष्ठेचा कृटत्मपणा टदसे. 
 
जंुग : आपण होऊन काांहीं एक प्रश्न करीत नसे; पण आम्हीं जें टवचारू त्याचें उत्तर तेव्हाांच देई. 
 
रािी : त्याला एिाद्या िेळाच्या नादीं लावण्याचा प्रयत्न करून पाटहलाांत का? 
 
जंुग : आईसाहेब, असें झालें—आम्ही जाताां जाताां आम्हाांला वािेवर काांहीं नािकवाले भेिले. ती बातमी 

आम्ही तेथें त्याला साांटगतल्याबरोबर त्याला फार आनांद झाल्यासारिें टदसलें . ते नािकवाले येथेंच आले आहेत, व 
आज रात्ीं त्याच्यासाठीं िेळ करण्याचा त्याांना हुकूम झाला आहे म्हणून ऐकतों. 

 
शालेय : तुम्ही म्हणताां तें बरोबर आहे. आटण सरकार, उभयताांना तो पाहण्यास घेऊन येण्यासाठीं तो माझ्या 

पाठीमागें फार लागला होता. 
 
राजा : त्याांत हो काय? मी मोठ्या आनांदानें येईन. आटण िरेंच पुसाल तर टमत् हो, हें वतुमान ऐकून 

आम्हाांला फार समाधान वाित आहे. आताां माझें तुम्हाांला इतकें च साांगणें आहे कीं, हा त्याचा नाद सुिूां देऊां  नका. 
होईल टततकें  करून त्याचें मन त्याांत गढून जाऊां  द्या. 



 
अनुक्रमणिका 

 
जंुग : सरकार, आमच्याकिून होईल टततकी ििपि कटरतों. 
 

[जंुग आटण भंृग टनघून जातात.] 
 

राजा : टप्रये, तूांही क्षणभर एकीकिे हो. कारण मटल्ललकेची आटण त्याची येथें सहज गाांठ पिलीं असें घिून 
आणण्यासाठीं आम्ही त्याला ताबितोब टनघून येण्याटवर्षयीं साांगनू पाटठवलें  आहे. शालेयाांनी आटण मी असा बेत 
केला आहे की, आम्हाांला तो टदसेल, पण आम्ही त्याला टदसणार नाहीं, अशा टठकाणीं उभे राहून, मटल्लकेची आटण 
त्याची भेि झाल्यावर त्याांचा जो सांवाद होईल, त्यावरून त्याच्या िुळेपणाचें कारण मटल्लकेवर त्याचें पे्रम आहे तेंच 
कीं काय, याचा टनणयु करावयाचा. 

 
रािी : आपली मजी असेल त्याप्रमाणें. बाई मटल्लके, त्याला वािेवर आणण्याला तुझ्याकिून होईल टततकी 

ििपि करण्याांत तूां अांतर करूां  नको. तुझ्या रूपासाठीं तो विेावला असला तर बरें होईल. त्याला पाटहल्याबरोबर 
टभऊन जाऊां  नको; विेेवाांकिे दोन शब्द तो बोलला तर त्यासाठीं रागावूां नको. त्याने ककटचत् लगिपणा केला, तर 
त्याला टझिकारूां  नको. तो आला म्हणजे त्याच्याशीं पे्रमानें वाग. गोि बोल. म्हणेल तें कबूल कर. साराांश, हव्या त्या 
रीतीनें तो ताळ्यावर येईल असें कर. तो चाांगला झाला म्हणजे तुम्हाांला काय कमी आहे? 

 
मणल्लका : आईसाहेब, माझ्या हातून होइलु तेवढें मी करून पाहतें. 
 

[रािी टनघनू जाते.] 
 

शालेय : मटल्लके, तूां येथें टफरत रहा. महाराज, आपण कशाच्या तरी आि उभें राहूां या. मटल्लके, तूां हें पुस्तक 
मधून मधून वाचीत जा, म्हणजे तूां येथें एकिी असल्याबद्दल त्याला सांशय येणार नाहीं. आपण करतों आहों हें काांहीं 
चाांगलें  नाहीं. पण अनुभवावरून असें पक्कें  टसद्ध झालें  आहे कीं, साधूपणाचें व सालसपणाचें चाांगलें  ढोंग केलें , 
म्हणजे अट्टल सोद्याांना देिील जाळ्याांत पकिताां येतें. 

 
राजा : (एकीकिे) बरोबर आहे बाबा; म्हणतोस तें अक्षरशः िरें आहे. याचें हें वाक्य माझ्या अांतःकरणाला 

कसें वज्रासारिें िोंचीत आहे! माझें भार्षण आटण माझें आचरण! “करणी कसाबाची आटण बोलणीं मानभावाची” 
म्हणतात तें का टमर्थ्या आहे!! अहा रे पापात्म्या! तुझ्या बोलण्याांत आटण करण्याांत थोिें तरी साम्य असायाचें होतें! 
बाजारच्या एिाद्या थेरड्या अवदसेनें म्हातारपणा लपटवण्यासाठीं गालाांवरच्या सुरकुत्याांत भरलेला रांग बरा; पण 
आपली राक्षसी कृटत लपटवण्यासाठीं तीवर तूां ज्या लबाड्याांचें पाांघरूण घालतोस त्या अत्यांत कनद्य होत. आताां हें 
अांतदुुःि मी कसे साहूां? 

 
शालेय : महाराज, तो आल्याची चाहूल होत आहे, चला, चला, आपण आि होऊां  या. 
 

[राजा आटण शालेय टनघून जातात. चंद्रसेन प्रवशे कटरतो.] 
 

चंद्रसेन : जगायाचें की मरायाचें येवढाच प्रश्न उरला आहे. कसें? दैवाच्या दारुण दुर्ववलासामुळें  होणाऱ्या 
अनांत यातना मनातल्या मनाांत सोसाव्या हें बरें, ककवा टजवावर उदार होऊन त्याांचा समूळ प्रटतकार करण्यास 



 
अनुक्रमणिका 

उदु्यक्त व्हावें हें बरें? मरणें—टनजणें—हो, दोन्ही सारिींच! याांत काय अटधक आहे? आटण टनजणें म्हणजे 
अांतःकरणाला आटण शटरराला सतत जाचणाऱ्या ज्या अनांत आटध व व्याटध त्याांचा क्षणभर टवसर पािणें. असें होईल 
तर टकती इष्ट गोष्ट होईल! मरणें—टनजणें—टनजणें! पण त्याांत स्वप्न पिलें  तर? हाां, येथें पांचाईत आली िरी. 
कारण या नाशवांत कुिीचा त्याग करून ती महाटनद्रा घेऊां  लागल्यावर काय काय स्वप्नें पितील याचा टनिय करताां 
येत नसल्यामुळें साहस करण्यास धीर होत नाहीं; आटण म्हणूनच आम्ही आपलें  सगळें  आयुष्ट्य दुःिाांत काटढतों; 
नाहीं तर टनदुय कालाचे तीव्र कोरिे कोण ओढून घेतो? जुलुमी लोकाांचे अन्याय ककवा गर्ववष्ट लोकाांचा उद्दामपणा 
कोण साहता? पे्रमभांगामुळे मनात होणाऱ्या अनांत वदेना, न्याय टमळण्यास लागणारा उशीर, अटधकाऱ्याांचें उद्दाम 
आचरण, आटण टबचाऱ्या सहनशील गुणवान् लोकाांना टवचारशून्य अज्ञान लोकाांचे जे लत्ताप्रहार घ्याव ेलागतात, या 
सवांचा धारेच्या वीतभर पात्यानें शवेि कटरताां येता, तर तें कोण सोसता? हा दुवुह प्रपांचभार िोकीवर घेऊन हें 
दुःसह्य आयुष्ट्य कण्हत कण्हत कोण कां टठता? पण उपाय काय? ज्याच्या सरहद्दीवर पाय िाकलेला कोणीटह पाांथ 
परत येऊां  शकत नाहीं, अशा त्या यमलोकाांत एकदा प्रवशे केल्यावर पुढें काय होईल या भीतीनें आमच्या बुद्धीचा 
टनिय ढळतो, आटण आम्ही ज्या व्यथा सोशीत असतों त्याच सोसणें बरें, पण ज्या अदृष्ट व अननुभतू आहेत त्याांत 
उिी घालणें नको असे वािूां लागतें. याप्रमाणें टवचार करण्यानें आम्हा सवांच्या पदरीं भेकिपणा येतो, बुद्धीचा टनिय 
झाल्याबरोबर मनास वािणारा जो उल्हास तो ‘करूां  कीं नको करूां ’ असल्या टवचाराांनी तेव्हाांच गटलत होतो, आटण 
मोठमोठ्या साहसाच्या प्रचांि कल्पनाांचा ओघ मागें टफरून त्या कधींच टसद्धीस न जाताां जेथल्या तेथें लय पावतात. 
—पण हो; अरे, ही रमणीय मटल्लका! —चारुगात्ी, तुझ्या स्तवानें माझ्याही पापाांचें क्षालन होवो! 

 
मणल्लका : महाराज, अलीकिे आपलें  कसें काय चाललें  आहे? 
 
चंद्रसेन : ठीक आहे. 
 
मणल्लका : महाराज, आपण मला काांहीं वस्तु प्रीतीनें नजर केल्या होत्या, त्या मी टकत्येक टदवस परत 

करण्याच्या टवचाराांत होतें. आज त्या आपण परत घ्याव्या अशी टवनांती आहे. 
 
चंद्रसेन : छे:, मीं नाहीं. मी आपणाांला कधीं काांहीं टदलें  नाहीं. 
 
मणल्लका : महाराज, आपण नीि आठवण करून पहाल तर त्या टदल्या होत्या असें आपल्या लक्षाांत येईल. 

आटण त्या देताांना जी मधुर भार्षणे केलींत तीं तर त्याांच्यापेक्षाां अटधक मोलाचीं होतीं. आताां त्याांचा स्वाद गेला आहे. 
यासाठीं त्या परत घ्या. कारण टदलेल्या देणग्या, देणारा टनष्ठुर झाला म्हणजे, उदार प्रकृतींना त्या नकोशा होतात. 
ह्या घ्या. 

 
चंद्रसेन : हाां, हाां, आपण प्रामाटणक आहाां का? 
 
मणल्लका : कसें म्हणताां, महाराज? 
 
चंद्रसेन : आपण रूपवती आहाां का? 
 
मणल्लका : आपलें  म्हणणें तरी काय, महाराज? 
 



 
अनुक्रमणिका 

चंद्रसेन : आपण जर प्रामाटणक आटण रूपवती असाल, तर आपल्या प्रामाटणकपणाचा रूपाशीं काांहीं एक 
सांबांध ठेवूां नका. 

 
मणल्लका : सौंदयाला प्रामाटणकपणापेक्षाां दुसरा कोण भला सोबती टमळणार? 
 
चंद्रसेन : हो, तें िरें, कारण सौंदयाच्या अांगीं असें सामर्थ्यु आहे कीं, तें प्रामाटणकपणाला आपल्यासारिें 

तेव्हाांच टछनाल करून सोिील, पण प्रामाटणकपणाच्यानें सौंदयाला आपल्यासारिें लवकर करवणार नाहीं. 
टकत्येक टदवसपयंत लोकाांना हें मोठें गूढ कोिें वािे. पण अलीकिे त्याची सत्यता सवांच्या प्रत्ययास आली आहे. 
होतें िरें माझें एकदाां तुमच्यावर पे्रम. 

 
मणल्लका : महाराज, आपण असें मला भासटवले िरें. 
 
चंद्रसेन : आपण माझ्यावर भरांवसा ठेवायाचा नव्हता. नवीन सद्गुण जोिल्यानें पटहला दुगुणु समूळ 

नाहींसा झाला असें घित नाहीं. मी आपल्यावर प्रीटत ठेवलीच नाहीं. 
 
मणल्लका : तर मग आपण मला फारच फसटवलें . 
 
चंद्रसेन : आताां आपण एिाद्या मठाांत चालत्या व्हा. पाजी लोकाांचें आईपण आपल्या टशरावर टवनाकरण 

कशासाठीं घेताां? मी सरासरी प्रामाटणक आहें. तरी माझ्याही अांगाांत असे काांहीं दुगुणु आहेत कीं मला पाप्याला 
आईनें जन्म टदला नसता तरी बरें झालें  असतें. मी फार गर्ववष्ठ, िूनशी आटण महव्वाकाांक्षी असा आहें. लोकाांच्या 
िोड्या करण्याच्या कल्पना अहोरात् माझ्या िोक्याांत ‘हूां’ म्हणून एकावर एक येत असतात; त्यामुळें  कोणती आधीं 
करूां  आटण कोणती मागून करूां  असल्या अटनियानें माझी अगदी ते्धा उिून जाते. पृर्थ्वीला टनव्वळ भार असे 
माझ्यासारिे टनरुपयोगी जीव जन्माला येऊन जगाला काय फायदा? आम्ही सगळे पके्क दगलबाज हरामिोर 
आहों; आमच्यापकैी कोणावरही टवश्वास ठेवूां नको. आपली एिाद्या मठाची वाि घर. आपले विील कोठें आहेत? 

 
मणल्लका : घरीं आहेत, महाराज. 
 
चंद्रसेन : तर मग जा आटण त्याांना आताांच्या आताां कोंिून घाल, कारण त्याांच्या शहाणपणाचा प्रताप त्याांना 

आपल्या घराांतल्या घराांत उधळूां  दे; त्याचा प्रभाव बाहेर यायाला नको. यावें तर. 
 
मणल्लका : जगन्नाथ, या राजकबड्याकिे करुणादु्र दृष्टीनें पहा! 
 
चंद्रसेन : तूां जर लग्न करीत असलीस तर तुला एका आशीवादाचें आांदण देतों; तें हें कीं, तूां 

पटरिघिीसारिी पटतव्रता राटहलीस ककवा सफेतीसारिी टनष्ट्कलां क असलीस, तरी तुझ्यावरचा लोकापवाद म्हणनू 
िळणार नाहीं. याकटरताां जोगीण बन आटण एिाद्या मठाांत चालती हो. ऊठ. अथवा लग्न करण्याटवर्षयीं तुझा 
आग्रहच असला तर तें एिाद्या ठोंब्याशीं लाव; कारण तुमच्यामुळें आपल्या तोंिाला काळोिी कशी येते हें शहाण्या 
लोकाांना पक्कें  ठाऊक झालें  आहे. तर मग गोसावीण हो आटण टबलां ब न लावताां एिाद्या मठाांत दिी दे. यावें! यावें! 

 
मणल्लका : जगच्चालका, िह्माांनायका! याांच्यावर कृपा कर आटण याांना ताळ्यावर आण. 



 
अनुक्रमणिका 

 
चंद्रसेन : आपल्या टचतारकामाची आख्याही माझ्या ऐकण्याांत आली आहे. ईश्वरानें आपणाांस एक चेहरा 

टदला असून आपण आपल्याकटरताां दुसरा उत्पन्न कटरताां! जाऊां  दे कीं, त्याची पांचाइतु मला कशाला पाटहजे? मीं 
त्याचा नादच सोिला आहे. त्यानें माझें िोकें  अगदी टफरवनू सोटिलें . हें पहा, याउप्पर आपल्याला लग्नेंच नकोत. 
जे आधींच त्या पाशाांत साांपिून चुकले आहेत त्याांपकैी एक मात् सोिून बाकीचे आहेत तसे राहूां दे. पण 
अटववाटहताांनीं िह्मचयुच आचटरलें  पाटहजे. चल जा, एकदम मठाची वाि धर कशी! 

 
[चंद्रसेन टनघून जातो.] 

 
मणल्लका : (सुस्कारा िाकून) परमेश्वरा, या उदार आत्म्याची काय दुदुशा ही! दृटष्ट राजपुरुर्षाची, वाणी 

पांटिताची, छाती टशपायाची—या सुांदर राष्ट्राचा सगळा जीव आटण सगळी शोभा—व्यवहार आटण आचार यात 
अनुकरण करण्यासाठीं ज्यानें त्यानें आपल्यापढुें ठेटवलेला टकत्ता, व सवाचें टचत्त आकर्षणुारा लोहचुांबक! अरेरे! 
सवसु्वीं गेला, सवसु्वीं गेला! आटण मी? छे.! माझ्या सारिी दुःिी आटण हतभागी स्त्री जन्मास कधींच आली नसेल. 
ज्या मला याचा पे्रमयुक्त भार्षणमधु एकवार सेटवताां आला त्या मला याच्या उदार आटण अटद्वतीय बुद्धीला झालेला 
भ्रांश पहावा लागावा ना? टशव टशव! तिा गेला म्हणजे भाांड्याचा नाद जसा राहत नाहीं, त्याप्रमाणें या विेेपणामुळें  
याच्या बुद्धींतील स्स्थरता नाहींशी होऊन याचें अनुपम रूप व प्ररूढ तारुण्य याांची माती माती झाली! ज्या मीं ते 
टदवस पाटहले त्या मला हे टदवस पहाण्याचें कपाळीं यावें ना! टधक्कार असो जीटवताला! 

 
[राजा आटण शालेय पुनः प्रवशे कटरतात.] 

 
राजा : पे्रम? छे! टतकिे त्याच्या मनाचा कल मुळींच नाही. तसेंच तो जें थोिेंसें बोलला ते विेेंवाांकिें तर 

होतें, पण शुद्ध विेेपणाचें होतें असें नाही. त्याच्या अांतःकरणाला काांहीं तरी िात आहे, व त्याचें पुनः पुन्हाां कचतन 
केल्यानें त्याच्या मनाला उटद्वग्नता उत्पन्न झाली आहे. आटण मला अशी शांका वािते की, टतचीं कारणें आपण बाहेर 
पिूां टदलीं तर पुढें-मागे मोठी भीटत उत्पन्न होण्याचा सांभव आहे. यासाठीं मीं झिटदशीं असें ठरवनू िाटकलें  आहे कीं 
फार टदवस मागें पिलेल्या िांिणीची मागणी करण्यासाठीं त्याला ताबतोब श्वेतद्वीपास पाठवनू द्यावें. असें केल्यानें 
समुद्राची भव्य शोभा त्याच्या दृष्टीस पिेल, व टनरटनराळे देश, व त्याांतील चमत्काटरक चमत्काटरक आटण 
तऱ्हेततऱ्हेचे देिाव ेपाहून त्याच्या अांतःकरणाला पीिणारी व्यथा कदाटचत् दूर होईल, व तसें झाल्यानें त्याची बुटद्ध 
ताळयावर येईल. काां, तुमचें कसें काय म्हणणें आहे? 

 
शालेय : हो, तेंही बरें आहे. पण मला असें वाितें की, त्याच्या व्यथेला सुरुवात होण्यास पाटहलें  कारण 

पे्रमिण्िन झालें  आहे. मटल्लके, यावर तुझें काय म्हणणें आहे? तुझें आटण चांद्रसेनाचे जें बोलणे-चालणें झालें  तें तू 
आम्हाांला साांगायला पाटहजे आहेस असें नाहीं, आम्हीं तें सव ुऐकलें  आहे, महाराज, आपणास वािेल तसें करावें, 
पण आपणाांस पसांत पिलें  तर—मला असें वाितें कीं, येवढा आजच्या रात्ीचा िेळ झाल्यावर राणीसाहेबाांनीं त्याची 
एकान्ती गाांठ घ्यावी, आटण त्याजपासून त्याच्या अस्वस्थतेचे कारण काढून घेण्याची ििपि करून पाहावी. त्याांनीं 
त्याच्याशी बोलताांना कृटत्म भाव अगदीं ठेवूां नये, त्याच्या पोिाांत टशरून त्याचें काय म्हणणें आहे तें काढून घ्यावें. 
आटण आपण आज्ञा द्याल तर त्याचें भार्षण समग्र ऐकून घेताां येईल अशा टठकाणीं मी लपून बसतों. राणी 
साहेबाांकिून त्याच्या अस्वस्थतेचें टनदान नाहींच झालें  तर त्याला श्वेतटद्वपाला पाठवनू द्या, ककवा येथें कोठें तरी 
अिकें त ठेवा. तात्पय,ु ही युस्क्त सफल नाहीं झाली तर आपणाांस वािेल तें करा. 

 



 
अनुक्रमणिका 

राजा : बरें तर, अगोदर तुम्ही म्हणताां तसेंच करून पाहूां. थोराांच्या विेासांबांधानें बेसावध राहून उपयोग 
नाहीं. 

 
[सगळे टनघनू जातात.] 

 
प्रवेश २ रा 

 
स्थळ-टकल्ल्यातील एक वािा. 

 
[चंद्रसेन आटण नाटकवाले प्रवशे कटरतात.] 

 
चंद्रसेन : मीं तुला साांटगतलें  आहे त्याप्रमाणें हुबेहूब तें उठवनू दे. बाकीच्या नािकवाल्याांप्रमाणें हवा तसा 

ओरित सुिूां नको. कारण तसें करणें मला पसांत पितें तर तें तुझ्याकिे न देताां गावच्या दवांिीवाल्याकिे टदलें  
असते. दुसरें हें ध्यानात ठेव कीं, प्रसांगटवशरे्षीं मात् हात हालवायचें; नाहीं तर आपले एकसारिे पट्टट्याचे हात 
करीत बसशील! कारण मनोवृटत्त टकतीही उच्छृांिल झाल्या असल्या तरी बोलण्याांत नेमस्तपणा ठेवला म्हणजे 
भार्षण टचत्तवधेक होतें. पुष्ट्कळदाां ककुश पोरें ‘क्यें’ करून जेव्हाां ओरितात, तेव्हाां माझ्या पायाची आग मस्तकास 
चढते. असल्या मूिुपणानें रस उत्पन्न न होताां भार्षणाच्या कचधड्यान् कचधड्या होतात, व रांगभमूीजवळ बसणाराांच्या 
कानठळ्या बसतात. असल्या गद्वध्याच्या पाठीचें मला चाबकाने टधरिें करून िाकावेंसें वाितें! या राजश्रीनें एकदा 
तोंि उघिलें  कीं, याच्यापुढें कैदाष्ट्णीचेंसुद्धाां तोंि बांद! 

 
नाटकवाला : महाराज, माझ्या हातून असें व्हायाचें नाही हें िात्ीनें साांगतों. 
 
चंद्रसेन : त्ाटिकेचा सूर काढूां नको असें म्हिले म्हणून आपला तोंिाांतल्या तोिाांत मुळमुळ करीत बसशील; 

पण तेंही उपयोगाचें नाहीं. या कामाांत ज्याची त्यानें अक्कल िर्वचली पाटहजे; पढवन टकती येणार आहे? भार्षण आटण 
अटभनय हीं एकमेकाांना जुळून चाललीं पाटहजेत. फाजीलपणा टबलकुल कामाचा नाही. कारण नािक म्हणजे काय 
तर स्वभावाचें यथोटचत अनुकरण; म्हणून त्याांत एिादी वाजवीपेक्षाां फाजील गोष्ट झाली, म्हणजे त्याचा तेव्हाांच बेरांग 
होऊन जातो. साटत्त्वकपणाची मुद्रा टनराळी, टतरस्काराची मुद्रा टनराळी. तात्पय ुकाय कीं, रस आटण समय याांच्या 
अनुसांधानानें अटभनय झाला पाटहजे. याचा अटतक्रम झाला ककवा हा कमी पिला म्हणजें अज्ञ लोकाांना मात् हांसू 
येतें, पण सहृदय पे्रक्षकाांना पराकाष्ठेचा िेद होतो. हजारों अरटसक पे्रक्षकाांनीं िाळी टदली, पण अशाांपकैी एकाने जरी 
नाक मुरिलें , तरी सव ुिेळावर पाणी पिलें  असें तुम्ही माटनलें  पाटहजे. माझ्या पहाण्याांत असे टकत्येक नािकवाले 
आले आहेत कीं, ज्याांची अरटसक व मूिु लोक पराकाष्ठचेी वािाणणी करीत असतात, पण त्याांच्याांत गुण म्हणाल 
तर कािीचा देिील नसतो. बोलणें काय, गाणें काय, पोशाि काय; त्याचें सगळें  बकासुरी काम! असल्या 
नािक्याना कोपरापासून नमस्कार असो! हे बेिे मनुष्ट्यस्वभावाची इतकी िराब बतावणी करतात कीं, त्यामुळें  मला 
कधीं कधीं वाितें कीं, या लोकाांना आमच्या नेहमींच्या िह्मदेवानें घिटवलेलें  नसावें, तर त्याच्याकटरता कोणी तरी 
भािोत्ी िह्मदेव धरून आणला असावा. 

 
नाटकवाला : आम्ही त्या बाबतींत आपल्याकिून पुष्ट्कळ सुधारणा केली आहे, महाराज. 
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चंद्रसेन : नुस्ती सुधारणा काय उपयोगी? तसल्या प्रकारची चुकीन् चुकी काढून िाकली पाटहजे. तुमच्याांत 
जो टवदूर्षकाचें सोंग घेणारा असेल त्यानें जेवढें पुस्तकाांत टलटहलें  असेल तेवढेंच बोलावें. नाहीं तर काांहीं काांहीं असे 
फाजील टवदूर्षक असतात कीं दुसऱ्याांस हांसटवण्यासाठी ते आपले दाांत अगोदर टवचकतात. याांनीं बत्तीशीं काढून 
लोकाांना िो िो करायला लावलें  म्हणजे बाकीच्या पात्ाांचे श्रम फुकि जाऊन श्रोत्याांच्या मनाांवर वाईि पटरणाम 
होतो, व िेळाचा फटजता उिून जातो. यासाठी ग्रांथकाराकिे लक्ष न देताां जे कोणी अद्वातद्वा भार्षण कटरतात, ते 
मोठें वाईि काम कटरतात. असें करण्याांत त्याांना मोठी शिेी वािते, पण त्याांत फार नुकसान आहे. असो, तुम्ही पुढें 
चला आटण सगळी तयारी ठेवा; जा, उठा तर मग. [िेळवाले पिद्यामागे जातात.] 

 
[शालेय, जंुग व भंृग हे प्रवशे कटरतात.] 

 
चंद्रसेन : कसें काय िासगी कारभारी? आज काका येताहेत का नािक पाहायाला? 
 
शालेय : नुसते काकाच का? आईसाहेबसुद्धाां, आटण आताांच्या आताां. 
 
चंद्रसेन : जा तर मग, त्याांना लवकर तयारी करायला साांगा. (शालेय जातो.) बरें, तुम्ही दोघेजण जा 

आटण त्याांना घाई करा. 
 
जंुग 
भंृग } —हो, जातों महाराज. 

 
[जंुग आटण भंृग जातात; व णप्रयाल प्रवशे कटरतो.] 

 
चंद्रसेन : कोण आहे टतकिे? आः हा! टप्रयालराज, आपण का ते? 
 
णप्रयाल : चाकरीसाठीं सेवक तयार आहे, महाराज. 
 
चंद्रसेन : टप्रयाला, तुझा टनःसीम प्रामाटणकपणा पाहून मला असें वाितें कीं, दुटनयेंत असा दुसरा टमत् पैदा 

होणें अशक्य आहे. 
 
णप्रयाल : उदार धनीसाहेब, त्याांत काय आहे! 
 
चंद्रसेन : मी तुझी व्यथ ु स्तुटत कटरतों आहें असें समजूां नको. कारण कसा तरी नीतीनें चटरताथु करून 

आनांदानें राहणाऱ्या तुझ्यासारख्या गरीबाची स्तुटत करून मला काय टमळावयाचें आहे? गरीब लोकाांची स्तुटत करतो 
कोण? ज्या हलकि श्रीमांत लीकाांची स्तुटत केल्यानें पैसा उिळताां येण्याजोगा असेल त्याांच्या पायाांवर कुत्र्यसारिें 
बागिण्याांत ककवा त्याांचे हात चािण्याांत काांहीं फायदा तरी आहे. सािरपेरे लोक अशाांची हाांजी हाांजी करून कधीं 
कधी घरें भरून घेतात. पण तुझ्यासारख्याला टवचारतो कोण? तथाटप माझ्या बुद्धीला बऱ्यावाईिाची टनविाटनवि 
कटरताां येऊां  लागल्यापासून, व भला मनुष्ट्य कोण, लबाि मनुष्ट्य कोण हें मला कळूां  लागल्यापासून, माझें मन 
तुझ्यावर बसलें  आहे कारण तुझी वृटत्त अशी आहे कीं, पाटहजे ती टवपटत्त सोिून टतच्याबद्दल मनाला येवढेंसद्धाां वाईि 
वािूां द्यावयाचें नाहीं, आटण दैवाच्या टवटचत् गतीमुळें चाांगलें  वाईि कसेही प्रसांग आले तरी सदाां आनांदी असावयाचें. 
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तात्पय ु काय कीं, अिचणी आल्याबरोबर हवें तसें भकत न सुिताां जे टवचारानें वागतात, व नीटतपराङ्मुि होत 
नाहीत, ते पुरुर्ष धन्य िरे! लाभालाभाच्या आशनेें ज्याच्या मनोटवकाराांत फरक होत नाहीं असा मनुष्ट्य मला दािीव; 
मी त्याला अहोरात् कां ठाशीं धरीन, इतकें च नाहीं, तर तुझ्याप्रमाणें त्याला हृदयाच्याटह हृदयाांत घालून ठेवीन. असो, 
आमचें पाांटित्य भलतीकिे झुकायाला लागलें  तें आिपून धरून प्रस्तुत टवर्षयाकिे नजर टदली पाटहजे. हें पहा, आज 
राजापुढें एक िेळ होणार आहे. त्याच्या सांटवधानकाचा एक भाग आटण आमच्या वटिलाांच्या मृत्यूचा प्रकार हे फार 
जुळतात. याकटरताां माझें तुला असें साांगणें आहे कीं, त्या प्रवशेाला आरांभ झाला म्हणजे तूां काकाांच्या तोंिाकिे 
एकसारिी िक लाव आटण त्याांच्या मुदे्रवर काय फरक होतो तो पहा. या प्रवशेाांत एक भार्षण आहे तें ऐकल्याबरोबर 
त्याांचें तोंि िर्कन उतरून जाऊन चोरून केलेल्या अपराधाच्या भीतीनें तें काळें  पिलें  नाहीं तर तो समांधटबबांध 
सगळें  झिू व आमच्या कल्पना पटहल्या प्रतीच्या गचाळ असें माटनलें  पाटहजे. तर मग एकीकिून तूां त्याच्याकिे पहात 
रहा व दुसरीकिून मी रहातों; आटण िेळ आिपला म्हणजे आपण दोघे एके टठकाणींबसून त्याच्या चयेटवर्षयीं चचा 
करूां . 

 
णप्रयाल : ठीक आहे, महाराज. िेळ चालला असताां त्याांच्या चेहऱ्यावरील झालेला, फार तर काय, 

तनसिीइतका फरक माझ्या नजरेिालून सुिला तर म्हणाल तें ऐकेन. 
 
चंद्रसेन : िेळासाठीं मांिळी टनघालीसें वाितें. आता आमचें विे आम्हाांला घेतलें  पाटहजे. तूां एिादी सोईची 

जागा धरून बस. 
 

[वाजत-गाजत राजा, रािी, शालेय, मणल्लका, जंुग, भंृग, आटण दुसरे लोक प्रवशे कटरतात.] 
 

राजा : चांद्रसेना, कसें काय आहे? 
 
चंद्रसेन : वारा िाऊन पाणी टपऊन भला भक्कम माजलों आहें. भकू लागल्यास आपलीं गोि गोि वचनें 

आहेतच आहेत. िबतुरें देिील तुम्हाांला अशीं पाळताां येणार नाहींत. 
 
राजा : चांद्रसेना, असलें  काय उत्तर टदलेंस? हे काांहीं आमचे शब्द नव्हत. 
 
चंद्रसेन : आताां ते माझेही पण नाहीत. (शालेयाकिे वळून) काां हो कारभारी समशरेबहादूर, तुम्ही शाळेंत 

असताांना नािकाांत एकदाां नाचलाां होता, नाहीं बरें? 
 
शालेय : होय महाराज, आटण त्याबद्दल लोकाांनीं माझी तारीफ केली. 
 
चंद्रसेन : ज्याकटरताां लोकाांनी आपली येवढी तारीफ केली, असें आपण कोण बनलाां होताां? 
 
शालेय : मी सवुजय झालों होतों. हजारी चौकाांत माझा मोक्ष झाला. वीरशम्यानें माझ्या पोिाांत िांजीर 

िुपसला. 
 
चंद्रसेन : अशा गरीब मेढांराचा जीव घेणारा लाांिगा िरा. िेळवाल्याांची तयारी आहे का? 
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जंुग : होय महाराज. आपल्या हुकुमाची ते वाि पाहाताहेत. 
 
रािी : चांद्रसेना, ये बाळ, मजजवळ बैस. 
 
चंद्रसेन : छे आई, हें इकिे एक मोहक पाांिरूां  आहे! 
 
शालेय : (राजाकिे पाहून) — हें पाटहलें त ना, महाराज? 
 
चंद्रसेन : (मटल्लकेस) बाईसाहेब, आपल्या शजेारीं जागा देताां का? 
 

[मणल्लकेच्या पायाांजवळ बसला राहतो.] 
 

मणल्लका : हें काय महाराज? 
 
चंद्रसेन : टभऊां  नका, मी दुसरें टतसरें काांहीं करीत नाही; आपल्या पायाांवर िोके िेकतों. िेकूां  का नको? 
 
मणल्लका : आपण आज फार आनांदी टदसताां, महाराज. 
 
चंद्रसेन : कोण, मी? 
 
मणल्लका : होय महाराज. 
 
चंद्रसेन : छे:, आपल्या पायाांचा चाकर, आनांदी नसावें तर काय करावें? पहा आमच्या आईसाहेब कशा 

आनांदी टदसताहेत, आटण आमच्या बापाला मरून दोन प्रहरसुद्धाां झाले नाहींत. 
 
मणलका : असे काय भलतेंच बोलताां, महाराज? त्याांना मरून बेदुणी चार मटहने झाले. 
 
चंद्रसेन : हां, हां? इनके टदवस झाले का? अबब! टकती काळ लोिला हा! मग ठीक. आमचा बाप तरी मोठा 

टचकि; दोन मटहने झाले तरी माझे िोकें  तो सोिीत नाहीं. यावरून झालें  काय कीं कोणी मोठा मनुष्ट्य मेला तर 
त्याची आठवण त्याच्या पाठीमागें चार-सहा मटहने राहायाला काांहीं हरकत नाहीं. पण चार मटहन्याांकटरताां देिील 
त्याची समाटध बाांधली पाटहजे; नाहीं तर टगधािाांनी मिकावनू िाकलेल्या सिक्या गाढवासारिा त्याचा मागमूस 
देिील राहायाचा नाहीं. असल्या गाढवाच्या थिग्यावर “मेलास बा मेलास,जगा टवसरलास.” असा लेि असतो!! 

 
[तुताऱ्या वाजतात. देिाव्याला आरांभ होतो. एक राजा आटण एक राणी 

मोठ्या पे्रमानें प्रवशे कटरतात; राजा टतच्या आटण ती त्याच्या गळ्याला टमठी मारते; 
ती त्याच्यापुढें गुिघे िेकून तुझ्यावर माझे स्स्थर पे्रम आहे अशा िुणा कटरते. तो 
टतला वर उचलतो आटण आपलें  िोकें  टतच्या िाांद्यावर ठवतो; ती त्याला एका 
पुष्ट्पशय्येवर िेकटवते, आटण तो टनजला असें पाहून चालती होते. नांतर एक पुरुर्ष 
येतो, त्याचा मुकुि काढून घेऊन तो त्याचें चुांबन घेतो, आटण त्याच्या कानाांत टवर्ष 
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ओतून टनघनू जातो. राणी परत येते, आटण राजा मेला आहे असें पाहून पराकाष्ठचेें 
दुःि झाल्याची टचन्हें दिटवते. दोन-तीन मुक्याांसह टवर्ष घालणारा पुरुर्ष पुनः येतो, 
आटण राणीप्रमाणें दुःि झालें  आहे असें दािटवतो. मुके राजाचें पे्रत घेऊन जातात. 
तो पुरुर्ष मोठमोठ्या नजरा पुढें करून पाटणग्रहण करण्याटवर्षयीं राणीचें मन 
वळटवतो; काांहीं वळेपयंत ती काांकूपणा आटण नािुर्षी दािटवते, पण शवेिीं त्याच्या 
मागणीला रुकार देते. नांतर सव ुटनघून जातात.] 

 
मणल्लका : याचा अथु काय, महाराज? 
 
चंद्रसेन : याचा अथु पाजी अथुसाधूपणा; याचा अथु मुका िोिसाळपणा. 
 
मणल्लका : मला वाितें या मुक्या देिाव्यानें िेळाचें सांटवधानक सूटचत होतें. 
 

[सूत्रधार प्रवशे कटरतो.] 
 

चंद्रसेन : हा हा गोमाजी त्याचा अथु साांगेल. हे नािकवाले बेिे असले उतावीळ असतात कीं, त्याांच्या 
तोिाांत एवढे म्हणून गुह्य राहायाचें नाहीं; आपलें  सगळें  साांगत सुिायाचें. 

 
मणल्लका : ह्या देिाव्याचा हेतु काय तो हा मनुष्ट्य साांगेल काय? 
 
चंद्रसेन : तो हा साांगेल; आणिी पाटहजे तें साांगेल; त्याला दािवाल तें तो साांगेल, ककवा साांगाल तें तो 

दािवील. त्याला दािटवण्याची मात् भीि धरताां कामा नये, म्हणजे साांगायला टतसरा पाय! 
 
मणल्लका : महाराज, आपण हें काय बोलूां  लागलाां? आपल्या बोलण्याांत काांहीं अथु नाहीं. जाऊां  दे की, मी 

आताां आपल्याशीं बोलतच नाहीं. मी आपली िेळाकिे लक्ष देतें.  
 
सूत्र० : आमच्यासाठीं व आमच्या िेळासाठीं हात जोिून िावांदास अशी टवनांती आहे कीं, कृपा करून एक-

दोन अांक करून दािटवणार आहों, त्याांकिे सवांचें अवधान असावें. [टनघनू जातो.] 
 
चंद्रसेन : याला का प्रस्तावना म्हणावी कीं प्रस्तावनेचा प्रत्याहार म्हणावा? 
 
मणल्लका : ही फारच अल्प प्रस्तावना झाली; नाही बरें महाराज? 
 
चंद्रसेन : िरोिरीच बायकाच्या पे्रमासारिी अल्प! 

 
[एक राजा आटण एक रािी प्रवशे कटरतात.] 

 
खे० राजा : अस्ग्निाह्मणाांसमक्ष उपाध्यायानें आमचें हाताांत हात घातल्यास व कामदेवानें आमच्या 

अांतःकरणाांची ऐक्यता करून टदल्यास आज पक्कीं तीस वर्ष ेझाली, येवढ्या काळाांत भगवती वसुांधरेसभोवतीं भगवान् 
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सूयुनारायणाचे तीस वढेे झाले, व परप्रकाटशत शीतचांद्रानें ‘तीस गुटणले बाराां’ दाां आपला क्षयवृद्धीप्रत पावणारा 
आनांददायक व कामीजनाांस त्ासदायक प्रकाश भमूांिलावर पाटिला. पण आमचें पे्रम पटहल्या टदवसासारिें अढळ 
आहे. 

 
खे० रािी : आमच्या पे्रमाची तािातोि होईपयंत आणिी अशींच तीस वर्ष ेलोिोत! परांतु आपली प्रकृटत 

अलीकिे इतकी क्षीण झाली आहे, व आपली पटहली आनांदवृटत्त नाहीशी होऊन आपल्या मुिश्रीवर इतकी ग्लाटन 
आली आहे कीं, मला आताां आपला अगदी भरांवसा नाहीं!! तथाटप प्राणनाथ, मला आपला भरांवसा नाहीं असें जें मी 
म्हणतें व वारांवार शांका घेतें, याांत काांहीं अथु नाही. कारण प्रीतीमुळें  बायका वाजवीपेक्षाां फाजील टभतात, व 
बायकाांच्या पे्रमाला आटण भयाला परमावटध नसल्यामुळें  अमुक बायको फाजील प्रीटत करते ककवा अमुक बायको 
फाजील टभते असें म्हणताां येत नाहीं. आताां माझी आपल्यावर टकती प्रीटत आहे हें माझ्या वागणुकीवरून आपल्या 
अनुभवास आलें च आहे. म्हणून माझी जशी प्रीटत तसें माझें भय. ज्या टठकाणी प्रीटत मोठी. त्या टठकाणीं शांकेला 
येवढेसें कारण झालें  की भीतीला जागा होते. तसेंच ज्या टठकाणीं भीतीला येवढीशी जागा असताां ती थोड्याांत मोठी 
होते, त्याटठकाणीं िरेंच मोठें पे्रम आहे असें समजावें. 

 
खे० राजा : टप्रये, तुला येथें िाकून लवकरच मला जावें लागेल असें वाितें! माझे आताां हातपाय अगदीं 

चालेनासे झाले. असो, ईश्वरकृपेने तूां तरी माझ्या पाठीमागें आनांदी सुिी आटण सद्गुणी रहा म्हणजे झालें ; आटण 
िरोिर तुला साांगून ठेवतो, मी गेल्यावर माझ्यासारख्याच एिाद्या मायाळू मनुष्ट्याशीं तूां आपला टववा— 

 
खे० रािी : प्राणनाथ, कशाला उच्चाटरताां तीं पुढली अक्षरें! असलें  बेइमानाचें काम माझ्या हातून होईल 

काय? ज्याांनीं आपला पटहला नवरा मारला असतो त्याच िवळ्या दुसरा नवरा करतात.! देवा, माझ्या मनाांत असली 
दुष्ट बुटद्ध कधीं आली तर माझें एकदम टनसांतान कर! 

 
चंद्रसेन : याला म्हणतात गुळवले, नाांव गोि आटण सत्त्व किू. 
 
खे० रािी : िरी प्रीटत म्हणजे पटहल्या लग्नाांत; दुसरें लग्न करायचें तें आपलें  पैशासाठी! इश्श रे देवा, आग 

लागेना मेली त्या पैशाला! तो काय मेला िोंबलावर घालून घ्यायचा आहे! प्राणनाथ, आपल्या पाठीमागें ही काया 
दुसऱ्याच्या स्पशानें बािवनू घेऊन आपल्याला अधोगटत आणूां कीं काय?  

 
खे० राजा : तूां बोलते आहेस त्याप्रमाणे तुझें अांतःकरण असेल तर मला आणिी काय पाटहजे? पण, टप्रये, 

वारांवार होतें काय कीं आपण जो टनिय कटरतों तो आपला आपणच मोटितों. स्मरण तरतरीत असतें तोंपयंत मी असें 
करीन व तसें करणार नाहीं असें बुद्धीला वाितें; कोणताही टवचार मनाांत तत्क्षणीं येतो, पण तो हातून तिीस 
जाण्यास मोठी मुष्ट्कील पितें! बोलणें सोपें, करून दािटवणें कठीण आांहे! फळ टहरवें असतें तोंपयंत तें िेिाला 
धरून राहतें; पण टपकून जि झालें  की जटमनीवर पितें. आपल्याला लोकाांचें जें देणें असतें तें आपण तेव्हाांच 
टवसरून जातो. हे .फार स्वाभाटवक आहे! मनोटवकाराांच्या भराांत आपण जो टनिय कटरतों तो ते टवकार नष्ट झाले 
म्हणजे आपण टवसरतों. सुिदुःिाच्या अटतरेकाांत केलेल्या टनियाांचा लय त्याांच्याबरोबरच होतो. जें प्रथम अटतशय 
आनांदाला कारण, तेंच पुढें अटतशय शोकाला कारण होतें. थोड्या टनटमत्तानें दुःिाचें सुि आटण सुिाचें दुःि होतें. 
या जगाांत स्स्थर म्हणून काहीं नाहीं. यासाठी ज्याप्रमाणें अनकूल—प्रटतकूल दैव होत जाईल त्याप्रमाणें मनुष्ट्यमात्ाांचें 
पे्रम टफरणें हें साहटजक आहे. कारण, टवत्ताला पे्रम ओढतें, की पे्रमाला टवत्त ओढतें, याचा टनिय अद्याटप आमच्या 
हातून झाला नाहीं. मोठा मनुष्ट्य पटतत झाला कीं त्याच्या गळ्याांतले ताईतसुद्धाां त्याला सोिून जातात. गरीब मनुष्ट्य 
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पुढें सरसावला की, त्याला शत्ूचे टमत् होतात. आटण आजपयंत तर अशी स्स्थटत आहे की, टजकिे टवत्त टतकिे पे्रम; 
कारण, ज्याला कशाचीच वाण नाही, त्याला टमत्ाांची तरी वाण कोठून असणार? पण आपत्कालीं ज्याला टमत् 
म्हणून जोिायला टनघावें तो शत् ुबनतो. असो. मला वािते मी भलतीकिेच भकलों, पण जसा आरांभ केला तसा 
एकदाां शवेि केला पाटहजे, आपले हेतु आटण आपलें  ललािटलटित याांच्याांत असा टवलक्षण टवरोध आहे की, त्यामुळे 
आपले प्रयत्न नेहमी व्यथ ुजातात. त्याप्रमाणें तुला असें वाित आहे कीं, ‘माझ्या हातून दुसरें लग्न व्हायाचें नाही;’ 
पण माझा अांत झाला की, त्याबरोबर या तुझ्या टनियाचाही अांत होईल. 

 
खे० रािी : एकदाां वैधव्य येऊन पुनः जर माझ्या हातून टववाह झाला तर टकिे पिोत या माझ्या शरीराला! 

हा अपराध माझ्याकिून झाल्यास मला अन्नान्नदशा येवो, व रात्ांटदवस माझे हाल हाल होवोत! करमणूक आटण 
टवश्राांटत याांचे मला सदैव अांतर पिो व माझे हात-पाय वायूनें जेथल्या तेथें जििले जाऊन तुरुां गाांतील अांधाऱ्या 
कोठिींतल्या कैद्याप्रमाणें माझी अवस्था होवो! साराांश, सुिापहारक म्हणून ज्या गोष्टी आहेत त्या माझ्या इष्ट हेतुचा 
टवध्वांस करून मला टनरांतर शोकसागराांत बुिवोत, आटण इहलोकीं व परलोकीं माझा भयांकर छळ होऊन मला 
दुगटुत प्राप्त होवो! 

 
चंद्रसेन : (मटल्लकेकिे पाहून) आटण आताां हें वचन टहनें मोटिले तर— 
 
खे. राजा : शाबास, माझी शाबास! जन्मास आल्यासारिा मी कृतकृत्य झालों! ज्याांस असें स्त्रीरत्न लाभलें  

असेल ते धन्य िरे! टप्रये, थोिा वळे मला एकट्यालाच येथें ठेवनू तूां अमळ एकीकिे हो. मी अगदीं थकून गेलों आहें 
व मला अगदी चैन पिेनासें झालें  आहे. यासाठी हा सगळा त्ासदायक टदवस झोपेंत काढावा अशी माझी इच्छा 
आहे. [टनजतो.] 

 
खे. रािी : परमेश्वरा, या झोपेनें प्राणनाथाांच्या सांतप्त मनाला टवश्राांटत होऊन त्याांच्या कष्टाांचा पटरहार होवो, 

व त्याांची-माझी तािातोि कधीं न होवो. [टनघून जाते.] 
 
चंद्रसेन : आईसाहेब, आपणाांस हा िेळ कसा काय वाितो? 
 
रािी : मला वाितें या राणीनें येवढ्या शपथा घ्यावयाच्या नव्हत्या. 
 
चंद्रसेन : पण त्याचें काय? ती त्या पाळील. 
 
राजा : झालेला प्रकार तूां पाटहलास ना? त्याच्यापासून इजा तर नाहीं ना? 
 
चंद्रसेन : छे, छे, हा सव ुथटे्टचा िेळ; ते आपले थटे्टनें टवर्ष घालताहेत; त्यात इजा कसची? 
 
राजा : या िेळाला काय म्हणतात? 
 
चंद्रसेन : घुशीचा साांपळा! काां, कळलें  कीं नाहीं? अथात् हें आलांकाटरक उत्तर आहे. टवशािपुरास 

झालेल्या िुनावरून ह्या िेळाचें सांटवधानक रटचलें  आहे; मातांग असें त्या राजाचें नाांव. त्याची बायको वसुमती. आताां 
लवकरच सव ुतुमच्या पाहण्याांत येईल. हा मोठा अांतःकरणाला चिका लावणारा िेळ आहे! पण आपणाला काय 
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त्याचें? ज्याांची अांतःकरणें शुद्ध आहेत अशा तुम्हाां-आम्हाांला त्याचा काय सांबांध? जो करील तो भरील, आपण आपले 
मोकळे ते मोकळेच. 

 
[वज्रमना येतो. हा िे. राजाचा पुतण्या.] 

 
वज्रमना : आ हा! हें कृत्य आताांच्या आता उरकून घेण्याला ही टकती िाशी वळे आहे! घातुक टवचाराांनी 

िोक्याांत कसा पेि घेतला आहे, हात कसे फुरफुरले आहेत, वनस्पटत तर बोलायलाच नको! सगळी तयारी पण 
कशी नामी झाली आहे! (कुपी पुढें करून) आ हा! टकती जाज्वल्य टमश्रण हें! अगोदर बचनागासारख्या जबरदस्त 
मुळ्याांचा रस; त्याांत काांचेचा रस आटण सोमलाचें गाळीव सत्त्व! घागरीयेवढ्या दोनशें बेिकाांच्या भट्टीवर तापवनू, 
प्रिर कवच ूआटण साप तळलेल्या तेलाांत तीनदाां, व रेड्याच्या रक्ताांत तीनदाां बुचकळलेली ही कुपी! जीव घेण्याची 
अशी तयारी कधीं कोणीं केली नसेल! आ हाः! चोहोंकिे अगदीं सामसूम झालें  आहे! सगळी सृटष्ट कशी टनटद्रत 
झाल्यासारिी टदसते! झािाचें एक पान देिील हालत नाहीं, ककवा येवढ्या बागेंत कोठें कुट्ट देिील होत नाहीं! 
(थोिा टवचार केल्यासारिें करून) हो! आताां टभतोस काां? राज्य आटण स्त्री धािसािेरीज प्राप्त हेत नसतात! हें 
टवर्षारी टमश्रणा, तुला आताां येवढीच प्राथुना आहे कीं, तुझा आटण या टनटद्रत राजाच्या कणुरांध्राचा सांयोग 
झाल्याबरोबर तूां आपला टवलक्षण प्रताप दािटवण्यास चुकूां  नको. आमच्यासारख्याांना तुझ्याटशवाय आधार नाहीं. 
पहातो आताां या राजाचे प्राण टकती त्वरेनें तूां हरण करतेस तें! 

 
[राजाच्या कानाांत टवर्ष ओटततो] 

 
चंद्रसेन : पाटहलेंत ना काका? राजाचें टवत्त हरण करण्यासाठीं या चोरानें त्याला टवर्ष घातलें . या राजाचें 

नाांव मातांग. याची गोष्ट सवुत् प्रटसद्ध आहे, व पटहल्या प्रतीच्या सागराांतील भारे्षत ती टलटहलेली आहे. आताां उगीच 
मजा पहा. हा पाजी िुनी त्या राजाच्या बायकोला वश करून घेईल. 

 
मणल्लका : महाराज टनघाले वािते. 
 
चंद्रसेन : काय, असल्या लुिपुिींच्या िुनाला टभऊन कीं काय! 
 
रािी : प्राणनाथ, कसें काय आहे? 
 
शालेय : आिपा, िेळ आिपा, एकदम बांद करा. 
 
राजा : कोण आहे रे टतकिे? मशाली आणा! चला येथून, टनघा, उठा! 
 
शालेय : मशाली! मशाली! मशाली! 
 

[चंद्रसेन आटण णप्रयाल याांिेरीज सगळे टनघून जातात.] 
 

चंद्रसेन : टप्रयाला, िाळी दे िाळी! काां, कशी आहे युस्क्त! आणिी पुरावा काय पाटहजे? भरलीं म्हणावें 
आताां आपली शांभर वर्ष!े आले आताां आपले टवपत्तीचे टदवस! कोणी हांसत असतो; कोणी रित असतो; जो हांसतो तो 
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रितो, जो रितो तो हांसतो; चालला आहे जगाचा गािा! कोणी िालीं, कोणी वर! एकाची होळी तर दुसऱ्याची 
टदवाळी!! 

 
णप्रयाल : महाराज, आपलें  काम फते्त झालें . 
 
चंद्रसेन : का रे टप्रयाला, आताां समांधाचा एकेक शब्द लािाच्या मोलाचा आहे कीं नाही? नीि पाटहलास ना 

सगळा प्रकार! 
 
णप्रयाल : हें काय साांगावें, महाराज? 
 
चंद्रसेन : टवर्षाची गोष्ट काढल्याबरोबर कशी — 
 
णप्रयाल : पाटहली राजश्रीची ते्धा कशी उिाली ती! 
 
चंद्रसेन : चल, चल. राजवाड्याांतले तर सगळे कावळे उिून गेले, पण आपल्याला थोिें गाणें ऐकण्याचीं 

इच्छा झाली आहे. येत असलास तर चल त्या नािकवाल्याांच्या घरीं जाऊां . पण हे कोण इकिे! या तुम्ही 
िोकिसाहेब! काां, लागलीच परत टफरलाां? टनरोप घेऊन आलाां आहाांत वाितें! जासूदटगरींत इकिचा टतकिां 
लुबरेपणा करण्याांत तुम्ही भले वस्ताद! 

 
शालेय : महाराज, आईसाहेबाांच्या मनाांत आपली एकान्तीं गाांठ घ्यावयाची आहे. आपल्याला त्याांनीं बदामी 

महालाांत बोलाटवलें  आहे. 
 
चंद्रसेन : जा, तब्येत लागली म्हणजे येतों म्हणून साांगा. 
 
शालेय : महाराज, असें करूां  नका; आईसाहेब वाि पहात बसल्या आहेत. 
 
चंद्रसेन : तुम्ही पुढें तर व्हा, मागून त्याचा टवचार पाहूां. (शालेय जातो.) टप्रयाला, तूांही या थेरड्याच्या 

पाठीमागें जा; आटण तो कोणीकिे जातो आहे आटण काय करतो आहे याची पाळद राि. 
 
णप्रयाल : बरें आहे, महाराज. (णप्रयाल टनघून जातो.) 
 
चंद्रसेन : ही रात्ीची अत्यांत शाांत वळे आहे; मध्यरात्ीचा भर; िोळ्याांत बोि घातलें  तरी टदसायाचें नाहीं 

असा काळोि, जटिणी, िवीस, हिळी, समांध याांचा आपआपल्या कोठाराांतून आटण ढोलींतून बाहेर पिून 
स्मशानात टनभयुपणें सांचार करण्याचा काळ! अशा वळेेस थिगीं कशीं आ करून बसलेलीं असतात, व 
नरकलोकाांतून नाहीं तसल्या साांथी व रोग वर चढत असतात! अशा वळेेस ताज्या रक्ताचा घोि घेऊन इतउत्तर 
मनुष्ट्यमात्ाच्या अांगावर काांिा उभा राहील असें कृत्य माझ्यानें करवले तर टकती नामी होणार आहे! हो, पण प्रथम 
आईकिें गेलें  पाटहजे. अांतःकरणा, असें अधीर होऊां  नको, या दृढ हृदयाला अमानुर्ष आटण राक्षसी टवचाराांचा 
टतळायेवढा सांस्कार न होवो, प्रसांग पिल्यास थोिें टनष्ठरु व्हावें लागलें  तरी हरकत नाहीं, पण मनुष्ट्यपणा सोिताां 
नाहीं कामा. टतच्या काटळजाला कट्यारीप्रमाणें िोंचतील असे शब्द मी बोलेन, पण कट्यारीचा प्रत्यक्ष उपयोग 
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कधींही करणार नाहीं. असें करण्याांत बोलणें एका तऱ्हेचें व मन दुसऱ्या तऱ्हेचें, असें झाल्यानें थोिा दाांटभकपणा 
पदरीं येतो. पण हरकत नाहीं. देवा टतच्या अांतःकरणाला घरे पािणारे असें शब्द जरी मी बोललों तरी टतच्यावर शस्त्र 
धरण्याची दुष्ट बुटद्ध मला देऊां  नको. 

 
[चंद्रसेन जातो] 

 
प्रवेश ३ रा 

 
स्थळ-राजवाड्याांतील िोली. 

 
[राजा, जंुग व भंृग प्रदेश कटरतात.] 

 
राजा : तो मला अगदीं आविेनासा झाला आहे, आटण यापढुें त्याचें िूळ येथल्या येथे वाढू देणें म्हणजे 

आपण होऊन आपल्यावर सांकि आणून घेण्यासारिें आहे. याकटरताां तुम्ही लवकर तयारी करा आटण याला बरोबर 
घेऊन श्वेतद्वीपाला टनघा. मी आताांच्या आताां तुम्हाला थैली तयार करून देतों. याचे हे असले विेेविेे चार येथें 
कामाचे नाहीत. याच्या साटन्नध्यानें पुढें-मागें आमच्या टजवाला आटण राज्याला धोका येण्याचा सांभव आहे, यासाठी 
याला येथून ताबितोब हालटवला पाटहजे. 

 
जंुग : महाराज, आमच्याकिून पाटहजे तेव्हाां टनघण्याची तयारी आहे. आपल्या टजवावर आज कोट्यवटध 

जीव जगत आहेत, त्याांच्या सांरक्षणाची काळजी आपणाांस रात्ांटदवस बाळटगली पाटहजे. व तें कठीण कतुव्यकमु 
हातून तिीस जाण्यासाठीं जो पाटहजे तो उपाय केला पाटहजे. 

 
जंुग : जो जगाांत एकिा सोिबहीर, ज्याच्या पाठीमागें बाइलु बिग्याची ककवा बाळांद्याची किकि नाही, 

अशानें देिील हवी ती करामत करून व पाटहजे तशी बुटद्ध लढवनू आपला त्ास चुकटवला पाटहजे; मग 
आपल्यासारिे, ज्याांच्या कुशलावर लािों जीवाचें कुशल अवलां बनू आहे, अशाांनी तर हरप्रयत्नानें स्वसांरक्षणाचा 
उपाय केला पाटहजे; राजाचा अांत म्हणजे एका व्यक्तीचा अांत नव्हे, तर ज्याप्रमाणें एिादे धरण फुिलें  म्हणजे 
त्याच्या दोन्ही दरिींवरील दगि आटण झािें ढासळून पितात, त्याप्रमाणें राजाला अपाय झाला कीं सगळ्या प्रजेला 
अपाय होतो. एिाद्या उांच पवुताच्या टशिरावर प्रचांि चक्र असतें, आटण तें एकदाां टफरूां  लागलें  म्हणजे 
त्याच्याबरोबर त्याच्या अऱ्याना अिकटवलेल्या हजारों वस्तु सहज टफरतात, पण दुदैवानें तें काां जर एिादे वळेेस 
थबकलें  तर त्या हजारों वस्तू एकमेकाांवर आदळुन त्याचा चुरािा होऊन जातो, त्याप्रमाणें राजजीटवतचक्र एकदाां 
टबघिलें  की त्याबरोबर सगळ्या राष्ट्राचा टबघाि होतो. साराांश काय, की जी गोष्ट राजाच्या दुःिाला कारण होते ती 
सगळ्या प्रजेला दुिाांत बुिटवते.  

 
राजा : तर मग टवलां ब न लाटवताां जाण्याची तयारी करा. या पोराच्या िुळापासून आपणाांस जें भय उत्पन्न 

झालें  आहे, व जें टदवसेंटदवस वणव्यासारिें पसरत चाललेलें  आहे तें जेथल्या तेथें िुांिवनू िाटकलें  पाटहजे.  
 
जंुग व भंृग : महाराज, आम्ही आमच्याकिून होईल टततकी त्वरा करून टनघतो.  
 

[जंुग व भंृग जातात. शालेय प्रवशे कटरतो.] 
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शालेय : महाराज, तो आईसाहेबाांच्या महालाकिे चालला आहे. कटरताां त्याांचें बोलणें काय होतें तें 

ऐकण्यासाठी मी तेथेंच कोठे तरी पिद्याआि उभा राहतों. माझी अशी िात्ी आहे कीं, त्या त्याचें हृद्गत काढून 
घेतील. पण न जाणों, आपण म्हिलें त त्याप्रमाणे टकती झालें  तरी ती त्याची आई आहे, कदाटचत् याच्या मोहानें 
वाईि पटरणाम होण्याचा सांभव आहे. यासाठीं त्याांचें काय चालतें तें माझ्यासारख्या टतऱ्हाइतानें ऐकून ठेवणें अगदी 
जरूर आहे. आपण आताां स्वस्थ असावें; टनजायाला जाण्यापूवी मी आपल्यास येऊन भेिेन, आटण झालेली सव ु
हकीकत कानाांवर घालीन. 

 
राजा : शाबास, कारभारी असावा तर असा. (शालेय जातो. नांतर आपणाांशीं) माझा हा अपराध टकती 

ओांगळ, त्याचा दुगंध स्वगांपयंत जाऊन पोहोचला असेल. जगाांतील सव ु देशाांच्या नीटतशास्त्राांनीं अत्यांत टनद्य 
मानलेला असा सख्ख्या भावाचा मी िून केला ना! प्राथुना करण्यासाठीं मनाला एकाग्र करावें म्हणून मी केवढा वळे 
धिपितों आहें, पण माझ्या हातून कोठली ती होणार? माझ्या दृढतर अपराधामुळें  माझ्या दृढ टनियाचा चुरािा होत 
आहे. जशी दोहींकिून दोन महत्त्वाचीं कामें आलीं म्हणजे कोणचें करूां  आटण कोणचें न करूां  अशा टववांचनेंत 
दोन्हीही राहतात, त्याप्रमाणे माझ्या मनाची टद्वधा स्स्थटत झाली आहे. भ्रातृरुटधरानें हा दुष्ट हात याहीपेक्षाां अटधक 
टभजला म्हणून काय झालें ? दयावांत परमेश्वराच्या कारुण्योदकानें याचें प्रक्षालन करून िाकताां येणार नाहीं काय? 
दयेचा गुण काय, तर अपराध कसाही असो त्याची क्षमा करावयाची. आटण प्राथुनेंत तरी हेंच दुहेरी सामर्थ्य ुआहे कीं 
नाही कीं, आम्ही पटतत होण्यापूवी अमुक टठकाणी दगा आहे अशी इशारत द्यावयाची व पटतत झालों म्हणजे क्षमा 
करावयाची? तर मग आताां मी परमेश्वरावर, हवाला ठेटवतों, म्हणजे माझा अपराध नाहींसा झालाच. अरे पण, मी 
कोणत्या प्रकारची प्राथुना करूां ? मी केलेल्या िुनाची मजा क्षमा करा, अशी? — छे:, ती काांहीं उपयोगी नाहीं, 
कारण मुकुि, ऐश्वय,ु स्त्री वगैरे ज्या वस्तूांसाठीं मी िून केला त्या वस्तू मजपाशीं आहेत! अपराधानें सांपाटदलेल्या 
वस्तूांचा उपभोग ज्यानें िाटकला नाहीं अशाला कोण क्षमा करील? या परृ्थ्वींतील भ्रष्ट न्यायाधीश करतील कदाटचत्. 
कारण येथें वारांवार असें टदसून येतें कीं, अगोदर अन्यायानें द्रव्य सांपादन करावें; आटण मागाहून त्याच द्रव्यापकैी 
अध्यामुध्यानें न्यायाधीशाांचीं तोंिें भरावीं, म्हणजे अपराधाची क्षमा होते. इतकें च नाहीं तर, त्या अन्यायापहृत 
द्रव्याच्या अध्या-अटधकाचा राजरोस उपभोग घेण्याला देिील सापितो. पण असें स्वगी चालेल काय? नाांव 
कशाला? तेथें अशी लबािी चालायाची नाहीं, तेथें कृत्याचें िरें स्वरूप उघािीस येतें आटण िेिरें मारल्यासारिीं 
तोिें िालीं करून आमच्या अपराधाची आम्हाांलाच शाटबती करून द्यावी लागते. तर मग आताां कसें करावें? कोणता 
उपाय राटहला? पिातापानें काय होईल तें करून पाहावें. त्याच्यानें काय होणार नाहीं? पण ज्याला पिातापच होत 
नाहीं त्याच्याबद्दल त्याच्यानें काय होणार? काय माझी शोचनीय अवस्था ही! साक्षात् मृत्यूप्रमाणें कठोर हें हृदय! हा 
चाण्िालकमु करणारा आत्मा! व्यसनपांकाांत रुतलेला व्यसनी जसा अटधकाटधक आांत जातो, त्याप्रमाणें मुक्तीसाठीं 
तिफिणारा हा आत्मा जास्त जास्त पापपाशाांत साांपित आहे. गन्धवुटकन्नर हो, या पापाधमाकिे करुणादु्र दृष्टीनें 
पहाल काय! जानूांनो, स्नायूांनो, अांतःकरणनािींनो, आज तुम्हाांला पोलादासारिा कटठणपणा कोठून आला? वाांका 
िाली वाांका, अटनदुश टशशूच्या अवयवाांतील मादुवासारिें मादुव आपल्या टठकाणीं आणा, त्या जगदीशाला साष्टाांग 
नमस्कार घाला, म्हणजे सवु ठीक होईल! 

 
[एकीकिे होऊन नमस्कार घाटलतो. चंद्रसेन प्रवशे कटरतो.] 

 
चंद्रसेन : हा आताां उिवनू िाकण्याला काांही हरकत नाहीं; तो प्राथुना कटरतो आहे; उिवतोंच तर मग 

आता. —पण मग हा अधम स्वगाला जाणार! — अशानें आमचा सूि आम्हाांला भरून पावला का? दम धरा, तें नीि 
पाटहलें  पाटहजे. या रामोशानें माझ्या बापाचा जीव घेतला; आटण त्यासाठीं मी त्याचा एकुलता एक मुलगा या 
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नीचाला स्वगाला धािणार! िाशी तोि! असें करणें म्हणजे िुनाबद्दल इनाम देणें होय; सूि घेणें नव्हे! या नराधमानें 
अटतकू्ररपणानें आयुष्ट्याच्या ऐन सुिाच्या टदवसाांत माझ्या बापाचा जीव घेतला. पापटनरसनासाठीं त्याच्या हातून 
थोिाबहुत दानधमु देिील होऊां  टदला नाहीं, आज िोक्यावर त्याच्या पापाचा केवढा घिा बसला असेल हें तो 
परमेश्वर जाणे! आपल्या स्स्थतीवरून टवचार कटरताां मला तर असें वाितें कीं, त्याचीं सगळीं पापें जशींच्या तशीं 
असतील, त्याांपैकीं एकाचें देिील त्याच्याकिून क्षालन झालेलें  नाहीं. तर मग प्राथुना करीत असताां याचा वध 
करून याला स्वगाला पाठवूां आटण मुक्त होऊां  देऊां  का? अशानें मी सूि उगटवला असें होईल काय? नाहीं, असें 
कधींही व्हावयाचें नाहीं. चल, शस्त्रा, वरच्यावर रहा व िाली येशील तर साांभाळ; हाता, सर मागें! आटण यापेक्षा 
चाांगला समय शोधून काढ. तो दारू टपऊन धुांद झाला असेल, टनजला असेल, गाांवाांत असेल, ककवा पशुप्रमाणें 
भातृजायेशीं रटतसुि घेण्याांत गढला असेल; द्यतू िेळत असेल, िोट्या आणा वाहत असेल; साराांश, जें कृत्य 
करीत असताां प्राण घेतला तर मुस्क्त टमळण्याची आशा नाहीं अशी वळे पाटहजे. असा साांपिला कीं उिीव, म्हणजे 
मग याला रौरवनरकािेरीज दुसरी गटत कोठली? आई माझी वाि पहाते आहे. असल्या प्राथुनाांनीं आपल्या टवपद्
ग्रस्त आयुष्ट्याची मुदत मात् हा वाढवनू घेतो आहे. 

 
[चंद्रसेन टनघून जातो; राजा उठून पुढें येतो.] 

 
राजा : माझे शब्द मात् वर जात आहेत. टवचार िालच्या िालींच. पण टवचारािेरीज शब्द देवापयंत कधीं 

तरी जातील काय? छे, नाांव नको. 
 

[राजा जातो.] 
 

प्रवेश ४ था 
 

स्थळ —वाड्याांतील दुसरी एक िोली. 
 

[रािी आटण शालेय प्रवशे कटरतात.] 
 
शालेय : तो परस्पर इकिे येईल. हें पहा, त्याच्याकिून सगळें  बेताबतेानें काढून घ्या. त्याला म्हणावें कीं 

तुझे चाळे फार माजले; याउपर ते कोणास पुरे पिणार नाहींत; तुला त्याबद्दल कधीच भोगावें लागते, पण मी म्हणून 
मधें पिून त्या थराला ही गोष्ट जाऊां  टदली नाहीं. मी येथें लपून आहेंच. कृपा करा आटण त्याच्या पोिाांत टशरून सगळें  
काढून घ्या. 

 
[पिद्याांत आई, आई, असा शब्द होतो.] 

 
रािी : माझ्याकिून मी होईल टततके करीन. त्याबद्दल अगदी भीटत बाळगूां नका---व्हा, पिद्याआि व्हा; तो 

आलासें वाितें. [शालेय पिद्याआि होतो.] 
 

[चंद्रसेन प्रदेश करतो.] 
 

चंद्रसेन : कसें काय आहे, आईसाहेब? 
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रािी : चांद्रसेना, तूां आपल्या वटिलाांचा मोठा अपराध केला आहेस. 
 
चंद्रसेन : आई, तूां माझ्या वटिलाांचा मोठा अपराध केला आहेस. 
 
रािी : हें काय रे असले भलभलते बोलतोस? 
 
चंद्रसेन : हें काय ग असले द्वािपणाचे प्रश्न करतेस? 
 
रािी : चांद्रसेना, अलीकिे तूां असा रे काां वागतोस? 
 
चंद्रसेन : आई, माझ्याकिून काय चूक झाली? 
 
रािी : मला तूां टवसरलास का? 
 
चंद्रसेन : छेः, छेः, असें माझ्या हातून कसें होईल? आपण राणी आहाां, आपल्या नवऱ्याच्या भावाची बायको 

आहाां, आटण —परमेश्वराच्या कृपेनें असें नसतें तर बरें होतें —आपण आमच्या मातोश्री आहाां!. 
 
रािी : माझ्याशी तूां नीि नाहीं ना बोलत? बरें तर, तुला नीि बोलावयास लावतील अशाांनाच पाठवनू देतें. 
 
चंद्रसेन : या, या, चाललात कुठें? िाली बसा, अशा भाांबावूां नका. आपले काळीज कसें आहे हें मी 

आपणाांस उघिपणे दािटवणार आहें तेवढे पहा, आटण मग कोठें त्या जा. 
 
रािी : अरे, तूां करणार काय? माझा िून का करणार? धावा हो धावा! धाांवा हो धाांवा! 
 
शालेय : (पिद्यापाठीमागें) काय, धाांवा हो धाांवा! 
 
चंद्रसेन : इकिे कोण िुसबूस करतो आहे? जेथें तेथें या घुशीनें बेजार केलें . (तरवार उपसतो.) मर, 

पोिासाठीं मर. पिद्याांतून वार करतो.) 
 
शालेय : (पिद्याच्या मागें) मेलों रे मेलों. 
 
रािी : अरे मूिा, काय केलेस हें? 
 
चंद्रसेन : िरोिरीच काय केलें  मला माहीत नाहीं! कोण काका होता की काय? [पिदा वर उचलून 

शालेयाला पुढें ओढीत आणतो.] 
 
रािी : अरे, टकती अधीरपणाचें आटण घोर कृत्य केलें स हें! 
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चंद्रसेन : घोर कृत्य! —िरोिरच आईसाहेब, राजाला मारून त्याच्या भावाशी लग्न करण्याइतकें  घोर 
कृत्य! 

 
रािी : राजाला मारून? 
 
चंद्रसेन : होय आईसाहेब, माझे तेच शब्द होते. —(शालेयास उदे्दशून) टभकाऱ्या, उतावळ्या, लुिबुड्या, 

पाजी मनुष्ट्या, हा तुमचा-आमचा शवेिचा रामराम! तूां बरा मनुष्ट्य असशील असें मला वािलें  होतें. भोग आताां 
आपल्या कमाची फळें. फाजील लुबरेपणा करणें चाांगलें  नाहीं, हें आताां तुला पक्कें  समजून आलें  असेल —आई, हात 
कशाला आपितेस? घाबरूां  नको, िालीं बैस आटण तुझ्या अांतःकरणाला बोधपर अशा दोन गोष्टी साांगतों आहें 
टतकिे लक्ष दे. माझी अजून अशी समजूत आहे की, तुझें अांतःकरण काळ्या टठक्कर पार्षाणाप्रमाणें कटठण झालेलें  
नाही व समजुतीची गोष्ट प्राण गेला तरी ऐकून घ्यायाचीच नाही अशा प्रकारचा दुव्यसुनाचा पगिा अजून त्याच्यावर 
बसला नाहीं.  

 
रािी : इतकें  तोंि िाकून तूां मला बोलतो आहेस असें मीं काय केलें  आहे? 
 
चंद्रसेन : मी काय केलें  आहे? लाज नाही वाित असा प्रश्न टवचारायाला? तूां आज एक असली टदविी 

टनघालीस, यामुळें सव ु कुलटस्त्रयाांना िाली माना घालाव्या लागत आहेत! तुझ्या कृत्यामुळें  पाटतव्रत्य हें शुद्ध 
ढोंगासारिें झालें  आहे! तुझ्या गुणाांनी स्त्री-पुरुर्षाांतील टनष्ट्कलां क पे्रमाची रमणीयता नाहींशी होऊन तें मनुष्ट्यजातीला 
व्याधीसारिें झालें  आहे! आटण टववाहकालीं ज्या शपथा वाहावयाच्या, त्या दु्यतकाराांच्या िोट्या पैजाांप्रमाणे झाल्या 
आहेत! काय साांगावें? तुझ्या या कृत्यामुळे लग्नटवटध हा टनःसार झाल्यासारिा होऊन वैवाटहक धमुवाक्ये असांबांद्ध 
प्रलाप झालीं आहेत! हा तुझा राक्षसीपणा पाहून साक्षात् परमेश्वराचा क्षोभ झाला आहे, व त्याच्या टवचारानें या 
पांचमहाभतूात्मक अटिल तै्लोक्याांत प्रलयकालच्यासारिा एकच गोंधळ होऊन गेला आहे! 

 
रािी : सव ुिह्माण्िाांत ज्याचा िांका झाला आहे असें माझ्याकिून झालें  आहे तरी काय? 
 
चंद्रसेन : हें टचत् पहा आटण हें टचत् पहा! दोघाां भावाांच्या या दोन हुबेहूब प्रटतमा. आः हा! कोण तेज हें या 

कपाळावर! भुांग्यासारिे काळे केस! छाती टकती रुां द! टहऱ्यासारिे चमकणारे िोळे! आसन तरी टकती झोंकदार! 
जसा काांहीं गगनचुांटबत शलैटशिरावर प्रत्यक्ष पूणुचांद्रच िेकला आहे! साराांश काय कीं, टवधात्यानें होईल टततकी 
आपली अक्कल िच ुकरून जगाला आपलें  घिनाचातुय ुदिटवण्यासाठीं हा सौंदयुमय रम्य पुतळा टनमाण केला व 
सुदैवानें हा तुला पटत लाभला होता. आताां या इकिे पहा, हा तुझा आताांचा नवरा. थांिीच्या रापेनें िुरिलेल्या 
कणसाप्रमाणें आपल्या सदृढ विील भावाची दशा करून िाकणारा तोच हा! तुला िोळे तरी आहेत काय? अशा या 
मदनाला िाकून या कालकूिाला काां भाळलीस? उत्कि कामवासनेमुळें  म्हणावें तर तेंही बरोबर टदसत नाहीं; 
कारण टवर्षयवासना उच्छृांिल असण्याचें तुझें वय नाहीं. या वयाांत ती टवचाराच्या आधीन असते! पण याला सोिून 
याला टमठी मारलीस, याांत टवचार काय केलास? अक्कल तर तुला िटचत आहे, नाहीं तर तुझे सगळे व्यापार िुांिले 
असते, तर मग ती असून टतला बळकि टवकृटत झाली आहे असें माटनलें  पाटहजे; तुला िूळ लागलें  म्हणावें तर िुळे 
देिील अशी चूक करीत नाहींत, व सांभ्रम टकतीही उद्दाम झाला तरी त्याला बऱ्यावाईिाची टनविाटनवि करून 
भेदाभेद पाहण्याचें थोिें तरी सामर्थ्य ुअसतेंच असतें. कोणत्या िाटकणीच्या झपाट्याांत साांपिून असें कृत्य करण्यास 
तूां टसद्ध झालीस? तुझे िोळे, कान, नाक, तोंि, हात, सगळींच इांटद्रयें नष्ट झाली का? एकच इांटद्रय नष्ट झालें  असतें 
तर तुला अशी भलू पिली नसती. कोण बेशरमपणा हा! कामदेवा, असल्या उतारवयाांत इच्या शरीराांत जर तूां एवढा 
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जबरदस्त पेि घेतलास, तर ज्याांच्या अांगी तारुण्यभर मुसमुसतो आहे अशाांच्या शरीराांत आगिोंब करून त्याांच्या सद्
गुणाची लाही करून तूां िाकीत असशील याांत नवल कोणतें? व तरुणाांना त्याबद्दल दोर्ष तरी काां द्यावा? ज्याअथीं 
सव ुटवचार सोिून थेरिीं माणसें तरण्याबाांिाप्रमाणे हवें तें करण्यास मागेंपुढें पाहीनाशीं झालीं त्याअथीं आजपासून 
मनोटवकार अनावर झाल्यामुळें  जारकमु करण्यास प्रवृत्त होणाऱ्याला दोर्ष म्हणून देताां कामा नये. 

 
रािी : चांद्रसेना, आताां पुरें कर. तुझ्या या भार्षणानें माझे िोळे उघिले, आटण माझें कमु मला टदसूां लागलें . 

बोलूां  नको, माझा जीव अगदीं कासावीस झाला आहे; या माझ्या अपराधाचा िाग कधींही जाणार नाही. कोण कृत्या 
मी! 

 
चंद्रसेन : अपत्य न होताांच पटत मृत झाला तर टदराकिून एक सांतान करून घेण्यास काांहीं हरकत नाही, 

अशी शास्त्राज्ञा आहे, पण तुझ्या टवर्षयवासनेचा काांहीं अलौटकक प्रकार! तुझ्या बरोबरीचा मी तुझा मुलगा टजवांत 
असताां तेरा टदवसाांच्या आत तूां त्या जाराशीं पाि लाटवलास, तेव्हाां तूां साक्षात् राक्षसी नव्हेस का! तुझ्या 
कामवासनेला जसा काांहीं ऊत आला आहे! िातेऱ्यात जशीं िुकरें लोळतात, त्याप्रमाणें त्या अधमाला अांथरुणावर 
घेऊन जा, आटण एकमेकाांना टमठ्या घाला; कविाळा, मुके घ्या, हवा तसा कधगाणा घाला, ऊठ येथून; मला पुनः हें 
तुझें काळें  तोंि दािवूां नको.  

 
रािी : चांद्रसेना, मी घोर अपराधी आहें, पण तुझ्या पाया पितें, आताां पुरें कर; तुझा एकेक शब्द माझ्या 

काटळजाला घरे पािून जात आहे, बाळा, मी तुझी आई ना? माझी येवढीशी देिील दया तुला नाहीं का येत? 
 
चंद्रसेन : हरामिोर, पाजी, रामोशीण! टनदुय, कृतघ्न, चाण्िाळीण! तुझ्या पटहल्या नवऱ्याचे एकटवसाांश 

गुण तरी या नीचाच्या अांगी असावयाचें होते! राजकलांक टदविा! राज्य आटण सत्ता चोरणारा भामिा! माझ्या बापाचा 
रत्निटचत मुकुि काढून घेऊन आपल्या िाळक्यावर घालण्याला या माांगड्याचा हात तरी कसा वाहवला? 

 
रािी : पुरें, पुरें चांद्रसेना! 
 
चंद्रसेन : राजा कसला हा? कचध्याांचा आटण धाांतुट्याांचा राजा! — 
 

[संमध प्रवशे करतो.] 
 

हे आकाशस्थ गांधवु-टकन्नर हो, या अनाथ लें करावर तुमच्या कृपेची छाया असूां द्या! हें सौम्य रूप धरून तूां रे 
बाबा कशासाठीं आलास? 

 
रािी : टशव टशव! याला भ्रम झाला! 
 
चंद्रसेन : वळे जात चालला तसतसा तुझ्या आजे्ञचा मला टवसर पिूां लागला म्हणून माझ्यावर 

रागावण्यासाठींच आलास ना? बोल, बोल; मला असा सांशयाांत ठेवूां नको! 
 
समंध : मी साांटगतले आहे तें टवसरूां  नको अलीकिे तें तुझ्या स्मरणाांतून अगदीं जात चालल्यासारिें 

टदसलें , म्हणून त्याची तुला पुनः आठवण देण्यासाठीं प्रकि झालों. अरे, पण टतकिे पहा, तुझी आई फारच 
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घाबरल्यासारिी टदसते. टतच्या अांतःकरणाची अगदीं कालवाकालव होऊन गेली आहे. यासाठीं टतचें थोिें साांत्वन 
कर. ज्याांना टवचार कमी, त्याना कल्पनेशी फार बाधा होते. चांद्रसेना, टतच्याशी दोन शब्द बोल. 

 
चंद्रसेन : कसें काय आहे, आईसाहेब? 
 
रािी : टशव टशव! बाळा, असें रे काय करूां लागलास? िोळ्यापढेु काांही एक नसता पाटहल्यासारिें करून 

नुसत्या हवशेी काय बोलत सुिलास? िोळे टकती ताठले आहेत! कापतो आहेस टकती! अांगावर असा एकाएकीं 
कािा का आला? बाळा, असा घाबरा आटण उतावीळ होऊां  नको; थोिा शाांत हो, ककटचत् टवचार कर. पहातो आहेस 
तरी काय? 

 
चंद्रसेन : त्याच्याकिे, त्याच्याकिे पहातों. पहा पहा, त्याची मुद्रा टकती टफकि टदसते ती! त्याच्या 

टिन्नतेची कारणें आटण याची आकृटत पाहून पार्षाणालासुद्धाां द्रव येईल. माझ्याकिे पाहूां नको. कारण तुझी 
केटवलवाणी मुद्रा पाटहली म्हणजे माझा दृढ टनिय जेथल्या तेथें नाहींसा होतो. मला जें काम करावयाचें आहे ते 
टभते्पणानें होण्याजोगें नाहीं; त्याला माांगासारिा टनष्ठुरपणा पाटहजे. अश्रु पािायचे नाहींत, रक्त पािायाचें आहे. 

 
रािी : हें कुणाशीं बोलतो आहेस? 
 
चंद्रसेन : त्या टतथें तुला काहीं टदसत नाही? 
 
रािी : काांही नाहीं. जें आहे तें सव ुटदसत आहे; नाहीं तें कोठून टदसेल? 
 
चंद्रसेन : तुला काांही ऐकूां  देिील आलें  नाहीं काय? 
 
रािी : तुझ्या-माझ्या शब्दाांिेरीज दुसरें काांहीं नाहीं. 
 
चंद्रसेन : असें काां म्हणतेस? टतकिे, टतकिे पहा! तो पहा, कसा हळूांहळू चालला आहे, बाबा टजवांत असताां 

जसला पेहराव करीत, तसला पेहराव करून आलेले तुझ्या नाहीं दृष्टीस पित? पहा, पहा, ते आता दाराच्या बाहेर 
पिताहेत! 

 
[समंध जातो.] 

 
रािी : हे सगळे, बाबा, तुझ्या बुद्धीचे िेळ; एकदाां मन भकले म्हणजे नाही नाही त्या गोष्टी िोळ्याला टदसूां 

लागतात! भ्रम, हा सारा भ्रम, बाळा! 
 
चंद्रसेन : भ्रम? तुझ्या माझ्याांत तू काय भेद पाटहलास? तुझ्याप्रमाणें माझी नािी शाांत आहे, व तुझ्याइतकेच 

टतचेही ठोके पित आहेत. मी बोललों तें सारे बरळणें असें समजूां नको. पाटहजें असलें  तर प्रतीतीसाठी मला साांग, 
म्हणजे झालेलें  सगळे बोलणें मी पुनः बोलून दािटवतों, वडे्याच्यानें तसें होईल काय? कधीं नाहीं. आई, तुला माझी 
येवढी प्राथुना आहे कीं, आपले दुष्ट अपराध लपटवण्यासाठीं माझे सारें बोलणें भ्राांटतष्टपणाचें असें समजूां नको. तूां अशी 
लबािी करशील तर आांतून तुझें सव ुअांग कुजून जाईल, आटण त्यामुळें  वरचें कातिें झिायाला लागनू त्याांत टकिे 
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पितील. परमेश्वरापाशी अपराध कबूल कर. झाल्या गोष्टीचा पिात्ताप कर. पुढें असें करूां  नको, व झालेले अपराध 
छपटवण्याच्या भरीस पिून दुप्पि अपराधी होऊां  नको. व मी तुला या ज्या दोन उपदेशाच्या गोष्टी साांटगतल्या 
त्याांबद्दल क्षमा कर. करताां काय? क्षमा ही माटगतलीच पाटहजे. कारण, काळ असा टवपरीत आला आहे की, भल्याांनीं 
लुच्चाांची क्षमा माटगतली पाटहजे. इतकें च नाहीं, तर गरज पिल्यास कां बर बाांधून त्याचे जोिे िोक्यावरटह घ्यायलाटह 
तयार असलें  पाटहजे. 

 
रािी : चांद्रसेना, आताां तू माझें काळीज उकलून त्याचे दोन तुकिे केलेस! 
 
चंद्रसेन : बरें तर मग, त्याांपकैीं वाईि तुकिा असेल तो िाकून दे, आटण चाांगल्याच्या सांगतीनें राहा. येतों 

तर मग. पण आज काकाच्या िोलींत जाऊां  नको. अांगीं िरा सद्गुण नसला तरी तो आहे असें बाहेरून तरी 
दािवावें. असल्या कृटत्मपणानें ज्या चोरट्या वाईि िोिी लागलेल्या असतात त्याांचें जरी काांहींच वािेनासें होतें, 
तरी त्याांत एक चाांगला गुण आहे, तो हा की, बाहेरून सद्गुणाचा आटण सदाचाराचा आव घातल्यानें लोकाांत नाचक्की 
तरी होत नाहीं. आज रात्ीं मन घट्ट कर म्हणजे उद्याांचा टदवस हलका जाईल. उद्याांचा गेला म्हणजे परवाांचा 
त्याच्यापेक्षाां हलका जाईल; कारण अभ्यासानें स्वभाव पालिताां येतो, इतकें च नाहीं, तर एिादे वळेेस वाईि 
िोिसुद्धाां समूळ काढून लावताां येते. येतों तर मग. दे आताां मला टनरोप. (शालेयाकिे बोि दािवनू) या म्हाताऱ्या 
कारभाऱ्यासाठीं मला वाईि वाित आहे, पण काय करूां ? ईश्वराच्या मनाांतच अशी गोष्ट आली, त्याला माझा काय 
इलाज? त्याच्या इच्छेनें यानें आजपयंत मला पुष्ट्कळ त्ास टदला; आज मी त्याचा मोक्ष करावा अशी टतकिूनच 
पे्ररणा झाली. आताां याला कोठे तरी सुस्थळीं नेऊन गाितों, तूां अगदीं टभऊां  नको. याला ठार केल्याबद्दल मी पूणुपणें 
जबाबदार आहे. बरें आहे तर, येतों मी आताां. आज मी टनष्ठुर झालों याचें कारण इतकें च कीं, पुढे आपल्या स्नेहाांत 
टबघाि न यावा. आधीं किू मग गोि, यासारिी मजा नाहीं. हें पहा, पण आणिी एक शब्द साांगतों तेवढा ऐकून घे, 
मग तुला वािेल तसें कर. 

 
रािी : मी काय करूां ? 
 
चंद्रसेन : मीं तुला साांटगतलें  आहे तसें अलबत् करूां  नको. त्या धगिाच्या भलुकावणीला भलूुन आज पुनः 

त्याच्या िोलींत जा. गेलीस म्हणजे अथात् तो तुझ्याशी लािीगोिी लावायाला लागेल. “टजवलगे! प्राणटप्रये!” असें 
म्हणेल; लटिवाळपणानें तुझे गाल कुसकरील; घट्ट मुके घेईल, गळ्याला टमठ्या मारील. असें झालें  म्हणजे आपण 
अगदीं पाघळून जाल आटण त्या कावबेाजानें टवचारल्याबरोबर “चांद्रसेन काांही िरोिर विेा नाहीं, त्यानें िुळेपणाचें 
उगीच सोंग घेतलें  आहे.” असें म्हणून झालेल्या प्रकाराचा ििान् ििा त्याला साांगाल याांत सांशय नाहीं. िरोिर 
असेंच केलें  पाटहजे. कारण आपल्यासारख्या रूपवती, धीर आटण शहाण्या राणीला असल्या बेिकापासून, असल्या 
नामी बोक्यापासून, असल्या पक्कि कावळ्यापासुन येवढी महत्त्वाची गोष्ट लपवनू कशी ठेटवताां येईल! छे छे! असें 
कोणाच्याच हातून होणार नाहीं. सगळी अक्कल आटण सगळा गुह्यपणा एकीकिे गुांिाळून ठेवनू दुसऱ्याला अपशकुन 
करण्यासाठीं आपलें  नाक कापून घेण्याची चाांगलीशी तोि काढ. असें केल्याटशवाय िऱ्या शहाणपणाचा उजेि 
पिेल कसा?  

 
रािी : चांद्रसेना, असे तीक्ष्ण शब्दप्रहार माझ्यावर करूां  नको. माझा प्राण गेला तरी बेहेत्तर आहे. तुझ्या 

बोलण्याांतील एक अक्षरसुद्धाां मी बाहेर फोिणार नाहीं बरें? 
 
चंद्रसेन : आमची श्वेतद्वीपाला उचलबाांगिी व्हायाची आहे, हें तुला समजलेंच असेल. 
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रािी : हो हो, मी तें अगदीच टवसरलें , हो, तुला टतकिे धािावयाचें ठरलें  आहे िरें. 
 
चंद्रसेन : श्वेतद्वीपाच्या राजाला थैली टलहून तयार आहे. माझ्याबरोबर माझे लहानपणचे सोबती जुांग व भृांग 

याांना देण्याचा बेत झाला आहे. दाांत न पािलेल्या सापाइतका याांच्यावर माझा भरांवसा आहे. माझा उपाय नाहीं? या 
लुच्चाांची लबािी पाहून मला तशी लबािी टशकली पाटहजे. होऊां च द्या तर मग आताां. ज्याची टवद्या त्याला फळली 
आटण ज्याच्या तांगड्या त्याच्या गळ्याांत येऊन फजीता उिाला म्हणजे मोठी मौज होते. आताां हट्टालाच काम पेिलें  
आहे. काांही कचता नाहीं; त्याच्यापेक्षाां वीतभर माझा बार िोल घेतों, आटण टठकऱ्या टठकऱ्या उिवनू देतों. एका 
दगिानें दोन कावळे पािताां येणें याांत तरी कसब आहे. (शालेयाला उदे्दशून) या थेरड्याच्या मनाांत माझी गठिी 
वळवायाची होती. आताां याचें हें गाठोिें शजेारच्या िोलींत नेऊन पुरतों. बरें आहे तर आईसाहेब, घेतों आताां आपला 
टनरोप. टजवांत असताां या मसलतगाराची कोण विवि चालत असे. पण आज यानें टकती शाांत, केवढी गांभीर वृटत्त 
धारण केली आहे! चला महाराज, आपली एकदाां शवेिची चाकरी बजाटवली पाटहजे. येतों आईसाहेब, येतों. ऐन 
रांगाांत असलाांत तरी या अनाथ पोराला अगदींच टवसरून जाऊां  नका. 

 
[चंद्रसेन शालेयाचा मुिदा ओढीत जातो व मागाहून रािी जाते.] 

 
❀❀❀ 

  



 
अनुक्रमणिका 

अंक चवथा 
 

प्रवेश १ ला 
 

 
 

स्थळ- टकल्ल्यातील एक टदवाणिाना 
 

[राजा, रािी, जंग आटण भंृग प्रवशे कटरतात.] 
 

राजा : टप्रये, तूां अशी घाबरल्यासारिी काां टदसतेस? येवढ्यानें श्वास िाकायाला काय झालें ? उराला 
इतका काांप कशानें सुिला? साांग काय झालें  आहे तें मला तें समजले पाटहजे. चांद्रसेन कोठे आहे? 

 
रािी : (जंुग आटण भंृग याांजकिे पाहून) क्षणभर बाहेर जा बरें. प्राण- नाथ, काल रात्ी काय हो भयांकर 

गोष्ट पहाण्याचें माझ्या कपाळीं आलें ! 
 
राजा : मदटनके, म्हणतेस तरी काय? चांद्रसेनाची प्रकृटत कशी काय आहे? 
 
रािी : समुद्रावर तुफान वारा सुिला म्हणजे तो जसा िवळून जातो, त्याप्रमाणे तो अगदी बेफाम होऊन 

गेला आहे. माझ्याशी बोलत असताां तो एक- दम चवताळल्यासारिा झाला आटण “उंिीर उंिीर” असे म्हणत 
म्यानाांतून कट्यार काढून पिद्याकिे धाांवत गेला, आटण विेेपणाच्या लहरीत त्यानें ती त्याांत िुपसली. ती टबचाऱ्या 
म्हाताऱ्याला लागून तो तात्काळ गतप्राण झाला!  

 
राजा : काय भयांकर कृत्य हें! शालेयाच्या जागी आम्ही असतों तरी आमची तीच दशा झाली असती; याच्या 

या उच्छृिलपणाची ज्याला त्याला मोठी भीटत पिली आहे. तुला काय, मला काय, हरएक मनुष्ट्याला याच्यामुळें  
केव्हाां काय प्रसांग येईल याची सदा धास्ती. टशव टशव! आताां या िुनाबद्दल कराव ेतरी काय? दोर्ष आमच्या कपाळी 
येणार; नीिच तें; कारण लोक असे म्हणणार कीं, हा असा विेा झाला आहे हें जर याांना पक्कें  ठाऊक होतें तर याांनी 
त्याला हत्यारे घेऊन हवें तसें भिकू द्यावयाचे नव्हतें, कोंिून घालावयाचें होतें अथवा त्याच्या पाठीवर एिादें माणसू 
ठेवावयाचे होतां. पण ममता विेी म्हणतात तें आज िरे प्रत्ययास आलें . पोराला उगीच कशासाठी त्ास द्यावा, अशा 
समजुतीनें करायाला पाटहजे होता तो बांदोबस्त केला नाही; त्यामुळें  बाहेर फुिेल या भीतीनें आतल्या आांत 
छपटवलेला दृष्ट रोग जसा प्राणावर बेततो तशी आमची स्स्थटत झाली आहे. टप्रये, तो आहे तरी कोठें? 

 
रािी : शालेयाला मारून त्याचें पे्रत पुरण्यासाठीं घेऊन गेला आहे. याच्या विेेपणाचा भारीच बाई चमत्कार 

वाितो! शालेयाला मारलान् तो मारलान्, टततक्याांत आणिी शुद्धीवर आल्यासारख्या झाला; आटण केल्या 
कृत्याबद्दल रिू लागला! हलक्या धाांतूांनी भरलेल्या िाणींत अवटचत जसें सोनें साांपिावें तसा याच्या बुद्धीचा प्रकार 
झाला आहे. वडे्यासारिे नाही नाही तें बिबि बिबितो आटण मधेंच शुद्धीवर येतो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

राजा : मदटनके, चल आताां! उद्याां सुयोदयायाच्या पूवी त्याला तारवाांत घालून येथून काढून लावतों. इलाज 
नाहीं; अटधकाराच्या जोरानें म्हणा ककवा काही युक्तीनें म्हणा हा िून आताां आम्हाांस आांतल्या आत दिपून नेला 
पाटहजे. अरे जूांगा, भृांगा – 

 
[जंुग आटण भंृग पुनः प्रवशे कटरतात.] 

 
टमत् हो, चांद्रसेनानें विेाच्या भरात शालेयाचा िून केला व त्याचें पे्रत तो आपल्या आईच्या महालाांतून 

कोणीकिे घेऊन गेला आहे! यासाठी काांही लोक मदतीला घ्या, आटण त्याचा शोध करा. दोन गोि शब्द बोलून 
त्याच्याकिून तें पे्रत काढून घ्या, आटण स्मशानाकिे घेऊन चला. मेहरबानी करून या कामास टवलां ब लाव ूनका. 

 
[जंुग व भंृग जातात.] 

 
चल आताां टप्रये, चार शहाणे मुत्सद्दी बोलावनू आणूां, आटण या अकस्मात घिून आलेल्या गोष्टीची हकीकत 

त्याांना साांगनू पुढें आमच्या मनाांत जी व्यवस्था करावयाची आहे, तीटवर्षयी त्याांचा सल्ला घेऊां . आताां हें जरी िरें आहे 
कीं, अशा प्रकारच्या दुलौटककाचा टवर्षारी शर पाटहजे टततक्या अांतरावर तोफेच्या गोळ्याप्रमाणें माऱ्याच्या जागेवर 
हिकून जाऊन पितो, तरी कदाटचत् आपण त्याांतून चुकूां , आटण हवतेल्या हवते त्याचा वगे नाहींसा होईल. चल 
आताां, चल, माझें मन पराकाष्ठेचें अस्वस्थ आटण उटद्वग्न झालें  आहे. 

 
प्रवेश २ रा 

 
स्थळ – टकल्ल्याांतील दुसरा एक टदवाणिाना. 

 
[चंद्रसेन येतो.] 

 
चंद्रसेन : एिादाांची नीि व्यवस्था लागली. 
 
जंुग  
भंृग  } (पिद्याांत) चांद्रसेन महाराज! चांद्रसेन महाराज! 

 
चंद्रसेन : कोण आहे? चांद्रसेनाला कोण हाका मारतो आहे? 
 

[जंुग आटण भंृग येतात.] 
 

जंुग: महाराज, आपण त्या पे्रताचें केलें त तरी काय? 
 
चंद्रसेन : अरे, धुळीतून आलेलें  तें धुळीत टमळटवलें . 
 
जंग : तें कोठें आहे तें साांगा, म्हणजे स्मशानाांत तें आम्ही घेऊन तरी जाऊां . 
 



 
अनुक्रमणिका 

चंद्रसेन : असेंच समजू नका. 
 
जंुग : काय? 
 
चंद्रसेन : मी आपला टवचार सोिून तुमच्या टवचारानें चालेन असें. टशवाय, जा रे, तुझ्यासारख्या सुिक्याला 

माझ्यासारिा राजपुत् उत्तर द्यायला िोळांबला आहे! 
 
जंुग: आम्ही तर मग सुिके झालों म्हणावयाचें! 
 
चंद्रसेन : सुिके नाहीं तर काय? एिाद्या सुिक्याचा बोळा जसें पाणी शोधून घेतो, त्याप्रमाणें तुम्ही लोक 

राजाची मजी सांपादण्याांत, बटक्षसे लािण्याांत व अटधकाराच्या जागा उपिण्याांत भल्ल ेवस्ताद. पण असले अटधकारी 
पटरणामीं राजाांच्या फार उपयोगी पितात. माकि ज्याप्रमाणें एिादा पदाथु दाढेंत धरून ठेटवते, आटण मग तो हवा 
तेव्हाां गट्ट कटरतें, त्याप्रमाणें राजेलोक याांना एकदाां आपलेसे करून ठेटवतात, आटण गरज पिली कीं टपळून 
काढतात. असें झालें  म्हणजे सुिक्याांनो, तुम्ही पटहल्याप्रमाणें कोरिे ते कोरिे. 

 
जंुग : महाराज, आपलें  बोलणें आम्हाांस टबलकुल कळत नाहीं. 
 
चंद्रसेन : वा:, फारच चाांगलें  झालें . म्हणतात ना, गाढवाला कोटिक्रमाची काय चव? 
 
जंुग : तेवढे पे्रत कोठें आहे तें साांगा, आटण आम्हाांबरोबर राजाकिे चला.  
 
चंद्रसेन : पे्रत? राजाजवळ? ज्याांन गुण नाही तें पे्रतच. अरे, राजा म्हणजे एक चीज! 
 
भंृग : चीज, महाराज? 
 
चंद्रसेन : हो हो, अभावाची चीज. चला मला घेऊन; सगळा लपांिावीचा िेळ! 
 

प्रवेश ३ रा 
 

स्थळ - टकल्ल्याांतील आणिी एक टदवाणिाना 
 

[नोकराांसह राजा येत.] 
 

राजा : त्याला शोधून आणण्यासाठीं त्या पे्रताचा तपास लावण्यासाठीं मीं माणसां पाठटवली आहेत. हा असा 
पाटहजे टतकिे भिकतो हें टकती भयांकर आहे? तथाटप त्याला फार काचणींत ठेवणेही चाांगले नाहीं; कारण 
विेावलेल्या लोकाांचा तो अगदीं जीव की प्राण होऊन बसला आहे! त्याांची आवि नावि टवचारावर अवलां बनू असती 
तर असें न होतें; त्याांना काय जें टदसेल तें तें िरे मानायाचें. आटण असें झालें  म्हणजे टशक्षा करणाराची टशक्षा मात् 
िोळ्यात िुपते, अपराध्याचा अपराध मुळींच टदसत नाही. या सगळ्या पेंचाांतून सुिण्यास त्याला एकदम 



 
अनुक्रमणिका 

श्वेतद्वीपाला पाठवनू द्यावा हाच उत्तम उपाय टदसतो; तशािेरीज गत्यांतर नाहीं. जालीम रोगावर जालीम उपाय 
केले तरच ते हिण्याची काांहीं आशा असते, नाहीं तांर मुळीच नाहीं. 

 
[जंुग येतो.] 

 
कसें काय! काही तपास लागला का? 
 
जंुग : महाराज, तें पे्रत कोठें पुरलें  आहें, हें तो काांहीं नीि साांगत नाहीं.  
 
राजा : बरे, तो तरी कोठें आहे? 
 
जंुग : बाहेर, महाराज. जवळ मनुष्ट्य ठेवनू आपली आज्ञा घेण्याकटरताां आांत आलों. 
 
राजा : आणा त्याला माइयापढुें. 
 
जंुग : ए भृांगा, चांद्रसेनमहाराजाांना आांत घेऊन ये. 
 

[चंद्रसेन व भंृग येतात.] 
 

राजा : चांद्रसेना, शालेय कोठें आहे? 
 
चंद्रसेन : मेजवानींत दांग आहे! 
 
राजा : मेजवानींत? कोठें? 
 
चंद्रसेन : तो हात मारतो आहे अशा टठकाणीं नव्हे, तर त्याच्यावर हात मारताहेत अशा टठकाणी. कारस्थानी 

आळ्याांची तमाम मांिळी जमून त्याांनीं तुमच्या शालेयावर मुबलक तोंि चालटवलें  आहे. या आळ्याप्रमाणें श्रेष्ठ अन्न 
िाणारा जगाांत दुसरा कोणीही नाहीं. कारण, दुसरीं जनावरें आम्ही आपल्यासाठी पोसतों, आटण आम्ही आपल्याला 
आळ्याांसाठीं पोसतों! आळ्या या दृष्टीनें आपले अगिबांब राजे आटण मरतुकिे टभकारिे याांत काांहीं टवशरे्ष तफावत 
नाहीं, एकाच मेजवानींतल्या दोन टचजा; फार झालें  तर एक भोपळ्याची भाजी तर दुसरी दोिक्याची. ता आमचा 
शवेि! 

 
राजा : टशव टशव! 
 
चंद्रसेन : हें पहा, येथें सगळा चट्यामट्टट्याचा प्रकार आहे! 
 

णकडा बाई राजाला ।। मासा गट्ट करी त्याला ।। 
णभकारी तो त्या माशाला ।। धरूणन फाशंीं मटकावी ।। 
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राजा : म्हणतो आहेस तरी काय? 
 
चंद्रसेन : दुसरें काय? राजेलोकाांना टभकाऱ्याच्या आांतड्याांत जाऊन बाहेर पिण्याची पाळी कशी येते हें 

दािटवलें . 
 
राजा : चांद्रसेना, शालेय कोठे आहे? 
 
चंद्रसेन : स्वगलुोकीं! तेथे त्याला हुिकायाला कोणी पाठवा; तुमच्या मनुष्ट्याला तेथें तो सापिला नाहीं तर 

त्याला नरलोकी शोधायाला तुम्हाांला िुद्द गेलें  पाटहजे. पण िरोिरीच तुम्हाांला असें साांगतों कीं, एका मटहन्याच्या 
आांत जर तो तुम्हाांला साांपिला नाही, तर टजन्यावरून — सज्जावरून जाताांना तुम्हाला त्याचा वास येईल. 

 
राजा : जा, पहा जा, तेथें त्याला पुरला आहे कीं काय? 
 

[काांहीं चाकर जातात.] 
 

चंद्रसेन : त्याला कशाला इकिे आणटवताां? आपण जाईतोंपयुत तोच तेथें थाांबेल. 
 
राजा : चांद्रसेना, तुझ्या हातून जी चूक झाली आहे तीतून तुला कसें तरी पार पाटिलें  पाटहजे. म्हणून, आम्ही 

अशी योजना केली आहे की, सव ुमायापाश एकीकिे ठेवनू तुला क्षणाचा टवलांब न कटरताां तूतु श्वेतद्वीपाला पाठवनू 
द्यावा; यासाठी आपली काय तयारी करावयाची असेल ती लवकर कर. गलबत तयार आहे, वारा अनुकूल आहे; 
बरोबरच्या सव ुमांिळीची टसद्धता आहे; साराांश, टनघण्यास उणें म्हणून काांही नाही. उद्या सूयोदयाच्यापढुें तुम्ही येथे 
उपयोगी नाही. 

 
चंद्रसेन : श्वेतद्वीपाला काय? 
 
राजा : होय, चांद्रसेना. 
 
चंद्रसेन : छान, छान. 
 
राजा : आमचे हेतु मनाांत आणशील तर युस्क्त चाांगली आहे असें तुझ्या लक्षाांत आल्यािेरीज राहणार नाहीं. 
 
चंद्रसेन : तुमचे हेतु समजायाला चाणक्यच पाटहजे! बरें असो, श्वेतद्वीपाला ना! घेतो तर मग टनरोप, 

आईसाहेब. 
 
राजा : आई नव्हे, बाप. 
 
चंद्रसेन : छे:, आईच. आई आटण बाप म्हणजे नवरा आटण बायको; एकाच हािामाांसाचीं. कारण, बायको 

नवऱ्याची अधांगी; आटण म्हणून आई च ठीक आहे. श्वेतद्वीपाला ना? येतों तर मग. 
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[चंद्रसेन टनघून जातो.] 
 

राजा : जा, जा, त्याच्या पाठोपाठ जा; आटण युस्क्तप्रयुक्तीनें त्याला गलबतावर घेऊन चला; टबलकुल 
उशीर लावूां नका. आजच्या रात्ीं तो येथून बाहेर पिेल तर बरें होईल. चला टनघा; सगळ्या प्रकारची जाण्याची 
तयारी झाली आहे, आताां अगदीं टवलां ब लाव ूनका. कृपा करून होईल टततकी त्वरा करा. 

 
[जंुग आटण भंृग टनघून जातात.] 

 
हे श्वेतद्वीपाटधपते, या बलभद्राचें टवस्तीण ुसामर्थ्य ुमनाांत आण, म्हणजे सांग्रामटनष्ट्णात आमच्या प्रिर िड्

गापुढें तुमचीं नवटशकी हत्यारें काांहींच नाहींत, व आमच्या पराक्रमाला टभऊन तुम्ही आम्हाांस करभार देताां आहाां ही 
गोष्ट तुझ्या लक्षाांत येईल, व त्यामुळें आमच्याशी स्नेह जोिणें टकती आवश्यक आहे हें समजून येऊन आज आम्ही 
तुझ्यावर जी टवश्वासाची कामटगरी सोपटवली आहे, टतची तुझ्याकिून उदासीनपणामुळें  हयगय होणार नाहीं. 
वटकलाांपाशीं टदलेले िटलते वाचून पाटहल्यावर चांद्रसेनाला जगाांतून दूर करण्याचे काम तुझ्यावर िाकलें  आहे, हें 
तुला कळून येईल. हे श्वेतद्वीपाटधपते, हें काम कसेंटह करून तूां करच; याच्यामुळे सपुदांशासारख्या मला वदेना होत 
आहेत, त्यातून मला तूां सोिीव. हें काम तुझ्याकिून फते्त झालें  असे मला कळेपयुत, काही केलें  तरी सुि म्हणून 
काही मला होणार नाहीं. [जातो.] 

 
प्रवेश ४ था 

 
स्थळ-बलभद्राांतील एक माळ. 

 
[प्लवगंाणधप, ताडेंल, खलाशी वगैरे प्रवशे कटरतात.] 

 
प्लवगंाणधप : दीपकसग, तुम्ही बलभद्राटधपतीकिे जा, त्याला आमचे फार फार सलाम साांगा, आटण असे 

कळवा कीं, पूवी वचन टदल्याप्रमाणें प्लवांगाटधप आपल्या राज्याांतून सैन्य नेण्याची परवानगी मागत आहे. तळ कोठें 
पिणार हे तुला ठाऊक आहेच. टशवाय, त्यास आणिी असें सुचवावें कीं, त्याच्या मनाांत आमच्याशी काही 
बोलावयाचें असल्यास आम्ही समक्ष येऊन भेिण्यास व हवा तो िुलासा करण्यास तयार आहों. 

 
िीपणसग : जातो, धनीसाहेब. 
 
प्लबंगाणधप : जपून बेताबातानें जा. 
 

[प्लवगंाणधप आटण खलाशी जातात.] 
 

[नांतर चंद्रसेन, जंुग, भंृग आटण दुसरे काांहीं इसम प्रवशे कटरतात.] 
 

चंद्रसेन : ताांिेलसाहेब, कुणाचें सैन्य हें? 
 
ताडेंल : प्लवांगाटधपतीचां, महाराज. 
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चंद्रसेन : मेहेरबानी करून कोणीकिे चालले आहे तें साांगाल का? 
 
ताडेंल: पोलोमाच्या एका भागावर. 
 
चंद्रसेन : त्यावर सेनापटत कोण आहे बरें? 
 
ताडेंल : वृद्ध प्लवांगाटधपतीचे पुतणे, महाराज.  
 
चंद्रसेन : बरें, थेि पोलोमावर ककवा त्याच्या सीमेवर चाल होत आहे? 
 
ताडेंल : िरेंच पुसाल, तर िीचभर जटमनीच्या तुकड्याचा तांिा पिला तो काबीज करण्यासाठीं आम्ही 

चाललों आहों. माझ्याकिे तो लागविीला असता तर त्याच्याबद्दल मी चार आणे देिील फाळा देतों ना आटण िरेंच 
साांगतों, आज त्याचा टमराशी हक्क जरी कोणाला टवकला तरी, पोलोमाला ककवा प्लवांगाला, मी म्हणतों यापेक्षाां एक 
तनसिी देिील कोणी अटधक देणार नाही.  

 
चंद्रसेन : असें असेल तर पोलोमचा राजा त्याची मुळींच पवा करणार नाही.  
 
ताडेंल : त्याचें कशाला नाांव घेताां? त्यानें केव्हाांच त्याच्यासांबांधीं बांदोबस्त केला आहे! 
 
चंद्रसेन : दोन हजार टशपाई आटण वीस लक्ष रुपये िची घालून देिील या येवढ्या तुकड्याच्या भाांिणाचा 

टनकाल लागेल का याचा सांशय अां! सांपत्तीला ऊत आला आटण शाांतता फाजील झाली, म्हणजे बाहेर काांही एक 
गिबि नसताां मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत रणें पिण्यास आतल्या आांत जीं कारणें टनपजतात तीं या रीतीनें होत. रामराम, 
ताांिेलसाहेब. 

 
ताडेंल : िावांदाांवर परमेश्वर टचरकाल प्रसन्न असो. [ताडेंल जातो.] 
 
जंुग : महाराज, चलताां ना? 
 
चंद्रसेन : थोिें पुढें व्हा; हा पहा, तुमच्या पाठोपाठ आलोंच म्हणून समजा. 
 

[चंद्रसेनािेरीज सगळे जातात.] 
 
चंद्रसेन : जी जी गोष्ट पहावी तीवरून मी अजून कसा सूि उगटवला नाहीं याबद्दल मजकिे जबरदस्त दोर्ष 

येऊां  पाहतो! टगळायाचें आटण झोप ताणायची अशाांतच मनुष्ट्यानें आपला सगळा वेळ आटण शहाणपण हें भरीस 
घातलें , तर पशूपेक्षाां त्याची मातब्बरी ती कशासाठीं मानायाची? असें तो करील तर तो टनव्वळ पशू, अटधक काांहीं 
नाहीं. ईश्वरानें आम्हाांस पूवापार ज्ञान होईल असें जें बुटद्धवैटचत्र्य टदलें  तें उपयोगावाांचून टनष्ट्फळ दविण्यासाठीं 
नव्हे. पटरणामाटवर्षयीं वारांवार शांका घेऊन ‘हें करूां  कीं नको? तें करूां  कीं नको?’ अशा टववांचनेत फार वळे पिणें हें 
अत्यांत मांदबुटद्धत्वाचें लक्षण होय. अशा टवचाराांत एक भाग शहाणपणाचा तर तीन भाग मूिुपणाचे असतात. हेतु, 
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इच्छा, सामर्थ्य ुव इतर सवु साधनें याांचें मला आनुकूल्य असताांही “अरे, ही गोष्ट अजून माझ्या हातून व्हावयाची 
आहे!” असें घुम्यासारिें मीं घोकीत काां बसावें? जटमनीच्या एवढ्याशा तुकड्यासाठीं जीवाांची रािराांगोळी 
करण्यास टसद्ध झालेल्याांची ढोबळ उदाहरणें माझ्यापुढें असताां मी आपला बसल्या जागेवरून हालत नाहीं, तेव्हा 
काय म्हणावें या शांकेिोरपणाला! पहा बरें, येवढें मोठे प्रचांि सैन्य हा अल्पवयस्क सुकुमार राजपुत् युद्धाला घेऊन 
टनघाला आहे, पण त्याबद्दल त्याला येवढी तरी भीटत वािते आहे काय? अटत उद्दाम महत्त्वाकाांके्षनें त्याची टचत्तवृटत्त 
ग्रासून िाकली असल्यामुळें  तो टजवावर उदार झाला आहे! आपल्यावर येणाऱ्या भयांकर प्रसांगाची त्याला भीटत 
देिील वाित नाहीं, आटण एका कसपिाच्या मोलाच्या तुकड्यासाठीं टवत्त, शरीर व जीटवत याांच्या- टवर्षयीं तो 
बेगुमान झाला आहे. मोठेपणाचें िरें लक्षण म्हणजे मोठेंच कारण घिून येईपयंत स्वस्थ बसणें हें नव्हे, तर ज्या 
टठकाणीं मानहाटन होण्याचा प्रसांग आहे, त्या टठकाणीं कसपिासाठीं देिील जीव देण्यास तयार असणें हें होय. 
आताां माझी स्स्थटत पहा. लोकाांनीं बाप मारावा, आई भ्रष्ट करावी; मनाची आटण शरीराची लाही होत असावी, तरी 
आपला पार्षाणासारिा मी जागच्या जागीं सुस्त? टनलुज्जा चांद्रसेना, आज वीस हजार मनुष्ट्याांच्या िोक्याांत 
अटभमानाचें विे टशरून तीं नाांव गाजटवण्यासाठीं, त्या सवांना गािण्यास देिील न पुरण्यायेवढ्या जटमनीच्या 
तुकड्यासाठीं, जीवाांचे बळी पािण्यास टसद्ध झालीं आहेत, हें पाहून तरी काांहीं हातपाय हालवूां लाग! (थोिा वेळ 
टवचार केल्यासारिें करून) ठीक आहे, येथून पुढें टवचार करायाचा तर एक सूि घेण्याचा आटण िून पािण्याचा, 
नाहीं तर टवचार असा करायाचा नाहीं! 

 
प्रवेश ५ वा 

 
स्थळ : टकल्ल्यातील एक टदवाणिाना. 

 
[रािी, णप्रयाल आटण एक गृहस्थ येतात.] 

 
रािी : मी टतच्याशीं बोलणार नाहीं. 
 
गृहस्थ : ती अगदीं केटवलवाणी व भ्रटमष्टासारिी झाली आहे. टतची ती दशा पाहून दु:ि वािल्यावाांचनू 

राहत नाही. 
 
रािी: ती म्हणते तरी काय? 
 
गृहस्थ : ती आपल्या बापाची वारांवार आठवण करते, आटण असें म्हणते कीं, त्याच्यासांबांधानें दुटनयेत 

झालेली गिबि माझ्या कानावर आली आहे; मग मोठ्यानें सुस्कारे िाकते, ऊर बिवनू घेते, व झािझुिुप पाटहलें  
कीं, त्याच्यावर आवशेानें चालून जाते. टतच्या बोलण्याांत तरी काांही अथु असतो असें नाहीं. पण अधे तोंिाांतल्या 
तोंिाांत, अधे स्पष्ट असे जें ती पुिपिुते, तें ऐकून भोवतीं जमलेल्या लोकाांना मात् असें वाितें कीं, त्याांत काांही अथु 
असावा. मग ते आपपल्या समजूतीप्रमाणें आटण इच्छेप्रमाणे टतच्या त्या टवसांगत बरळण्याचा अथु काढूां लागतात. 
टतची ती दीन मुद्रा, ते विेेवाांकिे हातवारे व तें घाबऱ्या घाबऱ्या पाहणें, याांनीं टकत्येकाांना असें वाितें कीं, आम्ही 
काढलेलाच तकु िरा. साराांश काय कीं, टतची ती दैन्यावस्था पाहून ती काांहीं तरी साथु बोलत असेल असें वाितें, व 
फार िेद होतो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

णप्रयाल : राणीसाहेब, टतच्याशीं बोलावें हें बरें. नाहीं तर टतच्या बोलण्यावर कुिाळ लोक नाहीं नाहीं त्या 
कोट्या बसवूां लागतील. 

 
रािी : बरें तर मग, येऊां  दे टतला आांत. [टप्रयाल टनघून जातो.] कोण माझी दशा ही! अथवा पापी 

अांतःकरणाचा धमुच असा कीं, काांहीं घिून आलें  तरी त्यावरून, आपणावर मोठें अटरष्ट येणार आहे असें त्यास 
वािायाचेंच! गाळाांत रुतलेल्या मनुष्ट्याप्रमाणें अपराधी मनुष्ट्य सुिण्यास जों जों प्रयत्न कटरतो तों तों अटधक अटधकच 
गोत्याांत पितो. 

 
[मणल्लकेसह णप्रयाल पुनः येतो.] 

 
मणल्लका : बलभद्राची सुांदर राणी कोठें आहे? 
 
रािी : मटल्लके, बाई कसे काय? 
 

मणल्लका : (गाते.) (पि)  
 

करंु काय णम रे मजला जाशी त्यजुनी 
मज िुबळी येथ करूनी ।। 

तें मजवणरचें, पे्रम आज संपोनी 
शवगतीं जाय लपोनी ।। 

उजळपिा त्या पे्रमाचा, रे । 
आजवरी दृष्ट जो साचा, रे । 

मज न पुन्हा ंतो पाहंु णमळे कीं नयनीं । 
जातें मीणह तमीं बुडुनी ।। 

 
 रािी : मटल्लके, अग मटल्लके, असे काय बिबितेस बाई? काय झालें  तुला? 
 
मणल्लका : कसें? कसें म्हणताां बाईसाहेब? कसें होय? 
 

[पि] 
 

णकणत सागंुं तुम्हालंा बाई, जाहलें  काई, वृत्त आजी 
जें सुदृढ हृिय भाजी ।। अहो ऐका! ।। धृ्र०।। 

अणज जाय मरुणन तो पहा, धरणितें त्यजी वीरगाजी 
णवसरोणन लचता माजी ।। अहो ।। ० ।। 

प्राि जयाचे हणरले यमानें । 
िेह तयाचा धणरला धरेनें 

घेई णशलेला अपुल्या उशाला । 
तृिशय्येवर कणर शयनाला ।। 



 
अनुक्रमणिका 

 
रािी : अग, मटल्लके, हें बघ — 
 
मणल्लका : (गाते.) िेवाजीच्या कृपें ।। आमच्या बाबाला ।। 

प्रसगं हा आला ।। णवपरीत ।। 
 
रािी : माझे थोिे ऐकशील का, मटल्लके? [राजा येतो.] 
 
मणल्लका : आपलें  ना? आपले ना? हो हो; ऐका, ऐका. (गाते.) 
 

[पि] 
 

मृत िेह मागुती उरे, पुणरलत खल तथा भूणममाजी 
कू्ररता हृियीं ताजी ।।अहो०।। २ 

होणत त्या िुजी नच उशी, —लाकडी —तरी तीस राजी 
स्वस्थ तें पडत शेजीं ।। अहो०।। ३ 

 
राजा : बाळे कसें काय आहे? 
 
मणल्लका : बरें, बरें, देव तुमचें कल्याण करो. वड्याचें तेल वाांग्यावर आटण काकाचा राग बापावर! महाराज, 

आपण काय आहों हें आपणाांस समजतें, पण काय होऊां  तें समजत नाहीं, होय ना? सािरेचें िाणे त्याला देवाचें 
देणें! (तोंिातल्या तोंिाांत गाण्याचे सूर ओढते.) 

 
राजा : एकसारिा बाप टतच्या मनाांत घोळतो आहे, आटण दुसरें काय? 
 
मणल्लका : जाऊां  द्या कीं, त्याचे नाांव कशाला? पण जर कोणीं टवचाटरलें  की याचा अथु काय? —तर असें 

म्हणाव—े (गाते.) 
 

(अजंनीगीत) 
 

उिइक णवजयािशमीला मी, नाहुणन माखुणन वस्त्रें लेउणन । 
येइन णमत्रा आस धरूनी, भाया तव व्हाया ।। 

 
(कामिा) 

 
णवसरला ंकशी ही स्ववल्लभा । तुजणविें मला कोि, वल्लभा? 
णप्रयकरा, तुला वेणष्ट मणल्लका । आम्रका जशी स्स्नग्ध वणल्लका ।। 

 
राजा : ताई मटल्लके, माझें थोिें ऐकून घेशील का? 



 
अनुक्रमणिका 

 
मणल्लका : तुमच्या गळ्याशपथ मी पुनः असें कधीं नाहीं करायाची. नाही भरांवसा ठेवायाची. त्याचें नाांव नाहीं 

काढायाची. (गाते.) 
 

(साकी) 
 

त्या तरुिाच्या मधुरालापे वेडावुणन ती गेली 
पणर णनलयज्जें वचन मोडुनी फारणच िुाःणखत केली ।। 
चेष्टा मिनाच्या ।। केवळ णवपणरत करिीच्या ।। 

 
राजा : इची अशी स्स्थटत होऊन टकती टदवस झाले? 
 
मणल्लका : आताां सवु ठीक होईल असें मला वाितें. मनुष्ट्याला धीर पाटहजे. पण त्या म्हाताऱ्याला अगदीं गार 

जटमनीत त्याांनीं टनजटवला हें पाहून मला रिें आल्याटशवाय राहत नाहीं. हें सारें समजेल माझ्या दादाला. तुमच्या 
भल्या उपदेशाचें माझ्या िोक्यावर मोठे ओझे आहे. आ रे बेिा, आव? ये, इस टपस टपस! येतें, बायाांनो, येतें अां? 
सासूबाई, येतें अां? (जाते.) 

 
राजा : टप्रयाला, जा बाबा टतच्या पाठोपाठ, आटण टतला भलतेसलते करूां  देऊां  नको. (टप्रयाल जातो.) 

दुःि अत्यांत दुःसह झालें  म्हणजे त्याचा असा शोचनीय पटरणाम होतो. बापाचे अकस्मात मरण हेंच टतच्या विेाचे 
कारण. मदटनके, मदटनके! सांकिे यायाला लागली म्हणजे ती एक – दोनच, कोणीकिे आलीं आटण कोणीकिे 
गेलीं, असें व्हायाचें नाहीं. तीं एकदाां येऊां  लागलीं म्हणजे त्याांचे पवुतच्या पवुत कोसळतात. प्रथम टतचा बाप मारला 
गेला, पुढें तुझ्या मुलाला पराकाष्ठचे्या अविळ गुणामुळें  बाहेर घालवावा लागला. सत्य माहीत नसल्यामुळें  
शालेयाच्या मरणासांबांधाने लोकाांत नाहीं नाहीं त्या दाि अफवा पसरत आहेत, व ते त्याटवर्षयीं हव ेतसले तकु काढूां 
लागले आहेत; इकिे आम्ही घाईघाईनें त्याला आांतल्या आांत मूठमाती देऊन बसलों, बरें, अशा प्रसांगीं मटल्लका 
तेवढी तरी नीि असायाची होती, पण तेंही नाही. टतलाही याच वळेेस विे लागलें ! टवचारच नाहीसा झाल्यावर 
माणसाांत आटण मातीच्या टचत्ाांत ककवा पशूांत काय फरक आहे? मी इतक्यालाही िगलों नसतों. पण नुकतीच अशी 
बातमी लागली आहे कीं टतचा भाऊ उत्तालाहून चोरून येथें आला आहे व शालेयाच्या मृत्यूसांबांधानें िवाळ लोक 
नाहीं नाहीं त्या कल्पना त्याच्या मनाांत भरून देत आहेत, त्यामुळें  तो अगदीं िवळून गेला आहे. व मुळाांत तर्थ्य काय 
आहे हें माहीत नसल्यामुळे त्याला आमचा सांशय येऊन त्यानें आम्हाांवर मोठा किाक्ष धटरला आहे. हें ऐकल्यावर मात् 
माझें धाबें अगदीं गिबिून गेलें ; मनुष्ट्य धीर तरी धरील कोठवर? या टनरटनराळ्या यातनाांमुळें  एिाद्याला तोफेच्या 
तोंिीं बाांधून मारावें तशी माझी अवस्था झाली आहे. (आत गिबि होते.)  

 
रािी : कोण आहे आांत? कसली गिबि चालली आहे? 
 
राजा : कुठें आहेत ते माझे तुकु? त्याांना म्हणाव ेदरवाजावर हुशार रहा! 
 

[दुसरा एक गृहस्थ प्रवशे कटरतो.] 
 

(त्यास) काय गिबि आहे हो? 



 
अनुक्रमणिका 

 
गृहस्थ : महाराज, आपला जीव साांभाळा, जीव साांभाळा! प्रचांि वणवा पेिला म्हणजे तो जशीं एका 

पाठीमागून एक रानें मोठ्या झपाट्यानें फिशा करीत जातो, त्याप्रमाणे तीव्रजय हा द्वाि आटण दाांिग्या लोकाांचा 
पुढारी होऊन तुमच्या अटधकाऱ्याांना बेदम करीत इकिे वगेानें येत आहे. बाजारभाई त्याला राजा म्हणूां लागले 
आहेत; टजकिे टतकिे अांदाधुांदी माजून राटहली आहे; लहान नाही, थोर नाही; नवें नाहीं, जुनें नाहीं. जो तो वािेल 
तसें बोलूां  लागला आहे! धाक अगदीं उिाला, वचक तर नाहींसा झाला व चालरीत चिसारी बुिून जाऊन चोहोंकिे 
झोकिगपादशाही माजून राटहली आहे, व जग अत्यांत रानिी अवस्थेंत असल्यासारिें भासूां लागलें  आहे. शहरचे 
सगळे हुच्चभाई, “तूां आमचा राजा! तूां आमचा राजा!” म्हणून त्या तीव्रजवाच्या पाठीमागें लागले आहेत, आटण 
“काही झालें  तरी आम्हीं तीव्रजवाला राजा करणारच करणार” असा आकाशपाताळ दणदणून िाकणारा ओरिा 
करीत भिकत आहेत! 

 
रािी : द्वािपणाची मेल्याांना केवढी हौस पहा! चाांगलें , चाांगलें , बलभद्राच्या कुत्र्याांनो, चाांगलें  आरांभलें  आहे! 

(आांत आवाज होतो.) 
 
राजा : अरे, याांनीं दारेंसुद्धाां फोटिलीं वाितें! 
 

[शस्त्रासह तीव्रजव व त्याच्या पाठीमागनू बलभद्राचे लोक येतात.] 
 
तीव्रजव : राजा कोठें आहे? लोक हो, आपण कृपा करून बाहेर उभे रहा. 
 
लोक : नाही, आम्ही आांत येतों. 
 
तीव्रजव : कृपा करून माझें म्हणणें ऐका. 
 
लोक : बरें आहे, बरें आहे. [लोक दाराच्या बाहेर राहतात.] 

  
तीव्रजव : मी तुमचा आभारी आहें. दारावर मात् ििा पहारा असूां द्या. नीचा राजा, माझा बाप कुठें आहे तो 

िाक? 
 
रािी : बाळा तीव्रजवा, शाांत होशील का? 
 
तीव्रजव : शाांत होऊां  म्हणतेस? राांिेचा कारिा असतों तर मी शाांत झालों असतों! शाांत होऊन टनदोर्ष 

बापाला जाटरणीपटत आटण टनष्ट्कलां क आईला अधम जाटरणी करूां  काय? 
 
राजा : तीव्रजवा, सगळी मयादा सोिून असा क्रोधाटवष्ट काां झालास? मदटनके, सोि त्याला. माझ्या 

जीवाबद्दल टभऊां  नको. राजकायेवर नैसर्वगक तेजाचें आटण पटवत्तेचें असें झाांकण असतें, कीं राजद्रोह टकतीटह 
प्रमत्त झाला तरीं टतला तो दिावील मात्; पण टतच्यावर प्रत्यक्ष हात िाकण्याांची ककवा टतला स्पश ुकरण्याची त्याची 
छाती नाहीं. तीव्रजवा, तू असा सांतापलास काां, तें मला माांग. मदटनके, टकती साांगाव,े सोि त्याला. बोल, तीव्रजवा, 
बोल. 



 
अनुक्रमणिका 

 
तीव्रजव : माझा बाप कोठे आहे? 
 
राजा : तो मेला. 
 
रािी : पण तो त्याांच्याकिून नाहीं काहीं! 
 
राजा : त्याला हवें तें टवचारू दें. 
 
तीव्रजव : तो कसा मेला? माझ्याशीं चेष्टा चालायाच्या नाहींत. टधक्कार असो राजटनष्ठेला! वचनें आटण 

प्रटतज्ञा जळून िाक होवोत! सदटद्वटवचार आटण प्रौढता याांचा िग्रास होवो! हवी ती टशक्षा सोसायाला मी तयार 
आहें. माझा मुद्दा येवढाच आहे कीं, जें होईल तें होवो, मृत्युलोक आटण स्वगलुोक याांना मी अांतरलों तरी बेहेत्तर आहे 
पण मी म्हणून माझ्या बापाच्या मृत्यबूद्दल पक्का सूि घेतल्याटशवाय कधींही सोिणार नाही! 

 
राजा : कोण तुझा हात धरणार आहे? 
 
तीव्रजव: माझा मी. सगळ्या जगाचें देिील मी ऐकणार नाहीं! कुणाला वािेल कीं हें माझ्या हातून कसें 

होईल? पण साांगून ठेवतों, माझ्यापाशीं अशी साधनें आहेत कीं, त्याांच्यामुळें मला थोिक्याांत पुष्ट्कळ काम साधताां 
येणार आहे. 

 
राजा: तीव्रजवा, तुझ्या बापाला कोणीं पाटरलें  हे टनियात्मक समजून घेणार, का आवशेाच्या भराांत टमत्ाला 

व अटमत्ाला आटण अपराध्याला व टनरपराध्याला सगळ्याांनाच रसातळाला पाठटवणार? 
 
तीव्रजव : त्याच्या शत्ूटशवाय इतराांच्या कें साला बोि नाहीं लावायाचा!  
 
राजा : मग ते कोण आहेत हें तुला समजून घ्यायाचें आहे काय? 
 
तीव्रजव: त्याचे जे टमत् असतील त्याांना -हें पाहा. (बाहु पुढें करून) मी असें घट्ट आकलगन देईन; व गरज 

पिल्यास त्याांच्यासाठीं आपली मान उतरून देण्यास सुद्धाां मागेपुढें पहाणार नाहीं. 
 
राजा : वाजवी आताां तूां सदपत्याप्रमाणें आटण चालीच्या पुरुर्षाप्रमाणें बोलू लागलास तुझ्या बापाचा जो 

एकाऐकी शवेि झाला त्याांत माझें टबलकूल अांग नाही व त्यासाठीं मला पराकाष्ठेचें दुःि होत आहे, अशी तुझ्या 
अांतःकरण्याची बालां बाल िात्ी झाली तर तूां मला दोर्ष नाहीं ना लावणार? 

 
लोक : (पिद्याांत) येऊां  दे टतला आांत. 
 
तीव्रजव : काय आहे टतकिे? गिबि कसली? 
 

(मणल्लका पुनः येते.) 



 
अनुक्रमणिका 

 
अस्ग्ननारायणा, माझा मेंदू जाळून त्याची रािराांगोळी कर! अश्रूांनो, सातपि िारि होऊन माझ्या िोळ्याांच्या 
पहाण्याच्या शक्तीचा समूळ उच्छेद करा! शपथ घेऊन साांगतों, या तुझ्या विेेपणाच्या भारांभार, तीळभर अटधक पण 
कमी नाहीं, इतका सूि घेतल्यावाचून मी रहाणार नाहीं. अहाहा! नयनानन्दकाटरणी, आम्रकटलके, सुकुमार कुमारी, 
टप्रय .भटगनी, रमणीय मटल्लके! देवा, देवा, देवा! वृद्ध मनुष्ट्याच्या जीटवत्वाप्रमाणें अशा तरुण कन्येची बुटद्धही लयाला 
जावी का? मनुष्ट्याची मनोवृटत्त पे्रमानें उन्नत होते, पे्रमाटवर्षय नाहीसा झाला म्हणजे त्याच्याबरोबर टतचा सारभतू 
असा काांहीं भाग तरी नाहींसा झाल्याटशवाय रहात नाहीं. 

 
मणल्लका : (गाते) (पि) 

अरे मेल्या यमा णहत काय तुशीं? ।। धु्र० ।। 
ते सौख्यणनधी, महनीय गुिी, 
उचलोणन तयाप्रणत नेणश झिीं, 
तुजला णक नसे पुसताचा कुिी? 

शासन कणर तुज, नुरला लक कुणि अज, कलथ तंू मज 
 
तीव्रजव : ताई, तुझी ही दैन्यावस्था पाहून माझ्या अांगाांत क्रोधास्ग्न जसा भिकत आहे, तसा तुझ्या 

शुद्धींतल्या भार्षणाांनीं सुद्धाां भिकला नसता! 
 
मणल्लका : (गाते) 
 

गा गा गा गा गा 
 

जाऊन येऊन टफरून मुन्नी तूां “गा गा गा गा गा.” पाटहलेंसना, हें धु्रपद कसें जुळतें तें? (गाते.) 
 

धन्याची पोर, धन्याची पोर, 
जो नेई तो हरामखोर. 

 
तीव्रजव : शुद्ध तर्थ्यािेरीज या बरळण्याांत दुसरें काांहीं नाहीं. 
 
मणल्लका : ही बकुळीची कळी; ही घे तुला; टवसरूां  नको बरें; ही कोरािीची िाहळी घे म्हणजे तुला टवचार 

फुितील. 
 
तीव्रजव : आ हा हा! स्वप्नाांत जागूटत यावी त्याप्रमाणे टहच्या िुळेपणाांत देिीय टहला ही कोण आठवण 

आटण कोण टवचार! 
 
मणल्लका : ही पहा काांहीं गुलबाशीची आटण काांहीं तगरीचीं फुलें  आहेत; या आघाड्याांतला टनम्मा तुला घे 

आटण अधा मला ठेव. त्याचें तूां बाकशग कर अां? लोकाांना कशाला आधीं नादीं लावावें आटण मग फशीं पािावें? 
(गाते.)  

 



 
अनुक्रमणिका 

खुळ्याला खुळा णमळाला । जीव घेऊन पळाला ।। 
 

आलें  अां, आले अां, जरा थाांब, थोिे थाांब. होतीं पुष्ट्कळ,पण बाबा मेला त्या टदवशीं सगळी कोमेजली; 
म्हणतात त्याचा चाांगला शवेि झाला! 

 
तीव्रजव : टवचार, व्यथा, टवकार,—साराांश, इचें जें जें पहावें तें तें अांतःकरणाला पाझर फोटितें आटण 

करुणा आटणतें. 
 
मणल्लका : (गाते.) धरिीवर पडला । 

बाबा माझा धरिीवर पडला । 
धरिीवर पडला । 
बाबा माझा धरिीवर पडला ।। 

 
जे देवा, तुझ्या पायाां पितें; जे देवा, तुझ्यापुढें नाक घासतें. (जाते.) 
 

तीव्रजव : देवा, हें तूां पाहतो आहेस काय रे? 
 
राजा : तीव्रजवा, तूां आपल्या दुःिाचा अधा वाांिा मला न देशील तर त्वाां माझ्याशीं मोठा अन्याय 

केल्यासारिें होईल. गाांवाांत जा, आटण तुला वाितील ते चार टशष्ट टमत् घेऊन ये; ते सव ुहकीगत समजून घेऊन 
तुझा-आमचा न्याय करतील. आटण मग जर त्याांच्या नजरेला असें आलें  की, साक्षात् ककवा परांपरेनें तुझ्या बापाच्या 
मरणाशीं माझा अगदीं थोिा तरी सांबांध आहे, तर तुझे समाधान करण्यासाठीं तुला मी आपलें  राज्य, मुकुि, आटण 
म्हणशील तर जीव देिील देईन; पण तसे झालें  नाहीं तर मात् तूां शाांत होऊन आमच्या टवचारानें चाल, म्हणजे 
आपण एकटदलानें पटरश्रम करून अपराध्याला योग्य दांि करण्याचा उपाय करूां . 

 
तीव्रजव : बरें तर मग, तसेंच होऊां  द्या. परांतु त्याला कोणी कोणत्या उपायाांनी मारला, उघिपणे त्याचा 

पे्रतसांस्कार काां झाला नाहीं, देऊळ, समाटध ककवा कोणत्याही प्रकारचें स्मारक त्याच्यासाठीं काां झाले नाहीं, त्याच्या 
नाांव- लौटककाप्रमाणे गो-दानें,शय्यादानें, श्राद्धटक्रया इत्याटद धमुकमे काां झाली नाहींत वगैरे अनेक गोष्टीची बारीक 
चौकशी लागून माझें समाधान होण्याजोगा टनवािा झाला पाटहजे. 

 
राजा : बरें तसें होईल, जो अपराधी ठरेल त्याचा टशरच्छेद करूां , चल तर मग आताां माझ्याबरोबर.  

 
[टनघनू जातात.] 

 
—— 

 
प्रवेश ६ वा 

 
स्थळ — टकल्ल्यातीत दुसरी एक िोली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

[णप्रयाल आटण एक चाकर प्रवशे कटरतात.] 
 

णप्रयाल : कोण ते माझ्याशी बोलण्यासाठीं िोळांबून राटहले आहेत? 
 
चाकर : िलाशी सरकार. आपल्या नाांवचीं पत्ें घेऊन आलों आहों, असें ते म्हणतात, 
 
णप्रयाल : येऊां  दे त्याांना आांत. (चाकर जातो.) चांद्रसेन महाराजाांकिून जर हे िलाशी आले नसतील तर 

दुसऱ्या कोणाकिून हे यावते याचा माझ्यानें अजमास करवत नाहीं. [खलाशी येतात.] 
 
एक खलाशी : ईश्वर तुमचें कल्याण करो! 
 
णप्रयाल : तो तुझेंटह कल्याण करो! 
 
प० खलाशी : आलें  त्याच्या मनाांत तर करील बापिा. महाराज, हें आपल्याला पत् टदलेलें  आहे. 

श्वेतद्वीपाला जो वकील टनघालेला होता त्याजकिून हें आलेलें  आहे. आपल्याला टप्रयालच म्हणतात ना? 
 
णप्रयाल : (वाचतो) 
 

“टप्रयाला, हें पत् वाचून पाटहल्यावर या लोकाांना राजाला भेिटवण्याची काांहीं 
तरी ििपि कर. याांच्यापाशीं राजाला देण्यासाठीं टदलेलीं पत्ें आहेत. आम्हाांला टनघनू 
दोन टदवस झाले नाहींत तों चाांचे लोकाांचें एक लढाऊ गलबत आमच्या पाठीस लागलें . 
वारा अगदीं मांद असल्यामुळें  गलबतें चालेनात. शवेिीं टनरुपायास्तव लढाईला उभें 
राहणें भाग पिलें . टतच्या झपाट्याांत मी चाांच्याांच्या गलबताांत उतरलों. लागलेच त्याांनीं 
आमच्या गलबतापासून आपलें  गलबत दूर काढून घेतलें , व दुदेवानें मी एकिाच त्याांत 
कैदी साांपिलो. भल्या चोराप्रमाणें ते माझ्याशी वागले, व त्याांनी मला कोणत्याही 
प्रकारचा त्ास टदला नाहीं; याबद्दल पुढें-मागें मला त्याांचे उपकार फेिले पाटहजेत. मी 
पाठटवलेली पत्ें राजाला पोहोंचतीं कर, आटण होईल टततकी त्वरा करून मला येऊन 
भेि. मला तुजपाशीं दोन गोष्टी बोलायाच्या आहेत. त्या ऐकल्याबरोबर तुझी छाती 
फुिेल, परांतु सांकिाच्या मानानें त्या काहींच नव्हत हें तुला समजून येईल. हे भले 
िलाशी मी ज्या टठकाणी आहें त्या टठकाणी तुला घेऊन येतील. जुांग आटण भृांग 
श्वेतद्वीपाच्या वािेवर आहेत. त्याांच्याटवर्षयींही मला तुजपाशीं पुष्ट्कळ साांगायाचें आहे.” 

 
‘तुझें टनरांतर टहत कचतणारा 

तुझा टप्रय टमत्, 
चंद्रसेन.’ 

 
चला, मी तुमच्या पत्ाांची वास्तपुस्त लावतों, आटण हें मला लवकरच केलें  पाटहजे. कारण, ज्या टठकाणाहून 

तुम्हीं पत्ें आणलींत त्या टठकाणीं तुम्हाांला घेऊन जायाचें आहे. [जातात.] 
 



 
अनुक्रमणिका 

—— 
 

प्रवेश ७ वा 
 

स्थळ—टकल्ल्याांतील दुसरा एक टदवाणिाना. 
 

[राजा आटण तीव्रजव प्रवशे कटरतात.] 
 
राजा : आताां मजटवर्षयींचा तुझ्या मनाांतला सगळा राग नाहींसा होऊन तूां मला आपल्या टजवलग 

टमत्ाप्रमाणें माटनलें  पाटहजेस. कारण तुला सव ुहकीकत कळली आहे, आटण तीवरून असें समजून आलें  आहे कीं, 
ज्यानें तुझा बाप माटरला तो माझाही जीव घेण्याटवर्षयी प्रयत्न करीत होता. 

 
तीव्रजव : असें उघि टदसतें िरें. पण ज्या हरामानें असे दारुण आटण टनघृुण अपराध केले, त्याची चौकशी 

तुम्हीं कशी केली नाही? ज्याला थोिे शहाणपण आहे ककवा स्वसांरक्षणाची काळजी आहे, तो असें करण्यास कधीं न 
चुकता. 

 
राजा : िरें म्हणतोस. पण तसें न करण्याला मुख्य दोन कारणें झालीं. ती कदाटचत तुझ्या दृष्टीला पोकळ 

टदसतील, पण मला फारच महत्त्वाचीं वाितात. एक तर राणीनें म्हणजे त्याच्या आईनें त्याच्याकिे पाहून जीव 
धटरला आहे; आटण माझ्याटवर्षयी म्हणशील तर—आताां त्याांत माझा गुण असो कीं दुगुणु असो –ती माझ्या सुिाला 
आटण जीटवत्वाला इतकी आवश्यक होऊन बसली आहे कीं, ताऱ्यास जसें आपल्या कक्षेंतून बाहेर पिताां येत नाही, 
त्याप्रमाणे टतचें वचन मला उल्लांघवत नाहीं. त्याची उघिपणे चौकशी न करण्याचें दुसरे कारण असें कीं, साऱ्या 
लोकाांचें त्याच्यावर पराकाष्ठचेें पे्रम आहे. प्रीतीमुळें  ते त्याचे अपराध टवसरून जातात, आटण जशी एिादी नदी 
आपल्या ओघानें गोट्याचे शाटळग्राम बनटवते त्याप्रमाणें हे त्याच्या िोड्याांचेच गुण घेत बसतात. या रीतीनें 
चोहोंकिून जोराचा आिवा वारा वाहत असल्यामुळें, गलोलीचा दगि सावजाला न लागताां आपल्याच अांगावर 
उलिेल अशा भीतीनें त्या पांचायतींत मी पिलों नाहीं. 

 
तीव्रजव : आटण या रीतीनें माझा उदार टपता परलोकवासी झाला व टजला प्रत्यक्ष अप्सरासुद्धाां दासी 

शोभणार नाहींत अशी माझी अटद्वतीय रूपवती बहीण विेी झाली! असो, सूि घेण्याची वळे येईल! 
 
राजा : त्यासाठीं सदाां सवुदाां कचतन करून टनद्राभांग करून घेऊां  नको. िोक्यावर सांकिाांचा किा कलला 

असला तरी ‘आहे एक सृटष्टचमत्कार’ असें म्हणून त्याच्याकिे गमतीनें पहात बसूां इतके आपण मूिु आटण 
टनष्ट्काळजी आहों असें तूां समजू नको. अटधक लवकरच तुझ्या कानाांवर येईल. तुझ्या बापाटवर्षयीं आम्हाांला काळजी 
होती; आटण आमची आम्हाांलाटह आहे. आटण येवढ्यावरून मला वाितें, काय तकु करावयाचा तो तुझ्या लक्षाांत 
येईल. 

 
[एक जासूद येतो.] 

 
काय रे, काय बातमी आहे? 
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जासूि : महाराज, चांद्रसेनमहाराजाांकिचीं पत्ें आलीं आहेत. हें आपलें ; हे आईसाहेबाांचें. 
 
राजा : चांद्रसेनाकिून? कोणी आणली तीं? 
 
जासूि : महाराज, तीं िलाशाांनीं आणलीं असें म्हणतात; मीं काांही त्याांना पाटहलें  नाही; तीं मला 

पाटरजातकानें टदलीं; आटण त्याला तीं आणणाराांकिून टमळाली. 
 
राजा : बरें, जा तूां. (जासूद जातो.) तीव्रजवा, वाचायाची ना तीं? 
 

[वाचतो.] 
 
“श्रीमांत सकलगुणालां कृत अिांिराजलक्ष्मीटवराटजत प्रतापशाली बलभद्राटधपटत तीथुस्वरूप काका याांस 

चांद्रसेनाचा कृतानेक टशरसाष्टाांग नमस्कार, टवज्ञापना ऐशीजे:—मला आपल्या राज्यात नागवा उघिा आणनू 
सोटिलें  आहे. उदईक आपल्या पायाांच्या भेिीची अपेक्षा करीत आहे. त्या प्रसांगीं, प्रथम आपली क्षमा मागून मग अशा 
टवलक्षण रीतीनें एकाएकीं परत कसा आलों हें साांगेन.” 

 
‘चंद्रसेन’ 

 
याचा अथु काय? बाकीचे सारे परत आले की काय? ककवा ही सारीच लबािी आहे, आटण वास्तटवक असें 

काांही झालें च नाहीं? 
 
तीव्रजव : आपल्याला अक्षर ठाऊक आहे काय? 
 
राजा : हो, हें चांद्रसेनाचेंच अक्षर. ‘नागवा!’ आटण ताज्या कलमाांत असें म्हिले आहे कीं ‘एकिा!’ याांत तुझा 

काांहीं तकु चालतो काय? 
 
तीव्रजव : आपली तर बोवा अक्कल गुांग झाली. पण येऊां  दे तर त्याला; मलाही तेंच पाटहजे आहे. जोंपयंत 

मनाांत राग जळतो आहे तोंपयंत ‘बच्चाजी, तूां हें असें केलेस’ असें त्याच्या तोंिावर साांगण्याची सांटध टमळाल्यास टकती 
मजा होणार आहे? 

 
राजा : तीव्रजवा, असें जर असेल तर–तें कसें करावें, अथवा कसें करूां  नये यासांबांधानें तूां माझें ऐकशील 

का? 
 
तीव्रजव : होय; पण तोंि-हात बाांधून घेणें मात् मी नाहीं कबूल करणार.  
 
राजा : तुझें समाधान झालें  म्हणजे झालें  ना? समुद्रावर काांहीं गोता आल्यामुळें  जर तो परत आला असेल 

आटण पुनः टनघण्याची त्याची इच्छा नसेल, तर माझा असा टवचार आहे कीं, मी मोठ्या पटरश्रमाने नुकतेंच जें एक 
कोयिें तयार करून ठेटवलें  आहे त्याांत त्याला अिकवनू द्यावयाचें, तें अशा रीतीनें कीं बाहेर न पिताां तेथल्या तेथेंच 
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त्याचा मोक्ष व्हावा. आटण अशा रीतीनें त्याचा शवेि झाला म्हणजे त्याबद्दल जनापवाद आमच्याकिे येणार नाहीं, 
इतकें च नाही, तर प्रत्यक्ष त्याच्या आईला देिील असें वािेल कीं, त्याचा अांत झाला तो केवळ अपघातानें झाला. 

 
तीव्रजव : महाराज, आपली योजना आम्हाांला कबलू आहे; मात् इतकें च झाले पाटहजे कीं, त्याचा शवेि 

माझ्या हातून लागला पाटहजे. 
 
राजा : तें काम ओघानेंच तुझ्याकिे आलें . तूां बाहेरदेशीं गेल्यापासून एका गुणाटवर्षयी इकिे तुझा फार 

लौटकक झाला आहे. त्यासांबांधानें लोक तुझी फारच तारीफ कटरतात, व ती चांद्रसेनाच्या कानावर जाईल अशा 
रीतीनें बोलतात. आटण त्याला तर तुझ्या इतर गुणाांपेक्षाां त्या एकामुळें  तुझ्याटवर्षयीं इतका मत्सर उत्पन्न झाला आहे 
कीं, माझ्या मतें तो अत्यांत कनद्य आहे. 

 
तीव्रजव: महाराज, तो कोणचा गुण? 
 
राजा : काय साांगावें, तारुण्यमांटदलाला शोभा देणारा तो झगझगीत टशरपेंच आहे; कारण, ज्याप्रमाणें 

उतारवयाांत साधा पोर्षाि व पोक्त भार्षण ही शोभतात, त्याप्रमाणें रांगेलपणा आटण छानछुकी हीं तारुण्याला साजून 
जातात दोन मटहन्याांपूवी उतालाहून एक गृहस्थ आला होता. मी स्वतः उतालचे पुष्ट्कळ लोक पाटहले आहेत, व 
त्याांच्याशीं लढलों आहें, आटण ते जबरदस्त स्वार आहेत. हें मला ठाऊक आहे. पण परवाांच्या बहाद्दरानें अश्वटवद्या 
जणूां काय भारून िाकल्यासारिी टदसली; त्यानें टरटकबीवर िावा पाय ठेटवला मात्, तों त्याच्या घोड्यानें अशी 
टवलक्षण पक्कि केली कीं तो त्याच्या पाठीवर टिळल्यासारिा भासून त्याचें आटण त्याच्या घोड्याचे टमळून 
तुांबरासारिे एक नवीनच जनावर बनल्याप्रमाणें टदसलें ; व त्यानें अशा अद्भतु पकिी करून दािटवल्या कीं, तशा 
माझ्याच्यानें कधींही होणार नाहींत! 

 
तीव्रजव : कोण तो, उताली होता काय? 
 
राजा : हो उताली. 
 
तीव्रजव : तर मग तो िटचतच केतकीकान्त असला पाटहजे. 
 
राजा : हो, तोच तोच. 
 
तीव्रजव : त्याची माझी चाांगली ओळि आहे. त्याची गोष्ट कशाला पाटहजे? आजकाल तो उतालचा लाल 

आहे.! 
 
राजा : त्यानें तुझीही फार तारीफ केली; आटण टवशरे्षेंकरून तो असें म्हणाला की, ढाल-तरवारीच्या िेळाांत 

अांगावर घेतलेला घाव हिकून चुकटवण्याच्या कामीं तीव्रजवाशीं बरोबरी करणारा सगळ्या उतालाांत एक मनुष्ट्य 
नाहीं! अशा प्रसांगीं तो चालून जाऊन पाऱ्यासारिा हलूां  लागला, आटण अांग चकुवनू ढालेवर नेमके घाव घेऊां  
लागला म्हणजे पाहणाराांचीं अांतःकरणें थक्क होऊन जातात. त्याच्या तोंिून हा तुझा लौटकक ऐकून चांद्रसेनाला 
इतकें  वाईि वािलें , व इतका मत्सर उत्पन्न झाला कीं, त्या टदवसापासून तूां केव्हा परत येशील, आटण तुझ्याशी मी 
केव्हाां िेळेन असें त्याला झालें  आहे. आताां आम्ही जो व्यूह रटचला आहे तो यावरच — 
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तीव्रजव : महाराज, यावरच कसा? 
 
राजा : तीव्रजवा, तुझ्या बापावर तुझी प्रीटत होती ककवा नाहीं? अथवा ‘वचने कक दटरद्रता’ या पांथाचे, तोंिानें 

रेलचेल दुःि दािटवणारे, पण कोरड्या अांत-करणाचे पांटित आपण आहाांत? 
 
तीव्रजव : असला प्रश्न काां टवचारलाांत? 
 
राजा : बापावर तुझी ममता नव्हती असें मी म्हणत नाहीं, पण ममतेचा धमु असा आहे कीं ती कालानें उत्पन्न 

होते; आटण टतची ज्वाला व टतचें तेज हीही कालानेंच कमी झाल्याची उदाहरणें आहेत. ममतेच्या ज्वालें तच एक 
प्रकारची वात ककवा काजळी असते, व टतच्या योगानें ती कमी होते, आटण हें नीिच आहे. कोणत्याही वस्तूचें 
चाांगुलपण सवुकाळ एकसारिें राहत नाहीं. कारण चाांगुलपण फार झालें  कीं फाटजलपणामुळें त्याचा लय होतो. 
म्हण आहे — ‘अटत सवुत् वजुयेत्’ काांही करायाचें मनाांत आलें  तर तें मनाांत आल्याबरोबर करून िाकावें. कारण, 
त्याच्यासांबांधानें चचा झाली, ककवा कोणी आि आला, ककवा दुसरा काांही अिथळा आला. तर तेंच मनाांत आलेलें  
कमजोर होतें, ककवा अजीबात मागें पितें. ज्याप्रमाणें भाता एकसारिा चालत असला म्हणजे बरा असतो, नाहीं तर 
तेव्हाांच टबघितो, त्याप्रमाणें मनाची प्रकृटत आहे; त्याांत आलेलें  चाांगलें  काम एकदम उरकलें  तर बरें, नाहीं तर तें 
तत्काळ टढलें  पितें. अरे, मी भलतीकिेच वाहायाला लागलों; मला आपल्या मुद्द्ावर येऊां  दे.–चांद्रसेन परत आला 
आहे; तेव्हा तूां आपल्या बापाच्या पोिच्या आहेस असें टसद्ध करून दािटवण्यासाठी, बोलण्यािेरीज कोणतें कृत्य 
करण्याचा पत्कर घेतोस? 

 
तीव्रजव : देवळाांत त्याचा गळा कापण्याचा. 
 
राजा : एकदा िून करायाचा म्हिलें  म्हणजे मग सुगटत आटण दुगटुत याांच्या टवचाराांत पिूां नये; सूि 

घ्यायाचा तो पक्का घेतला पाटहजे. परांतु तीव्रजवा, तुझ्या हातून हें होईल तर पहा. तूां घराांतून बाहेर पिू नको. 
चांद्रसेन परत आला, म्हणजे तूां घरीं आला आहेस हें त्याला कळेल. मग आम्ही काांहीं माणसें लावनू त्याच्यापुढें तुझ्या 
नाांवाचा असा स्तुटतपाठ चालवूां, कीं, सांतापून जाऊन त्यानें तुझ्याशीं लढाईलाच उभें राहावें. जात्या शाांत व उदार 
आटण गांभीर मनाचा तो असल्यामुळें, ही आमची लुचे्चटगरी त्याच्या लक्षाांत येणार नाही. आटण असे होऊन तो 
लढाईला एकदाां उभा राटहला म्हणजे रक्तपात करण्यास भकेुलेल्या तीक्ष्ण तरवारीनें तुझा बाप मारल्याबद्दल 
िेळाच्या सपाट्याांत त्याचा समाचार पाहून घे. 

 
तीव्रजव : तें मी करीन, आटण त्या कामाकटरताां मी आपली तरवार सािून ठेवीन. मी एका वैदूपासून एक 

तेल घेऊन ठेटवलें  आहे, तें इतकें  जालीम आहे कीं त्याांत बुचकळलेलें  चाकूचें पातें अांगाला लागून थोिें रक्त टनघालें  
म्हणजे पुरें, मग बह्माांिाांतल्या सगळ्या वनस्पतींपासून काढलेला उतारा जरी त्यावर टदला, तरी त्यापासून 
टबलकुल फायदा होणें नाहीं. मी आपल्या तरवारीचें िोंक त्याांत बुचकळीन आटण मग िेळताां िेळताां चांद्रसेनाला 
त्याचा थोिा जरी स्पश ुझाला तरी बस्स आहे; तेवढ्यानें तो मेला पाटहजे. 

 
राजा : असें नाहीं, आणिी या गोष्टीचा टवचार करूां  या. या कामाला काळवळे पाहून हात घातला पाटहजे. 

हलगरजेनें आमची मसलत बाहेर पिण्यापेक्षा टतच्या भरीस न पिणें हेंच बरें. यासाठीं या मसलतीच्या मागें दुसरी 
एक जोिगोळी भरून ठेटवली पाटहजे; अशासाठीं कीं, पटहलीचा बार हुकला तर मागली पाठोपाठ सोिताां यावी. पण 
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थाांब, मला पाहूां दे कसें बरें हें? आलें  ध्यानाांत. िेळताांना हात चुकटवण्याचा पण तर लावायाचाच. आटण िेळण्याच्या 
झपाट्याांत तुम्ही लाल झालाां आटण थकून गेलाां, म्हणजे चांद्रसेन दारू मागेल त्या वळेेस मी त्याला टवर्ष घातलेला 
पेला भरून देईन. तो त्यानें घेतला म्हणजे तो तुझ्या टवर्षारी तरवारीच्या वाराांतून जरी सुिला असला तरी यानें 
आपला इष्ट हेतु िास टसद्धीस जाईल. 

 
[रािी येते.] 

 
हां, तूां इतक्या घाईघाईनें काां आलीस? 
 
रािी : सांकिें एकामागून एक इतक्या जलदीनें येतात कीं, तीं एकमेकाांची पाठच टशवतातशीं टदसतात. 

तीव्रजवा, तुझी बहीण बुिाली, बाबा! 
 
तीव्रजव : बुिाली! अहो कोठें? 
 
रािी : नागझरीच्या ओढ्यावर ती कोठें कहित कहित गेली आटण फुलें  तोिण्याच्या आशनेें काांठावर एक 

सोनचाांफ्याचें झाि होतें त्यावर चढली. पुढें फुलें  तोिण्याच्या नादाांत पाण्यावर एक बारीक िाांदी आली होती, तीवर 
गेली त्यासरशीं ती टतच्यासह मोिून पाण्याांत पिली. काांहीं वळेपयंत लूगड्याच्या फुग्यामुळें  पाण्यावर गाणें म्हणत 
ती तरांगत राटहलीं, पण पाणी टशरून फुगा नाहींसा होण्याबरोबर, टतच्या नाका-तोंिाांत पाणी जाऊन टतचा शब्द बांद 
झाला, व एका क्षणाांत दुष्ट मृत्यु टतला पात्ाच्या तळीं घेऊन गेला. 

 
तीव्रजव : टशव टशव! तर मग ती बुिाली आ?ँ 
 
रािी : बुिाली, बुिाली! 
 
तीव्रजव : ताई! अनाथ मटल्लके! सगळें  पाणी तूांच घेऊन बसलीस, यासाठी मी आताां िोळ्याांतून पाणी येऊां  

देत नाहीं. पण काय करावें? स्वभावापुढें इलाज नाहीं. पुरुर्षाच्या जातीला रिणें शोभत नाहीं! पण नाइलाज झाला 
म्हणजे रिें कोसळतें. महाराज, नमस्कार असो तुम्हाांला. माझें काळीज कसें पेि घेत आहे! पण काय करूां ? 
मूिुपणामुळे गला गप्प बसण्याची पाळी आली आहे! (जातो.) 

 
राजा : मदटनके, चल, त्याच्या पाठोपाठ जाऊां . त्याचा राग शाांत करण्यासाठीं मला कोण यातायात पिली! 

आताां मला अशी भीटत उत्पन्न झाली आहे कीं, याच्या योगानें तो पुन्हाां चेतेल; याकटरताां चला त्याच्या पाठीमागें. 
 

[टनघनू जातात.] 
 

❀❀❀ 
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अंक पाचंवा 
 

प्रवेश १ ला 
 

स्थळ - स्मशान. 
 

[दोन िडे्डकरी कुदळी वगैरे घेऊन येतात.] 
 

 
 
पणहला खडे्डकरी : टजनें आपण होऊन स्वतःला मारून घेतलें , टतला शास्त्रोक्त मागानें पुरावयाची का? 
 
िुसरा ख० : माझें ऐक. हो, पुरायाची; आटण म्हणून िड्डा नीि सरळ िण. टतचा पांचनामा झाला आहे, 

आटण पांचाांच्या मतें असें ठरलें  आहे कीं, टतला शास्त्रोक्त मागानें पुरावी. 
 
पणहला ख० : स्वसांरक्षणासाठीं टतनें स्वतःस बुिवनू घेतलें  नसताां असें कसें होईल? 
 
िुसरा ख० : कसें? पांचाांच्या तसेंच दष्टीस आलें . 
 
पणहला ख० : ते टनदोर्ष असलेच पाटहजे; त्याटशवाय तसें होणार नाहीं. कारण, त्याांत मुद्दा असा आहे -मीं 

जाणनूबजूुन जर आपल्याला बुिवनू घेतलें , तर मीं सापराध कृत्य केलें  असें होतें; आटण कृत्याचे प्रकार तीन आहेत; 
आचरणें, करणें, घिवनू आणणें. आटण म्हणून टतनें जाणनूबुजून स्वतःला बुिवनू घेतलें  हें टसद्ध झालें . 

 
िुसरा ख० : अहो प्रचांि तकुशास्त्री, माझें थोिें ऐकाल का? 
 
पणहला ख० : थोिें ऐकून घे. कल्पना कर, येथें पाणी आहे; येथें मनुष्ट्य आहे; झालें . जर तो मनुष्ट्य 

पाण्याकिे गेला आटण त्यानें आपणाला बुिवनू घेतलें , तर त्याच्या मनाांत असो वा नसो, तो गेला हें िरें. आलें  की 
नाहीं तुझ्या ध्यानाांत? परांतु पाणीच जर त्याच्याकिे चालून आलें , आटण त्यानें त्याला बुिटवले, तर त्यानें स्वतःला 
बुिवनू घेतलें  असें होत नाहीं. म्हणून ज्यानें स्वतःस मारून घेतलें  नाहीं, त्यानें आत्महत्या केली असें होत नाही. 

 
िुसरा ख० : पण असा का कायदा आहे? 
 
पणहला ख० : हो हो, आमच्या पांचाांचा असाच कायदा आहे. 
 
िुसरा ख० : त्यातले तुला इांटगत साांग ूका? ही जर मोठ्या घरची बाई नसती, तर टतला शास्त्रोक्त मागानें 

पुरू टदलें  नसतें. 
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पणहला ख० : असें म्हणतोस काय? असो. मोठ्या शरमेची गोष्ट हीच कीं, श्रीमांत लोकाांनीं मन मानेल 
त्याप्रमाणें मारून घेतलें  ककवा बुिवनू घेतलें  तरी त्याांना शास्त्रोक्त मागानें मूठमाती टमळते ती टमळतेच. ऊठ कुदळी. 
भले दादा, गौंिी, सुतार आटण लोहार या सगळ्याांत अटधक टिकाऊ काम कोणाचें?  

 
िुसरा ख० : सूळ करणाराचें. कारण, त्या बापड्याची करणी लािोंजणाांना पुरून उरते. 
 
पणहला ख० : शथु आहे बोवा, तुझ्या अकलेची; इतक्याांना पुरून उरतो, तेव्हाां सूळ चाांगलें च कटरतो, पण तो 

कोणत्या रीतीनें चाांगलें  कटरतो? जे वाईि कटरतात त्याांना चाांगलें  करतो. आताां देवळापेक्षाां सूळ बळकि केले 
असतात असें तूां म्हणतोस हें वाईि करतोस, म्हणून सूळ तुला चाांगला करील. आणिी एकवार. 

 
िुसरा ख० : गौंिी, सुतार, लोहार, या सगळ्याांत टिकाऊ करामत कोणाची? 
 
पणहला ख० : साांग बोवा ती आपल्याला; आटण सोिीव या पेंचाांतून. 
 
िुसरा ख० : भले शाबास, आताां मी साांगेन. 
 
पणहला ख० : रिा, रिा काय तें. 
 
िुसरा ख० : अरीच्या मायची मी. आताां नाही बोवा आपण साांगत. 
 

[चंद्रसेन आटण णप्रयाल काांहीं; अांतरावर प्रवशे करतात.] 
 
पणहला ख० : आताां त्याबद्दल िोकें फोि करूां  नको; तुमचें लठ्ठ गदुभ टकतीही ठोकलें  तरी जलद पाऊल 

िाकायाचें नाहींच; आटण यापुढें जर तुला कोणी हाच प्रश्न टवचारला, तर म्हणावें “िडे्डकरी.” तो जीं घरें बाांधतो, तीं 
जलप्रलयापयंत टिकतात. जा, कलालजीकिे जा, आटण टशसा करून घेऊन ये.  

 
[दुसरा िडे्डकरी जातो. पटहला िणतो आटण गातो.] 

 
माझी बसली बाइल, माझी बसली बाइल 

वईशेजारीं ।। माझी० ।। धृ्र० ।। 
णतच्या पुढं उभा हा गडी ।। णतच्या० ।। 
कुिळ पावडी, घेता रोंकडी, 
कामकरी, जी जी जी ।। वई० ।। ।। माझी० ।। १ 

 
चंद्रसेन : याला आपल्या धांद्याबद्दल काांहीच वाित नाहीं काय? थिगें िणताांना हा आपला गातो आहे! 
 
णप्रयाल : अभ्यासानें तें काम त्याच्या अगदीं अांगवळणीं पिून गेलें  आहे. 
 
चंद्रसेन : िरें तें; ज्याच्या हाताला फार कष्ट ठाऊक नाहींत, त्याला तेव्हाांच फोि येतात. 
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पणहला ख० : (गातो.) 
 

पर अता ंझाला म्हातारा 
थक्वा शणररा, येतो जरा, 

णटलगीरी, जी जी जी ।। वई ।। २ 
 

(वर एक िोक्याची करिी फें कतो.) 
 

चंद्रसेन : या करिीच्या आांत एकदा जीभ होती; आटण टहला गाताां येत असे. या शुांभाला कुदळीच्या 
िोल्यासरशी अशी ही आता उिवनू देण्याांत काांहींच वाित नाहीं! आताां गाढव टजच्याशी यथेच्छपणें बागितो आहे, 
ती कदाटचत् एिाद्या ईशतत्त्वशोधकाची अथवा कोणा राजकारणी पुरूर्षाची करिी असेल, नाहीं बरें? 

 
णप्रयाल : असेल कदाटचत्, महाराज. 
 
चंद्रसेन : ककवा सकाळच्या प्रहरीं राजवाड्याांत प्रवशे करून राजास अदबीनें ‘जी महाराज! कशी काय 

तब्यत आहे?’ म्हणून मुजरा करणाऱ्या दरबारी पुरुर्षाची असेल. आटण हे दरबारी गृहस्थ दुसऱ्या एिाद्या दरबारी 
गृहस्थाचा घोिा उपिण्याचा बेत मनाांत धरून त्याच्या तोंिापुरती त्या जनावराची तारीफ करणारे असतील; नाहीं 
बरें? 

 
णप्रयाल : होय, महाराज. 
 
चंद्रसेन : अशा एिाद्याची असेल; नाहीं तर एिाद्या भाग्यशाली राणीची असेल! पण आज टतच्या कपाळीं 

या िडे्डकऱ्याच्या कुदळीचे ठोके िाण्याचें आलें  आहे िरें. उगीच टवचार केला तर हें स्स्थत्यांतर लक्षाांत धरण्याजोगें 
आहे असें टदसून येईल. कुदळीचे िोले िाव े इतक्यासाठींच का हािाांचा एवढा मोठा बिेजाव रािायाचा?-या 
टवचारानें माझें िोकें  तर टफरून गेल्यासारिें झालें  आहे. 

 
पणहला ख० : (गातो) 
 

णकती गोड, नणशब हें ह्या कवटीचें! ।। धृ० ।। 
खििारा माझ्यावािी, 

माझी कुिळ याला खिी, 
खोरं माझं वर्नत अिी, 

णचकट अलंग णफरणत कसे पंुजके णकड्ाचें 
(आणिी एक करिी वर फें कतो.) 

 
चंद्रसेन : ती पहा, दुसरी एक करिी; ती कदाटचत् एिाद्या वटकलाची असेल. आताां त्याचीं वकीलपत्ें, 

त्याचीं दप्तरें, त्याचीं ितेंपत्ें, त्याचीं करारपत्ें, त्याचीं बटक्षसपत्ें, आटण त्याच्या लबाड्या कोठें गेल्या? या असल्या 
दाांिग्या मनुष्ट्याच्या ओबिधोबि टिकावाचे विेेवाांकिे रटे्ट हूां चूां न कटरताां तो कशासाठी सोसतो आहे? आताां तो 
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याला आपल्या सामर्थ्याची दरिावणी काां नाहीं दािवीत? –आटण फौजदारीची गोष्ट काां नाहीं काढीत? हां! हां! या 
मनुष्ट्यानें आपल्या ऐन भराच्या टदवसाांत मोठमोठ्या जटमनी गट्ट केल्या असतील; िरेदीपत्ें करून घेतलीं असतील; 
गहाणपत्ें करून घेतलीं असतील; नोंदणीपत्ें करून घेतलीं असतील. एवढ्या जटमनीच्या मालकाचें आताां फक्त 
सािेतीन हात तुकड्यावरच स्वाटमत्व ना? काळीच्या एवढ्या मालकाची काळानें अशी काळी माती व्हावी ना? 
गहाणपत्ाांचें ज्याच्यापाशीं ओझें, त्याची अशी घाण काय? एवढासा हा िािा याच्या मालटमळकतीच्या कागदपत्ाला 
देिील न पुरता; पण तेवढ्याांत याची समजूत झाली आहे! 

 
णप्रयाल : एक सूतभर देिील अटधक नाहीं, महाराज. 
 
चंद्रसेन : बरें, आताां या गुलामाशी बोलूां . अरे, कोणाचें रे हें थिगे? 
 
पणहला ख० : माझे, महाराज. (गातो.) 
 

णचकट अणंग णफरणत कसे, पंुजके णकड्ाचें! ।। 
 
चंद्रसेन : िरोिरीच तें तुझेंचसें मला वाितें; कारण, तूां त्याांत आहेस. 
 
पणहला ख० : सरकार, आपण त्यावर आहाां, आटण म्हणून तें आपलें  नाही माझ्याटवर्षयीं पुसाल तर मी 

त्याांतला नाहीं, पण तें माझें आहे. 
 
चंद्रसेन : त्याांत तूां असून माझें नाहीं म्हणतोस, तेव्हाां तूां िोिें बोलतोस. ते मेल्यासाठीं आहे, टजत्यासाठीं 

नव्हे; म्हणून तुला मी िोिा म्हणतों. 
 
पणहला ख० : सांभाळा सरकार; हां हां म्हणताां असलें  िोिेपण माझ्यावरून तुमच्यावर उिेल! 
 
चंद्रसेन : कोणा पुरूर्षासाठीं रे, हा िािा िणीत आहेस? 
 
पणहला ख० : कोणा पुरुर्षासाठीं नाहीं! 
 
चंद्रसेन : तर मग कोणा बायकोसाठीं? 
 
पणहला ख० : दोघाांसाठींही नाही. 
 
चंद्रसेन : याांत कोणाला पुरायाचे? 
 
पणहला ख० : जी एकदाां बायको होती, सरकार; पण जी आताां, —देव टतचें भलें  करो, मेली आहे. 
 
चंद्रसेन : पाटहलास ना कसला टबकि हट्टवादी मनुष्ट्य हा? याच्याशीं बोलताांना तांतोतांत शब्द घातले तर 

बरें; नाही तर हा लागला त्याचे भलभलते अथु करायला. देवाशपथ रे टप्रयाला, अलीकिे दोन तीन वर्षांत लोक 
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फार लबाि झाल्याचें माझ्या नजरेस आलें  आहे. कुणबी म्हणतो दरबाऱ्याला मागें िाकीन पण दरबारी तर त्याच्या 
वाऱ्याला टभतो. तुला िडे्डकरी होऊन टकती टदवस झाले? 

 
पणहला ख० : वर्षांतल्या साऱ्या टदवसाांपैकीं ज्या टदवशी आमच्या पटहल्या चांद्रसेनमहाराजाांनी प्लवांगाच्या 

महाराजास कजटकलें , त्या टदवशी मी या कामाांत पिलो. 
 
चंद्रसेन : त्याला टकती टदवस झाले? 
 
पणहला ख० : तुम्हाांला नाहीं का तें कळत? एिादें विेें पोर देिील साांगेल. अहो, छोिे चांद्रसेन महाराज 

झाले त्या टदवशींच तें. ते महाराज विेे झाले आहेत आटण त्याांना श्वेतद्वीपास धािलें  आहे. 
 
चंद्रसेन : असें काय? त्याला श्वेतद्वीपाला रे कशाला धािलें  आहे? 
 
पणहला ख० : कशाला म्हणताां? कारण, तो विेा झाला होता. त्याचें शहाणपण त्याला तेथें येईल, अथवा तें 

नाहीं आलें  तरी हरकत नाहीं. कारण तेथें त्याची फारशी मातब्बरी नाहीं. 
 
चंद्रसेन : काां, काां? 
 
पणहला ख० : त्याचें विेेपण तेथें कोणाच्या लक्षाांत येणार नाहीं; तेथले लोक त्याच्या इतकेच विेे आहेत. 
 
चंद्रसेन : तो विेा रे कसा झाला? 
 
पणहला ख० : लोक म्हणतात फारच चमत्काटरक रीतीनें. 
 
चंद्रसेन : पण कसल्या चमत्काटरक रीतीनें? 
 
पणहला ख० : काय साांगावें, त्याचें शहाणपणच नाहीसें झालें ! 
 
चंद्रसेन : कशासाठीं? 
 
पणहला ख० : कशासाठीं? पोिासाठीं. या बलभद्राांत िडे्डकऱ्याचें काम करूां  लागल्यास फार नाहीं पण 

लहानपणापासून तीस वर्षे झालीं. 
 
चंद्रसेन : न कुजताां िाड्याांत मनुष्ट्य टकती टदवस राहूां शकतो? 
 
पणहला ख० : िरोिर पुसाल तर तो मरायाच्या पूवींच कुजला नसला तर,-काय साांगाव,े आजकाल असले 

कुजके मुिदे येतात कीं, त्याांना जेमतेम िड्डड्याांत लोिण्याची देिील मुष्ट्कील पिते. – असो, जर तो पटहलाच 
कुजला नसला, तर तुमचें देव भलें  करो, – टिकेल आठ नऊ वर्ष;े चाांभार हिकून नऊ वर्षें टिकतो. 
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चंद्रसेन : इतराांपेक्षाां तोच अटधक काां? 
 
पणहला ख० : काां म्हणताां सरकार? कारण, त्याचें चामिें त्याच्या धांद्यात इतकें  कमावलें  जातें की, तें बरेच 

टदवस पाणी टशरकूां  देत नाहीं. आटण तुमचें हें पाणी आहे कीं नाहीं, –हें कशचें आमच्या या मुिद्याला तेव्हाांच कुजटवते. 
ही पाहा ही करिी, एकवीस आटण तीन इतकी वर्षें जटमनीत आहे. 

 
चंद्रसेन: कोणाची रे ती? 
 
पणहला ख० : होता भाांचोद एक तो विेगळ. तुम्हाांला ती कोणाची असेलशी वािते? 
 
चंद्रसेन : मला बरें काय ठाऊक? 
 
पणहला ख० : कोि भरो त्या गचाळ पाजी मनुष्ट्याला. त्या राांिलेकानें माझ्या िोक्यावर तािीचा मोघा 

ओतला. अहो, ही करिी, सरकार, येऱ्या म्हणून राजाचा िुर्ष मस्कऱ्या होता नाहीं, त्याचीच ही. 
 
चंद्रसेन : ही, ही? 
 
पणहला ख० : हो, हो, त्याचीच. 
 
चंद्रसेन : पाहूां दे ती मला. (करिी घेतो.) टशव टशव! टबचाऱ्या येऱ्या! टप्रयाला, तो मला चाांगला ठाऊक 

होता; अनेक नकला आटण टवलक्षण कोट्या, टकती टकती म्हणून तुला साांग?ू “कोकरूां  घेताां का कोकरूां ” म्हणून 
अगदीं थोिक्याांत थोिकें  म्हिलें  तरी त्यानें मला एक हजारदाां तरी पाठीवर घेऊन इकिे टतकिे पळवीत नेलें  
असेल. या टठकाणीं त्याचे ओठ होते. त्याचे मी टकती वळेाां मुके घेतले असतील कोण जाणे. येऱ्या, आताां त्या तुझ्या 
चेष्टा, त्या िोड्या, त्या उड्या, त्या नकला, ते गाण्याचे चुिके कोठें आहेत? तूां एकेक कोिी करूां  लागलास म्हणजे 
मांिळीचीं हांसून हांसून पोिें दुिवीत होतास. स्वतः आताां दाांताि वासून बसला आहेस, पण एक देिील सुचत नाहीं 
ना? इतकी फटजती करून घ्यावी का? आताां असें कर. आपल्या चिोर बायका असतात कीं नाहीं, त्याांच्याकिे 
जाऊन त्याांना साांग कीं, तुम्हीं हवें टततकें  केशर लावनू बोि बोि जरी रांगलाांत तरी तुमचा पटरणाम हा 
माझ्यासारिाच व्हायाचा. असें म्हणून त्या कशा काय हांसतात त्या पहा. टप्रयाला, कृपा करून मला एक गोष्ट साांग 
– 

 
णप्रयाल : काय ती महाराज? 
 
चंद्रसेन : अटलसुांदराला जटमनींत पुरल्यावर तो असाच टदसला असेल काय रे? 
 
णप्रयाल : असाच. 
 
चंद्रसेन : आटण त्याला अशीच घाण येत असेल काय? 
 

(घाणीचे शहारे आणून करिी िालीं ठेवतो.) 
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णप्रयाल : अगदीं अशीच महाराज. 
 
चंद्रसेन : आमची काय दुगटुत होते ती पाटहलीस ना, टप्रयाला? का रे, आपण जर असाच तकु करीत मागें 

गेलों, तर त्या अटलसुांदराची माती आपल्या टििकीच्या टगलाव्याला लागली असेल असें दािटवताां येणार नाही 
काय? 

 
णप्रयाल : त्या रीतीनें पत् लावण्यास फार त्ास पिणार आहे. 
 
चंद्रसेन: छे, त्याांत कािीइतका देिील त्ास नाहीं. थोिा बेतानें मात् टवचार केला पाटहजे. असें पहा; 

अटलसुांदर मेला; अटलसुांदराला पुरलें ; अटलसुांदराची टफरून धूळ झाली; धूळ म्हणजे माती; आटण टतचा आपण 
टगलावा कटरतों; म्हणून टििकीच्या टगलाव्याला जी आपण माती लाटवली आहे, त्याांत अटलसुांदर येण्याचा सांभव 
आहे. तसेंच: – 

 
(पि) 

 
कैशी णचत्र पहा जगताची ही रहाटी आहे, 

पंचमहाभूतें जीं त्यामंलध णवश्व सकळ गुरफटलें  आहे! ।। धृ० ।। 
हणरशं्चद्र रघुराज युणधणष्ठर 

प्रबळ पराक्रणम णकणतही जाले, 
तदे्दहाचीं तत्वें शेवटी 

णभन्न णवपणरित झाललच पाहे! १ 
 
अरे, पण थाांब थाांब! इकिून राजा येत आहे! 
 

[पुढे मटल्लकेचें पे्रत व मागून राजा, रािी, तीव्रजव, कारटे व दुसरे इष्ट टमत् येतात.] 
 

अरे, राणी आटण दरबारी लोकटह बरोबर आहेत. त्याांच्यापुढें इतक्या समारांभानें काय चाललें  आहे? हां, हां, 
या टचन्हाांवरून त्याांच्यापुढे ज्याचें पे्रत चाललें  आहे त्यानें आत्महत्या केली असावी असें टदसतें. कोणी मोठा मनुष्ट्य 
असेलसें वाितें. थोिा वळे आि होऊन पाहूां या. (णप्रयालासह आि होतो.) 

 
[मणल्लकेचें पे्रत भईूवर ठेटवतात.] 

 
तीव्रजव : आणिी काय करायाचें राटहलें  आहे? 
 
चंद्रसेन: (बाजूस) अरे, हा तीव्रजव, फारच भला मनुष्ट्य बरें. पहा, पहा.  
 
तीव्रमजव : दुसरें काय करायाचें? 
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पणहला कारटा : शास्त्रोक्त जेवढा टवटध होता, तेवढा सारा आिोपला. ही कशी मेली याचा अजून सांशय 
आहे; आटण महाराजाांनी स्वारी मध्यें न पिती तर आम्ही इतका टवटध देिील करूां  टदला नसता. मांत् वगैरे काांहीच न 
म्हणताां िाड्याांत घालून दगि-माती वर लोिली असती. परांतु सरकारच्या साांगण्यास्तव अपमृत्यचूा टवचार 
एकीकिे ठेवनू, टनत्याप्रमाणें कुमारीला उटचत असें औध्वुदेटहक केलें . 

 
तीव्रजव : आताां दुसरी कोणतीटह टक्रया राटहली नाही ना? 
 
प० कारटा : काांहीं राटहलें  नाहीं. इच्यासाठीं श्राद्ध वगैरे करणे, म्हणजे टतच्या पदरी यमयातना, आटण 

आमच्या पदरी पापसांचय बाांधणें होय. 
 
तीव्रजव : भगवटत वसुांधरे! घे इला आताां आपल्या उदराांत. इच्या सुांदर आटण टनष्ट्कलां क देहापासून सुगांधी 

पुष्ट्पें उद्धवोत, आटण तीं टशवाच्या मस्तकीं पिोत. अरे कारट्या, तूां टक्रयेच्या गप्पा साांगत आहेस, पण तुला िात्ीने 
साांगतों कीं, ही माझी भटगनी टदव्य स्वगांगना होईल व तूां टपशाचयोनीला जाऊन स्मशानाांत भिकत टफरशील! 

 
चंद्रसेन : (बाजूस) काय, ही माझी सुांदरी मटल्लका? 
 
रािी : मधुर वस्तू मधुराकृतींच्या सेवलेा लावल्या पाटहजेत. (मणल्लकेवर फुलें  पसरून) टप्रये मटल्लके, सांपला 

बरें आज तुमचा आमचा ऐटहक ऋणानुबांध! तुला चांद्रसेनाची बायको करून, त्याला आटण तुला माांिीवर घ्यावें, 
आटण दोघाांच्या तोिाांत सािर घालावी असें माझ्या मनाांत फार होतें. मला असें वािे कीं, तुझ्या गभाधानाचा 
सुिसोहळा पाहण्याचा सुिाचा टदवस मला येईल; पण दुदैवानें तें सव ु एकीकिे राहून हीं ताांबिीं फुलें  तुझ्या 
शवावर घालण्याचें मज मांदभाटगनीच्या कपाळीं आलें  आहे!  

 
तीव्रजव: ज्या अधमाधमाच्या दुष्ट्करणीनें तुझ्या तीव्र बुद्धीचा टवलोप झाला त्या नीचाचा सत्यानाश होवो!! 

दम धरा, इतक्याांत माती लोिूां नका! मला आणिी एक वळे टतचें आकलगन घेऊां  द्या. (थिग्याांत उिी मारतो.) हां, 
ढकां ला आताां मेलेल्याल्यावर आटण टजत्यावर माती, आटण सहृयाद्रीइतका उांच पवतं करा! 

 
चंद्रसेन : (पुढें येऊन) कोण तो इतक्या मोठ्या टनकरानें शोक कटरतो आहे? याची शोकवाणी ऐकून 

नभोगामी तारे देिील आियुचटकत होऊन जेथल्या तेथें थबकून राटहल्यासारिे टदसतात. बलभद्राचा राजपतु् हा 
मी चांद्रसेन थिग्याांत उिी िाकतों. 

 
तीव्रजव : चाांिाळा, कोि वर्षें रौरव नरक भोगशील! 
 

(त्याची मानगोिी धरतो.) 
 

चंद्रसेन : तूां हें चाांगलें  बोलला नाहींस. तुला नीि रीतीनें साांगतों. तूां माझा गळा सोि; कारण, मी स्वभावतः 
जरी सांतापी आटण रागीि नाहीं, तरी टवनाकारण कोणी मला त्ास टदला तर तो मी सहन करून घेणार नाही. 
याकटरता तुला बऱ्याची गोष्ट साांगतों, तोंि आिप आटण बऱ्या बोलानें गळ्याचा हात काढ. 

 
राजा : अरे, त्याांना सोिवा! 
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रािी : चांद्रसेना! चांद्रसेना! 
 
सवयजि : अरे गृहस्थ हो, अरे गृहस्थ हो, – 
 
णप्रयाल : महाराज, शाांत व्हा, शाांत व्हा! असें वडे्यासारिें काय कटरताां? 
 

[हुजरे त्याांना सोिटवतात; आटण थिग्याच्या बाहेर येतात.] 
 

चंद्रसेन : काां, काां? माझ्या िोळ्याांत त्ाण आहे तोंपयंत यासांबांधानें मी त्याच्याशी लढायला तयार आहें. 
 
रािी : बाळ, कोणत्या सांबांधानें? 
 
चंद्रसेन : मटल्लकेवर माझें इतकें  पे्रम होतें कीं चाळीस हजार भावाांचें देिील पे्रम त्याच्यापुढें टिकाव न धटरतें. 

तूां काय करशील रे टतच्याकटरताां? 
 
राजा : अरे तीव्रजवा, तो अगदीं विेा झाला आहे; त्याच्या नादीं लागूां नको. 
 
रािी : तीव्रजवा, तुला माझ्या गळ्याची शपथ आहे, या वळेेस त्याला सोि. 
 
चंद्रसेन : साांग, साांग तूां टतच्याकीरताां काय रे करशील? रिशील? लढशील? उपास करशील? स्वतःला 

फािून घेशील? दारू टपशील? सुसर िाशील? मीटह याांपकैीं पाटहजे तें करीन. तूां येथें रिायाला आलास होय? 
ककवा थिग्याांत उिी िाकून पेमाांत माझ्यावर ताण करतोस होय? तूां स्वतःला टजवांत पुरून घेत असलास तर मीटह 
तसें करायाला तयार आहें. आटण पवुताच्या गप्पा गारीत असलास तर त्याांतटह मी तुला हिेन असें नाहीं. लक्षावटध 
टबघे जमीन उकरून आकाशाला टभिेल एवढा पवुत जरी त्याांनीं माझ्यावर रचला तरी तो मी आपल्या अांगावर 
घेण्याला तयार आहें! बिबिच जर करायाची असली तर त्याांत मी दाद देतों असें समजूां नको. 

 
रािी : या वळेेस त्याचें कोणी एक नाांव घेऊां  नका; तो आताां लहरींत आहे, व ती अशीच काांहीं वळे राहील. 

टतचा भर उतरला म्हणजे तो गाईसारिा गरीब होईल, इतकें च नाहीं, तर झाल्या कृत्याचा त्याचा तोच िेद करीत 
बसेल. 

 
चंद्रसेन : बोलतों आहें हें थोिें ऐकून घेशील का? माझ्याशीं जो तूां अशा उद्धिपणानें वागलास त्याचें कारण 

काय? पटहल्यापासून मी तुला भला म्हणून समजत असें. जाऊां  दे कीं पण, त्याांत काय आहे? कोणी हवें तें भगीरथ 
प्रयत्न करी ना, सापाला दूध पाजून ककवा कुत्र्याचें शपूेि नळीत घालून कािीचा फायदा व्हावयाचा आहे काय? 
अथात् नाहीं. आधीं होता वाघ्या, दैवयोगें झाला पाग्या; त्याचा एळकोि राही ना, देहस्वभाव जाई ना! [जातो.] 

 
राजा : टप्रयाला जा बाबा, त्याच्याबरोबर अस आटण त्याला नीि सांभाळ.  
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[णप्रयालजातो तीव्रजवास उदे्दशून] काल रात्ीं साांटगतल्याप्रमाणें थोिा धीर धर; थोिक्याांत या टकिटकिीचा 
टनकाल करणार. टप्रये मदटनके, चांद्रसेनाला धाकाांत ठेवण्याची काांहीं तोि काढ, आटण सध्याां त्याच्या अगदीं 
पाठीवर ऐस. मटल्लकेचें िोलेजांग स्मारक केलें  पाटहजे. थोड्या वळेानें तरी हा आमच्या पाठीमागचा त्ास िळणार 
आहे, पण तोंपयंत मारूनमुिकून धीर धरला पाटहजे. 

 
[जातात.] 

 
प्रवेश २ रा 

 
स्थळ-टकल्ल्याांतील टदवाणिाना. 

 
[णप्रयाल व चंद्रसेन येतात.] 

 
चंद्रसेन : याच्याबद्दल हें इतकें  झालें ; आताां हें दुसरें पहा; त्या वळेची स्स्थटत तुला ठाऊक आहेच. 
 
णप्रयाल : हें काय टवचारताां, महाराज? 
 
चंद्रसेन : हें बघ, टप्रयाला, त्या वळेेस माझ्या अांतःकरणाांत जी कालवाकालव होत होती, टतच्यामुळें  माझा 

िोळा देिील लागेना. मला असें वािलें  कीं, सुळावर देण्याची ककवा किेलोि कारण्याची ककवा उभें जाळण्याची 
ज्याला टशक्षा झाली आहे, तो देिील माझ्याइतका तळमळत नसेल. आताां तूां त्याला अटवचार म्हण कीं काांहीं म्हण; 
पण तुला िटचत साांगतों, चोहोंकिून गरािा पिला, म्हणजे अटवचारच एिाद्या वळेेस बचाव करतो. अशा प्रसांगी 
प्राटणमात् टजवा उपर धािस कटरतात, आटण तसें करण्यािेरीज दुसरा इलाजच नाहीं. यावरून असें स्पष्ट टसद्ध 
होतें कीं, आम्ही टकतीही दुबुल असलों तरी काय ुकरटवणारी एक सत्ता आहे, ती टबलकुल कमी पिूां देत नाहीं. 

 
णप्रयाल : याांत मात् अगदीं सांशय नाहीं. 
 
चंद्रसेन : नांतर मी उठून आपल्या िोलीच्या बाहेर पिलों, अांगाांतला झगा वाऱ्यानें ििििां लागला तो 

हळूच सावरून धटरला, आटण ते कोठें आहेत तें पहाण्यासाठीं अांधाराांत चाचपूां लागलों. सुदैवानें ते लवकरच 
साांपिले; मग त्याांच्या टिशाांत जपून हात घालून आपलें  काम करून घेतलें  आटण झिटदशी पुनः आपल्या िोलींत 
येऊन बसलों. नांतर पापपुण्याची भीटत क्षणभर एकीकिे गुांिाळूनां ठेवनू तो लिोिा फोटिला आटण तो अटद्वतीय 
िटलता वाचला. त्याांतील अक्षरें, टप्रयाला, तूां जर आपल्या िोळ्याांनीं पहातात तर तुझें काळीज एकदम फािलें  
असतें! राजाच्या हातून झालेला असला हरामिोरपणा, असला कनद्य पाजीपणा कधींही कोणीं ऐकला नसेल! –
उघि उघि हुकूम, मोठमोठीं लाांबलचक कारणें दािवनू! –कशासाठीं, तर बलभद्राच्या कल्याणासाठीं, इतकें च 
नाहीं तर श्वेतद्वीपाच्या देिील कल्याणासाठीं! उघि उघि हुकूम! अरेरे, माझा येवढा बागुलबोवा होण्याचे काांहीं 
तरी कारण? माझ्या टजवांत असल्यामुळें येवढी भीटत आटण इतकी दहशत कीं, िटलता वाचून पाटहल्याबरोबर, 
क्षणाचा टवलां ब न लाटवताां, नाहीं, – तरवारीला धार लावण्याांत सुद्धाां वळे न दविताां, माझें िोकें  एकदम उिवावें! 

 
णप्रयाल : महाराज, असें होईल तरी कसें? 
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चंद्रसेन : हा िटलता घे, आटण फुरसतीअांतीं समग्र वाचून पहा. परांतु मग मीं काय केलें , ऐकतोस? 
 
णप्रयाल : साांगा साांगा, महाराज. 
 
चंद्रसेन : याप्रमाणें त्या चाांिाळचौकड्याच्या कचािींत साांपिल्यामुळें आताां पुढें काय करावें याचा टवचार 

करूां  लागण्यापूवींच, िोक्याांत एक एक कल्पना येऊां  लागली, –नांतर मीं िाली बसलों. दुसरा एक िटलता 
िरिला आटण मग त्याची सुरेि नक्कल केली. आमच्या इकिल्या सांस्थाटनकाांप्रमाणें मलाही चाांगलें  टलटहण्याचा 
मोठा टतिकारा होता, आटण हाताला लागलेलें  वळण नाहीसें होण्याटवर्षयीं मी आपल्याकिून होईल टततकी ििपि 
केली होती. पण तशाांतून जें थोिेंबहुत चुकून राटहलें  होतें त्यानें आज लाि रूपयाांची कामटगरी बजाटवली. नवीन 
िटलत्याांत काय टलटहलें  तें साांग ूका? 

 
णप्रयाल : तें केव्हाां ऐकेनसें मला झालें  आहे, महाराज. 
 
चंद्रसेन : काकाच्या नाांवानें श्वेतद्वीपाच्या राजास असें टलटहलें  कीं–ज्याअथीं श्वेतद्वीप हें आमच्या माांिटलक 

सांस्थानाांत मोितें व आम्हाांस करभार देतें, ज्याअथीं उभय राष्ट्राांतील पे्रम शुक्लपक्षाांतील चांद्राप्रमाणें उत्तरोत्तर 
वृटद्धगत होणें इष्ट आहे, ज्याअथीं या दोन राष्ट्राांची एकी आटण एक टवचार असल्यानें शाांततेची वृटद्ध होऊन दोघाांचेही 
अटधकाटधक कल्याण होणार आहे–हे आणिी असेच महत्त्वाचे पुष्ट्कळ ‘ज्याअथी’ घालून अिेरीस अशी टवनांती 
केली आहे कीं, या िटलत्याांतील मजकूर वाचून पाटहल्याबरोबर, त्याची पुढें कमी- अटधक टबलकुल वािाघाि न 
कटरताां, हा घेऊन येणारास, तीथु घेण्याची, ककवा ‘राम’ म्हणण्याची देिील फुरसत न देताां, आपण ताबितोब 
मारून िाकाव.े 

 
णप्रयाल : त्याला मोतुब कसें केलें त? 
 
चंद्रसेन : अरे, म्हण आहे ना, परमेश्वराची करणी आटण नारळाांत पाणी! सुदैवानें टिशाांत बाबाांची मोहरेची 

आांगठी आली होती, ती आटण आमच्या सांस्थानचें मोतुब हीं एकाच साांच्याची असल्यामुळें  काम फते्त झाले. याप्रमाणें 
सव ुतयारी झाल्यावर पटहल्या िटलत्याप्रमाणें याची घिी घातली, मोतुब केलें , आटण त्याांना न कळताां हा नवीन 
िटलता पटहल्याच्या जागीं घालून ठेटवला. नांतर, दुसऱ्या टदवशीं चाांच्याांचीं आटण आमची लढाई झाली. आटण 
त्याच्यापुढें काय झालें  तें तुला आधींच ठाऊक आहे. म्हणून आताां साांगत बसत नाहीं. 

 
णप्रयाल : झालें  तर मग, जुांगाचा आटण भृांगाचा अिेरीस असा पटरणाम होणार. 
 
चंद्रसेन : मी त्याला काय करूां ? या मूिांनाच जर नसत्या उठाठेवी करण्याची हौस नसती तर असें कशाला 

होतें? िरें म्हणशील तर याांचा मला पूवींपासून टतिकारा असें; आटण हे भले, असें मीं कधींच समजलों नाहीं. 
त्याांचेच िेळ त्याांना भोवत आहेत. दोहींकिून दोघाां जबरदस्ताांची चक्काचक्की उिू लागली म्हणजे हलक्यासलक्यानें 
तीत पिूां नये आटण नाक ठेचून घेऊां  नये. एिक्याच्या िकरींत गरीब टबचाऱ्या पैशाची कशी दामिी वळून जाते तें 
तुला नाहीं ठाऊक? 

 
णप्रयाल : टशव टशव! काय म्हणावें या राजाला! 
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चंद्रसेन : तर मग मीं असें करणें अगदीं अवश्य आहे. असें तुला वाित नाहीं काय? ज्यानें माझा बाप 
माटरला, आई जाटरणी केली, माझा आशावृक्ष समूळ तोिून पािला, माझा जीव घेण्यासाठीं गळ घातला–असले 
दुष्टपणाचे प्रकार ज्यानें केले, त्याचे या हातानें तुकिे होणें हें अगदीं न्याय्य नाहीं काय? आटण यापुढें जर मी ‘हो का 
नाहीं’ असें करीत असलों तर मजकिे अधमपणा येत नाहीं काय? 

 
णप्रयाल : श्वेतद्वीपावर सोंपटवलेल्या कामाचा शवेि त्याला लवकरच कळून येईल. 
 
चंद्रसेन : हां, थोिक्याांतच कळेल. तेवढ्या अवधीचा पण मला चाांगलाच उपयोग करून घेतला पाटहजे; िरें 

म्हिलें  म्हणजे मनुष्ट्याचें आयुष्ट्य हें काय एका क्षणाइतकें  आहे. पण गड्या टप्रयाला, तीव्रजवाची आटण माझी 
मारामारी झाली, हें मला बरोबर वाित नाहीं; त्याला जो राग आला तो काांहीं गैरवाजवी नव्हता. आपल्यावरून जग 
ओळिावें म्हणतात तें का िोिें? जसें द्यावें तसें ध्यावें. तो भेिला म्हणजे मीं त्याची क्षमा मागेन. पण काय करूां , 
त्यानें तो मटल्लकेसाठी जेव्हाां टवलक्षण शोक आरांटभला, तेव्हाां माझें अगदी देहभान नाहीसें झालें ! 

 
णप्रयाल : अहो, दम धरा, हें पहा इकिे कोणसें येत आहे. कोण आहे तो?  
 

[श्वपणत प्रवशे कटरतो.] 
 

श्वपणत : आपण परत आल्यानें सवांस मोठा आनांद झाला आहे. 
 
चंद्रसेन : आपली आमच्यावर मेहेरबानीच म्हणायाची. हे अजागळटशरोमणी तुझ्या पाहण्याांत आहेत काय? 
 
णप्रयाल : नाहीं, महाराज. 
 
चंद्रसेन : तर मग तूां मोठा सुिी आहेस; कारण, असल्या ितरुिाांची माटहती असणें मोठें पाप होय. याचा 

सुपीक जमींन-जुमला पुष्ट्कळ आहे. पशुां पशूांचा राजा झाला म्हणजे त्याांचीं हािें तो चघळायाला लागला म्हणून 
समजावें. तीं टचवि असल्यानें दाढा दुितात हें िरें, पण त्याांना माांसाचा पुष्ट्कळ दपु असतो, यामुळें आशा सुित 
नाहीं. 

 
श्वपणत : धनीसाहेबाांना फुरसत असेल तर महाराजाांनीं काांही टनरोप साांटगतला आहे तो कळटवतों. 
 
चंद्रसेन : तो ऐकून घेण्याला तीन पायाांवर मी उभा आहें. पण आपण तेवढी पगिी िोक्यावर नीि बसवाल 

काय? पागोिीं िोक्यावर नीि घालण्यासाठीं केलेलीं असतात. 
 
श्वपणत : महाराज, कानटशलाला वारा लागतो आहे. म्हणून थोिी कलती करून घेतली आहे. 
 
चंद्रसेन : असल्या िारग्याांना कानटशलाांत टदल्याटशवाय याांना नीि ऐकायाला यायाचें नाहीं. पण कान 

फुां कण्यावरच जेथला कारभार चालणार तेथें िोक्यावरची पगिी कानावर आटण पायाांतली वहाण िोक्यावर आली 
तर नवल काय? का मुरकुिजी, थांिी फार किक आहे नाहीं? 

 



 
अनुक्रमणिका 

श्वपणत : महाराज, इतका किक उन्हाळा पिला असून थांिी काय म्हणताां? ह्या पहा माझ्याां िोक्याांतून 
घामाच्या कोण धारा चालल्या आहेत! 

 
चंद्रसेन : बरोबरच तें, आम्हाांला जो कहवाळा तो या पाजीला उन्हाळा; आटण म्हणूनच याचें िोकें  टफरून 

जाऊन याची पगिी कानावर िेकली आहे. टप्रयाला, कोळी माशीला धरताांना, ककवा भोरटकिा मुांगीला धरताांना तूां 
कधीं पाटहला आहेस रे? आम्ही म्हणतों जग आमच्यासाठीं आटण ढेंकूण म्हणतात तुम्ही आमच्यासाठीं! कसें काय 
तोंिपजेु, उन्हाळा फार जारी म्हणताां होय? त्यानें माझ्या तोंिाला काळोिी आली, नाहीं बरें? 

 
श्वपणत : महाराज, फारच जारी. आपली तर अगदीं ते्धा झाली आहे! महाराज, सरकारसाहेबाांनीं आपणाांस 

असें साांगण्यास साांटगतलें  आहे कीं, मीं आपल्या टजवावर मोठा पण लाटवला आहे. 
 
चंद्रसेन : त्याांनीं पण लाटवला असता तर त्याचें मला काय साांगतोस? माझ्यासारिें तुला तर नाहीं ना िूळ 

लागलें ? आताां कृपा करा, आटण ही पगिी अशी सारून घ्या. 
 
श्वपणत : महाराज, आपल्या पायाां पितों, माझ्या िोक्यासाठीं येवढें माफ करा; कारण, तें बरें तर जग बरें, 

नाहीं तर त्याची आमची वाि बरोबरच. महाराज, उत्तालाहून तीव्रजव नुकताच परत आला आहे; महाराज, ईश्वर 
स्मरून आपल्याला अगदीं इमानानें साांगतों कीं, असा उमदा, असा अक्किबाज, असा इज्जतवाला, असा िबसूरत, 
असा चैनबाज कहमतबहाहर ढाल-समशरेींतला कारागीर आपल्या तर ऐकण्याांत नाहीं, मग पाहण्याांत कोठला? फार 
काय साांगावें, पण कणाचें दान, भीमाचें बळ, अजुुनाचें चातुय ुआटण द्रोणाची युद्धटवद्या हीं सगळीं त्याच्याांत एकत् 
टमळाल्यासारिीं टदसतात. रूप तर काय साक्षात् मदनाची मूर्वत! मला तर असें वाितें कीं, तो 
सवोत्तमगुणगणसारत्नभाण्िागारच म्हिला तरी चालेल. 

 
चंद्रसेन : तुम्हीं त्याची स्तुटत केलीत म्हणून त्याचे गुण काांहीं कमी होत नाहींत. आताां त्याच्या झािून साऱ्या 

गुणाांची याद करायाची म्हिली तर मोठमोठे गटणती देिील हात िेकतील. आटण इतकें  असूनटह आपण त्याची 
केलेली स्तुटत त्याच्या गुणाच्या मानानें काहींच नाही. पण टशरस्ताच्या मागानें ऐकून घ्या म्हणशील, तर मी कबलू 
कटरतों कीं, त्याच्याांत नाांवाजण्यासारिे गुण आहेत व तो मोठा उदार-आत्मा आहे. आटण त्याच्या गुणासारख्या 
अलौटकक आटण दुर्वमळ गुणाांचा एकत्वास त्याच्या प्रटतमेिेरीज इतर टठकाणीं हुबेहुब कधींच टमळायचा नाहीं! आटण 
ही प्रटतमा तरी स्वच्छ आरशाांतील प्रटतकबबाव्यटतटरस्त कोठें साांपिणार! त्याच्या छायेिेरीज त्याचें जसेंच्या तसें टचत् 
कोण काढणार? 

 
श्वपणत : महाराजाांनीं त्याचें यथोटचत वणुन केलें  यात अणुमात् सांदेह नाहीं. 
 
चंद्रसेन : राव, वैटशष्ट्ट्य बोला, वैटशष्ट्ट्य? त्याचें वैटशष्ट्ट्य काय? प्रस्तुतच तो अत्यांत रसनाग्रवती होण्याचें 

प्रधान कारण काय? 
 
श्वपणत : महाराज? 
 
णप्रयाल : महाराज, थोिे समजतील असे शब्द घाला ना? आपण मनाांत आणलें  तर आपणाांस तसें करताां 

येईल. 
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चंद्रसेन : या गृहस्थाची टवशरे्ष तारीफ कशाबद्दल होत आहे? 
 
श्वपणत : तीव्रजवाची म्हणताां? 
 
णप्रयाल : अहो महाराज, याांनी आणलेलें  पोतें सपशले मोकळें झालें ; याांच्याजवळच्या भाड्यानें आणलेल्या 

चाांगल्या चाांगल्या शब्दाांची पुांजी सांपली! 
 
चंद्रसेन : त्याची; राव, त्याची. 
 
श्वपणत : मला ठाऊक आहे, आपण काांहीं गैरमाहीत नाहीं. 
 
चंद्रसेन : तुम्हाांला असें ठाऊक असतें तर बरें होतें. पण तसें असतें तर ही मजा कशी उिती? बरें, मग पुढें? 
 
श्वपणत : तीव्रजवाच्या गुणाांटवर्षयीं महाराज अपटरटचत नाहींत. 
 
चंद्रसेन : तें नाहीं बोवा, आपल्याच्यानें कबूल करवत. कदाटचत् आम्ही त्याच्या बरोबरीचे असू; पण मनुष्ट्य 

माहीत असणें म्हणजे त्याचा तो ठाऊक असणें होय. 
 
श्वपणत : तसें नाहीं महाराज; मी त्याच्या शस्त्रकौशल्यास उदे्दशून बोलत होतों. परांतु अलीकिे लोकाांनीं 

त्याचा जो िांका माांटिला आहे, त्यावरून त्याच्या तोिीचा स्पधी नाहीं असा बोभािा टदसतो. 
 
चंद्रसेन : त्याचें शस्त्र तें कोणतें? 
 
श्वपणत : ढाल आटण तरवार. 
 
चंद्रसेन : याला दोन म्हणतात; बरें असो. 
 
श्वपणत : सरकार, महाराजाांनीं सहा अरबी घोिे लाटवले आहेत, व तीव्रजवानें आपल्या तफेनें सहा उत्ताली 

ढाली आटण तरवारी लाटवल्या आहेत; त्याांपैकीं एकेकीचें काम काय म्हणून सागूां! आ हा! अशी नकशी आपण 
जन्माांत कोठें पाटहली नाहीं! काराटगरानें कसबाची पण कमाल करून सोटिली आहे! दस्तगी, बीळा, कबजा पनाह, 
किोरी, कोफ्त, ढाल, जें जें पहावें तें तें अद्भतुच! कबजा आटण कोप्त टमळूनच आठ–दहा हजार रुपये पिले 
असतील. आहा! दस्तगीचें तरी काम काय टवचारावें? 

 
चंद्रसेन : अहो बृहस्पटत, बोलताां आहाां तरी काय? हे कोणच्या कोशाांतले शब्द चोरलेत? दस्तगी तें काय? 
 
णप्रयाल : तरी मला वािलें च कीं एिादा ‘िाां’ अवतरल्याटशवाय हें भार्षण आपल्याला कळायाचें नाहीं! 
 
श्वपणत : दस्तगी म्हणणे तरवारीचे बांद. 
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चंद्रसेन : तरवारीपेक्षाां तारवाचे बांद म्हिलें  तर काांहीं बरे शोभतात; कारण त्याांत ते नाांगराच्या तरी उपयोगी 

पिण्याचा सांभव आहे. बरें असो, काय म्हणतोस, सहा अरबी घोड्याांबद्दल मोठ्या ककमतीचे आटण बारीक नकशीचे 
कबजे, कोफ्त, ढाल, पनाह, टपपला आटण दस्तगी ज्याांना आहे अशा सहा ढाल तलवारी लाटवल्या आहेत काय? 
बरें, पण या पणाच्या अिी काय? 

 
श्वपणत : महाराज, सरकारानीं असें ठरटवलें  आहे कीं, त्याचे तुमचे चार हात झाले तर टतहींपेक्षाां अटधकाांत 

त्याच्यानें तुमच्यावर सरशी करवणार नाहीं, म्हणजे त्यानें तुमच्यावर बारा वार केले तर त्याांतले टनदान नऊ तरी 
तुम्ही हिकून चुकवाल. ही अि तुम्हाांला कबुल होत असली तर साांगा, म्हणजे आताांच्या आताां िेळण्याची तयारी 
होती आहे. 

 
चंद्रसेन : आटण मीं नाहीं म्हिलें  तर – 
 
श्वपणत : तसें नव्हे महाराज, आपल्या मनाांत िेळायाला उभें राहायाचें आहे कीं नाहीं तें साांगा. 
 
चंद्रसेन : अहो बुद्धीचे िांदक, मी टदवाणिान्याांत इकिे टतकिे टफरत आहें; महाराजाांच्या मनाांत असलें  तर 

ही माझी टवश्राांतीची वळे आहे; हत्यारें घेऊन या, आटण तीव्रजव तयार असेल व महाराजाांनाही पसांत पित असेल 
तर त्याांचा शब्द िरा करण्यास माझ्यानें होईल तें मी करून पाहीन. कजकलों तर ठीकच आहे, हरलों तर पदराांत 
लाज आटण फाजील वार येतील. बेहेत्तर आहे आले तरी. 

 
श्वपणत : असें कळवूां का तर मग सरकाराांना? 
 
चंद्रसेन : हो, येवढें कळवा; मग त्याला आपल्या स्वभावाप्रमाणें जें टतिि-मीठ लागायाचें असेल, तें साांगून 

का चुकणार आहे? 
 
श्वपणत : नाहीं नाहीं, महाराजाांच्या सेवलेा मी उभा आहें. 
 
चंद्रसेन : नको, नको. आपल्याच.[श्वपणत जातो.] यानें आपण होऊनच आपली टशफारस केली म्हणून बरें 

झालें ; कारण, याच्या वतीनें ि काढणारा नाहीं कधीं टमळायाचा. 
 
णप्रयाल : महाराज, गेला एकदाां शांिाांतला टकिा शांिाांत टनभावनू! 
 
चंद्रसेन : अरे, यानें आपण होऊन आपल्या पाठीला शांि लावनू घेतला आहे. हा आटण असल्या शेंकिों ढांचें 

अलीकिे मोठें पीक माजलें  आहे. याांचा धांदा काय तर रांग पाहून थेर करायाचे. याांचें ज्ञान कोठपयंत म्हणशील, तर 
गाांवाांत धेंिे धेंिे असतील त्याांचीं मतें कूिकुिून स्वतःच्या बेल्याांत भरावीं व मांिळी जमली म्हणजे त्याांच्यापुढें तीं 
आपलीं म्हणून काढून त्याांवर पाांटित्य करावें. अशाांची थोिी िात्ीची परीक्षा करायाची असली तर दोन जोराचे 
फुां कर घालाव,े म्हणजे बुिबुिेबोवाांनीं राम म्हिलें  म्हणून समजा! 

 
[एक णशलेिार प्रवशे कटरतो.] 



 
अनुक्रमणिका 

 
णशलेिार : महाराज, सरकाराांनीं श्वपतीला आपणाांकिे पाठटवलें  होतें. त्यानें परत जाऊन सरकाराांस असें 

साांटगतलें  कीं, आपल्या मनाांत टदवाणिान्याांत त्याांची भेि घ्यायाची आहे. आपल्या मनाांत आज तीव्रजवाशीं 
िेळायाचें आहे ककवा नाहीं, अथवा आणिी काांहीं टदवसाांनीं िेळायाचें आहे, याचा िुलासा करण्याकटरताां मला 
धाटिलें  आहे. 

 
चंद्रसेन : माझ्या टनियाांना मी टनरांतर जागतृ असतों; व माझे टनिय राजाच्या मजीवर अवलां बून असतात; 

त्याांना योग्य वाित असेल तर माझी तयारी आहे. आता ककवा पुढें, मीं आहें असा असलों म्हणजे माझी केव्हाांच ना 
नाहीं. 

 
णशलेिार : सरकार, राणीसाहेब व इतर मांिळी इकिे येण्याला टनघाली आहेत. 
 
चंद्रसेन : चाांगली वळे काढली. 
 
णशलेिार : राणीसाहेबाांची अशी सूचना आहे कीं, तीव्रजवाबरोबर िेळूां  लागण्यापूवीं त्याच्याशीं दोन गोि 

भार्षणें बोलावीं. 
 
चंद्रसेन : बरें आहे म्हणून साांगा टतला. [णशलेिार जातो.] 
 
णप्रयाल : महाराज, मला असें वाितें की, आपण या पणाांत हार जाणार. 
 
चंद्रसेन : मला नाहीं असें वाित. तो उत्तालाला गेल्यापासून माझी तालीम टनत्य चालली आहे. मला वाितें 

मी लावल्याप्रमाणेंच पण कजकीन. परांतु या येथें (उराला हात लावनू) ज्या भलभलत्या शांका येत आहेत त्याांची तुला 
कल्पना सुद्धा येणार नाहीं. पण जाऊ दे. त्याांत काांही हांशील नाही. 

 
णप्रयाल : महाराज, छे! हें! – 
 
चंद्रसेन : तो शुद्ध विेेपणा आहे; असल्या शांकाांची भीटत फार झालें  तर बायकाांनी बाळगावी. 
 
णप्रयाल : महाराज, तसें नाहीं. ही गोष्ट मनाला प्रशस्त वाित नसेल तर ती करूां  नका. आपल्या मनाांत 

असेल तर त्याांना साांगतों कीं, महाराजाांची तब्बेत ठीक नाहीं, यासाठीं िेळण्याचा बेत सध्याां रहीत करा. 
 
चंद्रसेन : अगदीं नाांव घेऊां  नको; जें होणें असेल तें होईल. तें आताांच यायाचें असलें  तर पुढें तरी नको; 

आटण पुढें यायाचें नसलें  तर आताांचा उरकून जाऊां  दे; आताां न आलें  तरी केव्हाां तरी तें यायाचेंच. काांही झालें  तरी 
तयारी असली म्हणजे आिपलें . मनुष्ट्य ज्या गोष्टी मागें िाकतो, त्याांटवर्षयीं त्याला काांहीं एक कळत नसल्यामुळें  त्या 
आज िाकल्या काय आटण उद्याां िाकल्या काय, सारख्याच. 

 
[राजा, रािी, तीव्रजव, णशलेिार वगैरे दरबारी लोक, व हत्यारें घेऊन चाकर लोक प्रवशे कटरतात.] 

 



 
अनुक्रमणिका 

राजा : चांद्रसेना! ये, असा इकिे ये आटण हा हात मी तुझ्या हाताांत घालतों आहें हा पे्रमानें धर. (तीव्रजवाचा 
हात चंद्रसेनाच्या हाताांत घालतो.)  

 
चंद्रसेन : तीव्रजवा, मी तुझी अांतःकरणापासून क्षमा मागतों. मीं तुझा अपराध केला आहे, पण ज्या अथीं तूां 

उदार पुरुर्ष आहेस, त्या अथीं तूां त्याबद्दल मला क्षमा कर. येथें जमलेल्या मांिळीला ठाऊक आहेच, आटण तुझ्याही 
ऐकण्याांत आलें  असेल कीं, अलीकिे मी फार भ्रटमष्ट झालों आहें. तुझ्या मनाला, मानाला, आटण पदवीला अनुटचत 
असें माझ्याकिून जें वतुन झालें  असेल तें विेेपणामुळें  झालें  हें मी कबुल कटरतों. तीव्रजवाचा ज्यानें अपराध केला तो 
चांद्रसेन काय? चांद्रसेनानें कधींच नाहीं; चांद्रसेनाांतून चांद्रसेनत्व जर नाहीसें झालें  असलें , आटण तो आपला आपण 
नसताना त्याच्याकिून तीव्रजवाचा अपराध झाला, तर तो चांद्रसेनाकिून झाला नाही; चांद्रसेनाला तो मान्य नाहीं. 
तर तो मग कोणी केला? अथात्, त्याच्या विेेपणानें. असें जर आहे तर ज्याचा अपराध झाला त्याच्यातफेचा चांद्रसेन 
होय, आटण चांद्रसेनाचा विेेपणा हा त्याचा दुष्ट शत् ूहोय. टमत्ा, आताां माझी येवढीच आशा आहे कीं तुला कोणत्याही 
प्रकारें दुिटवण्याचें माझ्या मनाांत नव्हतें, हें या समाजापुढें प्राांजलपणें कबूल केल्यानें तुझ्या अत्यांत उदार 
अांतःकरणाची अशी िात्ी होईल कीं, मीं जें आचरण केलें , तें न टदसताां; सख्ख्या भावावर गोळी घालण्यासारिें 
होय. 

 
तीव्रजव : चांद्रसेना, माझ्या मनाटवर्षयीं म्हणशील तर या प्रसांगीं तुझा सूि घेण्याटवर्षयी अत्यांत उदु्यक्त 

असण्याची कारणें त्याला असताांही, तुझें भार्षण ऐकून ते समाधान पावलें  आहे; पण मानाच्या सांबांधानें मात् मी अगदीं 
टनराळ्या प्रकारचा मनुष्ट्य आहें; त्यासांबांधानें कोणी सत्यवादी न्यायमरू्वत वृद्ध याांनीं पुढें होऊन “कलह माजवनू 
रक्तपातानें तूां आपलें  नाांव सकलांक करून घेऊां  नको” असें मला साांटगतल्याटशवाय तुमची आमची मतै्ी होणार 
नाहीं. पण तसें होईपयंत तूां ज्या प्रकारचें पे्रम मजबद्दल बोलून दािटवलें  आहेस तें तसें घेऊन चालतो, आटण त्याला 
दोर्ष येईल असें वतुन करणार नाहीं. 

 
चंद्रसेन : तूां म्हणतो आहेस तें मी आनांदानें कबूल कटरतों. चला तर मग, सख्ख्या भावाांप्रमाणे राजानें 

केलेला पण कोण कजकतो तें पाहूां या. आणा रे, हत्यारें आणा. 
 
तीव्रजव : मलाही एक चकचकीत तरवार द्या. 
 
चंद्रसेन : तीव्रजवा, तूां कशाला चकचकीत तरवार मागनू घेतोस? िेळायाला उभें राहून माझें शहाणपण 

बाहेर पिलें  म्हणजे, कृष्ट्णपक्षाांत जसे तारे चमकतात तशी माझ्या अिाणीपणापढुें तुझी हातचलािी चमकूां  लागेल. 
 
तीव्रजव : टमत्ा, तूां माझी थट्टा करतोस. 
 
चंद्रसेन : या तरवारीशपथ नाही. 
 
राजा : ज्याला जीं लागतील तीं हत्यारें दे. चांद्रसेना, तुला तण ठाऊक आहे ना? 
 
चंद्रसेन : चाांगला ठाऊक आहे. महाराजानीं कच्च्या बाजूवरच फार भार घातला आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

राजा : मला त्याची टबलकुल भीटत नाहीं. मीं तुम्हाां दोघाांनाही पाटहलें  आहे. पण तो टवशरे्ष सुधारला आहे 
असें म्हणतात, म्हणून तशी अि लाटवली. 

 
तीव्रजव : ही फारच जि बुवा. दुसरी एक आण पाहूां. 
 
चंद्रसेन : ही मला चालेल. सगळ्याच तरवारी लाांब काां? 
 

[ते िेळण्यास तयार होतात.] 
 
श्वपणत : होय, महाराज. 
 
राजा : आज जर चांद्रसेनानें पटहले दोन वार तीव्रजवाच्या अांगावर केले, ककवा टतसरा उलि घेत असताां तो 

चुकटवला तर आम्ही त्याच्या यशाबद्दल महोत्सव करण्याचा नेम केला आहे. ठेवा तर मग ते सव ुताांब ेआटण पेले नीि 
टबछाइतीवर लावनू. सव ु टसद्धता असूां द्या. आज चांद्रसेन जर हार गेला नाहीं, तर तीव्रजवाच्या आटण आमच्या 
घराण्याांची अशी मतै्ी होणार आहे कीं, तशी आमच्या गेल्या चार टपढ्याांत कोणी पाटहली नसेल. होऊां  द्या तर मग 
आरांभ. कशगाांचा आवाज नगाऱ्याांत, नगाऱ्याांचा तोफाांत, तोफाांचा गिगिािाांत, गिगिािाांचा प्रटतध्वनींत, याप्रमाणें 
चोहोंकिे धूमगजर होऊां  द्या, व चांद्रसेनाच्या नाांवाचा जयजयकार चालूां  द्या! परीक्षकाांना म्हणावें, िेळणाराांकिे 
चाांगलें  लक्ष द्या. 

 
चंद्रसेन : चल, ये. 
 
तीव्रजव : तयार आहें, महाराज. (ते िेळतात.) 
 
चंद्रसेन : एक. 
 
तीव्रजव : नाहीं. 
 
चंद्रसेन : न्याय. 
 
श्वपणत : एक वार, अगदीं उघि; टबलकुल सांशय नाहीं. 
 
तीव्रजव : बरें, पुनः. 
 
राजा : दम धरा; इकिे आणा रे एक पेला भरून. हा बादशाही तूां घे. 
 

[वाद्याांचा आटण तोफाांचा आांत ध्वटन होतो.] 
 

त्याला तो पेला द्या. 
 



 
अनुक्रमणिका 

चंद्रसेन : ककटचत एकीकिे ठेवा; येवढा हात िेळून घेतों. चल ये. (ते िेळतात.) दुसरा वार! कसें काय 
तुझें म्हणणें आहे? 

 
तीव्रजव : लागला िरा; लागला िरा; मी कबलू कटरतों. 
 
राजा : आपला चांद्रसेन कजकणार. 
 
रािी : वायूमुळें त्याला श्वास फार लागला आहे. बाळा चांद्रसेना, हा माझा रुमाल घे, आटण कपाळावरचा 

घाम पूस. तुला िटचत यश येणार; मी आताां दोन घोि घेतें. 
 
चंद्रसेन : आई, तुझ्या आशीवादानें येईलसें वाितें. 
 
राजा : मदटनके, टपऊां  नको. 
 
रािी : टपतेंच कृपा करून राग येऊां  देऊां  नये. 
 
राजा : (एकीकिे) अरेरे! तो टवर्षाचा पेला! आताां बोलून काय फळ? 
 
चंद्रसेन : आई, मी इतक्याांतच पीत नाहीं; थोड्या वळेानें टपईन. 
 
रािी : ये इकिे, मला तुझें तोंि पुसूां दे. 
 
तीव्रजव : सरकार, आताां मी मारतों पहा. 
 
राजा : मला नाहीं वाित तुझ्यानें तें होईल. 
 
तीव्रजव : (एकीकिे) आटण इतकें  झालें  तरी असें करण्यास माझें मन नाहीं साक्ष देत. 
 
चंद्रसेन : तीव्रजवा, चल हा टतसरा घे; तूां कीं नाहीं मनापासून िेळत नाहींस; तूां आपली माझी थट्टा 

चालटवली आहेस. आताां एकदाां तुझ्याांत टजतकें  सामर्थ्य ुअसेल टततकें  दािव पाहूां. 
 
तीव्रजव : असें म्हणतोस काय! येच तर मग. (ते िेळतात.) 
 
श्वपणत : कोणाकिून काांहीं नाहीं. 
 
तीव्रजव : हाच घे तर मग. 
 

[तीव्रजव चंद्रसेनाला जिमी करतो; नांतर भाांिणाच्या गदीत ते आपल्या तरवारी बदलतात. चंद्रसेन तीव्रजवाला 
वार कटरतो.] 



 
अनुक्रमणिका 

 
राजा : अरे, त्याांना सोिवा; ते आताां हट्टाला पेिून चवताळल्यासारिे टदसतात. 
 
चंद्रसेन : नाहीं नाहीं; पुनः होऊां  द्या. [राणी पिते.] 
 
श्वपणत : अरे, टतकिे कोणी तरी राणीसाहेबाांकिे पहा. त्याांना एकाएकीं असें काय झालें? 
 
णप्रयाल : दोघेही जिमी झाले; कसें काय महाराज? 
 
श्वपणत : कसें काय तीव्रजवा? 
 
तीव्रजव : श्यपटत, आताां कशाला टवचारतोस? ‘हाांसत कमु करावें, भोगावें रित तेंच पटरणामीं!’ मी 

आपल्या टवश्वासघातानें कीं रे आपला घात करून घेतला! 
 
चंद्रसेन : राणीची कशी काय तब्येत आहे? 
 
राजा : तुमच्या अांगाांतून रक्तें टनघालेलीं पाहून टतला घेरी आली. 
 
रािी : नाहीं नाहीं; दारू, दारू! बरें बाळा चांद्रसेना! ती दारू रे मला भोवती आहे! –दारू! दारू! मला टवर्ष 

घातलें  रे टवर्ष! (मरते.) 
 
चंद्रसेन : अरेरे, काय चाण्िाळपणा हा! दाराांना कुलुपें' लावा. दगा! दगा कुठें आहे तो काढा बाहेर! काढा! 
 
तीव्रजव : (आपल्याकिे बोि दािवनू) चांद्रसेना, तो येथें आहे, चांद्रसेना, तूां मेल्यासारिा आहेस; 

टत्भवुनाांतलें  पाटहजे तें और्षध घेतलें स तरी गुण म्हणून यायाचा नाहीं. तूां आताां फार झालें  तर अध ुतासाचा सोबती 
आहेस. तुझ्या हाताांत जें शस्त्र आहे तें धार टदलेलें  व टवर्षाांत बुिटवलेलें  आहे. माझा हरामिोरपणा मला चाांगला 
भोवला; आताां या पिल्या जागेवरून मला पुनः उठणें नाहीं; तुझ्या आईनें प्यायलेत्या दारूां त टवर्ष होतें. आताां 
माझ्यानें अटधक बोलवत नाही. राजा, –राजाकिे सगळा दोर्ष आहे. 

 
चंद्रसेन : िोंक-िोंक देिील टवर्षाांत बुिटवलेलें  आहे काय? तर मग टवर्षा, बजाव आताां आपली कामटगरी! 

(राजाला भोसकतो.) 
 
सवयजि : दगा! दगा! िून! िून! 
 
राजा : टमत् हो, अजून तरी मला वाांचवा; मला नुस्ती जिम लागली आहे! 
 
चंद्रसेन : नीचा, जाराधमा, बलभद्राच्या श्वाना, पी ही दारू. िाशी मतै्ी जमली! जा आताां आईच्या 

मागोमाग! 
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तीव्रजव : चांद्रसेना, िासा दांि केलास; त्यानेंच टवर्ष घालून तयार केलेला पेला तो. उदार चांद्रसेना, 
झालेल्या अपराधाबद्दल मला क्षमा कर; माझ्या आटण माझ्या बापाच्या मरणाबद्दल तुझ्याकिे काांहीं नाहीं! (मरतो.) 

 
चंद्रसेन : ईश्वर तुला त्या अपराधाांतून मुक्त करो! मी तुझ्या पाठोपाठ येतों. टप्रयाला, मी मेलोंच आहें. 

हतभाग्य राणी, हा तुला शवेिला नमस्कारां कटरतों! पे्रक्षक हो, हा टवलक्षण प्रकार दृष्टीस पिल्यानें तुम्ही चटकत 
होऊन पाांढरे पिलाां आहाां. पण काय करूां ? मृत्यूनें बळकि फाांस लाटवला आहे, नाहीं तर या गूढ प्रकरणाचा 
िुलासा केला असता. असो. पण आताां त्याचा काय उपयोग? टप्रयाला, मी तर गेलोंच आहें. पण तूां टजवांत आहेस; 
ज्याांना ठाऊक नसेल त्याांना माझा इटतहास कळीव. 

 
णप्रयाल : महाराज, त्याचें कशाला नाांव घेताां? यमपुरीस थोिा तरी मी आपल्या आधीं गेल्याटशवाय राहणार 

नाहीं. अजून माझ्यापुरती दारू राटहली आहे. 
 
चंद्रसेन : टप्रयाला, तूां िरोिर धीराचा असलास तर दे तो पेला मजकिे. आण, आण, घेऊां  दे तो मला. टप्रय 

टमत्ा, या अनथाटवर्षयीं िरी इकीकत लोकाांस समजली नाहीं तर माझ्या पाठीमागें माझ्या नाांवाला केवढा कलांक 
लागेल बरें? मजवर तुझें िरोिर पे्रम असेल तर माझ्यासाठीं इतक्याांतच स्वगसुुि घेण्याची घाई करूां  नको; माझा 
िरा वृतान्त लोकाांस कळटवण्यासाठीं या कष्टमय जगाांत सांकिानें दोन टदवस काढ, आटण काम उरकलें  म्हणजे 
माझ्या भेिीला ये. 

 
[दूर माणसें चालल्याचा आटण तोफा उिटवल्याचा ध्वटन होतो.] 

 
हा लढाईचा ध्वटन कोठें होत आहे? 
 

श्वपणत : पोलोमाहून टवजयी होऊन आलेला प्लवांगाटधप श्वेतद्वीपाच्या वटकलाांच्या सलामीसाठीं हे बार 
काढीत आहे. 

 
चंद्रसेन : टमत्ा टप्रयाला, मरतों तर मग मी आताां; या जबरदस्त टवर्षानें माझे प्राण अगदीं कासावीस होऊन 

गेले आहेत. श्वेतदीपाकिील वाता आताां काांहीं माझ्या कानीं पित नाही; परांतु तुझ्यापाशीं एवढें भटवष्ट्य करून ठेवतों 
कीं, लोक प्लवांगाला राजा नेमतात; त्यालाच नेमावा असें मलाही वाितें. असो. एकाएकीं असा पटरणाम कशानें 
झाला याची कमी अटधक हकीकत त्याला साांग; येतों तर मग आताां. (‘राम’ म्हणून मरतो.) 

 
णप्रयाल : (िोळ्याांत पाणी आणनू) गेला! गेला! जगाांतील उदार आत्मा गेला! थोर राजपुत्ा, टप्रय टमत्ा 

चांद्रसेना, बोलताां बोलताां, मला िाकून एकिाच पुढें गेलास ना? यक्षटकन्नर हो, याला त्ास न होताां जपून घेऊन जा! 
हा नगारा इकिे कोणीकिे? [आांत टशपाई चालतात.] 

 
[प्लवगंाणधप, श्वेतद्वीपाचे वकील आटण दुसरे लोक प्रवशे कटरतात.] 

 
प्लवगंाणधप : अरेरे, काय अनथ ुहा! 
 
णप्रयाल : आताां त्यास काय पहाताां? पाहून तरी िेद आटण दुःि याांटशवाय काय लाभणार? 
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प्लवगंाणधप : टशव टशव! काय घोर प्रसांग हा! हे दुष्ट मृत्यो, अशी कसली मेजवानी माांिली आहेस कीं, 

टजच्यासाठीं एक तिाक्यासरशीं राजघराण्याांतील इतके पुरुर्ष घेऊन गेलास? 
 
एक वकील : असला दुःिकारक प्रसांग कोणी कधींही पाटहला नसेल. आम्ही अवळेीं येऊन पोहोंचलों, 

इकिून िटलता आल्याप्रमाणें श्वेतद्वीपानें जुांग आटण भृांग याांस परलोकाांस पाठटवलें  हें आताां आम्हीं कोणाला साांगावें, 
आटण कोणाची शाबासकी घ्यावी? 

 
णप्रयाल : असें समजूां नका कीं, राजा टजवांत असता तर त्याच्या तोंिून तुम्हाांला शाबासकी टमळाली असती! 

जुांगाला आटण भृांगाला मारण्याबद्दल त्यानें कधींच िटलता पाठटवला नाहीं. परांतु ज्या अथीं या अनथाच्या प्रसांगालाच 
तुम्ही पोलोमाहून आटण तुम्ही श्वेतद्वीपाहून येऊन ठेपलाां आहाां, त्या अथी सवांस टदसतील अशा एिाद्या 
चवाठ्याच्या उांच टठकाणीं हीं पे्रतें ठेवण्याचा हुकूम द्या, म्हणजे अज्ञानानें घोिाळ्याांत पिलेल्या जगाला इत्यांभतू 
हकीकत साांगतो. म्हणजे दोन घिकेच्या अवकाशाांत हे इतके आसुरी िून पिले कसे, समजाांत चुक्या कोणाच्या 
झाल्या, सहज घात कोणाच्या हातून झाले, कोणकोणाच्या कपिामुळें कसकशीं तेढीं पित गेलीं, आटण दुसऱ्याला 
फाांस घालण्याच्या बेताांत असताां स्वतःच कोण कोण फाांसाांत पिले, हें लोकाांना कळून येईल. यासांबधाची मला िरी 
माटहती आहे. 

 
प्लवगंाणधप : चला तर मग, ती ऐकूां  या. ती ऐकण्याला चाांगले चाांगले लोक बोलवा. अशा राजपुत्ानें 

अकाली परलोकास जावें आटण त्याचें राज्य मजकिे यावें हें काांहीं चाांगलें  नाहीं. पण करताां काय? वांशपरांपरेनें 
चालत आलेला हक्क कसा तरी चालटवला पाटहजे! 

 
णप्रयाल : हो, त्यासांबांधानेंही मला थोिेसें बोलावें लागणार आहे; िेरीज, तुम्हाांलाच गादीवर 

बसटवण्याटवर्षयीं एकानें मजपाशीं आपली सांमटत देऊन ठेवली आहे, ती बाहेर पिल्यावर दुसऱ्या पुष्ट्कळाांचीही 
टतच्यासारिीच पिेल. तें असो, पण मीं साांटगतल्याप्रमाणें लोकाांस िरी हकीकत कळटवण्याचें काम आताांच्या 
आताांच झालें  पाटहजे; त्याांचीं मनें चवताळून गेलीं आहेत हें िरें; पण आताांच्या आताां तें काम उरकून िाकलें  नाहीं, 
तर पुढें आणिी कि आटण मारामाऱ्या होण्याचा सांभव आहे. 

 
प्लवगंाणधप : चार टशलेदाराांना म्हणावें कीं, टशपायाांच्या पे्रताप्रमाणें तुम्ही चांद्रसेनाचें पे्रत उचलून घ्या आटण 

चवाठ्यावर घेऊन चला; कारण तो गादीवर बसता तर पटहल्या प्रतीचा राजा झाला असता; आटण त्याच्या सन्मानाथु 
रणाांत पिणाऱ्या वीराांचा सगळा थाि झाला पाटहजे. उचला तर मग सगळीं पे्रतें; असा भयांकर प्रकार रणाांगाणाला 
शोभतो, परांतु अशा टठकाणीं तो अगदी गैर टदसतो. जा, टशपायाांना म्हणावें बांदुका सोिा. 

 
[मेल्यावरचें कूच; पे्रतें घेऊन जातात; त्याच्या पाठीमागनू तोफाची सलामी होते.] 
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कोणत्याही लोकाांच्या उन्नतावस्थेचीं जीं अनेक व्यांजकें  आहेत, त्याांपैकीं त्याांचा ग्रांथसांग्रह हें एक आहे. 
सामान्य लोकाांची टलटहण्याबोलण्याची जी भार्षा तींत अनेक टवर्षयाांवर ग्रांथ झालेले असले व होत असले, म्हणजे 
त्या लोकाांस वाचनाची अटभरुटच लागनू ज्ञान-सांपादनापासून होणाऱ्या टहताांचे ते वाांिेकरी होऊां  लागले आहेत, असें 
टसद्ध होतें. आताां जेव्हाां कोणत्याही भार्षेंत अनेक टवर्षयाांवर ग्रांथ होऊां  लागतात, तेव्हाां ते मनोरांजक व सुगम व्हाव,े 
यासाठीं त्या भारे्षच्या उत्पत्तीटवर्षयीं, रचनेटवर्षयीं, व शब्दकोर्षाटवर्षयीं भार्षाभ्यास करणाराांत चचा होऊां  लागून, 
शुद्धभार्षाटवर्षयक ग्रांथ टनपजूां लागतात. टनरटनराळ्या धांद्याांतील लोकाांना आपापले धांदे नीि चालटवण्यास ज्याप्रमाणें 
त्याांस योग्य अशा हत्याराांचें साहाय्य घ्यावें लागतें, त्याप्रमाणें वक्त्याांस व लेिकाांस शास्त्रीय टवचार व मनोटवकार हे 
श्रोत्याांस व वाचकाांस थोिक्याांत आटण सुलभ रीतीनें समजाटवण्यासाठीं व्यवस्स्थत वाक्यरचना व टवस्तृत शब्दसमूह 
ज्या भार्षेंत आहे अशीची मदत घ्यावी लागते. ज्याप्रमाणें लोहाराच्या हत्याराांनीं सोनाराचें, व सोनाराचें हत्याराांनीं 
घड्याळें  करणाचें, काम नीि चालायाचें नाहीं, त्याप्रमाणें मोठमोठ्या कवींचा व शास्त्रीय ग्रांथ रचणाऱ्याांचा व्यवसाय, 
अिाणी लोकाांचा ज्या प्रकारच्या भार्षेंत व्यवहार होत असतो, त्या प्रकारच्या भारे्षनें नीि चालत नाहीं. टवकार व 
टवचार समजाटवताांना भार्षा अपुती पिूां लागली कीं, प्रासाटदक कटव आटण बुटद्धवान् व बहुश्रुत शास्त्रज्ञ हे नवीन शब्द 
पािण्याच्या िाांकसाळी सुरू करतात, व आपापल्या गरजा भागवनू नेतात. याप्रमाणें कवींकिून व शास्त्रज्ञाांकिून 
नवीन शब्दनाणीं प्रचाराांत आलीं म्हणजे त्याांचे वग ुबाांधणें, टठकटठकाणीं त्याांचे कसकसे अथु केले आहेत याचा तपास 
लावणें वगैरे दुसऱ्या प्रतीचीं कामें करणारे व्याकरणकार व कोशकार पुढें सरसावतात, आटण प्रटसद्ध कवींच्या, 
शास्त्रज्ञाांच्या, आटण साधारणपणें सव ुसुटशटक्षत लोकाांच्या टलटहण्याच्या व बोलण्याच्या ज्या पद्धटत असतील त्याांच्या 
टनरटनराळ्या उदे्दशाांनीं टनरटनराळ्या व्यवस्था लावनू पुस्तकरूपानें त्या तरुण टवद्यार्थ्यांच्या हातीं देतात. अशा रीतीनें 
अस्स्तत्वाांत आलेल्या व्याकरणाांच्या, अलां काराांच्या, वृत्ताांच्या, कोशाांच्या वगैरे पुस्तकाांनी कोणत्याही भार्षेंतील 
गद्यरचना व पद्यरचना सुव्यस्स्थत होऊन शब्दाथास स्स्थरत्व येतें, व सव ु सुटशटक्षत लोक सव ु प्रकारें टनयत अशा 
एकाच प्रकारच्या भार्षेंत टलहूां लागले व बोलूां  लागले, म्हणजे त्याांमधील अन्योन्यव्यवहार फार सुकर होतो. भारे्षस 
अशा प्रकारचें सौकय ु आणणें याहून भार्षाटवर्षयक पुस्तकाांचा दुसरा उपयोग नाहीं भार्षाांटवर्षयक पुस्तकाांहून 
अन्यटवर्षयक पुस्तकें  अटधक महत्त्वाचीं व उपयोगाचीं नाहींत, असें कोणीही म्हणूां शकणार नाहीं; पण भार्षाटवर्षयक 
पुस्तकें ही काांहीं कामाचीं नाहींत, असें देिील कोणत्याही समांजस मनुष्ट्यास म्हणताां येणार नाहीं. 

 
मराठी भार्षेंत अशा प्रकारचीं पुस्तकें  रचण्याांत वळे व बुटद्ध टनदान प्रस्तुत काळीं तरी िचुण्याांत हाांशील 

नाहीं, असें म्हणणारे पुष्ट्कळ लोक आहेत. याांपैकीं टकत्येकाांच्या मतें कहदुस्थानाांतील अठरापगि जातींप्रमाणें 
अठरापगि भार्षा नाहींशा होऊन सवुत् टहदुस्थानीसारिी ककवा इांग्रजीसारिी एिादी सामान्य भार्षा काशीपासून 
रामेश्वरापयंत स्थाटपत होईल तर फार बरें असें असल्यामुळें, कोणत्याही देशी भारे्षच्या रचनेच्या वगैरे सांबधानें 
कार्थ्याकूि करणाऱ्यास ते विेेपीर समजत असतील, हें उघिच आहे! दुसऱ्या टकत्येकाांचें म्हणणें असें आहे कीं, 
आमच्या देशाांत ग्रांथ टलटहणाराांची सांख्या अत्यांत स्वल्प आहे, तेव्हाां त्याांनी शब्दवादप्रचुर शुष्ट्क भार्षाटवर्षयाांकिे 
आपली मयाटदत कहमत िच ुन करताां जेणेंकरून लोकाांस राज्यटवर्षयक, नीटतटवर्षयक, व सांपटत्तटवर्षयक तत्त्वाांचें 
ज्ञान होईल असे ग्रांथ उत्पन्न करण्याांत आपला काळ व उमेद िचावीं! 

 
आमच्या मतें या दोनही प्रकारच्या लोकाांचे बोलण्याांत मुळींच अथु नाहीं असें जरी नाहीं, तरी त्याांचा उपदेश 

सवांनीं ऐकून तदनुसार वतुन करणें इष्ट व शक्य नाहीं असें वाितें. प्रथम—भार्षा, टलपी, धमु इत्याटद ज्या गोष्टींच्या 



 
अनुक्रमणिका 

अनेकत्वामुळें  आमच्या पृर्थ्वीवर टभन्नराष्ट्रता मूळ उत्पन्न झाली, व आजपयंत ती कायम होऊन राटहली, ते अनेकत्व 
नाहींसें होऊन सवुत् सव ुमहत्त्वाच्या गोष्टींत एकत्व स्थाटपत होईल तर टकती बहार होणार आहे! पण हें व्हावें कसें? 
युरोपिांिाांतील फ्रान्स, जमुनी, इांग्लां ि वगैरे अग्रणी देश आपापल्या भार्षा व टलपी िाकून कोणत्याही एका सामान्य 
भारे्षचा ककवा टलपीचा अांगीकार करण्यास टसद्ध होतील असें वाित नाहीं. युरोपाांत तसें न होण्यास जीं कारणें 
आहेत, त्याांपकैीं एक येथे लागू पित नाहीं हें आम्ही कबलू करतों. तसेंच सव ुटहदुस्थानभर एक भार्षा स्थापण्याच्या 
टवचारास त्या एका कारणापासून पुष्ट्कळ साहाय्य होण्याचा सांभव आहे, हेंही आम्ही नाकबूल करीत नाहीं. इांग्रज 
लोकाांसारख्या सुधारलेल्या लोकाांना कहदुस्थानाांत सावभौम राज्यसत्ता प्राप्त झाली असल्यामुळें येथल्या सतरा पांधरा 
अधुवि रानिी भार्षा नाहींशा होऊन त्याांचे जागीं टवद्वान् इांग्रजी भार्षा चालू होईल तर फार बरें होईल, असें जें 
आम्हाांपैकीं टकत्येकाांस वािूां लागलें  आहे, व तें घिवनू आणण्यासाठीं टकत्येकाांनी जो थोिाबहुत प्रयत्न केला आहे, 
तो केवळ अटवचाराचा आहे, असें आमच्यानें म्हणवत नाहीं. तथाटप आमची अशी समजूत झाली आहे कीं 
कहदुस्थानाांत सवुत् एक भार्षा होण्यास ज्या अनुकूल गोष्टी आहेत त्याांहून प्रटतकूल गोष्टी फार व बलवतर 
असल्यामुळें, त्या सांबांधानें केलेले श्रम व्यथ ुहोणार आहेत. या देशाांत इांग्रजी भारे्षचा अभ्यास उत्तरोत्तर वाढत गेला 
तर त्यापासून देशी भार्षा मागें पिण्याचा सांभव नाहीं इतकें च नाहीं, तर त्याांस उलि उते्तजन येणार आहे, असा 
आमचा ग्रह झाला आहे. तेव्हाां कहदुस्थानाांतील पुढें सरसावलेल्या इतर भार्षाांप्रमाणें मराठी भारे्षसही उन्नतावस्था 
प्राप्त होऊन तींत उपयक्त व मनोरांजक ग्रांथसांग्रह टदवसें-टदवस अटधकाटधक होत जाणार असें वािूां लागलें  आहे. 

 
आताां दुसरा प्रश्न असा आहे कीं, सध्याच्या देशस्स्थतींत पुस्तकें  करणाराांनीं शुद्ध भार्षाटवर्षयक वादाांत 

आपली टहम्मत िचावी ककवा नाहीं? त्यावर आमचें पटहलें  उत्तर असें आहे कीं, शेंकिा नव्याण्णव लोकाांस ज्याची 
पवा नाहीं ककवा गरज नाहीं अशा व्याकरणासारख्या एकदेशीय टवर्षयाांत काळ घालटवणें आपणास व दुसऱ्याांस 
फायदेशीर होईल, असा पक्का सुमार टदसला तरच कोणी त्या मागास लागणार आहे. असें करताांना जर कोणी 
अिकळ करण्यास चुकला असला, तर इतर प्रमाद करणाऱ्याांप्रमाणें त्यालाही आपल्या प्रमादापासून होणारें नुकसान 
सोसावें लागनू, पुढें त्या वािेला टफरून न जाण्यास ताकीद टमळेल! दुसरें असें आहे कीं, सवुमान्य अशा काांही 
अत्यांत उपयुक्त गोष्टी आहेत असें जरी माटनलें , तरी त्या करण्याची सवांच्याच अांगी पात्ता असेल असें नाहीं. 
टकत्येकाांना असेल तेवढें सामर्थ्य ु उपयुक्ततेच्या व कमुणुकीच्या दृष्टीनें दुसऱ्या ककवा टतसऱ्या प्रतीच्या 
व्याकरणासारख्या नीरस टवर्षयाांकिेच लावण्याची सोय असेल. 

 
या दोन कारणाांस्तव—म्हणजे एक तर मराठी भारे्षस उत्तरोत्तर उन्नतावस्था येत जाणार आहे अशी िातरी 

झाली असल्यामुळें, व दुसरें सध्या दुसऱ्या एिाद्या टवर्षयापेक्षा याच टवर्षयावर चार पानें बरीं टलटहताां येतील असें 
वािल्यामुळें, मराठी वाक्याांची थोिीबहुत मीमाांसा करून त्याांचें पृथक्करण करण्याच्या कामास मीं हात घातला. या 
टवर्षयासांबांधानें आजपयंतच्या मराठी व्याकरणकाराांच्या ग्रांथाांत काांहींच टवचार आलेला नाहीं असें नाहीं; परांतु माझ्या 
समजूतीनें यावा टततका आलेला नाहीं. कै. दादोबा पाांिुरांग, कै. कृष्ट्णशास्त्री टचपळोणकर, व कै. कृष्ट्णशास्त्री 
गोिबोले याांनीं यासांबांधानें जें टलटहलें  आहे तें मला अपतेु वािल्यावरून, मी हीं पुढलीं शांभर सव्वाशें पानें महाराष्ट्र 
भार्षोन्नतेच्छूांस अपुण करीत आहे. तीं त्याांस टकतपत मानवतील हें माझ्याने साांगवत नाहीं. तथाटप मीं आपल्याकिून 
तीं होतील टततकीं वाचनीय केलीं आहेत. तीं तयार करण्याांत पूवु व्याकरणकाराांपासून होण्यासारिी मदत मीं 
घेतली आहे, व तीबद्दल मी त्याांचा फार आभारी आहें. तथाटप या कामाांत मला जें टवशरे्ष साहाय्य टमळालें , तें मराठी 
व्याकरणकाराांपासून नव्हे, तर इांग्रजी व्याकरणकाराांपासून, व त्याांतही टवशरे्षतः बेनपासून. या व्याकरणकाराचें 
व्याकरण माझ्या हातीं न पितें, व तें टशकटवण्यासाठीं त्याचा बारकाईचा अभ्यास मला न करावा लागता, तर 
प्रस्तुतसारख्या टवर्षयावर टलटहण्याची इच्छा मला कधींच होतीना. बेनच्या व्याकरणापासूनच काय, त्याच्या या व 
याला लागनू असलेल्या इतर टवर्षयाांवरील पुस्तकाांपासूनही मला या कामीं पुष्ट्कळ साहाय्य झालें  आहे. साराांश, 



 
अनुक्रमणिका 

अनेक भार्षाटभज्ञ या महापांटिताच्या अनेक पुस्तकाांत वाक्याथुमीमाांसा व वाक्यरचना याांसांबांधानें जीं तत्वें माझ्या 
अवलोकनाांत आलीं आहेत, त्याांपैकीं जेवढीं मराठी वाक्याांस लावण्यासारिीं मला वािलीं, तेवढीं मीं आपल्याकिून 
होईल टततका टवचार करून दािटवलीं आहेत. बेनटशवाय मेझन ऑरनॉल्ड, स्व्हट्ने, मोरेल, हायले वगैरे इतर 
इांग्रजी व्याकरणकाराांपासून मला जो फायदा झाला आहे त्याबद्दल मी त्याांचाही आभारी आहे. 

 
या पुस्तकाांतील उपोद्धाताांत “वाक्याणवषयीं सामान्य णवचार” केला आहे तो माझ्या मतें आबालवृद्धाांस 

समजण्यासारिा आहे. व्याकरणशास्त्राचें ताटत्त्वक ज्ञान होण्यास शब्दवग ु ज्या तत्त्वाांवर रचलेले असतात, त्या 
तत्वाांचें स्वरूप स्पष्ट कळणें अत्यांत अवश्य आहे, अशी माझी फार टदवसाांची समजूत झाली असल्यामुळें  हा 
“वाक्याणवषयीं सामान्य णवचार” माझ्यानें टजतका सोपा करवला टततका केला आहे. त्याच्या पुढला, पटहल्या 
भागाांतील “वाक्याणवषयीं णवशेष णवचार”, ककटचत कठीण झाला आहे. तो टवद्यार्थ्यांनीं दुसरा भाग वाचल्यावर 
वाचला तरी चालेल. फक्त मराठी भारे्षचा अभ्यास करणाऱ्या टवद्यार्थ्यांस, ककवा पुढें ज्याांना इांग्रजी भारे्षचा व 
व्याकरणाचा अभ्यास करावयाचा आहे अशाांसही हें पुस्तक उपयोगी पिावें, अशी माझ्याकिून मीं त्याची रचना केली 
आहे. हें टशकटवणारास इांग्रजी व सांस्कृत भारे्षची थोिी माटहती असल्यास बरें होणार आहे. ज्या टशक्षकाांनीं बेनचें 
व्याकरण पाटहले असेल त्याांना तर हें पुस्तक समजण्यास मुळींच कटठण पिणार नाहीं; कारण साधारणपणें मराठी 
व्याकरणाचें पृथक्ककरण बेनच्या इांग्रजी वाक्याांचे पृथक्करणाच्या धतीवर नेलें  आहे इतकेच नाहीं, तर टकत्येक 
टठकाणीं बेनच्या व्याख्याांचें अक्षरश: भार्षाांतर करून घेतलें  आहे. ज्याांना इांग्रजी व मराठी व्याकरण टशकावयाचें 
असेल, त्याांच्या सोईसाठीं चवर्थ्या व पाांचव्या पटरटशष्टाांत इांग्रजी व मराठी पृथक्करणसांज्ञा आटण इांग्रजी 
वाक्यपृथक्करणाचा बेनच्या मोठ्या व्याकरणाांतून स्वल्प साराांश टदला आहे. टतसऱ्या पटरटशष्टाांत अभ्यासाकटरताां 
टदलेलीं बहुतेक वाक्यें मराठी टवद्यार्थ्यांच्या व टशक्षकाांच्या सोईसाठीं शाळािात्याच्या क्रटमक पुस्तकाांतून वेंचून टदलीं 
आहेत. दुसऱ्या पटरटशष्टाांत बऱ्याच वाक्याांचें पृथक्ककरण करून दािटवलें  आहे, व सवि असती तर आणिी 
पुष्ट्कळाांचेंही करून दािटवलें  असतें; पण पृष्ठसांख्या मूळ अदमासाहून फार वाढत चालल्यामुळें माझ्या मनाांत 
टजतक्या वाक्याांचें पृथकरण करून दािवायाचें होतें टततक्याांचें झालें  नाहीं. तथाटप जेवढें करून दािटवलें  आहे 
तेवढें टवद्यार्थ्यांस पद्धत लागण्यास पुरें आहे असें वाितें. हें पुस्तक टलटहत असताां मराठी भार्षेंत शुद्ध लेिनाच्या 
सांबांधाांनें माझें मन टद्वधा झालेलें  होतें. एकदाां असें वािे कीं कै. कृष्ट्णशास्त्री टचपळोणकराांनी आपल्या “णनबंधात” 
सुचटवल्याप्रमाणें सांस्कृत शब्द सांस्कृत टनयमाांप्रमाणें न टलटहताां, मराठींतील प्रघाताप्रमाणें व उच्चाराप्रमाणें टलहाव;े 
टफरून असें वािे कीं, सांस्कृत शब्दाांस मराठीचे वळणावर नेल्यास गोंधळ होईल. अशा प्रकारच्या घोळाांत पिलों 
असल्यामुळें  कोठें सांस्कृत पद्धतीस अनुसरून व कोठें मराठी पद्धतीस अनुसरून शब्दलेिन आलें  आहे. ‘कतुरी’ 
‘कमुणी’, ‘भावी’, ‘सांबांधी’ वगैरे शब्दाांस मराठी टवशपेणें मानून शवेिची ‘ई’ नेहमीं दीघु घातली आहे. ‘रूटढ’ पद्धटत’, 
‘रीटत’, ‘धातु’ वगैरे शब्द कोठें सांस्कृत व कोठें मराठी पद्धतीप्रमाणें टलटहण्याांत आले आहेत. सवांस ग्राह्य व मान्य 
अशी एक मराठी लेिनपद्धटत पिेपयंत असल्या अस्स्थरत्वाबद्दल सूज्ञ वाचक क्षमा करतील. अशी उमेद आहे. 

 
मराठी व्याकरणाच्या टववटक्षत शािेटवर्षयी असा टवस्तृत टवचार प्रथमच होत असल्यामुळें त्याांत कोठें 

टनष्ट्कारण पाल्हाळ झाला असेल, कोठें व्हावें त्यापेक्षाां अपुतें टववरण झालें  असेल, व कोठें पुस्तककत्यांच्या 
हेळसाांिीमुळें  ककवा सांकुटचत वाचनामुळें  व माटहतीमुळें  काांहीं गोष्टी अजीबात राटहल्या असतील याांत सांशय नाहीं. 
अशा प्रकारच्या प्रमादाांबद्दल टवद्वान व टवचारी वाचकाांकिून टजतकी िीका होईल टततकी या स्वल्प प्रयत्नाच्या 
जनकाला टप्रय होईल इतकें च नाहीं, तर कधींकाळीं या त्याच्या प्रयत्नाची पुनरावृटत्त काढण्याचा भाग्योदय आला 
तर तींत तो त्या िीकेचा मनःपूवुक टवचार करील. 

 
❀❀❀  
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वाक्यमीमासंा 
 

उपोद्घात 

 

 
 

वाक्याणवषयीं सामान्य णवचार 

 
भारे्षच्या द्वारें मनुष्ट्य आपले टवचार एकमेकाांस कळटवतात. भार्षा वाक्याांनीं झालेली असते. ज्याच्या योगानें 

आपल्या मनाांतीत कोणताही टवचार मनुष्ट्यास पूणुपणें कळवनू देताां येतो, अशा शब्दसमहूास वाक्य म्हणतात. तथाटप 
पाटहजे त्या शब्दाांनीं वाक्य होत नाहीं. “घोिा, गािी, रस्ता, वर, हाांकणें, जलद” हा शब्दसमूह आहे; पण यापासून 
कोणताही टवचार व्यक्त केला, असें होत नाहीं. ‘घोिा’ ककवा ‘गािी’ या शब्दाांपकैी प्रत्येक शब्दानें थोिाबहुत 
अथुबोध होतो, याांत सांशय नाहीं. एका मनुष्ट्यानें दुसऱ्या मनुष्ट्यापढुें ‘घोिा’ हा शब्द उच्चाटरल्यास, पटहला मनुष्ट्य 
अमक्या जनावराचें नाांव घेत आहे, असें दुसऱ्या मनुष्ट्यास कळेल; पण त्या घोड्याटवर्षयीं त्याच्या मनाांत काय 
म्हणावयाचें आहे, याचें ज्ञान त्याला टबलकुल होणार नाहीं. ‘घोिा’ हा शब्द उच्चारल्यावर त्यानें ‘रस्ता’ असा दुसरा 
शब्द जरी उच्चाटरला, तरी देिील ‘घोड्या’ टवर्षयीं आपल्या मनाांतील कोणताही टवचार त्यानें दुसऱ्यास कळटवला 
असें होत नाहीं. भेद इतकाच कीं, प्रथम तो एका वस्तूचें नाांव घेत होता, आताां दोन वस्तूचीं घेऊां  लागला. याच 
रीतीनें त्यानें टकतीही वस्तूांची नाांव ेघेतली तरी त्याच्या शजेाऱ्यास त्याांपासूनन काांहीएक समजणार नाहीं. तो त्याला 
असें म्हणेल कीं “घोिा घोिा, काय करतोस? त्या घोड्याटवर्षयीं तुझ्या मनाांत काय म्हणावयाचें आहे, तें साांगशील 
कीं नाहीं? वडे्याप्रमाणें एकापुढें एक काांहीतरी शब्द म्हणत राहशील तर मी त्याांच्यापासून काय समजूां?” दुसऱ्या 
मनुष्ट्याचें हें बोलणें ऐकून पटहला मनुष्ट्य जर असें म्हणाला, की “घोिा पळाला,” तर त्यानें वाक्य उच्चाटरलें  असें 
होईल, व दुसऱ्या मनुष्ट्यास त्यापासून लागलीच त्याच्या बोलण्याचा भावाथु समजेल. “घोिा पळाला” अशा 
प्रकारच्या शब्दाांच्या वाक्याांतील पटहल्या शब्दास व्याकरणाांत नाम असें म्हणतात; व दुसऱ्या शब्दास णक्रयापि, असें 
म्हणतात. यावरून हें टदसून येईल कीं वाक्य होण्यास टनदान दोन शब्द तरी असून त्याांपैकीं एक नाम ककवा 
नामाथुक असला पाटहजे, व दुसरा टक्रयापद ककवा टक्रयापदाथुक असला पाटहजे. असले दोन शब्द असल्याटशवाय 
वाक्य व्हावयाचें नाहीं. याच शब्दाांस वाक्यमीमाांसेंत उदे्दश्य आटण णवघेय असें म्हणतात. वाक्यमीमाांसा म्हणजे 
वाक्याच्या अथाचें व्याकरण. याहून या सांजे्ञची अटधक फोि पुढें करण्याांत येईल. वाक्याांत ज्या वस्तूटवर्षयीं काांहींतरी 
साांटगतलेलें  असतें, व जी नाम ककवा नामाथकु असते, टतला उदे्दश्य अशी पाटरभाटर्षक सांज्ञा आहे; तसेंच वाक्याांत 
ज्या शब्दानें काांहीतरी साांटगतलेलें  असतें, व जो टक्रयापद ककवा टक्रयापदाथुक असतो, त्याला टवधेय अशी 
पाटरभाटर्षक सांज्ञा टदली आहे. यावरून वाक्याांत दोनच शब्द असले तर त्याांपकैी एक उदे्दश्य आटण दुसरा णवधेय या 
सदरािालीं आलाच पाटहजे. पण वाक्याांत दोनच शब्द असतात, ककवा असाव,े असा मुळींच टनयम नाहीं. ककबहुना 
टनत्याच्या बोलण्याांत व टलटहण्याांत आपण ज्या वाक्याांचा उपयोग करतों, त्याांत बहुशः दोहोंपेक्षाां अटधक शब्द 
असतात. टशवाय, आपल्या मनाांतील प्रत्येक टवचार दोन शब्दाांच्या वाक्याांनींच व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला तर 
बोलणें व टलटहणें फार वाढेल, सगळा अथु समजावनू देण्यासाठी दोन शब्दाांची हवीं तशीं वाक्ये रचण्याांत फार त्ास 
पिेल, व इतकें  करूनही कधीं कधीं अथांत दुबोधता आल्याटशवाय राहणार नाहीं. म्हणून वाक्याांत दोहोंपेक्षाां अटधक 
शब्द योजण्याचा प्रघात पिला आहे, व तो अगदीं स्वाभाटवक आहे. 

 
‘घोिा पळाला’ या वाक्यानें अमुक प्रकारच्या जनावरानें अमुक प्रकारची टक्रया केली, येवढाच बोध होतो. 

याच वाक्याांत ‘घोड्या’च्या मागें ‘काळा,’ आटण ‘पळाला’ च्या मागें ‘भरघाांव’ असे दोन शब्द अनुक्रमें घालून वाक्य 
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केलें , तर त्यापासून ‘घोिा पळाला’ या दोन शब्दाांच्या वाक्यापेक्षाां पुष्ट्कळ अथुबोध होणार आहे. ‘काळा घोिा भरघाांव 
पळाला’ या चार शब्दाांच्या वाक्याांत नवीन आलेले दोन शब्द जे ‘काळा’ आटण ‘भरधाांव’ याांस व्याकरणाांत अनुक्रमे 
णवशेषि आटण णक्रयाणवशेषि म्हणतात. ‘काळा’ शब्दानें घोड्याचा रांग म्हणजे एका प्रकारचा गुण व्यक्त होतो व 
‘भरधाांव’ या शब्दानें त्याच्या पळण्याच्या रीतीचें वणुन होतें पटहल्या शब्दानें ‘घोिा’ या नामाचा गुण दािटवला जातो 
म्हणून त्यास टवशरे्षण म्हणतात, व दुसऱ्यानें ‘पळाला’ या टक्रयेचा गुण दािटवला जातो म्हणून त्यास टक्रयाटवशरे्षण 
म्हणतात. वाक्यमीमाांसेप्रमाणें या चारही शब्दाांस वर साांटगतलेल्या दोन सदराांत आटणताां येतें. कारण त्या 
मीमाांसेप्रमाणें कोणतीही वस्तु एका शब्दानें वर्वणली असो, ककवा एकाहून अटधक शब्दाांनीं वर्वणली असो, जोंपयंत 
अशा शब्दसमूहापासून एका वस्तूहन अटधक वस्तूांचा बोध होत नाहीं, तोपयंत त्या सव ु शब्दसमूहास उदे्दश्य 
म्हरण्यास हरजत नाहीं. तसेंच जोंपयंत वणुन करणाऱ्या शब्दसमहूापासून एका टक्रयेहून अटधक टक्रयाांचा बोध होऊां  
शकत नाहीं तोंपयंत त्या सवु शब्दसमूहास णवधेय म्हणण्यास हरकत नाहीं. या दृष्टीनें पाहताां ‘काळा घोिा भरघाांव 
पळाला’ या वाक्याांत ‘काळा घोिा’, हे दोन शब्द उदे्दश्य होतात, व ‘भरधाांव पळाला’ हे दोन शब्द टवधेय होतात. 
‘गाय दूध देते’ या वाक्याांत ‘गाय’ हें उदे्दश्य आटण ‘दूध देते’ हें णवधेय होय. ‘दूध’ या शब्दास व्याकरणाांत ‘देते’ या 
टक्रयापदाचें कमु म्हणतात. कमे नेहमीं नामें ककवा नामाथुक शब्द असतात. त्यामुळें  कतुृस्थानीं ककवा उदे्दश्यस्थानीं 
येणाऱ्या नामाांप्रमाणें याांचाही टवशरे्षणाांनीच टवस्तार होतो. याच रीतीनें कोणत्याही वाक्याांत अशाच प्रकारचे टकतीही 
शब्द आले तरी त्या सवांची उदे्दश्य आटण टवद्य या दोन सदराांिालीं वाांिणी करून देताां येईल. वाक्यमीमासेंत उदे्दश्य 
आटण णवधेय येवढ्या दोनच सांज्ञा आहेत, असें नाहीं. आणिी पुष्ट्कळ आहेत. पण त्या येथें साांगण्याचा प्रयत्न 
केल्यास टवर्षयटववचेनाांत गोंधळ होण्याचा सांभव आहे. सबब येथें येवढेंच साांगतों की वाक्याांत वर्वणत वस्तु जोंपयंत 
एकच आहे, व वर्वणत टक्रयाही एकच आहे, तोंपयंत दुसरे टकतीही शब्द आले आले तरी त्या सवांस त्याांच्या अथाच्या 
अनुरोधानें उदे्दश्याच्या ककवा णवधेयाच्या िब्यात अिकवनू िाटकताां येईल! अशा तऱ्हेनें वाक्याांतील शब्दाांची जी 
व्यवस्था लावणें टतला वाक्यमीमाांसक, म्हणजे वाक्याांच्या अथांचें टववचेन करणारे लोक, वाक्यपृथक्करि म्हणतात. 

 
“काळा घोिा भरघाांव पळाला” या वाक्याांतील चार शब्द व्याकरणकाराांनी केलेल्या शब्दाांच्या मुख्यवगांपकैीं 

ककवा जातींपैकीं ‘नाम’ ‘टक्रयापद’ ‘टवशरे्षण’ व ‘टक्रयाटवशरे्षण’ या चार जातींचे व्यांजक आहेत. पुनः एकदा याच 
चतुःशब्दात्मक वाक्याचा अथु आणिी थोिासा वाढटवण्याच्या उदे्दशानें त्यास ‘पुलावर’ असा शब्द जोिूां.या सांयुक्त 
शब्दाांत ‘पूल’ व ‘वर’ असे पृथक शब्द आहेत. पटहला शब्द वस्तुव्यांजक असून नाम आहे. दुसरा नामाशीं आपला योग 
करून घेऊन उभयताांच्या टनकि साटन्नध्यानें टक्रयाटवशरे्षण उत्पन्न करणारा शब्द आहे. याला वैय्याकरण 
“शब्दयोगी” अव्यय म्हणतात, कारण हा स्वत: एिाद्या नामाथंक शब्दावर अवलां बून असतो इतकें च नाहीं, तर ज्या 
नामास तो टचकिलेला असतो, त्या नामाचा सांबांध तो वाक्याांतील टक्रयेकिे लावनू देतो. नामशब्दाांशीं ककवा 
नामाथुक शब्दाांशीं आपला योग करून घेऊन टक्रयाटवशरे्षणें उत्पन्न करावीं, हें भार्षेंतील शब्दयोगी अव्ययाांचें काम 
आहे. नामाांशीं त्याांचा योग झाल्याटशवाय त्याांच्या अांगीं अथुदशकुता येत नाहीं; व तो झाला असताां त्या उभयताांच्या 
सांयोगापासून जो अथु टनष्ट्पन्न होत असतो, तो वाक्याांतील टक्रयेचा काांहीं तरी गुण, प्रकार ककवा रीटत दािवीत 
असतो. ‘काळा घोिा पुलावर भरधाांव पळाला’ या वाक्याांत ‘पुलावर’ या शब्दसांयोगानें ‘पळाला’ या टक्रयेचें स्थान 
दािटवलें  जात आहे; म्हणून ‘पुलावर’ या शब्दसांयोगास स्थलवाचक टक्रयाटवशरे्षण म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
आताां याच काळ्या घोड्याटवर्षयीं आणिी एक नवीन गोष्ट साांगण्याच्या हेतूनें असें म्हणू कीं “काळा घोिा 

पुलावर भरधाांव पळाला, पण तो धरला.” (असलें  वाक्य बुद्धया घेतलें  आहे हें साांगावयास नकोच). या नवीन तीन 
शब्दाांपैकीं पटहले दोन वर वर्वणलेल्या शब्दवगांत आलेले नाहींत. टतसरा मात् आला आहे. तो टक्रयापद आहे. 
पटहल्या दोहोंस व्याकरणकार अनुक्रमें उभयान्वयी अव्यय व सवयनाम असें म्हणतात. पटहल्यास ‘उभयान्वयी अव्यय’ 
म्हणण्याचें कारण असें आहे कीं, त्याच्या योगानें पटहल्या वाक्याचा आटण दुसऱ्या वाक्याचा अन्वय होतो. शब्दयोगी 
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अव्ययाांचा शब्दाशीं सांयोग होऊन त्यापासून टक्रयाटवशरे्षणें उत्पन्न होतात. उभयान्वयी अव्ययाांच्या योगानें तशा 
प्रकारचा अथु उत्पन्न होत नाहीं. दोन वाक्यामध्यें तीं आलीं असताां, तीं वाक्यें एकत् घ्यावयाचीं, व त्याांचा परस्पराांशीं 
थोिासा सांबांध आहे, इतकाच बोध होतो. ‘उभयान्वयी’ अव्ययें’ वाक्ये जोिणारे शब्द आहेत असें म्हिलें , यावरून तीं 
नुसते शब्द कधींच जोिीत नाहींत, असें समजू नये. कधीं कधीं तीं समान शब्दही एकमेकाांशीं जोिून देतात. तथाटप 
त्याांचें मुख्य काम वाक्यें जोिणें हें आहे. टकत्येक व्याकरणकाराांचा असा आग्रह आहे कीं, उभयान्वयी अव्ययें नेहमीं 
वाक्येंच जोितात; शब्द कधींही जोिीत नाहींत. पण हें मत सवाशीं ग्राह्य धरताां येत नाहीं. काांही स्थळीं उभयान्वयी 
अव्ययाांनीं फक्त शब्दच जोिले आहेत, असें कबूल करणें भाग पितें. तथाटप या मतभेदाटवर्षयीं टवशरे्ष िुलासा येथें 
करीत बसणें अप्रासांटगक होणार आहे. म्हणून या टठकाणीं येवढेंच साांगतों कीं, उभयान्वयी अव्ययें दोन अथवा अटधक 
शब्द ककवा वाक्यें जोिणारे शब्द आहेत. शब्दयोगी अव्ययाप्रमाणें हीं स्वतांत्पणें योटजताां येत नाहींत, ककवा योटजली 
असताां त्याांपासून अथुटनष्ट्पटत्त होत नाहीं. त्यापासून अथु उत्पन्न होण्यास तीं शब्दान्वय ककवा वाक्यान्वय करीत 
असलीं पाटहजेत. आताां दुसरा अपटरटचत शब्द जो ‘तो’ त्याटवर्षयीं थोिें टववचेन करावयाचें. या व असल्या इतर 
शब्दाांस “सवयनाम” म्हणतात, हें वर साांटगतलेंच आहे, सवुनामाांनीं नामाांचीं बहुतेक कामें होतात, व नामाांस होणारे 
बहुतेक टवकार याांना होतात. नामाांत आटण याांत मुख्य भेद असा आहे कीं, नामें प्रत्यक्ष वस्तूांचीं नावें असतात; 
सवुनामें प्रत्यक्ष वस्तूांचीं नावें नसतात. ज्यावळेेस हीं नामाच्या जागीं योटजलेली असतात, त्या वळेेसच हीं अथुबोधक 
होतात. त्याांच्यापासून अथु होण्यास ज्या नामाांच्या जागी हीं योजावयाचीं असतील, त्याांचा एक वळेां  तरी स्पष्ट उल्लिे 
करावा लागतो. ज्या नामाांच्या जागीं हीं योटजलीं जातात, तीं नामें बहुशः याांच्या अगोदर कोठें तरी येऊन गेलेलीं 
असतात. पण प्रत्येक टठकाणीं असें झालें च पाटहजे असें नाहीं. टकत्येक टठकाणी ‘सवुनाम’ आधीं येऊन ज्या नामाच्या 
ऐवजीं तें योटजलेलें  असतें तें नाम त्याच्या मागून येतें, पण जोंपयंत त्या नामाचा स्पष्ट उल्लेि झाला नाहीं, तोंपयंत 
त्या सवुनामापासून वाचणारास ककवा ऐकणारास काांही अथुबोध होत नाहीं. तें नाम ऐटकलें  ककवा वाचलें , कीं, 
तत्काळ मागल्या सवुनामावर प्रकाश पिून तें साथु होतें. मागेंपुढें काांहीं एक न साांगताां, ‘त्याला पुष्ट्कळ ककमत 
पिली’ असें जर कोणी म्हणत राटहला, तर त्यापासून कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा स्पष्ट अथु समजणार नाहीं. 
बुचकळ्याांत पिलेला वाचक ककवा श्रोता, टलटहणारास ककवा बोलणारास असा प्रश्न करील कीं, “तू ‘त्याला त्याला’ 
म्हणून टफरून टफरून म्हणतो आहेस, पण हें कोणाटवर्षयीं म्हणतो आहेस?” त्यावर ‘त्याला पुष्ट्कळ ककमत पिली’ हें 
वाक्य योजणारानें जर असें म्हिलें  कीं, “साहेबाांनी उत्तम घोिा घेतला, पण त्याला पुष्ट्कळ ककमत पिली” तर 
सांशयग्रस्त वाचकाांची आटण श्रोत्याांची सांशयटनवटृत्त होऊन ‘त्याला’ म्हणजे ‘घोड्याला’ असें त्याांना समजून येईल. 
तेव्हाां हें उघि झालें  कीं, िुद्द सवुनामाांस नामाांप्रमाणें अथु नाहीं. पुढें ककवा मागें साांटगतलेल्या नामाांच्या ऐवजीं जेव्हाां 
त्याांचा उपयोग केलेला तेव्हाांच तीं अथुवाहक होतात. ज्या नामाबद्दल सवुनाम योजावयाचें, तें नाम त्या सवुनामाच्या 
अगोदर येऊन गेलें  असल्यास, त्या नामाशीं त्याचा जो सांबांध असतो त्यास ‘पूवुसांबांध’ म्हणतात; पण तेंच नाम 
त्याच्या मागून आलें  असल्यास त्याच्याशीं त्याचा जो सांबांध असतो, त्यास ‘उत्तरसांबांध’ म्हणतात. सवुनामाांच्या या 
पूवोत्तरसांबधुाांटवर्षयीं पुढें आणिी टलहावें लागेल, म्हणून येथें इतकें च पुरें करतों. 

 
“काळा घोिा पुलावर भरधाांव पळाला, पण तो धरला” या दोन स्वल्प वाक्याांच्यासांबांधानें येथवर जें टववचेन 

केलें  आहे, त्याांवरून व्याकरणाांत टदलेल्या शब्दाांच्या मुख्य सात जाती कशा होतात, हे सूज्ञ वाचकाांच्या लक्षाांत आलें  
असेल. कोणत्याही बाह्येंटद्रयानें ककवा मनानें बोध होणाऱ्या वस्तूचें जें नाांव त्यास व्याकरणाांत ‘नाम’ म्हणतात. अशा 
वस्तूटवर्षयीं काांही साांगावयाांचें असल्यास, अथवा वाक्यमीमाांसक म्हणाता त्या प्रमाणें ‘टवधान कराययाचें असल्यास, 
ज्या शब्दाची योजना करतात, त्यास ‘टक्रयापद’ असें म्हणतात. असल्या दोन शब्दाांटशवाय कोणत्याही वस्तूटवर्षयीं 
पूण ुअथु व्यक्त कटरताां येत नाही. वाक्यास टनदान असले दोन शब्द लागतात. दोन शब्दाांच्या वाक्याांस पाटहजे तर 
‘नग्न’ ककवा ‘कृश’ वाक्यें म्हणताां येईल. या टद्वशब्दात्मक नग्न वाक्यावर टवशरे्षणाटद शब्दाांचीं वस्त्रें घालून त्यास 
सुशोटभत करताां येतें! अथवा या दोन शब्दाांच्या वाक्यास वाक्याचा ‘साांगािा’ अशी सांज्ञा द्याल तर टवशरे्षणाटद शब्द 
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माांसस्थानीं त्याांत बसवनू देऊन त्यास गोंिसपणा आणताां येतो, असेंही म्हिल्यास हरकत नाहीं! नामाांचा काांही तरी 
गुण दािवनू त्याांचा अथु वाढवावा, व त्याांची व्यास्प्त मयाटदत करावी, हें टवशरे्षणाचें काम होय. ‘घोिा’ या शब्दापेक्षाां 
‘काळा घोिा’ या दोन शब्दाांच्या सांयोगाांत अटधक अथु आहे िरा, पण टजतक्या वस्तूांस ‘घोिा’ ही सांज्ञा लाटवताां 
येईल, टततक्या वस्तूांस ‘काळा घोिा’ ही सांज्ञा लाटवताां येणार नाहीं. म्हणून ‘काळा’ शब्दासारख्या टवशरे्षणाथुक 
शब्दाांनीं नामाांच्या अथाचा टवस्तार होतो, पण त्याांची व्यास्प्त मयाटदत होते, असें व्याकरणकार माटनतात. ‘त्वटरत’ 
‘जलद’, ‘भरघाांव’ यासारख्या स्वतांत् शब्दाांनीं ककवा ‘पुलावर’ यासारख्या, ‘नामें’ आटण ‘शब्दयोगी अव्ययें’ याांच्या 
सांयोगापासून झालेल्या, शब्दाांनी टक्रयेच्या टववटक्षत प्रकाराटदकाांचा बोध होतो, म्हणन त्याांस ‘टक्रयाटवशरे्षणें’ ही 
पटरभाटर्षक सांज्ञा टदली आहे. ‘साठी, स्तव, बद्दल, वर ' इत्याटद शब्दाांस ज्या वळेेस दुसऱ्या शब्दाांच्या टनकि 
साटन्नध्यानेंच अथु उत्पन्न होतो, त्या वळेेस त्याांना शब्दयोगी अव्ययें म्हणण्याची रीटत पिली आहे, व ती योग्य आहे. 
तसेंच, दोन शब्द ककवा वाक्यें जोिण्यासाठीं लाटवलेल्या शब्दाांस ‘उभयान्वयी अव्ययें,’ व नामाांची पुनरुस्क्त 
िाळण्यासाठी त्याांच्या जागीं योजण्याांत येणाऱ्या शब्दाांस ‘सवुनाम,’ अशा वैय्याकरणाांनीं ज्या सांज्ञा टदल्या आहेत, 
त्याही बऱ्याच अन्वथुक आहेत, इतकें च नाही, तर त्या सांज्ञाांच्या योगानें भार्षेंतील शब्दाांचें अथानुरोधानें केलेलें  
वगीकरण स्पष्ट करताां येत आहे. 

 
या टववचेनावरून असें टदसून आलें  कीं, ‘नाम’, ‘सवुनाम’, ‘टवशरे्षण’, ‘टक्रयापद’ ‘टक्रयाटवशरे्षण’, शब्दयोगी 

अव्यय’ व ‘उभयान्वयी अव्यय’ हे वैय्याकरणाांनीं शब्दाांचे जे मुख्य सात वग ु केले आहेत, ते काांहीं तरी 
अनुमानधक्क्यानें केलेले नाहींत. भार्षेंत त्या त्या अथाच्या शब्दाांची अवश्यकता पित असल्यामुळें सव ुसुधारलेल्या 
भार्षाांत त्याांची उत्पटत्त आपोआप झाली आहे. ते व्याकरणकाराांनीं केलेले नाहींत. त्याांनीं जें काय केलें  तें हेंच कीं, 
त्याांची उत्पटत्त होऊन ते सवतु् उपयोगाांत येऊां  लागल्यावर त्याांचें त्याांनीं मनन केलें , व त्याांकिून होत असलेलीं कामें 
व त्याांचा अथु या दोहोंच्या अनुरोधानें त्याांनी त्याांच्या जाती ककवा वग ु कल्पून त्याांस पाटरभाटर्षक नाांवें टदलीं. हीं 
पाटरभाटर्षक नाांवें ठाऊक असोत ककवा नसोत. सुधारलेली भार्षा बोलणारा प्रत्येक इसम प्रत्येक टदवशीं अनेकशः 
असल्या शब्दाांचा बोलण्याांत व टलटहण्याांत उपयोग करीत असतो. 

 
या सात वगांटशवाय ‘उद्गारवाची’ अथवा ‘केवलप्रयोगी’ अव्ययें म्हणून शब्दाांचा आणिी एक आठवा वग ु

कस्ल्पला आहे. या वगांत सुिदुःिाटद उद्गार प्रकि करणारें जे टवसांगत शब्द बोलण्याांत ककवा टलटहण्याांत 
घालण्याची चाल पिली आहे, त्याांचा समावशे होतो. या शब्दाांस व्याकरणाांत फारसें महत्त्व देण्याचा प्रघात नाहीं. 
कारण एक तर हे क्वटचत् प्रसांगीं येतात; दुसरें, काांहीं तरी टवधान करणें हें जें वाक्याचें मुख्य काम, त्यास याांच्या 
योगानें म्हणण्यासारिी मदत होत नाहीं. या उद्गारवाची अव्ययाांत मुळींच अथु नसतो असें नाहीं. त्याांचा बारकाईनें 
टवचार केला तर त्याांपैकी प्रत्येकास समग्र वाक्याचा अथु असतो असें टदसून येईल. ‘अरेरे!’ हा शब्द उच्चाटरला 
असताां ‘ही गोष्ट ऐकल्यानें मला दुःि होतें’ अशा अथाचा बोध होतो; “वाहवा! शाबास! िाशी!” इत्याटद शब्दाांनी 
आनांदाटद वृटत्त व्यक्त होतात; व याचप्रमाणें इतर केवलप्रयोगी अव्ययाांचा अथु करून दािटवताां येईल. तथाटप 
ज्याअथीं याांचा उच्चार आकस्स्मक होत असतो, म्हणजे हें उच्चारण्यापूवीं मनाला टवचार करण्यास सवि नसते, 
त्याअथीं—भय, आिय,ु ककवा अशाच प्रकारचा दुसरा एिादा मनोटवकार—एकाएकीं उत्पन्न करणाऱ्या कारणाांनीं 
शरीरावर जे पटरणाम होतात, त्याांसारिेच या अव्ययाांस गणतात. याांच्या योगानें टवशरे्ष प्रसांगी मनाची जी स्स्थटत 
झाली असेल टतचा समजण्यासारिा ध्वटन मात् होतो- कोणत्याही प्रकारचें स्पष्ट टवधान होत नाहीं; म्हणून 
वाक्यमीमासंेंत याांचा एकवार उल्लेि करण्यापलीकिे याांटवर्षयीं टवशरे्ष चचा करीत बसण्याचें प्रयोजन नाहीं, व 
शब्दवगांत याांचा समावशे करण्याची अवश्यकता नाहीं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

केवलप्रयोगी अव्ययाांटशवाय शब्दाांच्या सात जाती होतात, असें वर साांटगतलें  आहे, टकत्येक व्याकरणकार 
शब्दाांच्या सात जाती न मानताां त्याांच्या दोन ककवा तीन जाती कल्पून बाकीच्याांचा त्याांिालीं अांतभाव कटरतात. 
मराठी भारे्षचे आटदव्याकरणकार कै० दादोबा पाांिुरांग याांनी आपल्या व्याकरणाच्या जुन्या आवृत्तींत असेंच केले होतें 
कै० कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकर याांनी आपल्या ‘टनबांधाांत’, व कै कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले याांनी आपल्या व्याकरणाांतही 
काांहीं अांशी हाच माग ु अवलां टबला आहे. काांही इांग्रजी व्याकरणकारही हीच पद्धटत अनुसरतात, व व्याकरणाांच्या 
पुस्तकाांत असें करण्याबद्दल सबळ कारणेंही दािटवताां येतील. पण वाक्यामीमासेंत तसें करण्याची गरज नाहीं 
इतकें च नाहीं, तर तसें करूां  गेलें  असताां शब्दाांच्या मुख्य जाती व पोिजाती दािटवण्यासाठीं योजलेल्या साांकेटतक 
पाटरभाटर्षक सांज्ञाांची टनष्ट्कारण गदी होते, व त्याांचा अथु समजून घेण्याचे कष्ट वाचकाांस टनरथुक पितात. 
वाक्यमीमासंा सुगम करण्यास त्या सांज्ञा येथें साांगणें जरूर वाितें तर तसेंही केलें  असतें; पण ज्याअथीं प्रस्तुत 
टवर्षयाचा वाक्याच्या अथाशीं टवशरे्ष सांबांध आहे, त्याअथीं त्याचें टववचेन करून तदनुरोधानें शब्दाांचा टकती जाती 
होतात हें पहाणें टवशरे्ष अगत्याचें आहे, व तसें केलां  असताां वाक्याांत येणाऱ्या शब्दाांचे सात वग ुकरणें भाग पितें, हें 
िालीं टदलेल्या सांटक्षप्त वगानुक्रमावरून टदसून येईल. 

 
१. बाह्येंटद्रयाांनीं ककवा मनानें जे्ञय अशा वस्तूांचीं नाांवें. नामें. 
२. असल्या वस्तूांटवर्षयीं टवधान करणारे मुख्य शब्द. णक्रयापिें. 
३. पटहल्या वगांतील शब्दाांचा अथु वाढवनू त्याांची व्यास्प्त मयाटदत करणारे शब्द. णवशेषिें. 
४. दुसऱ्या वगांतील शब्दाांचा अथु वाढवनू त्याांची व्यास्प्त मयाटदत करणारे शब्द. णक्रयाणवशेषिें. 
५. पटहल्या वगातील शब्दाांच्या जागीं येणारे स्वतांत्ाथुशून्य शब्द. सवयनामें. 
६. नामाथुक शब्दाांशीं योग करून घेऊन टक्रयाटवशरे्षणाचा अथु उत्पन्न करणारे व त्या नामाांचा 

टक्रयापदाशीं अन्वय लावनू देणारे शब्द. शब्ियोगी अव्ययें 
७. दोन शब्द ककवा दोन वाक्यें. जोिणारे शब्द. उभयावन्यी अव्ययें. 

 
पुनरुक्तीबद्दल येणारा दोर्ष घेण्यास तयार होऊन वर जो वगानुक्रम टदला आहे तो पाटहल्यावर, त्याांत 

टदलेल्या शब्दजाटत अगदीं पृथक् आहेत, हें सूज्ञ वाचकाांच्या लक्षाांत आल्यावाांचनू राहणार नाहीं. पाटहजे तेवढी 
हातचलािी केली तरी या सात जातींपैकीं कोणत्याही जातींत पिणारा शब्द त्याच अथानें दुसऱ्या कोणत्याही 
जातींत घालताां येणार नाहीं; तसेंच, ज्याला या सात जातीपकैीं एका जातींत घालताां येणार नाहीं असाही शब्द 
भार्षेंत साांपिावयाचा नाहीं. यावरून हा सप्तसांख्यात्मक जाटतटवभाग अवश्यक आहे व पूणुही आहे, असें माटनलें  
पाटहजे. 
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अनुक्रमणिका 

वाक्यमीमांसा 
 

भाग पणहला 
 

 
 

वाक्याणवषयीं णवशेष णवचार 

 
उपोद्घाताांत असें साांटगतलें  आहे कीं, वाक्यास एक नाम ककवा नामाथुक शब्ि, व एक टक्रयापद ककवा 

टक्रयापदाथुक शब्ि-असे टनदान दोन शब्द तरी पाटहजेत; त्याटशवाय वाक्य व्हावयाचें नाहीं. यावर टकत्येकाांचें असें 
म्हणणें आहे कीं वाक्यास दोन शब्दाांची अवश्यकता नाहीं; एका शब्दानें सुद्धाां वाक्य होऊां  शकेल. उदाहरणाथु 
‘साांजावलें ,’ ‘उजािलें ’ इत्याटद शब्द या व अशाच प्रकारच्या इतर शब्दाांपैकीं प्रत्येक शब्दापासून टनराळा वाक्याथु 
टनष्ट्पन्न होतो, सबब वाक्यास दोनच शब्द पाटहजेत, एका शब्दानें वाक्य होत नाहीं असा आग्रह धरणें बरोबर नाहीं, 
असे काांहीं टवद्वानाांचे मत आहे; व याच मतास अनुसरून कै. कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकर याांनी आपल्या णनबंधातं 
‘उजािलें ’ साांजावलें  इत्याटद टक्रयापदाांस भावकतृांक टक्रयापदें न म्हणताां, अकतुृक टक्रयापदें म्हणावें, असें सुचटवलें  
आहे. या गोष्टीचा शाांतपणें टवचार कटरताां असें टदसून येईल कीं, एका दृष्टीनें कै. टवद्वानाचें वरील मत सयुस्क्तक 
आहे, व दुसऱ्या दूष्टीनें तसें नाहीं. ‘उजािलें ’ या शब्दाांतच’ ‘उजािणें’ या मावाचा अांतभाव होतो, तेव्हा तों भाव 
टनराळा कल्पून त्याची कतुूपदीं योजना करणें, व ‘उजािणें उजािलें ’ ‘मळमळणें मळमळलें  असले टवलक्षण प्रयोग 
करणें, यापेक्षाां असल्या प्रयोगाांस अकतुृक टक्रयापदें म्हणावें, हें मत सयुस्क्तक नाहीं असें कोण म्हणेल? ‘उजािलें ’ 
या शब्दाांतच ‘उजािणें झालें ,’ ककवा ‘उजेि झाला,’ ‘टदशा प्रकाटशत झाला’, असा अथु असताां, कत्यासाठी आणिी 
एक ‘उजािणें’ अध्याहृत घेऊन एका प्रकारची हास्योत्पादक टद्वरुस्क्त उत्पन्न करण्याांत काय फायदा आहे? काांही 
टक्रयापदे अकतुृक असतात, असे म्हिलें  म्हणून काय झालें? यावर आमचें असें उत्तर आहे कीं, काांहीं टक्रयापदें 
अकतुृक असतात, असें मानण्यास आमची टबलकुल हरकत नाहीं. पण तीं टक्रयापदें टदल्यानें वाक्यें होतात, हें मात् 
कबूल करताां येणार नाहीं. कारण, कोणत्याही टक्रयापदाथुक शब्दाांत टकतीही अथु आला तरी तो एकच शब्द आहे, हें 
टवसरताां कामाां नये, व हें न टवसरण्याांत पुष्ट्कळ मुद्दा आहे. वाक्य हें मनाांतील टवचाराचें बाह्य स्वरूप आहे. टवचाराांत 
नेहमीं दोन पृथक् कल्पनाांचें सादृश्य ककवा असादृश्य पहाण्याांत मन गुांतलेलें  असतें. दोन पृथक् कल्पनाांटशवाय 
टवचार नाहीं, व वाक्याांत या दोन कल्पनाांचे प्रटतटनटधरूप दोन शब्द असल्याटशवाय वाक्याच्या अस्स्तत्वाची कल्पना 
मुळींच करताां येत नाहीं. आताां येवढें िरें आहे कीं, भार्षेंत दोनही शब्द उक्तच असण्याची आवश्यकता नाहीं; 
दोहोंपकैीं एक उक्त व दुसरा अनुक्त असला तरी चालतो. पण भार्षासांप्रदायाप्रमाणें एक शब्द अनुक्त असताांही 
वाक्याथाचा उद्बोध होतो, म्हणून एका शब्दानें वाक्य कटरताां येईल, हें म्हणणें मात् बरोबर नाहीं. वाक्य हें जर 
टवचाराचें बाह्याांग आहे, व मनापढुें दोन पृथक् कल्पना उभ्या असल्याटशवाय टवचार चालत नाहीं, हें िरें आहे, तर 
दोन शब्दाांटशवाय वाक्य होऊां  शकेल, हें म्हणणें व्यथु आहे. जे कोणी आग्रहानें असें म्हणत असतील त्याांना ‘वाक्य’ 
आटण ‘शब्द’ याांतील भेदच समजत नाहीं असें म्हणावें लागेल. काांही तरी अथाचा बोध करून देणें, हें शब्दाचें काम 
होय; काांही तरी टवधान करणें हें वाक्याचें काम होय. वाक्याांत कशाटवर्षयीं काहीं तरी साांटगतलेलें  असतें. तेव्हाां 
ज्याटवर्षयीं काांहीं साांगावयाांचें असेल तद्दशकु, व जें साांगावयाचें असेल तद्दशकु–असे दोन शब्द असल्याटशवाय 
वाक्याची कल्पनाच होत नाहीं. शब्द म्हणजे अथाचा गठ्ठा होय; वाक्य म्हणजे दोन कल्पनाांची पिशी ककवा दोन 
शब्दाांच्या गठ्ठठ्याांची माकण होय. एका गठ्ठठ्याांत टकतीही तागे असले तरी त्याला एकच गठ्ठा म्हिलें  पाटहजे, 
त्याप्रमाणें एका शब्दाांत टकतीही अथु आला तरी त्याला एकच शब्द म्हिला पाटहजे. तसेंच, पिशीच्या प्रत्येक 
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पाख्याांत एकेकच जरी वस्तु आली तरी तीं दोन पािीं अगदीं टनराळीं असून मधल्या भागाशीं जोिलेलीं असल्यामुळें  
त्याांस पिशीच म्हिलें  पाटहजे. ‘माती’, ‘वीि’, ‘कभत’ ‘इमारत’, ‘देवालय’, ‘त्र्यांबकालय’ या शब्दमाटलकें तील 
प्रत्येक शब्दाांत मागल्या सवु शब्दाांचा अथु अांतभूतु असून टशवाय टवशरे्ष अथु आहे. तरी याांपैकीं कोणत्याही 
शब्दापासून वाक्याथांचा बोध होतो, असें कदाटप म्हणताां येणार नाहीं. वाक्याांत कधी ‘उदे्दश्य’ व कधी ‘टवधेय’ अनुक्त 
असतें, हें िरें आहे; व उक्त उदे्दश्यापासून अनुक्त टवधेयाचा, व उक्त टवधेयापासून अनुक्त उदे्दश्याचा बोध होतो, 
हेंही िरें आहे; तथाटप येवढ्यावरून वाक्यास दोन शब्दाांची अपेक्षा नाहीं, असें म्हणताां येणार नाही. पुष्ट्कळदाां 
टवधेयाथांत उदे्दश्याथु इतका येऊन गेलेला असतो कीं, उदे्दश्याच्या जागीं कोणता शब्द घालावा, याचा टनिय 
करण्याची मोठी पांचाईत पिते, व याच पांचायतीमुळें अशा प्रकारच्या टवधेयाांस ककवा टक्रयापदाांस अकतुृक टक्रयापदें 
म्हणावें, असा कै. कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकराांनीं अटभप्राय टदला असावा असें वाितें. ‘उजािले’ या टक्रयापदास 
उजािणें हा कता ककवा उदे्दश्य मानणें हें टवटचत् वाितें याांत सांशय नाहीं; पण तरुण मुलाांच्या समजुतीसाठी अशाच 
प्रकारचा काांही तरी सुबोध शब्द कतुृस्थानीं घेतला पाटहजे, हें तरुण टशष्ट्याांच्या मनावर कबबटवलें च पाटहजे. ही 
अिचण मराठी भार्षेंतच आहे असें नाहीं. इतर भार्षाांतही ती आहे. इांग्रजींत ‘It dawned’ ककवा ‘It rains’ या वाक्याांत 
‘It’ (इट्) हें सवुनाम कोणत्या नामाच्या ककवा नामसूटचत वस्तूच्या जागीं घातलें  आहे असा प्रश्न घातला तर 
समाधानकारक उत्तर देताां येईल काय? ‘Dawned’ (िॉन्ि) शब्दाांतच ‘उजािलें ’ हा अथु येऊन जातो, व 
त्याप्रमाणेंच ‘Rains’ (रेन्स) शब्दाांत ‘पाऊस पितो’ हा अथु येऊन जातो; ‘It’ (इि) शब्दानें कोणत्याही टववटक्षत 
अथाचा बोध होत नाहीं; म्हणून इांग्रजी वैय्याकरणाांनी या सवुनामाांस जेव्हाां अशी स्स्थटत असेल त्या वळेेस ‘अटनटित’ 
सवुनाम (Indefinite pronoun) म्हणावयाचें असें ठरटवलें  आहे. इांग्रजी भार्षासांप्रदायाप्रमाणें शुद्ध टवधानाथुक वाक्य 
कत्यावाांचनू करताां येत नसल्यामुळें, ‘Dawned’, (िॉन्ि) या टक्रयापदामागें कतुृस्थानीं काांहीं तरी शब्द घातलाच 
पाटहजे अशी अवश्यकता पिली, व त्या टठकाणीं अटनटिताथुक ‘It’ (इट्) सवुनाम घालण्याचा प्रघात पिला. 
इांग्रजींतील ‘िॉन्ि’ (Dawned), ‘रेन्स’ (Rains) वगैरे टक्रयापदें तत्तदथुदशकु नामाांवरून साधलीं असल्यामुळें, व 
त्याच नामाांस पुनः कतुृस्थानीं योजणें बरोबर टदसणार नाहीं असें वािल्यामुळें, अशा प्रकारच्या वाक्याांचें कतुृत्व ‘इट्’ 
(It) या अटनटित! सवुनामाकिे आलें . ‘इट्’ (It) याचा अथु स्थूलमनानें एकां द बाह्य ‘वस्तुस्स्थटत’ ककवा 
‘सृटष्टव्यापार’ असा केला पाटहजे; दुसरा इलाज नाहीं. लहान मुलाांस ‘वस्तुस्स्थटत’ ककवा सुटष्टव्यापार’ असल्या 
टबकि शब्दाांचा अथु समजावनू देणें कटठण आहे. म्हणून मराठी वैय्याकरणाांनी ‘उजािलें ’, ‘साांजावलें ’ इत्याटद 
टक्रयापदाांस ‘उजािणें’, ‘साांजावणें’ इत्याटद त्या त्या टक्रयेचे भावदशकु शब्द कते घ्याव े म्हणून जो टनयम घातला 
आहे, तो कै. कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकर म्हणतात टततका अप्रशस्त ककवा दूष्ट्य नाहीं, असें आम्हाांस वाितें. 

 
वाक्यास एक नामवाचक व एक टक्रयापदवाचक असे दोन शब्द पाटहजेत, त्याांवाचून वाक्य होऊां  शकत 

नाहीं, हा टसद्धाांत आताां इतका दृढ होऊन गेला आहे कीं, कता आटण टक्रयापद ककवा उदे्दश्य आटण टवधेय याांच्या 
जागीं एकाच अथाचे पयायशब्द आले तरी पुरे आहेत, पण टनदान ते तरी आले पाटहजेत, असा अवाचीन 
नैय्याटयकाांनी व वैय्याकरणाांनीं टनयम घातला आहे, ‘सूयु तेंजोमय आहे’, ‘कोळसा काळा असतो’, ‘हत्तीला सोंि 
असते’, ‘पारा एक पातळ धातू आहे,’ ‘घोड्यास िूर असतात’, ‘मनुष्ट्यास टवचार करताां येतो’ इत्याटद वाक्याांतील 
टवधेयाांत जो अथु आहे त्याचा अांतभाव त्या त्या वाक्याच्या उदेश्याांत झालेला आहे. ज्याला ‘कोळसा’ या शब्दाचा अथु 
ठाऊक आहे, त्याला ‘तो काळा असतो’ हें साांगण्यानें काांहीं टवशरे्ष माटहती होते असें नाहीं. त्याप्रमाणेंच ‘चौकोनास 
चार कोन असतात’ या वाक्यापासून ज्याला ‘चौकोन’ या शब्दाचा अथु समजला आहे, त्याला कोणत्याही प्रकारचें 
नवीन ज्ञान प्राप्त होत नाहीं. तथाटप ‘चौकोनास चार कोन असतात’ या शब्दसमुदायाांत काांहीं एका वस्तुटवर्षयीं काांहीं 
एक गोष्ट साांटगतली आहे, म्हणून त्या समुदायास वाक्य म्हिलें  पाटहजे. उदे्दश्याांत टवधेय अांतभूतु असल्यामुळें  
वाक्याांस पाटहजे तर शुि शास्ब्िक वाक्यें म्हणा, पण त्याांस कसलीं तरी वाक्यें म्हिल्याटशवाय गत्यांतर नाहीं. ‘या 
पेट्या लोिांिाच्या केल्या आहेत’, ‘फिाकड्या टचनाांतून येतात’, ‘स्पािुन लोक टस्त्रयाांस पुरुर्षाप्रमाणें तालीमबाजी 
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करूां  देत’, ‘सुताप्रमाणें लोंकरीचा धागा सारिा पेित जात नाहीं’, ‘टकत्येक मनुष्ट्याांना पांधरापासून पांचवीस भार्षा येत 
असतात,’ इत्याटद वाक्यें ‘कोळसा काळा असतो’ अशा प्रकारच्या वाक्याांहून टनराळ्या तऱ्हेचीं आहेत; कारण त्या त्या 
वाक्याांतील उदे्दश्याांत टवधेयाांचा अथु अांतभूतु झालेला नाहीं, तो अगदीं पृथक् आहे. असल्या वाक्याांस, पाटहजे तर 
ताणववक ककवा िरीं वाक्यें म्हणताां येईल. पण केवळ टवधानदृष्टीनें ‘ताटत्त्वक’ आटण ‘शास्ब्दक’ वाक्याांत काांहीं भेद 
नाहीं. उभयताांसही वाक्येंच म्हिलें  पाटहजे. 

 
वरील सव ु चचेवरून ‘शब्द’ आटण ‘वाक्यें’ याांतील भेद सुज्ञ वाचकाांच्या लक्षाांत आला असेल, व एक 

वस्त्वथुक व एक टवधानाथुक अशा प्रकारचे टनदान दोन शब्द असल्याटशवाय, ककवा त्यापकैीं एिादा अनुक्त 
असल्यास साांगा म्हिल्यास साांगताां आल्याटशवाय, वाक्य होत नाहीं, या गोष्टीची समजूतही त्याांस चाांगली पिली 
असेल अशी आशा आहे. ‘शब्द’ आटण ‘वाक्य’ यातील भेद, व वाक्याचें बाह्यस्वरूप याांची चाांगली फोि केल्याटशवाय 
वाकं्यमीमासेंचा पुढील भाग सुगम होणार नाहीं अशी भीटत वािल्यावरून यासांबांधानें इतका टवस्तार करणें जरूर 
पिलें . 

 
वाक्यमीमासेंच्या थेि मुलिाांत पाय ठेवण्यापूवी टतच्या सीमेवरील आणिी एका वादग्रस्त प्रश्नाचा येथेंच 

उलगिा पाटहजे. आताांपयंत वाक्याटवर्षयीं जें काांहीं टलटहण्याांत आले आहे, त्याांत कोठें ‘कता’, कोठें ‘उदे्दश्य’, कोठें 
‘टक्रयापद,’ व कोठें कोठें ‘टवधेय’, असे शब्द योजण्याांत आले आहेत. त्यावरून वाचकाांचा असा गैरसमज होण्याचा 
सांभव आहे कीं, ‘कता’ आटण ‘उदे्दश्य’ व ‘टक्रयापद’ आटण ‘टवधेय’ हे शुद्ध पयायशब्द आहेत. ज्याला व्याकरणाांत 
‘कता’ म्हणतात त्यालाच वाक्यमीमाांसेंत ‘उदे्दश्य’ म्हणतात; व ज्याला पटहल्याांत ‘टक्रयापद’ म्हणतात त्याला 
दुसऱ्याांत ‘टवधेय’ म्हणतात. पण हा समज बरोबर नाहीं. पुष्ट्कळ टठकाणीं व्याकरणाांत ज्याला ‘कता’ म्हणतात तो 
वाक्यामीमाांसेप्रमाणें त्या वाक्याांतील ‘उदे्दश्य’ असतो; पण असा प्रकार सव ु टठकाणीं घितो, असें नाहीं. अनेक 
वाक्याांत टक्रयेच्या वास्तटवक कत्याहून वाक्याचें ‘उदे्दश्य’ अगदीं टभन्न असतें. ‘उदे्दश्य’ ठरटवताांना वाक्याांत कोणत्या 
वस्तूटवर्षयीं टवधान केलें  आहे, म्हणजे कोणत्या वस्तुांटवर्षयीं काय साांगण्याचा इरादा आहे, या गोष्टीचा टनणुय फार 
जपून करावा लागतो. कत्याप्रमाणें उदे्दश्याची अमूकच टवभस्क्त असली पाटहजे, असा प्रटतबांध नाहीं. उदे्दश्याची 
पाटहजे ती टवभस्क्त असूां शकेल. सांस्कृत व्याकरणाांत प्रयोगप्रकरण ज्या तांत्ावर रटचलें  आहे, तें तांत् मराठी 
व्याकरणास लाटवताांना टजतकी दक्षता ठेवायाला पाटहजे होती टततकी ठेवण्याांत आली नाही; म्हणून मराठी 
प्रयोगप्रकरणाांत बराच घोंिाळा झाला आहे, व त्यासांबांधानें टनरटनराळ्या वैय्याकरणाांनीं टनरटनराळीं मतें टदलीं 
आहेत. वाक्यद्वारें दुसऱ्यास आपल्या मनातील टवचार कळटवताांना टनरटनराळ्या टवभक्तींचा स्थूल मानानें कसा 
उपयोग करण्याांत येतो, याचा नीि टवचार करण्यात येता, तर हा गोंधळ झाला नसता. सांस्कृत व्याकरणाांत हा 
गोंधळ नाहीं. टशवाय, उदे्दश्याच्या टवभक्तीटवर्षयीं त्याांत जो टनयम आहे, त्यामुळें  सांस्कृत वाक्याांचें पृथक्करण थेि 
इांग्रजी वाक्याांचे पृथक्करणाच्या धतीवर नेताां येण्यासारिें आहे. पण मराठी वाक्याांत दुदैवानें तशी सोय नाहीं. मराठी 
वाक्याांच्या पृथक्करणाचें बाह्य स्वरूप इांग्रजी व सांस्कृत वाक्याांच्या पृथक्करणाहून थोिेसें टनराळें होतें. याचें कारण असें 
आहे कीं, वाक्याांत ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान करावयाचें असेल टतची प्रथमा टवभस्क्त असली पाटहजे, ककवा ती प्रथमा 
टवभक्तींत असली पाटहजे, असा इांग्रजी व सांस्कृत व्याकरणाांचा टनयम आहे. हा टनयम स््लमानानें टवभक्तींच्या 
वाक्याांतगतु कायुकतुृत्वावर बसटवलेला आहे. वाक्याांतील टक्रयापदानें कोणत्या तरी वस्तूच्या टक्रयेचा बोध होत 
असतो, ककवा तो करून देण्याचा उदे्दश असतो; म्हणजे टवचाराांत ती वस्तु टवशरे्ष प्रमुि असून टतच्या सांबांधानें काांहीं 
तरी साांगण्याचा हेतु असतो. अथातच कोणत्या वस्तूटवर्षयीं काय साांगावयचें हा टनिय मनाांत केल्यानांतर तो 
वाक्यद्वारें प्रकि करताांना टक्रयादशकु शब्द टवचाराांतील प्रमुि वस्तुच्या अनुर्षांगानें घालण्याचा प्रघात पिला, हें 
अगदीं स्वाभाटवक आहे; तसेंच ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान करावयाचें असेल, टतचें स्वरूपही वाक्याांतील इतर शब्दाांच्या 
स्वरूपाहून टनराळें असल्यास ठीक पिेल, असें वािून त्या कारणासाठीं एक टवभक्ती टनराळी केली; या टवभक्तीस 
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‘प्रथमा’ म्हणतात. सांस्कृत वाक्याांत ज्या शब्दाची प्रथमा टवभस्क्त असते, ककवा जो प्रथमाांत शब्द असतो, तो त्या 
वाक्याांतील टक्रयापदाचा वास्तटवक कता असतोच असें नाहीं. त्याच्या प्रथमाांतावरून येवढेंच समजावयाचें कीं, 
टवचारात तो शब्द प्रमुि आहे, व बोलणाराच्या ककवा टलटहणाराच्या मनाांत तदनुर्षांगानें टक्रयापद योजून, त्याटवर्षयीं 
काांहीं तरी टवधान करण्याचा उदे्दश आहे. कोणत्याही टक्रयेचा िरा कता ककवा िरें कमु कोण आहे, हा टवचार 
प्रयोगप्रकरणाच्या मुळाशीं नाहीं. ‘कता’, ‘कमु,’ ककवा ‘टक्रयादर्वशत भाव’ —यापैकीं कोणाटवर्षयीं टवधान करावयाचें, 
याचा टनिय झाल्यावर त्या त्या शब्दाची प्रथमा टवभस्क्त करून तो उदे्दश्यस्थानीं योजावयाचा, व तदनुर्षांगानें 
टक्रयापदाच्या पुरूर्षवचनाची व्यवस्था लावावयाची—या धोरणावर सांस्कृत प्रयोगप्रकरण रटचलें  आहे. इांग्रजी 
वाक्याांची रचनाही याच धतीवर केलेली असते. 

 
इांग्रजी व सांस्कृत वाक्याांच्या पृथक्करणाच्या धतीवर मराठी वाक्याांचें पृथक्करण नेताां येत नाहीं म्हणून जें वर 

म्हिले आहे, तें उदाहरणाांनीं टनशरे्ष स्पष्ट केलें  पाटहजे. प्रथम ही गोष्ट लक्षाांत ठेटवली पाटहजे कीं, वाक्याांतील सवु 
शब्दाांत मुख्य शब्द टक्रयापद होय. या टक्रयापदावर सव ुकाांही अवलां बनू असते. टवभस्क्त व शब्दयोगी अव्ययें याांच्या 
योगानें जीं टवशरे्ष कायें होतात, त्याांचा बहुतेक सांबांध टक्रयापदाकिे असतो. नामास शब्दयोगी अव्ययें लाटवल्यानें 
टक्रयाटवशरे्षणें होतात, हें मागें साांटगतलेंच आहे. टवभक्तींपैकीं काांहीं वजु करून बाकीच्याांनीही टक्रयाटवशरे्षणाांचाच 
अथु उत्पन्न होतो, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान करावयाचें असेल त्या वस्तूला 
प्रथमाटवभक्तीचे प्रत्यय लावावयाचे, असा इांग्रजी व सांस्कृत भार्षाांत सांप्रदाय आहे. टद्वतीया टवभक्तीचें मुख्य काम 
म्हिलें  म्हणज सकमुक टक्रयापदाांनी दशटुवलेल्या टक्रयाांचा पटरणाम ज्या वस्तूांवर घित असेल त्या वस्तूांच्या नाांवाांस 
टववटक्षत प्रत्यय लावनू तीं त्या त्या टक्रयापदाांची कमे आहेत, असें दािवावयाचें. तृतीया टवभक्तीवरून कोणत्याही 
टक्रयेच्या करणाचा, साधनाचा, व कधीं कधीं कत्याचा बोध होतो. टक्रयेची टदशा, हेतु, व अशाच प्रकारचे दुसरे अथु 
दािटवण्यासाठी चतुथी टवभक्तीची योजना केली आहे. पांचमी टवभक्तीनें बहुशः टक्रयेचा उगम ककवा उद्भवस्थान 
दािटवलें  जातें. र्षष्ठी टवभक्त शुद्ध टवशरे्षणाथुक आहे. स्वाटमत्व दािटवणें हें टहचें मुख्य काम आहे. सप्तमी टवभक्तीनें 
टक्रयेचें स्थान आटण स्स्थटत याांचा बोध होतो. शवेिची टवभस्क्त सांबोधन; टहची टवभक्तींत गणना करावी ककवा नाहीं 
हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. या टवभक्तींत असलेल्या नामाांस उद्गारवाची अव्ययें माटनलें  तरी चालणार आहे; ककवा 
वाक्याांत याांच्यापुढे एिादें धातुसाटधत अध्याह्रत घेऊन हीं त्याांचीं कमे माटनलीं तरी देिील टनवाह होणार आहे. 
साराांश काय कीं, टवभक्तींच्या टवचाराांत सांबोधनाचा टवचार फार करण्याची आवश्यकता नाहीं. 

 
टवभक्तींच्या उपयोगाांचे वर जें स्थूल स्वरूप टदलें  आहे, त्यावरून हें टदसून येईल कीं, सांस्कृताटद ज्या 

भार्षाांत या उपयोगाांच्या अनुरोधानें वाक्यरचना करण्याचा प्रघात पिला आहे, त्याांत ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान 
करावयाचें असेल ती नेहमीं प्रथमाांत असतें असें दृष्टीस पितें. “रामो रावणां हस्न्त” व “रामो रावणां जघान (अहन्)” 
या दोन वाक्याांत ‘हस्न्त’ व ‘जघान’ या दोन टक्रयाांनीं ‘रामा’टवर्षयीं टवधान केलें  आहे, हें दोन्हींही वाक्याांतील ‘राम’ 
शब्दाच्या प्रथमा टवभक्तीवरून व्यक्त होतें. या दोन्हींही वाक्याांत ‘राम’ हाच शब्द त्याांतील टवधेयाांचा ‘उदे्दश्य,’ आटण 
टक्रयापदाांचा ‘कता’ आहे; म्हणजे वाक्यमीमाांसक या वाक्याांतील ‘राम’ शब्दास ‘हस्न्त’ व ‘जघान’ या टवधेयाांचें 
‘उदे्दश्य’ म्हणतील, व व्याकरणकार त्यालाच ‘हस्न्त’ व ‘जघान’ या टक्रयापदाांचा ‘कता’ म्हणतील. या वाक्याांचे 
इांग्रजी भार्षाांतर “Rama Kills Ravana” आटण “Rama Killed Ravana,” असें होईल; व त्या भार्षेंतील 
व्याकरणाच्या व वाक्यमीमाांसेच्या टनयमाप्रमाणे ‘राम’ (Rama) हा शब्द, सांस्कृताप्रमाणें, ‘हस्न्त’ व ‘जघान’ (‘kills’ 
and ‘Killed’) या टक्रयापदाांचा ‘कता’ आटण ‘उदे्दश्य’ होईल. या दोनही वाक्याांत टक्रयापद कतु्नुगामी असल्यामुळें, 
त्याांच्या प्रयोगास ‘कतुरी’ प्रयोग म्हणतात. याच वाक्याांचें मराठी भार्षाांतर केलें  असताां त्याांची काय स्स्थटत होते ती 
पहा. ‘राम रावणास मारतो’ व ‘रामानें राणास माटरलें ’ हीं वरील सांस्कृत वाक्याांची मराठी भार्षाांतरें होत. पटहल्या 
वाक्याांत सांस्कृताप्रमाणें, ‘मारतो’ हें टक्रयापद कतु्नुगामी आहे, व ‘राम’ शब्दाच्या प्रथमाांतावरून तो ‘मारतो’ या 
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टवधेयाचें ‘उदे्दश्य’ आहे, व हें सांस्कृत व इांग्रजी भार्षाांतील टवभक्तींच्या उपयोगाांचा जो स्थूल टनयम आहे, त्याला 
धरून आहे. पण दुसऱ्या वाक्याांत काय टवलक्षण प्रकार घिून आला आहे तो पहा. ‘रामा’ टवर्षयीं भतूकाळीं टवधान 
करावयाचें असल्यामुळें ‘राम’ शब्दास तृतीया टवभक्तीचा प्रत्यय लावावा लागला, व ‘मारणें’ टक्रयापद नपुांसककलगी 
करावें लागलें ! म्हणजे इांग्रजी व सांस्कृत भार्षाांच्या वाक्यमीमाांसेच्या टनयमाप्रमाणें ‘मारणे’ हें टक्रयापद मराठी भार्षेंत, 
भतूकाळी प्रयोग केला असताां, कमानुगामी न होताां नपुांसककलगी होऊन बसतें इतकें च नाहीं, तर त्याच्या कत्याचा 
प्रथमाांत नाहींसा होऊन त्याला तृतीयाांत जितो! आताां कोणी असें म्हणतील कीं ‘रामो रावणां जघान’ या वाक्याचें 
‘रामानें रावणास माटरलें ’ असें भार्षाांतर न कटरताां ‘रामानें रावण माटरला’, असें कराव;े व तसें करण्यास कोणतीही 
हरकत नाहीं. आम्हाांस हें भार्षाांतरही कबूल आहे. पण हें कबूल केलें  तरी मराठी भारे्षची टवटचत्ता दूर होत नाहीं. 
रामानें रावण माटरला’ या वाक्याांत ‘रामा’ टवर्षयीं ‘मारणे’ या टक्रयेंचे भतूकाळी टवधान करावयाचें असताां, ‘राम’ शब्द 
प्रथमा टवभक्तींत घालताां येत नाहीं, व ‘माटरला’ हें टक्रयापद ककवा टवधेय ‘रामा’ नुगामी करताां येत नाहीं, ही जी 
मुख्य अिचण ती दूर होतच नाही. ‘माटरला’ हें टक्रयापद कतु्नुगामी आहे. ‘रावणा’ च्या जागीं ‘ताटिका’ शब्द 
घातला कीं ‘माटरला’ च्या जागीं ‘माटरली’ हें टक्रयापद येऊन बसेल; अथवा ‘ताटिकेस’ अशी टद्वतीया योटजल्यास 
असल्या प्रयोगात नेहमीं येणारें नपुांसककलगी ‘माटरलें ’ हें टक्रयापद पुढें सरेल! इांग्रजी व सांस्कृत भार्षापद्धतीप्रमाणें या 
भतूकाळीं सकमुकतुरी प्रयोगाचें मराठी भार्षाांतर ‘राम रावण माटरला’ असें व्हावयाला पाटहजे होतें; व याच रीतीनें 
‘तो गाईबाांधला,’ ‘घोिे दाणा िाल्ल’े, ‘टवठू कशप्यास ककवा कशपी बोलावला’ असे सारे प्रयोग होते, तर इांग्रजी व 
सांस्कृत वाक्यामीमाांसेचे टनयम मराठी वाक्याांस जसेच्यातसेच लाटवताां येते. पण असल्या प्रयोगाांस एिाद्या इांग्रजी, 
कानिी, ककवा तेलां गी पांटिताटशवाय कोणीही शुद्ध मानणार नाहीं! तेव्हाां मराठी वाक्याांतील उदे्दश्यटवधेयाांची साांगि 
लावनू देताांना, केवळ प्रथमा टवभक्तीवर टभस्त ठेऊन चालणार नाहीं, हें उघि आहे. ‘उदे्दश्याची’ तृतीया टवभस्क्त, व 
‘टवधेय’ कमानुगामी केल्याटशवाय, मराठींत भतूकाळीं सकमुकतुरी प्रयोग मुळींच करताां येत नाहीं, असें नाहीं. “ते 
भात जेवले” हा प्रयोग थेि सांस्कृत प्रयोगाच्या धतीवर आहे. पण असले प्रयोग फार थोिे आहेत. ज्या प्रयोगाांत 
कत्याची ककवा उदे्दश्याची तृतीया होते, व टक्रयापद कमानुगामी ककवा नपुांसककलगी असतें-असले प्रयोग फार., तेव्हा 
“वाक्याांत ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान केलेलें  असतें, ती प्रथमाांत असून टवधेय टक्रयापद तदनुर्षांगी असतें”, हा जो 
सांस्कृत ककवा इांग्रजी वाक्यमीमाांसेचा आद्य टनयम तो सव ुमराठी वाक्याांस लाग ूकरताां येत नाहीं. ‘रामानें रावणास 
माटरलें ’, अथवा ‘रामानें रावण ‘माटरला’ या दोनही वाक्याांत ‘रामा’ टवर्षयीं मारणें’ या टक्रयेचें टवधान करावयाचें 
असताां त्या शब्दाची तृतीया टवभस्क्त योजावी लागली; म्हणून मराठींत बऱ्याच टठकाणीं ‘उदे्दश्य’ तृतीया टवभक्तींतही 
असतें, असा याच भार्षेंतील वाक्याांसाठीं टनराळा टनयस केला पाटहजे. हा टनयम एकदा अांगीकारला कीं चतुथीही 
तोच हक्क मागूां लागते; व टतला तो न देणें अशक्य होतें पहा, “माझ्यानें काम करवतें” ककवा “मला काम करवतें” या 
दोन वाक्याांत टजतका तृतीयेचा टततकाच चतुथीचा प्रयोग प्रशस्त आहे. जो अथु पटहल्या वाक्यापासून उत्पन्न होत 
आहे, तोच दुसऱ्यापासून होत आहे; तेव्हाां “माझ्यानें” हा जर व्याकरणशुद्ध कता माटनला तर ‘मला’ काां मानूां नयें? 
तसेंच वाक्यमीमाांसेंत ‘माझ्यानें’ उदे्दश्य माटनलें  तर ‘मला’ ही तें मानण्यास काय हरकत आहे? कारण 
वाक्यमीमाांसेचा मुख्य टनयम असा आहे, की ज्या वस्तूटवर्षयीं टवधान असेल ती “उदे्दश्य” होय. “उदे्दश्या” ची 
टवभस्क्त अमुकच असली पाटहजे असा आग्रह वाक्यमीमाांसक धरूां  शकत नाहीं. इांग्रजी व सांस्कृत वाक्याांत ‘उदे्दश्य’ 
नेहमीं प्रथमा टवभक्तीत असतें, हें ठीक आहे; पण यावरून प्रत्येक भार्षेंतील उदे्दश्यपदें प्रथमा टवभक्तींतच असलीं 
पाटहजेत असा टनयम करताां येत नाहीं.ज्या वस्तूटवर्षयीं ककवा तद्दशकु शब्दाटवर्षयीं टवधान करावयाचें असेल, ती 
अमुकच एका टवभक्तींत घालण्याचा सांप्रदाय असणें फार सोईचें आहे; पण एिाद्या भार्षेंत ती सोय नसली, म्हणून 
भलताच शब्द, प्रथमा टवभक्तींत आहे येवढ्यासाठींच वाक्याांतील टवधेय टक्रयापदाचें उदे्दश्य करावयाचा कीं काय? 
ककवा ज्या शब्दाटवर्षयीं िरोिरी टवधान केलेलें  नाहीं [?] तो प्रथमा टवभक्तींत नाहीं, म्हणून त्याला ‘उदे्दश्य’ 
म्हणावयाचें नाहीं कीं काय? तर असें काांहीं उपयोगी नाही; वाक्याच्या अथावरून ज्या शब्दाटवर्षयीं टवधान केलें  आहे 
असें स्पष्ट टनघत असेल, त्याची टवभक्ती कोणतीही असली तरी त्यालाच ‘उदे्दश्य’ केलें  पाटहजें. असें न केलें  व 
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उदे्दश्यटनिय केवळ प्रथमा टवभक्तीवर अवलां बून ठेटवला, तर वाक्याचें पृथक्करण करताना ‘उदे्दश्यस्थानीं’ िरोिरी 
ज्याच्याटवर्षयीं टवधान नाहीं असा शब्द घालावा लागेल, व वाक्यामीमाांमा म्हणजे वाक्याच्या अथाचें व्याकरण— ही 
जी वाक्यमीमाांसेची व्याख्या टतला हरताळ लावावा लागेल! 

 
सांस्कृताांत ‘कतुरी’, ‘कमुणी’ आटण ‘भावी’ हे जे वाक्याच्या प्रयोगाांचे सांस्कृत व्याकरणकाराांनीं तीन भेद केले 

आहेत, ते मराठी वाक्याांस लाटवताांना, आद्य मराठी वैय्याकरणाांनी सांस्कृत भार्षा मराठीहून टकती पूणु आहे, व टतची 
वाक्यरचना मराठींतील वाक्यरचनेपेक्षाां टकती व्यवस्स्थत आहे, हें टजतक्या काळजीनें पहायाला पाटहजे होतें, 
टततक्या काळजीनें न पाटहल्यामुळें, मराठी प्रयोगाांचे टवभाग करून त्याांस नाांव े देण्याांत फारच गोंधळ झाला आहे. 
सांस्कृताांत प्रयोगाांटवर्षयीं टवचार करताांना ‘कता’, ‘कमु’, आटण ‘टक्रयापद’ या तीन गोष्टींवर नजर देऊन प्रयोगाांचे 
टवभाग केले आहेत. वाक्याांतील टक्रयापद सकमुक असो ककवा अकमुक असो, तें जर तद्दर्वशत टक्रयेच्या वास्तटवक 
कत्याच्या अनुरोधानें घातलें  असेल तर, त्या टक्रयापदास ‘कतुरी टक्रयापद’ म्हणावें, व त्याच्या प्रयोगास कतुरी प्रयोग 
म्हणावा, असा सांस्कृत व्याकरणाचा कतुरी प्रयोगाटवर्षयीं टनयम आहे. कतुरी प्रयोगाांत कतुृपद नेहमीं प्रथमाांत असतें, 
व असलें  पाटहजे. इांग्रजी भार्षेंत या प्रयोगास ‘ॲस्क्िव्ह व्हाईस’ (Active Voice) असें म्हणतात. ‘अस्क्िव्ह व्हॉईस’ 
मध्येंही कतुृपद प्रथमाांत असावें, असा टनयम आहे. “कृष्ट्णो गच्छटत (कृष्ट्ण–कृष्ट्णा जातो)”, “रामो रावणां हस्न्त (राम 
रावणास माटरतो)” हीं सांस्कृत कतुरी प्रयोगाचीं उदाहरणें होत. “कृष्ट्णो गच्छटत” या वाक्याांत ‘गच्छटत’ हें अकमुक 
टक्रयापद असून तद्दर्वशत टक्रयेचा िरा कता जो कृष्ट्ण तदनुसारी तें आहे म्हणून ‘कृष्ट्णो गच्छटत’ हा कतुरी प्रयोग 
होय. ‘रामो रावणां हस्न्त’ या वाक्याांतही ‘हस्न्त’ हें सकमुक टक्रयापद तद्दर्वशत टक्रयेचा वास्तटवक कता जो ‘राम’ 
तदनुसारी आहे, म्हणून “रामो रावणां हस्न्त” हाही कतुरी प्रयोग होय. आताां टकत्येक वळेाां असें होतें कीं, 
टलटहणाराच्या ककवा बोलणाराच्या टवचाराांत एिादी टक्रया ककवा टक्रयेचा ज्या वस्तूांवर पटरणाम घिला आहे ती वस्तू 
टवशरे्ष घोळत असते, व वाचणाराांस ककवा ऐकणाराांस फक्त त्या टक्रयेच्या सांबांधानें, ककवा टक्रयेचा ज्या वस्तूांवर 
पटरणाम घितो त्या वस्तुांच्या सांबांधानें, काांहीं साांगावें, येवढाच उदे्दश असतो. अशा वळेीं तो त्या टक्रयेच्या िऱ्या 
कत्यास मुळींच प्रमुित्व देत नाहीं. कधीं कधीं कता इतका प्रटसद्ध ककवा सहज लक्षाांत येण्यासारिा असतो कीं 
त्याचा उल्लेि करणें कां िाळवाणें असतें. टकत्येकदाां टक्रया घिली आहे, पण कोणाकिून घिली आहे, हें ठाऊक 
नसतें, म्हणून टतचा ‘कता’ साांगताां येत नाहीं. टकत्येकदाां टक्रयेचा पटरणाम कोणत्या वस्तूवर घिला आहे, हें स्पष्टपणें 
ठाऊक असतें, व तेवढेंच साांगण्याचा उदे्दश असतो; टक्रयेचा वास्तटवक कता सुप्रटसद्ध असल्यामुळें तो साांगण्याची 
गरच नसते, ककवा तो बरोबर रींतीनें ठाऊक नसल्यामुळें  साांगताां येत नसतो. प्रत्येक वाक्याांत टक्रयेचा िरा कता 
साांटगतलाच पाटहजे, असे म्हणणें म्हणजे टवशरे्ष तऱ्हेनें कतुृटक्रयासांबांध दािटवणारा जो शब्दसमूह त्यासच वाक्य 
म्हणावयाचें, अशी त्याची एकदेशीय व्याख्या करावी लागेल; व कत्याचा पत्ता लाटवल्याटशवाय वाक्य टलटहण्याची 
ककवा बोलण्याची मनाई होईल. टशवाय कतुृटक्रयासांबधाटशवाय इतर सांबांधही व्यक्त करणें मनुष्ट्यास अवश्य आहे. ते 
व्यक्त करण्यास्तव वाक्यासारिीच दुसरी काांहीं योजना करणें अवश्य आहे. टक्रयापदाांनी वस्तुांच्या फक्त 
टक्रयाकतुृकत्वाचाच बोध होती असें नाहीं; त्याांच्या अस्स्तत्वाांचा, स्स्थत्यांतराांचा, व त्याांच्यावर बाहेरून घित 
असलेल्या पटरणामाांचाही बोध होतो. तेव्हाां कतुृटक्रयासांबांधदशकु जो टवशरे्ष प्रकारचा शब्दसमूह त्यासच वाक्य 
म्हणण्यापेक्षाां ज्या शब्दसमूहाांत टक्रयापद असून त्यामुळें  कोणत्याही वस्तूचें टक्रयाकतुृत्व, टतची स्स्थटत, टतचें 
स्स्थत्यांतर, ककवा टतच्यावर घित असलेला पटरणाम याांपकैीं कशाचाही बोध होत असला तरी त्याला 
(शब्दसमूहाला) वाक्य म्हणावें, अशी वाक्याची व्यापक व्याख्या करणें अवश्य आहे. ‘सूय ुप्रकाशतो’ ‘टचमणी घरिें 
बाांधते’ या वाक्याांत कतुृटक्रयासांबांध वर्वणला आहे. “तो साप अद्याटप टजवांत आहे”, “टशवाजी फार सदय होता” या 
वाक्याांत वस्तूांच्या स्स्थतीचें वणुन आहे, “आमचा भाचा मामलतदार झाला” “तुमचा भाऊ लवकरच टचिणीस 
होईल”— वा वाक्याांत टववटक्षत वस्तूांचीं स्स्थत्यांतरें साांटगतली आहेत. “पाणी उपसलें”, “पानें वाढलीं,” “त्याला 
सिकून चोप टमळाला”, “तुमच्या कें साला कािीमात् धक्का लागणार नाही” “ही जमीन आठपांधरा टदवसाांत तयार 
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केली जावी अशी आमची इच्छा आहे” —इत्याटद वाक्याांत टवशरे्ष वस्तूांवर बाहेरून घित असलेले पटरणाम, ते 
घिटवणाराांचा उल्लिे न करताां, समजाटवले जात आहेत. तेव्हाां वाक्याांत कतुृटक्रयासांबांधच दािटवला जातो, ककवा 
दािटवला जावा, हें म्हणणें बरोबर नाहीं. टक्रयापद अकमुक असून त्याच्या योगानें कोणत्याही वस्तूच्या कतुृत्वाचा, 
स्स्थतीचा, ककवा स्स्थत्यांतराचा बोध होत असतो, व ती वस्तू ककवा तद्दशकु शब्द प्रथमा टवभक्तींत असतो, तेव्हाां जें 
वाक्य होतें, त्याच्या प्रयोगास, —ककवा टक्रयापद सकमुक असून त्याच्या योगानें तद्दर्वशत टक्रयेचा वास्तटवक कता 
दािटवला जात असतो, व तो प्रथमाांत असतो, तेव्हाां जें वाक्य होतें, त्याच्या प्रयोगास-सांस्कृतात कतुरी प्रयोग 
म्हणतात. टक्रयापद सकमुक असून त्याचा वास्तटवक कता प्रथमेटशवाय दुसऱ्या कोणत्याही टवभक्तींत असेल, व त्या 
कत्याच्या टक्रयेचा पटरणास ज्या वस्तूवर घित असेल ती वस्तू ककवा तद्दशकु शब्द प्रथमाांत असून, त्या सकमुक 
टक्रयापदात तदनुसारी होण्यास लागणारें अवश्य स्वरूप आलें  असेल, तर त्या टक्रयापदास कमुटण टक्रयापद, व तें 
ज्या वाक्याांत आलें  असेल त्याच्या प्रयोगास कमुणी प्रयोग, म्हणतात. “रामेण रावणो हन्यते” अथवा “रामेण 
रावणोऽहन्यत” हीं सांस्कृत कमुणी प्रयोगाांचीं उदाहरणें होत. याांत ‘हन्’ या सकमुक धातूचा वास्तटवक कता ‘राम’ 
तृतीयाांत असून त्या टक्रयेचा पटरणाम ज्यावर घित आहे तो ‘रावण’ प्रथमाांत आहे, व ‘हन्’ हा धातू रावणानुसारी 
करण्यासाठीं त्याला ‘हन्यते’ व ‘अहन्यत’ अशीं स्वरूपें आटणलीं आहेत. इांग्रजींतहीं असेंच होतें. “Ravana is 
(being) killed by Rama” व “Ravana was killed by Rama” असें वरील सांस्कृत वाक्याांचें इांग्रजी भार्षाांतर 
होईल. अशा प्रकारच्या कमुणी प्रयोगास इांग्रजी भार्षेंत “पॅटसव्ह व्हॉईस्” (Passive Voice) असें म्हणतात. मराठींत 
याच धतीवर या वाक्याचें भार्षाांतर केलें  असताां तें “रामा—किून रावण माटरला जातो” “रामानें रावण माटरजेतो”, 
“रामाकिून रावण मारला गेला”, ' रामानें रावण माटरजेला” व “रामानें रावण माटरला” असें होईल. याांपैकीं पटहलें  
व टतसरे वाक्य इांग्रजी वाक्याच्या धतीवर आहे; अशी वाक्यें अगदींच अवाचीन पद्धतीचीं आहेत असें म्हणताां येणार 
नाहीं, मोरोपांताटद कवींच्या ग्रांथाांतही असलीं वाक्यें आढळतात. (उदाहरणें पाटहजे असल्यास कै० कृष्ट्णशास्त्री 
गोिबोले याांचे व्याकरण पहावें.) दुसऱ्या व चवर्थ्या तऱ्हेचीं वाक्यें जुन्या ग्रांथाांत साांपितात. अलीकिे तसलीं वाक्यें 
प्रचाराांतून अगदीं गेलीं आहेत. तीं असतीं तर फार चाांगलें  होतें. पाांचवें वाक्य, “रामेण रावणोऽहन्यत” ककवा “रामो 
रावणां जघान (अहन्)”, या दोन्ही वाक्याांचें, म्हणजे सांस्कृत कमुणी आटण कतुरी वाक्याांचे, भार्षाांतर आहे, असें 
माटनताां येईल. पण त्याचा प्रयोग मात् कमुणीच माटनला पाटहजे. कारण क्रयापद कमानुसारी असून कमु प्रथमाांत 
आहे. वाक्याांत टक्रयापद सकमुक असताां त्याचा प्रयोग कतुरी ककवा कमुणी होतो. म्हणजे टक्रयापद कतु्नुसारी असून 
कता प्रथमाांत असला, म्हणजे कतुरी प्रयोग होतो, व टक्रयापद कमानुसारी असुन कमु प्रथमाांत असलें , व कता 
दुसऱ्या एिाद्या टवभक्तींत असला, म्हणजे कमुणी प्रयोग होतो. टक्रयापद सकमुक असून कता ककवा कमु यापकैीं 
एकही प्रथमाांत नाहीं, असें वाक्य बहुधा सांस्कृताांत येत नाहीं. दोहोंपकैीं कोणा एकाच्या तरी अनुरोधानें टक्रयापद 
घातलेलें  असतें, व ज्याच्या अनुरोधानें तें घातलेलें  असतें, त्याची प्रथमा टवभस्क्त असते. यामुळें सांस्कृत भार्षेंत 
सकमुक टक्रयापदापासून फक्त कतुरी ककवा कमुणी प्रयोग होतात; भावी प्रयोग होत नाहींत. “सकमुक भावी” हा 
असांबद्ध प्रलाप ककवा शब्दटवरोध आहे, असें सांस्कृत वैय्याकरण बहुशः म्हणतील, असें वाितें. सांस्कृताांतील भावी 
प्रयोग फक्त अकमुक टक्रयापदावरून होतो. अकमुक टक्रयापदाचा कता प्रथमा टवभक्तींतीत न घालताां, दुसऱ्या 
एिाद्या टवभक्तींत घालून, कमुणी प्रयोगाांत सकमुक धातूांस जे प्रत्यय लाटवतात, ते अकमुक टक्रयापदास 
लाटवल्यानें, सांस्कृताांत भावी प्रयोग होतो. “तेन गम्यते” हें भावी प्रयोगाचे उदाहरण आहे. याचें मराठी भार्षाांतर 
‘त्यानें जाइजे’ ककवा ‘तो जातो’ असें केलें  पाटहजे. याांपकैीं ‘त्यानें जाइजे’ असला प्रयोग जुन्या मराठींत मात् 
आढळतो. अलीकिे तो प्रचाराांतून अगदीं नाहींसा झाला आहे. क्वटचत् पत्ाांच्या वगैरे मान्याांत असले प्रयोग येतात. 
‘म्हणजे’, ‘पाटहजे’ वगैरे जीं रूपें चालू मराठींत आढळतात ती टक्रयाथीच असतात, असा टनयम नाहीं.त्याांना 
अव्ययाटद इतर शब्दजातींचाही अथु आला आहे. “तेन गम्यते” याचे इांग्रजी भार्षाांतर ‘इट् इज गॉन् बाय् टहम्’ (It is 
gone by him) असें करावें लागेल. पण असले प्रयोग इांग्रजींत होत नाहींत. 
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सांस्कृत वैय्याकरणाांनीं आम्ही करीत आहों या दृष्टीनें वाक्याची मीमाांसा ककवा वाक्याथाचें पृथक्करण केलें  
आहे असें वाित नाहीं. यामुळें  वाक्याांतील उदे्दश्याची टवभस्क्त कोणती असावी, ती प्रथमेटशवाय दुसरी कोणती 
असली तर चालेल ककवा नाहीं, या प्रश्नाची त्याांनीं टवशरे्ष चचा केलेली नाहीं. कतुरी, कमुणी आटण भावी हे जे 
वाक्याांचे त्याांनीं तीन भेद ककवा प्रयोग केले आहेत, ते टक्रयापदें कोणास अनुसरून असतात हें पाहून केले आहेत. ते 
कत्यास अनुसरून असले तर त्यास कतुरी, कमास अनुसरून असले तर कमुणी, व टक्रयेच्या भावास अनुसरून 
असले तर भावी, मानून त्या त्या वाक्याचा कतुरी, कमुणी, आटण भावी प्रयोग म्हणावा अशी त्याांची व्यवस्था टदसते. 
ज्या अथी भावी प्रयोगात टक्रयापदापासून त्याच्या भावाचा बोध होतो, त्या अथीं तद्दशकु आणिी एक प्रथमाांत शब्द 
वाक्याच्या पूतुतेसाठीं वाक्याांत घातला पाटहजे, ककवा नेहमीं अध्याह्रत घेतला पाटहजे, हें त्याांस अवश्यक वािलें  
असावें, असे टदसत नाहीं. ‘तेन गम्यते’ या वाक्याांत टवधान कोणाटवर्षयीं आहे, असा प्रश्न पाणिनीस कोणी करता, 
तर त्याचें उत्तर तो काय देता, कोण जाणे. ‘तेन गम्यते’ या छोिया वाक्याांत प्रथमाांत पद मुळींच टदसत नाहीं, व याांत 
‘जाणें’ या टक्रयेचा बोध करून देणें ही प्रधान गोष्ट आहे; तेव्हा हें टक्रयापद तद्दर्वशत ‘भावानुसारी आहे, असें जाणून, 
अवश्य वािल्यास ‘तेन गमनां गम्यते’ असा पूण ु कतुरी प्रयोग करावा, असा सांस्कृत वैय्याकरणाांचा झोंक टदसतो. 
इांग्रजींत टक्रयापदाथुक नामें त्या त्या टक्रयापदानांतर येऊन त्या त्या टक्रयापदाांस बाह्य सकमुकत्व आटणतात; अशा 
प्रकारच्या सकमुक टक्रयापदाांवरून कमुणी प्रयोग केले असताां ज्या तऱ्हेचे प्रयोग होतात, त्या तऱ्हेचा सांस्कृताांतील 
‘तेन गमनां गम्यते’ हा प्रयोग आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. ‘ए र्ड्ीम् वॉज् रे्ड्म्ि बाय् टहम् (A dream was 
dreamt by him), ‘ए रेस वीज् रन् (A race was run by him) इत्याटद प्रयोग सवांशीं ‘तेन गमनां गम्यते’ यासारिे 
आहेत. मराठींत याांच्या तोिीचे प्रयोग पाटहजे असतील तर ‘िेळ िेळले गेले,’ ‘गीत गाइलें  गेलें ’ ‘धाांव (मारली) 
धाांवली गेली’—अशी नवीन सृष्टी टनमाण केली पाटहजे! इतकें  करूनही सांस्कृताांतील ‘तेन गम्यते’ येवढ्याशा 
टचमुकल्या वाक्याांत जी िुबी आहे, ती या लाांबलचक ओबि- धोबि मराठी वाक्याांत येत नाहीं; आटण याचें कारण हें 
आहे कीं, सांस्कृत टक्रयापदाांच्या रुपाांत जी बहुटवधता आहे, टतचा एक दशाांशही मराठींत आलेला नाहीं. सांस्कृताांत 
नुसत्या भतूकालवाचक धातुसाटधताांवरून प्रयोग होतात, म्हणून आम्ही मराठी भार्षेंत तसें करायाला गेलों, तों 
टक्रयापदाांच्या भतूकाळीं रूपाांच्या जागीं भतूकालवाचक धातुसाटधतें येऊन बसलीं, व मराठी पूणु टक्रयापदें बनून 
गेलीं! टनरटनराळ्या पुरूर्षीं व काळीं टक्रयापदास होणारीं टनरटनराळीं रूपें जीं एकदाां मागें राटहलीं तीं राटहलीं! “तै: 
गीतां” हें तृतीया टवभक्तीचें अनेक वचन आटण भतूकालवाचक धातुसाटधत याांनी झालेलें  वाक्य आहे. याचें मराठी 
भार्षाांतर ‘त्याांनीं गाइलें ’ असें होईल. मराठींत व सांस्कृताांत भेद इतकाच कीं, सांस्कृताांतील “गीत” च्या जागीं 
भतूकाळाचीं आणिी पाांचचार रूपें तरी घालताां येतील; मराठींतील ‘गाइलें ’ टक्रयापद असून भतूकालवाचक धातु 
साटधतही आहे, व त्याच्या जागीं घालण्याजोगें ‘गाणें’ या धातूचें भतूकाळी दुसरें रूप नाहीं! 

 
कता (उदे्दश्य), कमु, करण, सांप्रदान, अपादान, सांबांध (स्वाटमत्व,) व अटधकरण इत्याटदकाांचा बोध करून 

देण्यासाठीं प्रथमाटद टवभक्तींची अनुक्रमानें योजना झाली आहे, असें माटनलें , व वाक्याांतील टक्रयापद कतु्नुरोधी, 
कमानुरोधी, ककवा भावानुरोधी असेल त्याप्रमाणें तें तें पद टवचाराांत प्रधान आहे, असें कल्पून, टक्रयापद तदनुरोधी 
आहे, म्हणून बोलणाराच्या ककवा टलटहणाराच्या मनाांत त्या त्या वस्तुटवर्षयींच टवधान करावयाचें आहे असें माटनलें , 
तर सांस्कृतातील प्रयोगव्यवस्थेची आटण अलीकिील अथानुसारी वाक्यमीमाांसेची पूण ु एकता होईल; पण शांका 
एवढीच आहे कीं, टक्रयापदाच्या रूपावरून तें ज्या शब्दाशीं ग्रटथत असलेलें  टदसतें त्याच शब्दाटवर्षयीं प्रत्येक 
वाक्याांत टवधान होत असतें कीं काय? म्हणजे प्रयोग ठरटवताांना सांस्कृत व्याकरणकार ज्याला ‘उदे्दश्य’ म्हणून 
म्हणतात, त्याचटवर्षयीं वाक्याांत टवधान केलेलें  असतें काय? या प्रश्नास ‘होय’ असें उत्तर कदाटचत् सांस्कृत ककवा 
इांग्रजी वाक्याांच्या सांबांधानें देताां येईल; पण मराठी वाक्याांच्या सांबांधानें देताां येणार नाहीं, असें वाितें. ‘तारे 
चमकतात,’ ‘तुम्हाांला फावलें ,’ ‘माझ्यानें अथवा मला जाववतें’, ‘मुलगे वदे पढले,’ ‘गाईांनीं हांबरिा फोटिला’, 
‘त्याांनीं टतला अटतशय नािली’, ‘आम्हीं स्नान केलें ’, ‘ते स्नान केले,’ ‘मी स्नान (आांघोळ) केलों’, ‘तुम्हीं वस्त्रें 
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धुतलीं(त) ककवा देवाांस पूटजलें  (त)’, ‘त्याांनीं कशप्यास (कशपी) बोलावला,’ ‘मला त्याला पैसे द्याव ेलागतात,’ ‘मला 
पोथी पाटहजे आहे ‘हरीला अांबे पाटहजेत’—ही आटण असलीं दुसरीं वाक्यां फार टवचार करण्यासारिीं आहेत. याांचा 
जो बारीक दृष्टीनें टवचार करील त्याला प्रथमा टवभस्क्त आटण टक्रयापदाचा टतच्याशीं सांबांध—यावरच केवळ मराठी 
वाक्याांतील उदे्दश्यटवधेयाांची व्यवस्था बसवनू देताां येणार नाहीं. वाक्याांत टक्रयापद ज्या शब्दाच्या अनुरोधानें असतें, 
त्याचटवर्षयीं त्याांत टवधान असतें असें माटनलें , तर आपल्या मराठी वाक्यापकैीं काांहींचें फारच टवलक्षण रीतीनें 
पृथक्करण करावें लागेल. ‘तो जातो’, ‘तो जाईल,’ ‘तो भात जेवला,’ ‘ते गाई बाांटधतील’ वगैरे वाक्याांतील टक्रयापदें 
कतु्नुगामी आहेत इतकें च नाहीं, तर त्याांच्या योगानें कतुुस्थानीं असलेल्या सवुनामाटवर्षयीं टवधान होत आहे म्हणून 
त्याांस ‘उदे्दश्य’ मानण्यास काांहीं हरकत नाही पण ‘रामानें रावण माटरला’, ‘त्यानें घर बाांधावयाचें होतें’, ‘मला त्याांस 
पैसे द्याव ेलागतात,’ ‘त्याच्यानें धिा पाठ करवला असता,’ असल्या वाक्याांटवर्षयीं काय करावें? याांतील टक्रयापदें 
तत्तद्दर्वशत टकयाांच्या कत्यांस अनुसरून नाहींत; कमांस अनुसरून आहेत, तेव्हाां व्याकरणदृष्ट्ट्या त्याांस कमुणी प्रयोग 
म्हणताां येईल. पण वाक्यमीमाांसेंत त्याांची व्यवस्था कशी लावावयाची? या वाक्याांत उदे्दश्यपदें कोणतीं? मुख्यतः 
टवधान कोणत्या वस्तूटवर्षयीं आहे? इांग्रजी वाक्यमीमाांसेच्या धतीवर याांचें पृथक्करण केलें  तर त्याांतील कमुपदाांस 
‘उदे्दश्य’ म्हणावें लागेल; कारण इांग्रजींत टक्रयापदें ज्या शब्दाांच्या अनुर्षांगानें घातलेलीं असतात त्याांटवर्षयी तीं टवधान 
करीत असतात, असें माटनलें ; आहे; व त्या भारे्षच्या रूढीप्रमाणें बहुशः तसा अथुही टनघत असतो. कदाटचत् सांस्कृत 
वाक्याटवर्षयींही असेंच म्हणताां येईल. पण ‘त्याांनी घोिे बाांटधले,’ ‘रामानें रावण माटरला’ असल्या मराठी 
वाक्याांटवर्षयीं जर असें म्हिलें , कीं याांतील टक्रयापदें कमानुगामी आहेत, म्हणून हीं कमाटवर्षयीं टवधान कटरतात, 
कत्यांटवर्षयीं करत नाहींत, सबब कमुपदाांनाच ‘उदे्दश्य’ म्हणावें, व कतुृपदें टक्रयाटवशरे्षणें मानावीं, तर ठीक टदसेल 
काय? असल्या मताचा सवुत् स्वीकार होईल काय? व सावुटत्क स्वीकाराहूनही टवशरे्ष महत्त्वाची जी गोष्ट कीं 
वाक्यमीमाांसेंत िरोिरीच ज्याटवर्षयीं वाक्याांत टवधान मुख्यत्वेंकरून होत असेल तेंच उदे्दश्य मानावें, ती केली असें 
होईल काय? ‘बाांटधले’ व ‘माटरला’ हीं टक्रयापदें कमानुगामी आहेत हें उघि टदसत आहे. पण येवढ्यावरून तीं 
कमाटवर्षयींच टवधान करीत आहेत, कत्याटवर्षयीं टबलकुल करीत नाहींत, हें म्हणणें प्रशस्त होईल काय? ज्याांस 
होईल असें वाित असेल ते असल्या वाक्याांस व्याकरणदृष्ट्ट्या कमुणी प्रयोगाांची उदाहरणें मानून वाक्यपृथकरणाांत 
‘घोिे’ व ‘रावण’ हे शब्द उदे्दश्यस्थानीं घालतील; व ‘त्याांनी’ आटण ‘रामानें’ हे शब्द टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकाांच्या 
कोष्टकाांत घालतील. पण प्रश्न हा आहे कीं या आटण असल्या दुसऱ्या वाक्याांत िरोिरी टवधान कोणाटवर्षयीं आहे? 
‘त्याांनीं’ व ‘रामानें’ याांटवर्षयीं? कीं ‘घोिे’ आटण ‘रावण’ याांटवर्षयीं? पण हीं वाक्येंही क्षणभर एकीकिे राहूां द्या. 
“रामानें रावणास माटरलें”, “त्याांनीं टशष्ट्याांस बोलाटवलें ”, “मला गाांवास जाववतें” असल्या वाक्याांची काय वाि 
लावायाची? याांतील टक्रयापदें कत्यांस अनुसरत नाहींत, व कमांसही अनुसरत नाहींत. तीं स्वतांत्पणें नपुांसककलगी 
आहेत. इांग्रजी वाक्यमीमाांसेचा टनयम मराठी वाक्याांस लागु केला तर याांच्या योगानें नपुांसककलगी शब्दाांटवर्षयींच 
टवधान कटरताां येईल. दुसरें हेंही िरें आहे कीं, हीं स्वतांत्पणें उच्चाटरलीं असताां याांना नपूांसककलगी नामाशींच 
साांगिलें  पाटहजे, अशी अवश्यकता मनास भासतें. तेव्हा याांच्या योगानें कत्यांटवर्षयीं ककवा कमांटवर्षयीं टवधान होत 
नाहीं, असें समजून याांना साजतील अशीं नपुांसक ‘उदे्दश्यपदें’ अध्याह्रत घ्यावयाचीं कीं काय? असेंच करणें प्रशस्त 
आहे असें माटनलें  तर “रामानें रावणास माटरलें” या वाक्याांत ‘मारणें’ या उदे्दश्याटवर्षयीं टवधान आहे असें समजून 
‘रामानें’ व ‘रावणास’ हे दोनही शब्ि टवधेय – टक्रयाटवशरे्षणवाचकें  केले पाटहजेत; व याप्रमाणेंच याांसारख्या इतर 
वाक्याांची व्यवस्था लाटवली पाटहजे; आटण त्याांची अशी व्यवस्था लाटवली तरच अशा वाक्याांच्या प्रयोगाांस मराठी 
व्याकरणकाराांनीं टदलेलें  भावीप्रयोग हें नाांव चाांगल्या रीतीनें शोभणार आहे. कोणत्याही प्रयोगाांत टक्रयापद कत्याच्या 
ककवा कमाच्या अनुरोधानें असत नाही, नेहमीं नपुांसककलगी असतें, म्हणून त्यास भावी काां म्हणावें, हें समजत नाहीं. 
टक्रयेचा भाव म्हणजे टक्रयापददर्वशत टक्रयावाचक नामशब्द जर अशा वाक्याांत ‘उदे्दश्य’ ककवा ‘कता’ केला तर त्या 
टक्रयापदाला, मग तें सकमुक असो ककवा अकमुक असो, भावी, आटण तें ज्या वाक्याांत असेल त्याच्या प्रयोगाला 
भावी प्रयोग म्हणणें यथाथु आहे. पण आमच्या मराठी वाक्याांच्या भावी प्रयोगाची कल्पना टक्रयापदाच्या स्थाईक 
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नपुांसकत्वावर सवुथैव अवलांबून आहे इतकें च नाहीं, तर िािोबाणिकानंीं या ‘भावी’ चे ‘सकमुक भावी,’ ‘अकमुक 
भावी,’ आटण ‘भावकतुरी’ असे उपभेदही करून िाटकले आहेत! आताां कोणी असे म्हणतील की त्याांनीं असें 
केल्याबद्दल त्याांस दोर्ष देणें बरोबर नाही. सांस्कृत भार्षेंतील वाक्याांचे प्रयोगाांचा टवभाग करताांना जें तत्त्व पुढें ठेटवलें  
असावें असें टदसतें, त्या तत्त्वावर मराठी वाक्याांच्या प्रयोगाांचें वगीकरण पूणुपणें केलें  आहे असें समजूां नये. सांस्कृत 
प्रयोगाांचीं नाांवें मात् घेतलीं आहेत, सांस्कृत वाक्याांतील प्रयोगप्रकरणाांतगतु टवभाजक तत्त्व घेतलेलें  नाहीं. मराठी 
वाक्याांत कतुृगामी, कमुगामी, व नपुांसक अशीं तीन प्रकारचीं टक्रयापदें टदसतात, त्याांस अनुक्रमें कतुरी, कमुणी, 
आटण भावी अशी नाांवें देऊन िाकलीं यावर आमचें इतकें च उत्तर आहे कीं, हीं तीन नाांवें सांस्कृताांतील तीन प्रयोगाांस 
ज्या कारणाांस्तव टदलीं आहेत, त्या कारणाांस्तव मराठींतील तीन प्रयोगाांस तीं टदलीं नसतील, तर प्रयोगटनिय 
केल्यावर त्याांस काांहीं तरी नाांवें टदलींच पाटहजेत, तेव्हाां सांस्कृत प्रयोगाांचीं नाांवें देण्यास तरी काय हरकत आहे, 
त्याांची लक्षणें स्वतांत्पणें टदलीं म्हणजे झालें , असें समजून जर मराठी प्रयोगाचें नामाटभधान केलें  असेल तर आमचें 
काांहींएक म्हणणें नाहीं. फार झालें  तर येवढेंच म्हणताां येईल कीं ज्या नाांवाांनीं सांस्कृतज्ञास एका प्रकारचा बोध होता, 
तींच नाांवें दुसऱ्या अथानें मराठींत न योजताां मराठी प्रयोगाांचें लक्षण सुगम करण्यासारिीं दुसरीं नावें ठेवताां येती. 
सांस्कृत टक्रयापदाांच्या पाठीमागें कलगाांचें लचाांि लागलेलें  नाहीं; तें त्याांतील धातूसाटधताांच्या मागें लागलें  आहे; व 
सांस्कृत धातुसाटधताांवरून मराठी टक्रयापदें साधलीं असल्यामुळें  मराठी टक्रयापदाांपाठीमागें हें कलगाांचें लचाांि लागनू 
जाऊन वाक्याांच्या प्रयोगटनणुयाांत सवांहून श्रेष्ठ रक्कम होऊन बसलें  आहे! सांस्कृताांत धातुसाटधतें टवशरे्षणासारिीं 
माटनलीं आहेत, व नामाांताप्रमाणें टवशरे्षणाांत कलगभेदेंकरून टफरत असल्यामुळें, सांस्कृत धातुसाटधत टवशरे्षणाांवरून 
साधलेलीं बहुतेक मराठी टक्रयापदेंही कलगभेदाप्रमाणें रूपाांतरत्व पावूां लागलीं हें अगदीं साहटजक झालें . 

 
वरील सव ु टववचेनावरून वाचकाांच्या आताां हें पूणुपणें लक्षाांत आलें  असेल कीं टक्रयापदाच्या 

अनुगाटमत्वाप्रमाणें जर मराठी प्रयोगाांची व्यवस्था लाटवली, व त्या व्यवस्थेस धरून मराठी वाक्याांचें पृथक्करण 
करावयाचें म्हिलें , तर मराठी व्याकरणकाराांनी ज्याांना कतुरी प्रयोग म्हिलें  आहे त्याांतील कत्यांस, ज्याांना कमुणी 
प्रयोग म्हिलें  आहे त्याांतील कमांस आटण ज्याांना भावी प्रयोग म्हिलें  आहे त्याांतील टक्रयापदाांनी सूटचत टक्रयादशकु 
व भाववाचक अध्याह्रत नामाांस, मराठी वाक्याचें पृथकरण करताांना ‘उदे्दश्य’ स्थानीं ठेऊन त्याांजटवर्षयीं त्या त्या 
वाक्याांतील टक्रयापदाांनी टवधानें होतात, असें माटनलें  पाटहजे. पण इांग्रजी ककवा सांस्कृत प्रयोगप्रकरणाशीं मराठी 
प्रयोगप्रकरणाचें ऐकमत्य करून देण्यासाठीं अशा प्रकारचें मत सवांस पसांत पिेल असें वाित नाही; आटण तें न 
पसांत पिणें हेंच बरोबर आहे; कारण टक्रयापदाांनीं िरोिरीच ज्या शब्दाांटवर्षयीं ककवा तद्दर्वशत वस्तूांटवर्षयीं टवधान 
होत आहे असें टदसतें, त्या वस्तूांस, ककवा तद्वाचक शब्दाांस, कलगाच्या ककवा दुसऱ्या कोणत्याही अिचणीमुळें 
‘उदे्दश्यपदें’ न करताां भलत्याच शब्दाांस त्याांच्या जागीं ठेवणें हें कोणाही टवचारी पुरुर्षास मान्य होणार नाहीं. 

 
तेव्हाां आताां करावें तरी काय? सांस्कृत ककवा इांग्रजी ‘उदे्दश्या’प्रमाणें मराठी ‘उदे्दश्यपदें’ प्रथमाांत असण्याची 

अवश्यकता नाहीं, व टक्रयापदें कलगाटद गोष्टींत उदे्दश्यानुगामी असलींच पाटहजेत असें मानण्याची गरज नाहीं, असें 
असेल तर मराठी वाक्याांतील उदे्दश्यपदें पाटहजे त्या टवभक्तींत असलीं तरी चालतील काय? त्याांना कशाचाच आळा 
घालताां येणार नाहीं काय? मराठींतील ‘उदे्दश्यपदें’ आटण ‘टक्रयापदें’ या उभयताांस समान असें काांहीच नाहीं काय? 
—असे क्षोभक प्रश्न उत्पन्न होतात, व त्याांचें सवांस मान्य होण्यासारािें उत्तर देणें बरेंच कटठणही आहे. ज्या 
शब्दटवर्षयीं टवधान करावयाचें असेल तो शब्द प्रथमा टवभक्तींतच असला पाटहजे असें नाहीं, अशी मोकळीक एकदाां 
टदलीं म्हणजे पाटहजे त्या टवभक्तींत असलेल्या शब्दाटवर्षयीं टवधान करताां येईल, ककवा प्रत्यक्ष केलें  जातें, असें 
टकत्येकाांचें म्हणणें पिेल. वाक्याांतील जो शब्द टवचाराांत प्रमुि असेल, व टक्रयापदानें ज्याटवर्षयीं टवधान केलें  जात 
आहे, असें वाचणारास ककवा ऐकणारास वाित असेल, तो कोणत्याही टवभक्तींत असला तरी त्या टक्रयापदाचें 
‘उदे्दश्य’ माटनलाच पाटहजे; आटण हा धोपि टनयम एकदाां स्वीकाटरला कीं पाटहजे त्या टवभक्तींतले शब्द ‘उदे्दश्य’ 
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होऊां  शकतील, असें मानणें भाग पिते. ‘मुलें  अभ्यास करतात’ याांत ‘मुलें ’ हा शब्द प्रथमा टवभक्तींत असून ‘उदे्दश्य’ 
आहे, व त्याबद्दल काांहीं वाद नाहीं. आटण अशा प्रकारच्या इतर वाक्याांतील कतुृस्थानीं असलेले प्रथमाांत शब्द 
‘उदे्दश्य’ मानण्यास हरकत टदसत नाहीं. मराठीत टद्वतीया व चतुथी टवभक्तींचे प्रत्यय एकच आहेत, तेव्हाां 
उदे्दश्यस्थानीं टद्वतीयाटवभक्त्यांत शब्द येऊां  शकेल असें मानल्यास चतुथी टवभक्त्यांतही येऊां  शकेल असें माटनलेंच 
पाटहजे. ककवा कै० कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकर म्हणतात त्याप्रमाणें या समप्रत्ययी दोन टवभक्तींपैकी टद्वतीया मराठींत 
मुळींच नाहीं, अशी कल्पना केली तरी टनवाह होणार आहे. सव ु भार्षाांत सव ु टवभस्क्त असल्याच पाटहजेत, ककवा 
आहेत असें नाहीं. इांग्रजींत फक्त तीनच टवभस्क्तत आहेत. प्राकृत भार्षेंत चतुथी नाहीं; टतच्या जागीं पष्ठी येते. याच 
रीतीनें मराठीत टद्वतीयेच्या जागी चतुथी येते, असें म्हणण्यास टवशरे्ष टवरोध येईल असें वाित नाहीं. अथवा टद्वतीया 
टवभस्क्त ठेवणें अवश्य वािल्यास हरएक प्रकारच्या कमाचे टवभक्तीस टद्वतीया म्हणावें हें बरें टदसतें. शब्दास 
कोणताही प्रत्यय लागला असो ककवा नसो; टदसण्याांत त्याचें रूप प्रथमेसारिें टदसो ककवा चतुथीसारिें टदसो, जर 
तो कोणत्याही सकुमक टक्रयापदाचें ककवा धातुसाटधताचें कमु असला, तर त्याची टद्वतीया टवभस्क्त मानावी असें 
आम्हाांस वाितें. सांस्कृताांत दोन अथवा अटधक टवभक्तींचें टकत्येक प्रत्यय तेच असतात, हें सांस्कृतज्ञासठाऊक 
असेलच. ‘मुलाांनी धिे केले’, ‘धोंिोपांताांनीं मोतद्दारास मजकिे पाठवनू टदलें ’ या वाक्याांतील ‘धिे’ आटण 
‘मोतद्दारास’ या शब्दाांची टद्वतीयाटवभस्क्त मानावी, हें प्रशस्त टदसतें. चालू रुढीप्रमाणें ‘धिे’ या शब्दाची प्रथमा 
टवभस्क्त करून टतचा अथु कटरतात. असला द्राटविी प्राणायाम करीत बसण्यापेक्षाां, ‘धिे’ हा शब्द टद्वतीयाांत आहे 
असें मानण्यास काय हरकत आहे? “रामौ” प्रमाणें “धिे धिे” अशीं प्रथमेचीं व टद्वतीयेची अनेकवचनीं रूपें 
मानण्यास काय बाध आहे? आताां तृतीया व चतुथी या टवभस्क्त कोणत्या प्रकारच्या वाक्याांतील ‘उदे्दश्य’ होतात, हें 
पाहूां. ‘रामानें रावण माटरला’ या या वाक्याांतील टक्रयापद कमानुरोधी आहे. म्हणून त्याच्या प्रयोगास कमुणी प्रयोग 
म्हणण्यास हरकत नाहीं, पण त्याांत टवधान ‘रावणा’ टवर्षयीं नाहीं, ‘रामा’ टवर्षयीं आहे; कारण या वाक्यानें ‘रामानें 
काय केलें ’ हें साांगण्याचा मुख्य उदे्दश टदसतो; ‘काय झालें ’ हें साांगण्याचा टदसत नाहीं. सबब या आटण अशा 
प्रकारच्या दुसऱ्या वाक्याांतील तृतीयाांत कत्यांत ‘उदे्दश्य’ मानण्यास हरकत टदसत नाहीं. त्याप्रमाणेंच ‘रामानें 
रावणास मारलें ’, ‘गुरूां नीं मुलास पढटवलें ’ इत्याटद वाक्याांतील तृतीयाांत कत्यांसम कमुणीप्रयोगाांतील तृतीयाांत 
कत्याप्रमाणें ‘उदे्दश्य’ मानावें. अशा प्रकारच्या तुतीयाांत शब्दाांिेरीज बाकीच्याांस तृतीयाटवभक्तीचे दुसरे अथु लाऊन, 
ते टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें  समजाव.े अकमुकतुरी प्रयोगाांतील टकयापदाचा वास्तटवक कता तृतीया टवभक्तींत 
असल्यास, व त्याटवर्षयीं त्या टक्रयापदानें टवधान होत असल्यास, त्यासही ‘उदे्दश्य’ मानणें अवश्य आहे. ‘माझ्यानें 
जाववतें’ इत्याटद शक्त्यथदुशकु वाक्याांतील तृतीयाांत कत्यास ‘उदे्दश्य’ मानणें वावगें होणार नाहीं. अशाच प्रकारच्या 
ज्या सकमु ककवा अकमु कतुरी प्रयोगाांत तृतीयेच्या टठकाणीं चतुथी घातली तरी चालते, अशा टठकाणीं टक्रयापदाांच्या 
योगानें चतुर्थ्यंत पदाटवर्षयीं टवधान होत असेल, तर त्यास ‘उदे्दश्य’ मानणें जरूर आहे, जो सांशय उत्पन्न होतो तो 
‘मला आांब ेपाटहजेत’ असल्या वाक्याांत होतो. असल्या वाक्याांत ‘पाटहजेत’ या टक्रयापदानें ‘मला’ टवर्षयीं टवधान केलें  
आहे, ककवा ‘आांब्याां’ टवर्षयी केलें  आहे, याचा टनणुय करणें कटठण आहे. अशाच प्रकारची अिचण त्याला गाांवास 
जावें लागतें’, ‘मला त्यास पैसे द्याव े लागतात’ अशा प्रकारच्या वाक्याांच्या सांबांधानेंही उत्पन्न होते. अशा टठकाणीं 
दोनही रस्ते िुले असाव,े हें बरें टदसतें. वािेल त्याांनीं असल्या वाक्याांतील चतुर्थ्यंत पदाांस ‘उदे्दश्य’ करावें, ककवा 
टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचक करावें. आम्हाांस असल्या चतुर्थ्यंत शब्दाांस टक्रयाटवशरे्षणवाचकें  करावें हें बरें टदसतें. ज्या 
टठकाणीं चतुर्थ्यंत शब्द ‘उदे्दश्य’ केल्यावाांचनू टनवाहच होण्याचा सांभव नसेल, ककवा तो िाळण्यासाठीं वाक्याचा अथु 
टवपरीत करावा लागून, टवलक्षण शब्द अध्याह्रत घ्याव े लागत असतीत, अशा टठकाणाांटशवाय इतर सव ु टठकाणीं 
चतुर्थ्यंत पदें टक्रयाटवशरे्षणवाचकें  मानावीं, हें बरें टदसतें. वाक्याचा अथु करून त्याांत अमुक शब्दाटवर्षयीं टवधान केलें  
आहे असें ठरटवल्यावर, तो कोणत्याही टवभक्तीचा असला तरी त्याला ‘उदे्दश्य’ स्थानीं ठेवण्यास वाक्यमीमाांसकास 
मोकळीक असली पाटहजे हें जरी िरें आहे, तरी ही मोकळीक त्यानें कोठपयुत उपभोगावी यालाही काांहीं सीमा 
घातली पाटहजे. ती सीमा हीच कीं त्यानें वाक्याच्या अथावर व टवधानावर नजर देऊन ‘उदे्दश्या’च्या टजतक्या थोड्या 
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टवभस्क्त होतील टततक्या करण्याचा प्रयत्न करावा. भार्षेंतील कलगाच्या व दुसऱ्या अिचणींमुळें ‘उदे्दश्यपदें’ नेहमीं 
प्रथांमा टवभक्तींत असलीं पाटहजेत, असा टनयम जरी घालताां येत नाहीं, तरी ज्याअथी ‘प्रथमे’ टशवाय इतर 
टवभक्तींस वाक्याांत दुसरीं कामेंही करावयाचीं असतात, त्याअथी त्याांच्यावर प्रथमेचें काम टजतकें  कमी पिेल टततकें  
पिूां देण्याटवर्षयीं िबरदारी ठेटवली पाटहजे; नाहीं तर पाटहजे त्या वाक्याांत पांचम्यांत, र्षष्ट्ठ्यां, आटण सप्तम्यांत शब्दही 
‘उदे्दश्य’ होऊ लागतील. सांस्कृताांत व इांग्रजीत प्रथमेनें जीं काये होतात ती मराठींत कधीं कधीं तृतीयेनें व चतुथीनें 
होतात, म्हणून मराठी व्याकरणकाराांनीं काांहीं प्रयोगाांत तृतीयाांत व चतुर्थ्यंत शब्दाांस कते माटनले आहेत. हें त्याचें 
करणें स्थूलमानानें वाक्याथास धरून होतें; व वाक्यपृथक्करणही ज्याअथीं वाक्याथावरच अवलां बून आहे, त्याअथीं 
त्याांत टवशरे्षसा गोंधळ होत नसल्यास व्याकरणकाराांनी घातलेल्या सीमांचें उल्लांघनन काां करावें हें समजत नाहीं. ज्या 
टठकाणीं तसें केल्याटशवाय इलाज नसेल त्या टठकाणी व्याकरणाचा मयाटदतपणा एकीकिे सारण्यास हरकत नाहीं; 
पण ज्या टठकाणीं तशी अवश्यकता नसेल त्या टठकाणीं भलत्याच शब्दावर नेि देत बसून आमच्या वाक्याांत 
त्याटवर्षयींच टवधान केलें  आहे, असा आग्रह धरणें म्हणजे भार्षेंत टवनाकारण नवीन शांकाांचा लोि आणणें होय. 
वाक्यपृथक्करण रूढ व्याकरणास धरून चाललें  पाटहजे, व चालेल टततकें  बरें. ज्या टठकाणीं उभयताांत अपटरहाय ु
तेढें पिेल, त्या टठकाणीं दोघाांनीं दोन वािा धरल्या तरी हरकत नाहीं. पण जर तशी स्स्थटत नसेल तर एकमेकाांनीं 
एकमेकाांच्या सलोख्यानें असावें हेंच योग्य आहे. अशानें व्याकरणापासून वाक्यमीमाांसेला व वाक्यमीमाांसेपासून 
व्याकरणाला मदत, टमळण्याचा व बळकिी येण्याचा सांभव आहे. या दृष्टीनें टवचार करताां प्रथमा, तृतीया, व चतुथी 
या टवभक्तींटशवाय इतर टवभस्क्त उदे्दश्यस्थानीं फार वळे येऊां  द्याव्या लागतील असें वाित नाहीं. ‘टहमालयाांतून 
ककवा टहमालयापासून गांगा टनघते’ ‘टतच्यापासून दोन महावीर उद्भवले’, ‘त्या हतभाग्य स्त्रीचीं तीन मुलें  एके टदवशीं 
मेलीं,’ ‘पाण्याांत मासे राहतात,’ ‘चुलीत लाांकिें जळतात’, ‘ऑक्सीजनवायूांत टवस्तव फार त्वटरत पेि घेतो,’ 
‘पाण्याच्या वगेानें पुष्ट्कळ कामें करताां येतात’, ‘माझ्या पसांतीस तुमचा मुलगा आला’, ‘घरास दारें करावयाची 
आहेत’ — इत्याटद वाक्याांतील टक्रयापदाांनी ‘टहमालयाांतून’, ‘टतच्यापासून,’ ‘स्त्रीची’, ‘पाण्याांत’, ‘चुलींत’ ‘वायूांत’, 
‘वगेानें’, ‘पसांतीस,’ ‘घरास’ इत्याटद शब्दाांटवर्षयींच टवधानें होत आहेत, कारण त्या त्या शब्दाांटवर्षयीं काांही साांगावें 
असा बोलणाराचा ककवा टलटहणाराचा उदे्दश असलाच पाटहजे, टनदान जेव्हाां असेल तेव्हाां तरी त्याांस ‘उदे्दश्यें’ 
माटनलीं पाटहजेत, असा एिाद्या तकुिी वाक्यमीमाांसकानें आग्रह धटरला, व “अस्माकूणाां नैय्याटयकानाां अथुटर न तु 
शब्दटर तात्पयं” असा आपल्या तकुशास्त्राचा िौल माांटिला, तर त्याच्यापुढें काय करावयाचें? तुमच्या अमयाद 
तकुशास्त्राशीं आमच्या मयाटदत व्याकरणशास्त्राचें जुगायचें नाहीं, असें त्याला साांगून त्याशीं वाद करणें सोिून टदलें  
पाटहजे. मराठी भार्षेंत टनरटनराळ्या टवभक्तींस टनरटनराळीं कामें नसतीं तर त्या साऱ्या तींत आल्याच नसत्या. त्या 
आल्या आहेत यावरून त्याांस पृथक् पृथक् कामें आहेत हें टसद्ध होतें. आताां टकत्येक प्रसांगीं एका टवभक्तीचें काम 
दुसऱ्या टवभक्तीनें होतें व तेवढ्यापुरता तो टतचा हक्क कबलू करणें जरूर आहे. पण एवढ्यावरून असें होत नाहीं कीं 
पाटहजे त्या टवभक्तीकिून पाटहजे तेव्हाां पाटहजे तें काम करून घेताां येईल. वाक्याांद्वारा जीं कामें करावयाचीं तीं 
ठरीव आहेत; ठरीव कामास ठरीव साधनें असलीं तर ती उत्तमच व्यवस्था; पण दुदैवानें तशीं नसलीं तर टनदान एका 
कामाचे साधन दुसऱ्या कामाकिे लावणें टजतकें  िाळवले टततकें  िाळण्याचा प्रयत्न केला पाटहजे. भारे्षला सुलभता 
आणनू टतचें उपयोटगत्व वाढटवण्यास दुसरा माग ुनाहीं. यासाठीं पुढील वाक्यपृथक्करणाांत प्रस्तुत व्याकरणास धरून 
प्रथमा, तृतीया, ककवा क्वटचत् स्थळीं चतुथी या टवभक्तींहुन इतर टवभक्तींत असलेले शब्द बहुशः 
टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकाांसारिे माटनले आहेत, असें टदसून येईल. 

 
हें वाक्याांटवर्षयीं टवशरे्ष टवचाराचें प्रकरण म्हणताां बरेंच लाांबलें ; तथाटप त्याचा शवेि करण्यापूवी 

संयुक्तणक्रयापिाटंवर्षयीं दोन शब्द टलटहले पाटहजेत. सांस्कृताांतील कृदांताांवरून ककवा धातुसाटधताांवरून मराठी 
टक्रयापदें साधलीं आहेत, व सांस्कृत वाक्याांत कृदतें ककवा धातुसाटधतें पूणु टक्रयापदाांच्या जागीं घालून दुसऱ्याचें काम 
पटहल्याांकिून करटवण्याांत येतें, हें ध्यानाांत ठेटवलें  पाटहजे. तसेंच, सांस्कृताप्रमाणें मराठींत वतुमानाटद कालत्याचे 
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टनरटनराळे प्रकार दािटवणारी टक्रयापदें नाहींत, हेंही टवसरताां कामा नये. वास्तटवक पहाताां वतुमान, भतू आटण 
भटवष्ट्य या तीन प्रकाराांहून काळाचे अटधक प्रकार करणें प्रशस्त आहे ककवा नाहीं, हा मतभेदाचा प्रश्न आहे. 
टक्रयापदाबरोबर ककवा टक्रयापदाांच्या रूपावरून तद्दर्वशत टक्रयाांच्या काळाचा बोध होतो, हें टनर्वववाद आहे; पण त्या 
काळाच्या पूणुत्वाचा, अपूणुत्वाचा, ककवा रीतीचा बोध होतो ककवा नाहीं, हें सांशयास्पद आहे. टक्रया पूण ुककवा अपूणु 
हें समजणें सोपें आहे; पण ‘पुण ु भतू,’ ‘अपूण ु वतुमान’, ‘भतू भटवष्ट्य’, ‘वतुमान भटवष्ट्य’ ककवा ‘भटवष्ट्य वतुमान’ 
असल्या शब्दाांचा िरा अथु मनापढुें उभा करणें कटठण आहे. भटवष्ट्यकाळीं, वतुमान काळीं, ककवा भतूकाळीं एिादी 
टक्रया पूण ुककवा अपूण ुअसेल, आहे, ककवा होती, हें समजण्यासारिें आहे; पण ‘भटवष्ट्यभतू’ म्हणजे काय समजावें? 
‘भटवष्ट्याांत’ ‘भतू’ ककवा ‘भतूाांत’ ‘भटवष्ट्य’ येणार कसा? जो ‘भतू’ तो ‘भतू’ व ‘भटवष्ट्य’ तो ‘भटवष्ट्य.’ ‘भतूभटवष्ट्य’ या 
शब्दसांयोगाांत एका प्रकारची असांबद्धता टदसते. काळाचे हे टवभाग मराठी व्याकरणकाराांनीं इांग्रजी व्याकरणावरून 
घेतले आहेत. सांस्कृताप्रमाणें मराठींत शुद्ध टक्रयापदाांचीं रूपें फार नाहींत; बहुतेक मराठी टक्रयापदें टवशरे्षणाथुक 
धातुसाटधताांवरून साधलेलीं आहेत ही गोष्ट मराठीचे आद्य व्याकरणकार नेहमीं िोळ्याांपढुें ठेवते, व सवुत् इांग्रजी 
व्याकरणाचें अनकरण करण्यास प्रवृत न होते, तर मराठी कालप्रकरण इांग्रजी कालप्रकरणाहून तर काय, पण 
सांस्कृत कालप्रकरणाहूनही सोपें होतें असें वाितें. ‘केलें ,’ ‘करतो’ व ‘करील’ या तीन शब्दाांच्या रूपाांवरून तीन 
काळाांचा बोध होतो, व तेवढे टनराळे मानणें जरूर आहे. पण ‘तो करीत आहे’ या वाक्याांत ‘करीत आहे’ येवढें सांयुक्त 
टक्रयापद आहे असें मानून त्याचा ‘अपूण ुवतुमानकाळ’ समजण्याची काय अवश्यकता आहे? ‘करीत’ हें वास्तटवक 
पहाताां टवशरे्षण आहे ककवा त्याच्या योगानें ‘आहे’ या टक्रयापदानें स्पष्ट होणाऱ्या टक्रयाथाची रीती दािटवली जात 
आहे असें माटनलें , तर त्यास टक्रयाटवशरे्षण देिील माटनताां येईल. ‘करीत’ यास टवशरे्षण ककवा टक्रयाटवशरे्षण 
माटनलें  म्हणजे वाक्याांत टक्रयापदस्थानीं फक्त ‘आहे’ हा शब्द राटहला. ‘आहे’ या शब्दावरून पूणुत्वाचा, 
अपूणुत्वाचा, ककवा रीतीचा बोध होत नाहीं, फक्त वतुमानकाळाचा बोध होतो. अशा रीतीनें धातुसाटधताांचें व्याकरण 
करण्याचा प्रघात पिता, तर मराठींत सांयुक्त टक्रयापदाांचा व काळाांच्या अनेक प्रकाराांचा टनरथुक घोंिाळा मुळींच न 
येता. पण तो आला आहे इतकें च नाहीं, तर तो पुष्ट्कळाांना मान्यही झाला आहे. टशवाय, ज्याअथी या देशाांत प्रस्तुत 
कालीं मराठी व्याकरणापेक्षाांही इांग्रजी व्याकरणाचा अभ्यास टवशरे्ष काळजीनें करणें पुष्ट्कळाांस भाग पित आहे, व 
इांग्रजी व्याकरणाांत सांयुक्त टक्रयापदें व काळाचे अनेक प्रकार ठाम होऊन बसले आहेत, त्याअथी मराठींत सांयुक्त 
टक्रयापदें आटण काळाचे अनेक प्रकार राहूां देण्याचा प्रयत्न चालेल, असें वाितें. दुसरें असें आहे कीं, जेव्हाां कोणतीही 
गोष्ट अस्स्तत्वाांत येऊन सवुमान्य होऊां  लागते, तेव्हाां तसें होण्यास काांहीं तरी योग्य कारणें होत असलीं पाटहजेत असें 
मानावें लागतें. सांस्कृत व्याकरणाांत ‘वतुमान’, ‘भतू’ व ‘भटवष्ट्य’ येवढ्या तीनच काळाांसाठी टक्रयापदाांचीं रूपें आहेत 
असें नाहीं. या तीन प्रकाराांहून काळाचे अटधक प्रकार मानले जाऊन, टक्रयापदाांच्या रुपाांबरोबर त्याांचा बोध होईल, 
अशा रीतीनें टक्रयापदाांच्या रुपाांत फेरफार करीत गेल्यामुळें, सांस्कृत भार्षेंतही एक प्रकारचीं सांयुक्त टक्रयापदें 
अस्स्तत्वाांत आलीं आहेत, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. ‘अकरोत्’, ‘चकार’, ‘अकार्षीत्’ हीं भतूकाळाच्या तीन 
प्रकाराांचीं तीन पृथक् रूपें आहेत. मराठींत याांचें भार्षाांतर ‘केलें ,’ ‘करता झाला’ व ‘केलें  आहे’ असें होईल, व 
इांग्रजींत पटहल्या दोहोंचें “Did” (‘टिड्’ म्हणजे ‘केलें ’) व टतसऱ्याचें “Has done” (‘हॅज् िन्’ म्हणजे ‘केलें  आहे’) 
असें एका शुद्ध व एका सांयुक्त टक्रयापदानें करावें लागेल. तेव्हाां मुख्य प्रश्न असा आहे कीं सांस्कृताांत ककवा इांग्रजींत 
तरी भतूाटदकाांचे पोिभेद कशासाठीं अस्स्तत्वाांत आले? यावर कोणी असें म्हणतील कीं हे सगळे व्याकरणकाराांचे 
प्रताप आहेत! नाहीं नाहीं ते प्रकार कल्पून व्याकरणकार व्याकरणास काटठण्य आटणतात! आमच्या मतें हें बोलणें 
बरोबर होणार नाहीं. भार्षेंत नवीन शब्द करून घालणें ककवा असलेल्या शब्दाांचीं रूपें टफरटवणें हें काम व्याकरणकार 
करीत नसतात; व्याकरणकाराांहूनही ज्याांची योग्यता व उपयुक्तता मोठी आहे अशा उत्तम उत्तम कवींचें, वक्त्याांचें, 
व शास्त्रीय ग्रांथ टलटहणाराांचे हें काम आहे. ते भारे्षस हवी तशी नाचटवतात, व हव ेतसले प्रयोग योजून जातात. त्याांनीं 
योजलेले प्रयोग रूढ झाले म्हणजे त्याांचे वग ुकरून त्याांना नाांवें देणें, व नवीन टशकणारास ते समजण्यास सुलभ 
होतील, अशा प्रकारची त्याांची व्यवस्था लावणें हें व्याकरणकाराचे नम्र कतुव्य आहे. याहून पलीकिे तो जाऊां  
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इस्च्छत नाहीं व त्यानें तशी इच्छा केली तरी ती सफल होण्याचा सांभव नाहीं ‘िरिे टलटहण्यास बसत जा’, ‘तो 
मुलगा साताऱ्याहून पळून गेला,’ ‘आम्हीं असलीं कामें आज टकत्येक वर्ष ेकरीत आलों आहों’, ‘रामशास्त्राच्या हातून 
सुद्धाां असले क्षुल्लक प्रमाद टनत्य होत जात असले पाटहजेत ‘इत्याटद वाक्याांत ‘जा,’ ‘गेला’, ‘आहों’ व ‘पाटहजेत’ या 
शब्दाांस टक्रयापदें मानून त्याांच्याशीं लगिलेल्या ‘बसत,’ ‘पळून’, ‘करीत आलों,’ ‘होत जात असले’ वगैरे शब्दाांस 
टवशरे्षणाांिालीं, ककवा टक्रयाटवशरे्षणाांिालीं आणून िाकल्यास, टक्रयापदास साधेपणा आटण व्याकरणास सुगमता 
आणल्यासारिें होईल िरें; पण तसें करण्याांत अथाचा अनथ ुन होऊां  देण्याबद्दलही काळजी घेतली पाटहजे. नामें, 
टवशरे्षणें टक्रयाटवशरे्षणें- इत्याटदकाांचे अथु ज्याप्रमाणें कधीं कधीं एकाच शब्दानें स्पष्ट होत नसल्यामुळें, दोन अथवा 
अटधक शब्दाांचा उपयोग करावा लागतो, म्हणजे ज्याप्रमाणें अनेक प्रसांगी टमश्र ककवा सांयुक्त अथु प्रदर्वशत 
करण्यासाठी नामाथुक, टवशरे्षणाथुक, आटण टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांश ककवा वाक्यें याांचा उपयोग करावा लागतो, 
त्याप्रमाणें टमश्र ककवा सांयुक्त टक्रयाथु दािटवण्यासाठीं एकाहून अटधक शब्द योजण्याची मोकळीक काां नसावी? व 
अशा प्रकारें योजलेल्या शब्दसमूहाांस सांयुक्त टक्रयापदें ककवा टक्रयापदाथुक वाक्याांश म्हणण्यास प्रत्यवाय काां 
असावा? दोन अथवा अटधक शब्द एकाांत एक लपेिले जाऊन जर त्याांपासून एकाच टक्रयाथाचा बोध होत असेल, 
तर त्या सवांस टक्रयापद काां मानूां नये? या दृष्टीनें टवचार करताां कोणत्याही भार्षेंत सांयुक्त टक्रयापदें येणें ही 
यादृस्च्छक गोष्ट नाहीं तर आवश्यक गोष्ट आहे, व तीं मराठींतही आलीं आहेत ही िेदाची तर नाहीं, तर उलि 
आनांदाची बाब आहे, असें माटनलें  पाटहजे. मात् व्याकरणकाराांनीं येवढें केलें  पाटहजे कीं, एकदाां सांयुक्त टक्रयापदें 
कबूल केल्यावर तीं टकतीही मोठीं झालीं तरी तीं पत्करण्यास िगमगताां कामा नये. अमुक प्रकारच्या शब्दाांनींच 
सांयुक्त टक्रयापदें होतात, ककवा सांयुक्त टक्रयापदाांत अमुकच शब्द असावते, अटधक असूां नयेत, अशा प्रकारचे 
प्रटतबांध ठेवणें बरोबर नाहीं. ज्या व टजतक्या शब्दाांनी टक्रयाथाचा बोध होत असेल, तेवढ्या साऱ्याांस टक्रयापद मानणें 
अवश्य आहे. ‘ती पुण्यास जावयाची’ याांत ‘जावयाची’ हें टक्रयापद काां न करावें हें समजत नाहीं. ‘जावयाची’ हें 
टवशरे्षण करून ‘आहे’ हें अध्याह्रत टक्रयापद साांगत बसण्याांत काय नफाां आहे? ज्या शब्दाांपासून टवशरे्षणाांचा ककवा 
टक्रयाटवशरे्षणाांचा अथु स्पष्टपणें टनघत असेल, त्याांस टक्रयापदाांत टनष्ट्कारण गोंवनू िाकून, सांयुक्त टक्रयापदाांची 
सांख्या उगीच वाढवावी, असें कोणीही म्हणणार ताहीं. पण ज्या शब्दाांपासून कोणत्याही वाक्याांत टक्रयाथु उत्पन्न होत 
असेल, त्याांना त्या वाक्याांत टक्रयापदें करण्यास काय हरकत आहे? इतर टठकाणीं ककवा इतर वाक्याांत असले शब्द 
इतर शब्दवगांत पित असले, म्हणून ज्या वाक्याांत त्याांपासून टक्रयाथु उत्पन्न होत असेल, त्याांत त्याांस टक्रयापदें न 
करणें म्हणजे व्याकरणाचें अथानुगाटमत्व काढून घेऊन अथाला व्याकरणगामी करण्यासारिें आहे. असा प्रकार 
कोणालाही पसांत होण्यासारिा नाहीं, व म्हणून तो रूढ होण्यासारिाही नाहीं. तेव्हाां मराठींत सांयुक्त टक्रयापदाांचें 
जे प्रकरण आलें  आहे तें ठीकच आहे. पण वर टनर्वदष्ट केलेल्या कारणाांसाठीं त्याांची व्यास्प्त या पुस्तकाांत, तिुिकर, 
टचपळूणकर व गोिबोले वगैरे कै० टवद्वानाांनी आपापल्या पुस्तकाांत माटनलेल्या व्याप्तीहून थोिीशी अटधक माटनली 
आहे. 
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भाग िुसरा 
 

 
 

वाक्याचें भेि 

 
व्याकरिातं वाक्याचं्या रूपावरून त्याचें तीन भेि करतात 

 
ज्या वाक्याांत कशाटवर्षयीं काांहीं तरी साांटगतलें  असतें, म्हणजे ज्याांत टक्रयापदानें कशाटवर्षयीं तरी टवधान 

होत असतें, त्यास णवधानाथयक वाक्य म्हणतात. उदाहरणाथु ‘गतवर्षीं पुष्ट्कळ पाऊस पिला’, ‘त्याांच्या शतेाांत ऊां स 
टपकतो,’ ‘पुण्यास बांदुकीच्या दारूचा कारिाना आहे,’ ‘आमचे विील टनत्य गीता म्हणतात,’ ‘टचमणी आपल्या 
टपलाांस फार जपते’ इत्याटद वाक्याांत टक्रयापदानें टवधान केलें  जात आहे, म्हणून या आटण अशा प्रकारच्या इतर 
वाक्याांस ‘टवधानाथुक’ वाक्यें म्हिलें  पाटहजे. ज्या वाक्याांत अशा प्रकारें टवधान न करताां, काांहीं प्रश्न टवचारलेला 
असतो, त्याांस प्रश्नाथयक वाक्यें म्हणतात. उदाहरणाथु ‘पायबांद तोिून आमचा घोिा कोणीकिे पळाला?’, ‘या 
वािेनें तुम्ही एिादी काळी गाय पाटहलीत काय?’, ‘तुमचे भाचे मुांबईस काय करीत असतात?,’ ‘मुलानों, तुम्ही 
आपले धिे तयार केलेत काय?,’ वगैरे वाक्याांत काांही माटहती टमळण्याच्या हेतूनें प्रश्न केले आहेत, म्हणून त्याांस 
‘प्रश्नाथुक’ वाक्यें म्हणतात. वाक्याांचा आणिी एक भेद आहे, त्याांस आज्ञाथयक वाक्यें म्हणतात. याांत टवधान ककवा 
प्रश्न करण्याचा उदे्दश नसतो. याांतील टक्रयापदाच्या रूपावरून कोणास कशाटवर्षयीं तरी आज्ञा ककवा हुकूम केला 
जात आहे, असा बोध होतो. उदाहरणाथु ‘चूप बस, माझें कतुव्य मला करूां  दे’, ‘कोसकॅ, तूां या गृहस्थाला प्लेव्् ना 
येथें पोंचवनू दे’, ‘परमेश्वरा, आमच्याकिे करूणादु्र दृष्टीनें पहा,’ ‘महाराजाांनीं येवढी कृपा करावी,’ ‘भगवांता, येवढें 
मला चुिेदान दे,’ ‘मुली, त्याांना कुां कू लाव’ इत्याटद वाक्याांपासून आज्ञा, प्राथुना वगैरेंचा बोध होतो म्हणून याांस 
‘आज्ञाथुक’ वाक्यें म्हणतात. या ‘आज्ञाथुकाांतच’ अनुज्ञा, टवटध वगैरेंचा समावशे करणें प्रशस्त आहे. ‘प्राथुना’, 
‘टवनांती’, ‘अनुज्ञा’ वगैरे आजे्ञचेच प्रकार आहेत हें ध्यानाांत न ठेवल्यामुळें, टकत्येकाांनीं वाक्याांचें भेदप्रकरण 
टवनाकारण टवस्तृत केलें  आहे. वाक्याांचे उपभेद करण्याची त्याांची जी पद्धत आहे तीप्रमाणें पाांच ककवा सहा भेद न 
करताां शेंकिों भेद करताां येतील. या अनेक भेद करीत बसण्याच्या हौसेचें हास्यास्पद उदाहरण पाटहजे असेल तर 
काव्यादशातील उपमालां काराांचें भेदानांत्य पहावें. 

 
हे व्याकरणकृत वाक्याचे भेद येथें साांगण्याचें कारण येवढेंच कीं, याांपैकीं पटहल्यास म्हणजे ‘टवधानाथुक’ 

वाक्याांच्या पृथक्करणास जे टनयम लाग ूपितात, त्याांवरून इतराांचें पृथक्करणही करताां येतें; म्हणून पुढें जीं अनेक 
उदाहरणें घेतलीं जातील तीं बहुधा ‘टवधानाथुक’ वाक्याांचीं घेतलीं जातील, पण त्याांवरून कोणी असें समजताां 
कामा नये कीं, जे टनयम ‘टवधानाथुक’ वाक्याांस लागतात, ते इतराांस लागत नाहींत. ‘टवधानाथुक’ वाक्याांचींच 
उदाहरणें फार घेण्याचें कारण असें आहे कीं मनुष्ट्यास अन्योन्यव्यवहाराांत ‘आज्ञा’ ककवा ‘प्रश्न’ यापेक्षाां ‘टवधान’ 
करण्याचा प्रसांग फार पितो. माटहती देणें, काांहीं तरी कळटवणें -हें भारे्षचें मुख्य काम होय; व या कामास 
अत्युपयोगी ‘टवधानाथुक’ वाक्यें आहेत, म्हणून वाक्यमीमाांसक याांटवर्षयींच टवशरे्ष चचा कटरतात. 

 
‘टवधानाथुक’ वाक्याांचे सत्तावाची आटण णनषेधवाची असे पोिभेदही करण्याची चाल आहे. ‘मला आांबा 

आवितो’, तो मुलगा हुर्षार आहे’, ‘अफूनें झोंप येते’ इत्याटद वाक्यें ‘सत्तावाची’ आहेत. ‘त्याला कोणाशीं बोलणें 
आवित नाहीं,’ ‘या मुलाच्या पोिाांत आताां रोग राटहला नाहीं’, ‘टशवाजी टनष्ट्कारण कू्ररपणा करीत नसे’ इत्याटद 
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वाक्यें ‘टनरे्षधवाची’ आहेत. दादोबाांनी आपल्या मोठ्या व्याकरणाांत टक्रयापदाांचें ‘करणरूप’ आटण ‘अकरणरूप’ 
म्हणून जो भेद केला आहे तोच हा. याटवर्षयीं येथें याहून टवशरे्ष टलटहण्याची गरज नाहीं. 

 
कोणी कोणी ‘टवधानाथुक’ व ‘सांकेताथुक’ असे वाक्याांचे दोन भेद कल्पून, मग त्याांचे पोिभेद करतात. पण 

त्याांचा येथें टवचार करण्याची मुळींच गरज नाहीं; कारण व्याकरणकार ज्याांना ‘सांकेताथुक’ वाक्यें म्हणतात तीं 
वाक्यपृथक्ककरणाच्या दृष्टीनें केलेल्या एका भेदाांत येतात. 

 
वाक्यपृथक्ककरिासाठीं वाक्यमीमामंक वाक्याचं्या अथावरून त्याचें मुख्य तीन भेि करतात. त्यापैंकीं 

पणहल्यास शुि, िुसऱ्यास णमश्र, आणि णतसऱ्यास संयुक्त म्हितात. 
 
कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले याांनी आपले व्याकरणाांत वाक्याांचे ‘शुद्ध’ आटण ‘सांयुक्त’ असे दोनच भेद कल्पून’ 

सांयुक्ताचे’ ‘उभयप्रधान’ व ‘गौणप्रधान’असे पोिभेद केले आहेत. एका दृष्टीनें हा वाक्यटवभाग बरा आहे. तो येथें न 
घेण्याचें कारण असें कीं, एक तर ज्या सांज्ञा पुनः तोंिी यावयाच्या, त्या उच्चारास सोप्या आटण समजण्यास सुगम 
अशा असाव्या. ‘उभयप्रधान’ व ‘गौणप्रधान’ या तशा नाहींत. दुसरें, ज्या शब्दाांनीं कोणत्याही पाटरभाटर्षक सांजे्ञचा अथु 
स्पष्ट करावयाचा असतो ककवा टतजटवर्षयीं टवशरे्ष टववचेन करावयाचें असतें, ते शब्द, जमेल तर, त्याच सांज्ञेंत न 
यावते हें इष्ट असतें. वाक्याांच्या भेदाांचें टववचेन करताांना ‘गौण’ आटण ‘प्रधान’ या शब्दाांचा वारांवार उपयोग करावा 
लागतो; म्हणून त्याांवरूनच त्या भेदाांचीं नावें साधणें ठीक नाहीं. 

 
ज्या वाक्यातं एकच पूिय णक्रयापि असून एकाच शब्िाणवषयीं णवधान असतें त्यास शुि वाक्य म्हितात. 
 
‘त्याला तें आटमर्ष सोिवनेासें झालें ’, ‘त्यानें आपल्या पत्नीला कादांबरी कन्या मागें ठेटवली’, ‘तुम्हाां 

राजद्रोह्याांना मी भेिूां इस्च्छत नाहीं’, ‘यक्षकन्येला तुला भेिणें नको’, ‘आम्हाां टस्त्रयाांची सांगती, बरी नव्हेगा 
मेटदनीपटत’; इत्याटद वाक्याांपैकीं प्रत्येकाांत एका वस्तूटवर्षयीं ककवा ती दािटवणाऱ्या शब्दाटवर्षयीं टक्रयापदानें फक्त 
एकच टवधान केलें  आहे म्हणून हीं सव ुशुद्ध वाक्यें होत. ‘शुद्ध’ वाक्याांत एकच उदे्दश्य आटण एकच णवधेयणक्रयापि 
असतें. ज्या टक्रयापदानें कोणत्याही ‘उदे्दश्या’ टवर्षयीं काांहीं तरी टवधान होत असतें, त्यास णवधेयणक्रयापि म्हणतात. 
पूवीं एके टठकाणीं साांटगतल्याप्रमाणें शुद्ध वाक्याचें पृथक्करण करताांना ‘उदे्दश्य’ आटण ‘णवधेय’ असे दोनच अवयव 
केले, तर त्याांपैकीं प्रत्येकाांत शब्दाांच्या सात वगांपैकीं टनरटनराळ्या वगांतील कमी अटधक शब्द असण्याचा सांभव 
आहे. त्याांपैकीं टक्रयापदाटशवाय दुसऱ्या कोणत्याही वगांतील शब्दास टवधान करण्याचें सामर्थ्य ुनाहीं. तेव्हाां समग्र 
टवधेयाांतून ‘टक्रयापद’ शब्द टनराळा काढून, त्याला ‘टवधेय टक्रयापद’ अशी टनराळी सांज्ञा टदली असताां पुढील टववचेन 
सोपें होतें. ‘टवधेय टक्रयापद’ म्हणजे टवधान करणारें टक्रयापद. कोणत्याही उदे्दश्याचें ‘टवधेय’ म्हणजे त्याटवर्षयीं जें 
म्हणावयाचें असेल तें म्हणण्यासाठीं योटजलेला शब्दसमूह बराच मोठा असण्याचा सांभव आहे. पण त्याांत टवशरे्ष 
महत्त्वाचा शब्द टक्रयापद असतो; कारण बाकीच्याांना त्या टक्रयापदामुळें  ‘टवधेयता’ येत असते. यासाठीं कोणत्याही 
वाक्याचें सटवस्तर पृथक्करण करताांना सवांआधीं ‘टवधेय टक्रयापद’ काय आहे, हें पहावें लागतें. त्यानांतर ‘उदे्दश्य’ 
ठरवायाचें. हीं दोन ठरलीं कीं पुढचा पल्ला तेव्हाांच येतो. ‘उदे्दश्यपद’ आटण ‘टवधेय टक्रयापद’ हीं वाक्यपृथक्करणरूप 
मानटसक ‘िो िो’ चे दोन िुांि आहेत, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं! 

 
णमश्र वाक्याांत एक मुख्य उदे्दश्य व एक मुख्य णवधेय असून दोन अथवा अटधक पूणु टक्रयापदें असतात. 
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‘ज्यावर तुझें पे्रम बसलें  आहे तो आजारी आहे,’ ‘ज्या घोड्यावरून तो गेला तो काळा आहे’, ‘तो पिला 
तेथेंच राटहला’, ‘मी जागा झालों तेव्हाां सहा वाजले होते,’ ‘मी काय करीन तें मला आताां साांगवत नाही’, ‘त्यानेंच तें 
केलें  हें उघि आहे’, ‘तुम्हाांला असें वाितें याांत तुमची चूक आहे’ इत्याटद वाक्याांपकैी प्रत्येकाांत एकेक प्रधान ककवा 
मुख्य उदे्दश्य व टवधेय असून, दोन दोन पूणु टक्रयापदें आहेत. शवेिच्या वाक्याांत ‘चूक’ हें मुख्य ‘उदे्दश्य’ व ‘आहे’ हें 
मुख्य ‘टवधेय’ असून, वाितें’ व ‘आहे’ अशी दोन पूण ु टक्रयादें आहेत. ‘तुम्हाांला असें वाितें’ या पटहल्या वाक्याांत 
स्वतांत् उदे्दश्य व टवधेय आहे; पण तें सारें वाक्य त्यानांतर आलेल्या ‘याांत’ शब्दासह पढुल्या वाक्याचें टक्रयाटवशरे्षण 
झालें  आहे. तेव्हाां साऱ्या वाक्याांत एकचच मुख्य उदे्दश्य व एकच मुख्य णवधेय आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. जें 
वाक्य दुसऱ्या वाक्याचा अवयव झालेलें  असतें, म्हणजे नाम, टवशरे्षण, ककवा टक्रयाटवशरे्षण होऊन त्याचें तें तें काय ु
करीत असतें, अशा वाक्यास अवलंबी वाक्य म्हणतात. कासाराच्या दुकानाांत एकाांत एक घालून ठेटवलेल्या 
टपतळेच्या िब्याांप्रमाणें ककवा पातेल्याांच्या गांजाप्रमाणें णमश्र वाक्याची कल्पना आहे. एका मोठ्या िब्याांत पाटहजे तर 
एकाांत एक पाांचसहा िबे बसटवताां येतील, ककवा एकाजवळ एक असे दोन तीन लहान िबेंही बसटवताां येतील. हे 
आांतले िबे कोणत्याही रीतीनें बसटवलेले असोत; जोंपयंत त्याांचा थोरल्या िब्याांत समावशे होत आहे, तोंपयंत ते 
त्याच्या पोिाांत येतात, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. याच रीतीनें णमश्र वाक्याांतील ‘अवलां बी’ वाक्याांची स्स्थटत आहे. 

 
संयुक्त वाक्यातं िोन अथवा अणधक (शुि लकवा णमश्र) वाक्यें जोडलेलीं असतात. 
 
‘मी जागा झालों आटण एकदम उठलों’, ‘सूय ुबराच वर आला आहे, पण तो ढगाांनी आच्छादलेला आहे,’ 

‘त्या पक्ष्यास कोणी तरी गोळी घातली असावी, ककवा काठीनें मारलें  असावें,’ ‘ज्याच्यापाशीं पैसा असतो त्याला 
टशकावेंसें वाित नाहीं, आटण ज्याला टशकावेंसें वाित असतें त्याला द्रव्याची अनुकूलता असत नाही’, 

 
‘शुक्रवरें नळ गेला टशरला अांतःपुरीं सुिें सुरसा।’ 

 
हीं सव ुदोन ‘सांयुक्त’ वाक्यें आहेत. याांतील चवथें ‘सांयुक्त’ वाक्य दोन ‘टमश्र’ वाक्याांनीं झालेलें  आहे, टमश्र 

वाक्याांतील अवलां बी वाक्याांचा प्रधान वाक्याांत ज्याप्रमाणें समावशे होतो, त्याप्रमाणें या सांयुक्त वाक्याांतील अवयवाांची 
स्स्थटत नाहीं. त्याांपैकी प्रत्येक स्वतांत् असतें. एकानें दुसऱ्याच्या अथाला कोणत्याही प्रकारची मदत होत नसते. 
इमारतीचे िाांब ककवा आगगािीचे लोिांिी रूळ जसे एकमेकाांस समाांतर असून स्वतांत् असतात, परांतु एके टठकाणीं 
जििले जाऊन समाईक काय ु करीत असतात, त्याप्रमाणें सांयुक्त वाक्याांतील पोिवाक्यें स्वतांत् असून टववटक्षत 
अथु उत्पन्न करण्याचें काम करीत असतात. पुस्तकाांतील पानें, अिटकत्याची पातीं, गािीचीं चाकें , ककवा कागदावर 
काढलेल्या ओळी—याांसारिी ‘सांयुक्त’ वाक्याांतील पोिवाक्याांची माांिणी असते, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
‘शुि,’ ‘णमश्र,’ व ‘संयुक्त’ याणंशवाय ‘संकुणचत,’ व ‘सणक्षप्त’ अशीं िोन प्रकारचीं वाक्यें आहेत. 
 
वास्तटवक पहाताां याांना टनराळें  काढण्याची गरज नाहीं; कारण ‘सांकुटचत’ वाक्याांचा ‘सांयुक्त’ वाक्याांत व 

‘सांटक्षप्त’ वाक्याांचा ‘शुद्ध’ ककवा ‘टमश्र’ वाक्याांत समावशे करताां येतो. ‘सांकुटचत’ वाक्याांत एकच शब्द दोन वळेाां येऊां  
नये म्हणून तो एका वाक्याांत गाळलेला असतो; जसें ‘माझे धोतर व जाकीि कोठें आहे?’ म्हणजे ‘माझें धोतर कोठें 
आहे?’ व ‘माझें जाकीि कोठें आहे?’ शवेिल्या दोन वाक्याांचा सांकोच न केल्यामुळें  ‘माझें’, ‘कोठें’, व ‘आहे’ हे शब्द 
दोनदाां टलहाव े लागले. ‘सांटक्षप्त’ वाक्याांत सामान्य शब्दच गाटळला असतो, असा टनयम नाहीं. वाक्याच्या 
धोरणावरून जो शब्द सहज समजण्यासारिा असतो तो गाळलेला असतो. जसे, ‘ते टजतकी माझ्यावर टततकी मी 
त्याांच्यावर ममता कटरतों.’ याांत, ‘ममता कटरतात’ हे. दोन शब्द गाळले आहेत. ‘माझें धोतर व जाकीि कोठें आहे,’ 
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हें ‘सांयुक्त’ वाक्य आहे. दुसरें ‘ते टजतकी’ इत्याटद ‘टमश्र’ वाक्य आहे. तो माझ्याहून उांच आहे’ याांत िरोिरी दोन 
वाक्याांचा सांकोच आहे, तरी याांस ‘शुद्ध’ वाक्य म्हणताां येईल.  

 
१. शुि वाक्य 

 
ज्या वाक्यातं एक उदे्दश्य व एक णवधेय असतें त्यास शुि वाक्य म्हितात; 

 
उ० ‘चांद्रजोतीचा प्रकाश चाांदण्यासारिा पितो’; ‘ग्रह आपापल्या कक्षेंत सूयाभोंवतीं टफरतात’; ‘तारे 

स्वयांप्रकाश आहेत’, ‘शेंिेनक्षत्ास तेजोमय शेंपूि असतें’; ‘ताऱ्याांचें एकमेकापासून अांतर कमी अटधक होत नाहीं’; 
‘सूयाचे टकरण हवेंतून येताांना वाांकिे होतात’, ‘मनुष्ट्याच्या उच्छ् वासाांतून कॅबाटनक ॲटसि ग्यास टनघत असतो.’ 

 
या सव ुवाक्याांपैकीं प्रत्येकाांत एकेका वस्तूटवर्षयीं एकेक टवधान केलें  आहे; म्हणून हीं सारीं शुद्ध वाक्यें होत. 

याांपकैीं कोणतेंही वाक्य फक्त दोन शब्दाांनीं झालेलें  नाहीं. शुद्ध वाक्यास टनदान दोन शब्द तरी पाटहजेत, हें मागें 
साांटगतलें च आहे, आताां असा प्रश्न आहे कीं, शुद्ध वाक्यास जर दोन शब्द अवश्य आहेत तर त्याची शुद्धता न मोिूां 
देताां त्याांत दोहोपेक्षाां टकती अटधक शब्द घालताां येतील? त्याचें उत्तर असें आहे कीं, शुद्ध वाक्याचें शुद्धत्व न गमावताां 
त्याांत हव्या टततक्या शब्दाांची योजना करताां येईल. यावर कोणी अशी शांका घेईल कीं, वाक्य जर पाटहजे टततकें  
लाांबटवताां येण्यासारिें आहे, तर ‘टमश्र’ व ‘सांयुक्त’ वाक्याांचें प्रयोजन काय? त्यावर प्रत्युतर असें आहे कीं ‘शुद्ध’ 
वाक्याांत शब्दाांची फार टिचिी झाली असताां त्याला दुबोधता येते इतकें च नाहीं,, तर कधीं कधीं इष्ट अथाहून 
भलताच अथु त्यापासून उत्पन्न होऊां  लागतो. सवुच अथु एका शब्दानें व्यक्त करण्यासारिे नसतात; टनदान तसें 
करण्यास फार त्ास पितो; म्हणून कधीं एक अथु व्यक्त करण्याकटरताां सांबांध वाक्य घालावें लागतें. ‘तुमचा मन 
लावनू केलेला अभ्यास तुम्हाांस फलदायक होईल’, हें शुद्ध वाक्य आहे. पण या वाक्यानें व्यक्त होत असलेला अथु. 
‘तुम्ही मन लावनू अभ्यास कराल तर तो तुम्हाांस फलदायक होईल’ या टमश्र वाक्याांत टजतक्या सुगमतेनें स्पष्ट होतो, 
टततक्या सुगमतेनें पटहल्या सांकुटचत शुद्ध वाक्याांत होत नाहीं. कोणताही टवचार ‘शुद्ध’, ‘टमश्र’ ककवा सांयुक्त’ 
वाक्याांत व्यक्त करणें बोलणाराच्या ककवा टलटहणाराच्या िुशीवर आहे. अगदीं सोपें टलटहण्याबद्दल व बोलण्याबद्दल 
ज्याांची प्रटसटद्ध आहे, ते बहुधा ‘शुद्ध’ वाक्याांचा फार उपयोग करतात. तथाटप पुष्ट्कळदाां कटठण टवचार स्पष्ट करताांना 
त्याांना देिील ‘टमश्र’ व सांयुक्त’ वाक्याांचा आश्रय अपटरहायु होतो. 

 
शुद्ध वाक्याांत एकाहून अटधक पूण ुटक्रयापदें न येऊां  देताां, व एकाहून अटधक उदे्दश्याांटवर्षयीं टवधान न करताां 

तें पाटहजे टततकें  कसें लाांबटवताां येतें, हें आताां पहावयाचें. ‘नग्न’ ककवा ‘पांजरसम’ टद्वशब्दात्मक शुद्ध वाक्याांत टनदान 
एक नाम व एक टक्रयापद असे दोन अवयव पाटहजेत. या अत्यवश्य अवयवद्वयास ‘प्राथटमक’, अग्रय’, ‘आद्य’ ककवा 
‘मुख्य’ अवयव म्हणताां येईल. ‘घोिा पळतो,’ ‘गाय हांबरते’, ‘लोणी टवतळतें’, ‘पाणी तापतें’ इत्याटद वाक्याांतील 
अवयवाांस ‘प्राथटमक’ अवयव म्हिलें  पाटहजे. याांपैकीं प्रत्येकाांतील उदे्दश्यस्थानीय शब्द नाम आहे, व टवधेयस्थानीय 
शब्द टक्रयापद आहे, व हे दोन्हीही वाक्याच्या अस्स्तत्वास अवश्य आहेत. यावरून काय उघि झालें  की शुद्ध 
वाक्याांतील ‘उदे्दश्य’ नाम आटण, ‘टवधेय’ टक्रयापद हे त्याचे ‘प्राथटमक’ अवयव होत. असल्या शब्दाांटशवाय दुसरे शब्द 
‘शुद्ध’ वाक्याांत आले तर ते त्याचे ‘प्राथटमक’ अवयव होऊां  शकत नाहींत. ते ‘उदे्दश्याचे’ ककवा टवधेयाचे ‘अनुर्षांगी’ 
ककवा ‘सहकारी’ असतात. नामाटशवाय व टक्रयापदाटशवाय त्याांना गटत नाहीं. ते वाक्यटवस्तार करण्यास फार 
उपयोगी आहेत हें िरें, पण त्याांना स्वतांत्पणें काांहीं एक करताां येत नाहीं. नेहमीं त्याांना नामाच्या ककवा 
टक्रयापदाच्या अांगभतू असावें लागतें. शुद्ध वाक्याांत जे शब्द ‘उदे्दश्य’ नामाच्या अांगभतू असतात ते त्याचीं टवशरे्षणें 
असतात; व जे शब्द टवधेयटक्रयापदाच्या अांगभतू असतात, ते त्याचीं टक्रयाटवशरे्षणें असतात. नामाच्या व 
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टक्रयापदाच्या या अांगभतू ककवा अनुर्षांगी अवयवाांस ‘सहकारी’ ही सांज्ञा बरी टदसते. तेव्हाां आताां ‘शुद्ध’ वाक्याांतील 
साऱ्या शब्दाांचे दोन वग ुझाले; पटहला ‘प्राथटमक,’ व दुसरा ‘सहकारी’. प्राथटमक अवयव म्हणजे ‘उदे्दश्य नाम’ आटण 
‘टवधेयटक्रयापद’, व सहकारी अवयव म्हणजे ‘टवशरे्षणें’ आटण ‘टक्रयाटवशरे्षणें.’ 

 
‘उदे्दश्य’ स्थानीं नेहमीं नामच यावयाला पाटहजे असा टनयम नाहीं. कोणताही नामाथुक ककवा वळेेपुरता 

नामाचें काय ु करणारा शब्द आला तरी चालतो. नामाचीं कायें करणारे मुख्य दोन शब्द आहेत; सवुनामें आटण 
धातुसाटधत नामें. तेव्हा उदे्दश्यस्थानीं सवुनाम ककवा धातुसाटधत नाम घालण्यास हरकत नाहीं. वाक्यपृथक्करण 
समजण्याची ज्याांना इच्छा असेल त्याांनीं ही गोष्ट पक्की लक्षाांत ठेटवली पाटहजे कीं वाक्यपृथक्करणाांत ककवा 
वाक्यमीमाांसेंत शब्दाांच्या रूपाांपेक्षाां त्याांच्या अथावर टवशरे्ष नजर ठेटवली पाटहजे. कोणताही शब्द नेहमीं 
अव्ययासारिा येत असून एिाद्या वाक्याांत त्याचा नामासारिा उपयोग केला असला, तर त्याला त्या टठकाणीं 
बेधिक नाम म्हिलें  पाटहजे. ‘त्याच्या प्रकृतींत आांतबाहेर नाहीं’, या वाक्याांतत ‘आतबाहेर’ हें नाम असून ‘नाहीं’ या 
टवधेयटक्रयापदाचें उदे्दश्य आहे. तसेंच ‘पुरांदराच्या वरपासून िालपयंत आताां पहाण्यासारिें काांहीं उरलें  नाहीं’ या 
वाक्याांत ‘वर’ आटण ‘िाल’ हे नामाथुक शब्द आहेत. पुनः एकदाां; “तुझे ‘जर’ आटण ‘परांतु ‘ऐकताां ऐकताां कां िाळा 
येतो”, “गेल्याचा ही भतूकालवाचक धातुसाटधत नामाची ककवा टवशरे्षणाची र्षष्ठी आहे.” या दोन वाक्याांतील ‘जर’, 
‘परांतु’ आटण ‘गेल्याचा’—हे शब्द नामाांसारिे ककवा नामस्थानीय मानणें अवश्य आहे; व या रीतीनें पाटहजे तो शब्द 
नामाच्या जागीं घालता येईल, हें सुज्ञ वाचकाांच्या लक्षाांत आल्याटशवाय राहणार नाहीं. तथाटप शुद्ध वाक्याांत 
नामाच्या जागीं वारांवार येणारे शब्द ‘सवुनामें’ व ‘धातुसाटधत नामें’ हीं होत. 

 
‘टवधेयटक्रयापद’ सकमुक असल्यास त्याला कमु असतें. ‘कमु’ शब्दाची टवस्तृत व्याख्या ककवा तीटवर्षयीं 

टवस्तृत टववचेन येथें करण्याची गरज नाहीं. येथें येवढें साांटगतलें  म्हणजे पुरे आहे कीं उदे्दश्याप्रमाणें कमेंही 
नामवाचक शब्द असतात; म्हणून ज्या साधनाांनीं उदे्दश्याचा टवस्तार होतो, ककवा जे शब्द उदे्दश्यस्थानीं येऊां  शकतात, 
त्या साधनाांनीं कमांचा टवस्तार होतो, व ते शब्द ‘कमु’ स्थानीं घालताां येतात. नामाांचा टवशरे्षणाांनी टवस्तार होतो; व 
कमु नामवाचक शब्द असल्यामुळें  त्याांचाही टवशरे्षणाांनीं टवस्तार होतो. नामाच्या जागीं टवशरे्षतः सवुनामें व 
धातुसाटधत नामें येतात. कमें नामवाचक शब्द असल्यामुळे त्याांच्या जागींही टवशरे्षतः सवुनामें व धातुसाटधत नामें 
येतात. ‘तुम्ही फार थकलाां’, ‘तुमचें साांगणें टहतावह आहे’ या वाक्याांतील ‘तुम्ही’ व ‘साांगणें’ हे शब्द अनुक्रमें सवुनाम 
व धातुसाटधत नाम असून त्या त्या वाक्याचें ‘उदे्दश्य’ आहेत. ‘मी तुला बोलाटवलें ’, ‘त्याांचें करणें मला आवितें’ या 
वाक्याांतील ‘तुला’ आटण ‘करणें’ हे शब्द अनुक्रमें सवुनाम व धातुसाटधतनाम असून त्या त्या वाक्याांतील सकमुक 
टक्रयापदाांची कमें आहेत. पटहल्या वाक्याांत तृतीयाांत ‘मीं’ आटण दुसऱ्या वाक्याांत चतुर्थ्यंत ‘मला’ हे शब्द सवुनामें 
असून त्या त्या वाक्याचे उदे्दश्य आहेत. 

 
उदे्दश्य आटण कमु नामवाचक शब्द असतात, त्यामुळें  त्याांच्या जागीं जे शब्द येतात तेही नामवाचक असतात; 

म्हणून नामाांचा टवस्तार करण्याचीं जीं साधनें आहेत त्याांनी उदे्दश्य आटण कमु याांच्या जागीं येणाऱ्या शब्दाांचाही 
टवस्तार करताां येतो. 

 
नामाचंा णवस्तार खालीं णिलेल्या चार प्रकारानंीं होतो. 
 
१ णवशेषिें. टवशरे्षणें हीं नामाचा टवस्तार करणारे आद्य शब्द आहेत.‘सद्गुणी पुरुर्षाांस सवुत् मान टमळतो’, 

‘फे्रिटरक धी गे्रि याांस उांच लोक फार आवित’; ‘पाटनपत येथे पुष्ट्कळ शूर टशपाई पिले’; इ. मराठी भार्षा सांस्कृत 
भारे्षची नात असल्यामुळें  सांस्कृताप्रमाणें मराठींतही लहानमोठे समास घालण्याची चाल आहे. या समासाांपैकीं जे 
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टवशरे्षणाथुक असून कोणत्याही नामाचा गुण दािवीत असतात, त्याांना टवशरे्षणें मानून याच सदरािालीं गोंटवलें  
पाटहजे. ‘ईश्वभस्क्तपरायण परमपूज्य टशष्ट्यानांदकारी परमहांस कृष्ट्णस्वामी काशीस गेले’. या वाक्याांतील सामाटसक 
पदें ‘कृष्ट्णस्वामी’चीं टवशरे्षणें आहेत. 

 
याच सदरािालीं ज्या नामाांचा टवशरे्षणासारिा उपयोग केलेला असतो, तीं घातलीं पाटहजेत. ‘िोळधाि,’ 

‘घरजावई,’ ‘टकताबिाना’, ‘सरकारदेणें’ ‘शतेकाम,’ ‘घरभािें,’ ‘जमीनांतरमबांदी’, ‘सौजन्यराशी’ इत्याटद 
सामाटसक शब्दाांतील पटहले अवयव टवशरे्षणें आहेत. असले समास बहुतकरून तत्पुरुर्ष असतात, व या समासाांस 
सांस्कृत व्याकरणाांत टवशरे्षणात्मक समास म्हणतात. गुणवाचक, सांख्यावाचक, व सावुनाटमक असे टवशरे्षणाांचे मुख्य 
भेद आहेत; त्याांपैकीं पटहल्या वगांत धातुसाटधत टवशरे्षणें घालताां येतील. मराठी भार्षेंत या टवशरे्षणाांचा भरणा फार 
आहे. [तसेंच, सांस्कृत ककवा मराठी ककवा मराठींत येणाऱ्या दुसऱ्या कोणत्याही भार्षेंतील टक्रयाटवशरे्षणें, शब्दयोगी अव्ययें, ककवा दुसरा कोणताही शब्दवग—ु
याांपासून साधलेल्या टवशरे्षणाांचा याच टठकाणीं उल्लिे केला पाटहजे. उदाहरणाथु ‘क्वटचत्,’ ‘येथील अथवा येथली,’ ‘बेवकूफ’, ‘इनसाफी’ इत्याटद.] 

 
२. समानाणधकरि पि. शुद्ध वाक्याांतील नामाचा टवस्तार करण्यास समानाटधकरण पदें हीं 

टवशरे्षणासारिींच उपयोगीं पितात. ककबहुना याांना काांहीं अांशीं टवशरे्षणाांचाच अथु असतो. मराठींत व्याकरण 
करताांना ज्याांची उदे्दशाथीं प्रथमा करण्याची रूढी आहे तीं हीं समानाटधकरण पदें. हीं प्रथमा टवभक्तींतच असतात 
असें नाहीं. हीं पाटहजे त्या टवभक्तींत येऊां  शकतील. ‘सोनें ही मौल्यवान् धातू आहे’, ‘आमचा मुलगा कृष्ट्णा टसस्व्हल 
सर्ववसच्या परीके्षसाठीं इांग्लां िास जाणार आहे’, ‘अलीकिे आम्ही िाह्मण अगदीं नादान झालों आहों’, 
‘पांक्तीबारटगराांस आम्हाांस अलीकिे कोणी पुसत नाहीं,’ ‘राजा टशवाजीचे पराक्रम अजून लोकाांच्या स्मरणाांतून गेले 
नाहींत’, ‘या गतवैभव राजधानींत पुण्याांत आताां वल्गनाांटशवाय काांहीं उरले नाहीं,’ ‘कहदुस्थानच्या अटधस्वाटमनी 
स्व्हक्िोटरआ राणीस कसहासनारूढ होऊन पन्नास वर्षें झालीं’, ‘टवनय आटण टवद्वत्ता याांचा सांगम क्वटचत् होतो’ इत्याटद 
वाक्याांतील ‘सोनें,’ ‘मुलगा’ इत्यादी शब्द केवळ टवशरे्षणें नाहींत, तथाटप थोड्याशा ओढाताणीनें ते टवशरे्षणाथुक 
शब्द आहेत असें दािटवताां येईल. अशा प्रकारच्या शब्दाांस ‘समानाटधकरण पदें’ म्हिलें  असताां चालणार आहे, याांनीं 
त्या त्या वाक्याांतील नामाांचा टवस्तार होत आहे हें उघिच आहे. मराठींत नामाप्रमाणें समानाटधकरण टवशरे्षणेंही 
येतात. ‘पाि लागलेल्या असा एक अांबा मला दे,’ ‘टवनयवती, रूपवती, बुटद्धमती, व टवदुर्षी अशी भाया प्राप्त होणें हें 
मोठें भाग्य आहे’; या वाक्याांतील ‘असा’ व ‘अशी’ या टवशरे्षणाच्या मागचीं टवशरे्षणें ‘समानाटधकरण’ टवशरे्षणें आहेत. 
मराठींत नामाांचा टवशरे्षणाांनीं टवस्तार करताांना तीं पृथक्त्वानें घालताां येतात, ककवा तीं सव ु‘समानाटधकरण’ टवशरे्षणें 
करून सावुनाटमक ‘असें’ या टवशरे्षणाांत अांतभूतु करून घालताां येतात. इांग्रजींत अशी रचना फार क्वटचत् आढळते. 

 
३. अव्ययातं नामें व धातुसाणधतें. इांग्रजी भार्षेंत नामाांस व धातुसाटधताांस शब्दयोगी अव्ययें लावनू 

टवशरे्षणाथुक वाक्याांश करण्याचा पुष्ट्कळ पटरपाठ आहे. मराठींत व सांस्कृताांत जीं कामें टवभस्क्तप्रत्ययाांनीं व 
समासाांनीं होतात, तीं इांग्रजींत शब्दयोगी अव्ययाांनीं करतात; कारण त्या भार्षेंत फक्त तीनच टवभक्तींस प्रत्यय 
आहेत, व तेही सव ु प्रकारच्या नामवाचक शब्दाांस लागत नाहींत; यामुळें इांग्रजींत टवभक्तींच्या जागीं शब्दयोगी 
अव्ययाांचा उपयोग करावा लागतो. टवभक्तींची कामें करणाऱ्या शब्दयोगी अव्ययाांस ‘केस पे्रपोझीशन्स’ (Case 
prepositions) म्हणजे टवभस्क्त-अव्ययें म्हणतात. मराठींत नामास ककवा धातुसाटधताांस शब्दयोगी अव्ययें जोटिलीं 
असताां बहुशः अव्ययाांत टक्रयाटवशरे्षणें टसद्ध होतात. ज्या टकतीएक सांस्कृत नामाथक शब्दाांस मराठींत अव्ययें माटनलें  
आहे, त्याांच्या योगानें मराठींत मात् टवशरे्षणाथुक अव्ययाांत वाक्याांश टसद्ध करताां येतात. उ० ‘इांग्रजाांनीं टठकटठकाणी 
धमाथ ुदवािाने घातले आहेत.’ वास्तटवक पहाता ‘धमाथु’ हा टवशरे्षणाथुक बहुव्रीटह समास आहे; तथाटप ‘अथु’ या 
शब्दास मराठींत शब्दयोगी अव्यय माटनलें  असताां, त्याच्या योगानें ‘धमाथु’ असा अव्ययाांत वाक्याांश होऊन तो 
‘दवािाने’ याचें टवशरे्षण झाला, असें मानण्यास हरकत नाहीं. कोणीं ‘धमाथु’ या अव्ययाांत वाक्याांशास 
‘टक्रयाटवशरे्षण’ माटनलें  तरी त्याांस फारशी हरकत करताां येणार नाही. इांग्रजींत जे इतके अव्ययघटित टवशरे्षणात्मक 
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वाक्याांश टदसतात ते त्या भार्षेंत टवभस्क्तप्रत्यय फार नाहींत म्हणून टदसतात; व त्या भार्षेंतल्याही अशा प्रकारच्या 
वाक्याांशाांचा बारीक रीतीनें टवचार केला असताां, ते टक्रयाटवशरे्षणेंच आहेत असें टदसून येतें. ‘करग ऑफ गोल्ि’ (Ring 
of gold, सोन्याची अांगठी) या वाक्याांशाांतील ‘ऑफ्  गोल्ि’ हा पोिवाक्याांश टदसण्याांत टवशरे्षणात्मक टदसतो िरा, 
पण तो ‘मेि’ (made म्ह० केलेली) या अध्याहृत (understood) भतूकालवाचक कमुणी धातुसाटधताचें 
टक्रयाटवशरे्षण (Adverb) आहे. तात्पय,ु मराठींत नामाांवरून ककवा धातुसाटधताांवरून साटधलेले टवशरे्षणाथुक 
अव्ययाांत वाक्याांश फार क्वटचत् आढळतात. 

 
४. णवभक्त्यतं नामें व धातुसाणधतें. शुद्ध वाक्याांतील नामाांचा टवस्तार करण्यास टवभक्त्यांत नामें व 

धातुसाटधतें फारच उपयोगीं पितात. इांग्रजींत वरल्या कलमाांत साांटगतल्याप्रमाणें जें काम टवभस्क्त-अव्ययाांनीं होतें, 
तें मराठींत ज्याांस-टवभस्क्तप्रत्यय लाटवले आहेत अशा नामाांनीं, धातुसाटधताांनीं, व टवशरे्षणाथुक इतर प्रकारच्या 
शब्दाांनीं होतें. टवभक्यांत-नामाांपैकीं र्षष्ट्ठ्यांत नामाांवरून टवशरे्षणें फार होतात; ककबहुना र्षष्ठी टवभस्क्त टवशरे्षणात्मकच 
आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. पष्ट्ठ्यांत शब्द बहुशः टक्रयाटवशरे्षण होत नाहीं. उदे्दश्यस्थानीं येण्याचा त्याचा 
क्वटचतच सांभव आहे. आग्रहानें पाटहजे तर तें एिाद्या वाक्याांत उदे्दश्य करताां येईल; पण असा प्रसांग फार थोिा 
येणार आहे. र्षष्ट्ठ्यांत नामाांवरून साधलेलीं टवशरे्षणें अनेकाथु असतात; व व्याकरणकाराांनीं त्या अनेक अथांची 
पुष्ट्कळ फोि केली आहे. पण वाक्यमीमाांसकास त्या अथुबाहुल्याांत पिण्याची गरज नाहीं. र्षष्ट्ठ्यांत नामें, 
धातुसाटधतें, व इतर शब्द बहुशः टवशरे्षणें असतात, येवढें त्यानें साांटगतलें  कीं त्याचें काम झालें . ‘पाठींचा कणा’, 
‘उष्ट्ण रक्ताचे प्राणी,’ ‘थांि रक्ताचे प्राणी,’ ‘कासवाची पाठ,’ माशाच्या काळजाचें तेल,’ घरचा िच’ु, ‘वाचावयाचें 
पुस्तक,’ ‘िेळण्याची जागा,’ ‘गेल्याचा शोक’, ‘बोलणाराचें तोंि,’ ‘मारत्याचा हात,’ ‘वरचा इमला’, ‘िालची 
जमीन’, ‘पाप्याचे टपतर’, ‘मौजेची गोष्ट’ इत्याटद शब्दद्वयाांतील पष्ट्ठ्यांत शब्द टवशरे्षणें आहेत. पष्ठीटशवाय इतर 
टवभक्तींवरूनही टवशरे्षणें होतात, पण तीं फार नाहींत. बारीक रीतीनें टवचार करताां असें टदसून येईल कीं, र्षष्ठी 
टवभक्तीटशवाय इतर टवभक्तींवरून टक्रयाटवशरे्षणें साधलीं जात नाहींत. ‘शहराांतली रोर्षनाई’, ‘दरबाराांतील 
व्यवस्था’ इत्याटद टवशरे्षणाांस टवभक्त्यांत म्हणण्यापेक्षाां अव्ययाांत म्हणणेंच कदाटचत् टवशरे्ष सयुस्क्तक होईल. 

 
आताांपयंत ‘उदे्दश्य’ व ‘कमु’ याांच्या जागी येणाऱ्या नामाांचा टवस्तार पृथक्त्वेंकरून टकती प्रकाराांनीं होतो हें 

दािटवलें . या प्रकाराांपैकीं प्रत्येक वळेीं एकच प्रकार असतो, असा अथु नाहीं. वरील चार प्रकाराांपैकीं दोन, तीन, 
ककवा चारही प्रकाराांनीं पाटहजे तर एकसमयावच्छेदेंकरून नामाांचा टवस्तार करताां येतो. 

 
१. नामाांच्या पूवीं टवशरे्षणें जोिताांना त्या टवशरे्षणाांचा ज्या टवभक्त्यांत ककवा अव्ययाांत शब्दाांशीं सांबांध असेल, 

ते शब्दही घालताां येतात; उ० ‘टलटहण्याांत हुशार,’ ‘पैशाटवर्षयीं दक्ष,’ ‘िाण्याला मधुर’, ‘मनाचा मोकळा’, ‘भीमाहून 
शूर’, ‘पायानें लां गिा,’ ‘टजवावर उदार,’ “द्रव्याटवर्षयीं बेपवा अशा पुरुर्षाांस कोणापासूनही अपमान सोसून घेण्याची 
गरज नाहीं”; “त्याांनीं फार चाांगलें  काम केलें ” इ. नामाांस ककवा धातुसाटधताांस शब्दयोगी अव्ययें लाटवल्यानें 
टक्रयाटवशरे्षणें होतात, हें मागें साांटगतलें च आहे, टक्रयेची कोणत्याही प्रकारची रीटत, स्स्थटत, काल इत्याटद दािटवणें 
हें टक्रयाटवशरे्षणाांचें मुख्य काम आहे, हेंही िरें आहे. तथाटप भारे्षपेक्षाां टवचार फार झपाट्यानें चालत असल्यामुळें, व 
टवचाराच्या चांचलतेबरोबर भारे्षची चांचलता दािटवण्याचा प्रयत्न मनुष्ट्य नेहमीं करीत असल्यामुळें, ज्या 
टक्रयाटवशरे्षणाांनीं टक्रयेच्या रीटतस्स्थतीचा बोध व्हावा तीं बोलण्याच्या घाईत टक्रयापदाांचा लोप होत असल्यामुळें, 
कधीं टवशरे्षणाांचीं, व कधीं दुसऱ्या टक्रयाटवशरे्षणाांचीं, आनुर्षांटगकें  होतात. ‘फार चाांगलें ’, ‘अटतशय किू’ अशा 
प्रकारच्या वाक्याांतील ‘फार’, ‘अटतशय’ इत्याटद शब्दाांस पाटहजे तर टवशरे्षणें ककवा टक्रयाटवशरे्षणें माटनताां येतील. 
इांग्रजींत अशा प्रकारच्या शब्दाांना टक्रयाटवशरे्षणें माटनतात. टवशरे्षणाांनीं ककवा टक्रयाटवशरे्षणाांनीं ज्ञात होत असलेल्या 



 
अनुक्रमणिका 

भावाांची इयत्ता, पटरमाण, ककवा प्रमाण टवशरे्षणाांनीं ककवा टक्रयाटवशरे्षणाांनीं होतें, हें म्हणणें व्याकरणकाराांच्या 
इच्छेवर अवलां बून आहे. हा सांज्ञाभेदाचा प्रश्न आहे, अथुभेदाचा नाहीं. 

 
२. नामाांमागें टवशरे्षणाांचा उपयोग करताांना त्या टवशरे्षणाांचा सांबांध ज्या शब्दाांशीं असेल ते शब्द ज्याप्रमाणें 

शुद्ध वाक्याांत घालताां येतात, त्याप्रमाणें त्याांत येणाऱ्या प्रत्येक नामाच्या पूवीं दोन ककवा अटधक टवशरे्षणें घालूनही 
त्याचा टवस्तार करताां येतो. ‘येत्या रटववारच्या बाजाराांत माझ्यासाठीं एक सागवानी लाांकिाची टबनहाती व्हार्वनश 
केलेली सुरेि िुची घे’. या वाक्याांतील ‘िुची’ स पाांच टवशरे्षणें लागलीं आहेत. 

 
३. टवशरे्षणाप्रमाणें योटजलेल्या अव्ययाांत ककवा टवभक्यांत नामाांचा ज्या शब्दाांशीं सांबांध असेल ते सारे शब्द 

शुद्धवाक्याांत घालताां येतात. “माझ्या सांसाराची तुला काळजी नको” याांत ‘माझ्या’ हें ‘सांसाराचें’ आटण ‘सांसाराची’ हें 
काळजीचें टवशरे्षण आहे. याप्रमाणेंच ‘टनढळाच्या घामानें कमाटवलेल्या पैशाचा हवा तसा व्यय करवत नाहीं’, 
‘त्याच्या गळ्याांतल्या गाांठल्याांतील वाघनिाच्या मोत्याांचें पाणी गेल्यास पुष्ट्कळ टदवस झाले.’ 

 
४. तथाणप शुिवाक्याचंा णवशेष णवस्तार होण्यास सवांपेक्षा ंधातुसाणधतें अटधक कारण होतात. याांच्यासारिे 

त्या कामास अनुकूल असे दुसरे शब्द नाहींत. पूण ुटक्रयापदाांच्या जागीं धातुसाटधताांचा उपयोग करून, कां िाळवाण्या 
लाांब वाक्याांच्या ऐवजीं आिपसर वाक्याांशाची योजना या धातुसाटधताांनीं करताां येते. टकत्येकदाां हीं नामाथकु 
असतात. पण हीं धातूांपासून साधलीं असल्यामुळें याांनी टक्रयापदाांचीं टकत्येक कायें होतात. धातुसाटधतनामें सकमुक 
धातूपासून साधलीं असताां त्याांना कमें असूां शकतात. ‘असलीं कामें करण्याची मला दगदग नको’ याांत ‘करण्याची’ 
हें र्षष्ट्ठ्यांत टवशरे्षण ‘करणें’ या धातुसाटधतनामावरून झालें  असल्यामुळें, व ‘कर’ धातु सकमुक असल्यामुळें  
‘करण्याची’ या टवशरे्षणापूवीं ‘कामे’ हें कमु घालताां आलें . व काम’ नाम असल्यामुळें  त्याच्यापूवी ‘असलें ’ हें टवशरे्षण 
घालताां आलें . ‘असलें ’ च्याबरोबर ‘घाणेरिें’ ‘टजकीरीचें’, ‘जबाबदारीचें’, ‘नुकसानीचे’ अशीं आणिी पाटहजे 
टततकीं टवशरे्षणें घालताां येतीं. या टवशरे्षणाांशीं सांबांध असलेले दुसरे टवभक्त्यांत व अव्ययाांत शब्द घालताां येते. 
याप्रमाणें वाक्याांचें शुद्धत्व न जाऊां  देताां तें पाटहजे टततकें  लाांबटवताां येतें. सकमुक धातुसाटधतनामाांस आटण 
टवशरे्षणाांस ज्याप्रमाणें कमें जोिताां येतात, त्याप्रमाणें अकमुक आटण सकमुक धातुसाटधताांच्यापूवीं टक्रयाटवशरे्षणेंही 
घालताां येतात; व टक्रयाटवशरे्षणें टसद्ध करण्याचेही अनेक प्रकार असल्यामुळें त्या सवांचा उपयोग करण्यास माग ु
िुला होतो. या रीतीनें एका धातुसाटधताच्या अनुर्षांगानें पाटहजे तेवढी शब्दमाला वाक्याांत आणून टफरून त्याचें 
शुद्धत्व जसेंच्या तसें कायम ठेटवताां येईल. मराठींत बहुतेक साऱ्या प्रकारच्या टवशरे्षणाांचा नामासारिा उपयोग 
करताां येतो. धातुसाटधत टवशरे्षणें या टनयमास अपवादक नाहींत. धातुसाटधत टवशरे्षणाांचे भतू, वतुमान, भटवष्ट्य 
इत्याटद अनेक प्रकार आहेत. या सव ु प्रकाराांवरून धातुसाटधत नामें टसद्ध कटरताां येतात, व धातुसाटधत नामाांशीं 
आटण टवशरे्षणाांशीं कमांचा आटण टक्रयाटवशरे्षणाांचा योग करताां घेत असल्यामुळें  मराठी वाक्यरचना सुगम व 
आिपसर झाली आहे. 

 
उदे्दश्यटवस्ताराचें प्रकरण सांपटवण्यापूवीं उदे्दश्यटवशरे्षण आटण टवधेयटवशरे्षण अथवा टवटधटवशरे्षण याांतील 

भेदाटवर्षयीं दोन शब्द साांटगतले पाटहजेत. जीं टवशरे्षणें उदे्दश्याशीं जोिलेलीं असतात, त्याांवरून असा बोध होतो कीं, 
टनदान असा बोध होतो असें समजण्याचा सांप्रदाय आहे कीं, त्या टवशरे्षणाांनीं जे गुण दािटवले जात असतात ते गुण 
त्या टवशषे्ट्याच्या ककवा उदे्दश्याच्या अांगीं आहेत, हें ऐकणारास ककवा वाचणारास ठाऊक असतें. ‘पाांढरा कागद,’ 
‘ताांबिी शाई’, ‘पिकें  घर,’ ‘उभा रस्ता’, ‘वहाती नदी,’ ‘टहरवीं पानें,’ —अशा रीतीनें नामाांपूवी टवशरे्षणाांचा उपयोग 
केला असताां तद्दर्वशत गुण त्या त्या नामाांच्या ठायीं वास करीत आहेत, व त्याांबद्दल कोणास सांशय नाहीं, असें 
बोलणारा ककवा टलटहणारा घेऊन चालतो. टवधेयास्न्वत टवशरे्षणाांची तशी गोष्ट नाहीं. त्याांचा टवधेयाशीं सांबांध 
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असल्यामुळें  उदे्दश्याचा आटण त्याांचा सांबांध टसद्ध व्हावयाचा आहे, अशी कल्पना असते. ‘कोळसा काळा असतो’ या 
वाक्याांत ‘काळा’ हें टवधेयटवशरे्षण ककवा टवटधटवशरे्षण आहे कोळशाटवर्षयीं काांहीं माटहती करून द्यावी, या उदे्दशानें हें 
वाक्य रचलें  आहे असें मानावें लागतें. कोळशाच्या स्वरूपाचें अगदीं स्थूल ज्ञान जरी त्याच्या काळेपणावरून होऊां  
लागतें, व त्याटवर्षयीं जी पटहली गोष्ट ध्यानाांत रहाते ती काळेपणा होय, हें जरी िरें आहे, तरी जेव्हाां ‘कोळसा काळा 
असतो’ असें आपण कोणापढुें म्हणतों, तेव्हाां ऐकणारास कोळशाचा रांग ठाऊक नाहीं, व तो आपण साांगत आहों, 
अशी आपण क्षणभर कल्पना करतों. शास्त्रीय कामासाठीं टनत्याच्या वस्तूांच्या व्याख्या देत असताां कधीं कधीं अशा 
प्रकारचीं शास्ब्दक वाक्यें योजावीं लागतात. त्याांपासून वास्तटवक पहाताां नवीन ज्ञान होत नसतें. परांतु वाक्य हें 
शेंकिा नव्याण्णव बाबतींत शुद्ध टवधानाचा साांचा आहे. आटण टवधान म्हणजे कोणत्याही वस्तूटवर्षयी काांहीं तरी 
साांगणें ककवा माटहती देणें. 
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णवधेयणवस्तार 
 
शूद्ध वाक्याांत एकच पूण ुटक्रयापद असतें हें मागें साांटगतलें च आहे. ‘चांद्र उगवला’, सूय ुमावळला’, ‘पाऊस 

आला’, ‘तारे चमकले,’ ‘वीज पिली’ इत्याटद वाक्याांत एकेक पूण ु टक्रयापद असून त्याांत पूणुटवधान झालें  आहे. 
इांग्रजी तकुशास्त्राांत ‘चांद्र उगवला’ या वाक्याचें तार्वकक पृथक्करण करताांना ‘चांद्र उगवला आहे’ म्हणजे ‘चांद्र 
उगवलेली वस्तु आहे’ असें वाक्याचें स्वरूप करतात. तसेंच ‘तो आहे’ म्हणजे ‘तो टजवांत आहे’ ककवा ‘तो अस्स्तत्वाांत 
आहे,’ ‘तो िटचत मेला’ म्हणजे ‘तो मेला हें िटचत आहे.’ असें करण्याचा हेतु येवढाच कीं ज्या वस्तूटवर्षयीं जें काांहीं 
साांगावयाचें असेल तें िोळ्याांपढुें स्पष्ट आणावयाांचें. कोणत्या वस्तूटवर्षयीं काय साांगावयाचें आहे हें दोन पृथक् 
शब्दाांनीं टनटित केल्यावर त्याांचा सांबांध जोिून देण्यासाठीं ‘आहे’ ककवा ‘आहेत’ या टक्रयापदाची योजना करतात. 
टनरे्षधाथुक टवधान करावयाचें असताां, म्हणजे उदे्दश्य आटण टवधेय याांचा टवयोग ककवा व्यटधकरण व्यक्त करावयाचें 
असताां, ‘नाहीं’ ककवा ‘नाहींत’ या टनरे्षधक टक्रयापदाची योजना करतात. उदे्दश्य आटण टवधेय याांचीं अशा प्रकारची 
एकता ककवा टवभक्तता दािटवण्याऱ्या ‘आहे’ ककवा ‘नाहीं’ या टक्रयापदाांस इांग्रजी तार्वकक ककवा नैय्याटयक शृांिला 
(Copula कॉप्यूलासाांिळी) म्हणतात. या ‘अस्.’ धातूच्या सत्तावाची व टनरे्षधवाची साांिळीनें उदे्दश्य आटण टवधेय हीं 
परस्पराांशीं टनगटित असतात. असो; व्याकरणवाक्यमीमाांसेंत इतक्या िोल पाण्याांत टशरण्याची गरज नाहीं. 
व्याकरणाांतील पूणु टक्रयापदात तार्वकक ‘टवधेय आटण शृांिला’ या उभयताांचा अांतभाव झालेला असतो. ‘घोिा 
धावतो’ म्हणजे ‘घोिा धावत आहे’ ककवा ‘धावणारी वस्तू आहे’ अशी फोि व्याकरणवाक्यमीमाांसेंत करण्याची गरज 
नाहीं. ‘घोिा धावतो’ अशा प्रकारच्या वाक्याांत ‘घोिा’ उदे्दश्य आटण ‘धावतो’ टवधेय, असें समजून टनवाह करावयाचा. 

 
वर जीं उदाहरणें घेतलीं आहेत तीं सारीं अकमुक टक्रयापदाांचीं आहेत. वाक्याांत सकमुक टक्रयापद असलें  

म्हणजे त्याांत कता, कमु, आटण टक्रयापद असे तीन शब्द येतात. याांपैकीं टक्रयापद आटण कमु याांनीं टवधेय झालेलें  
असतें. ‘ईश्वर भक्ताांस तारतो,’ ‘शतेकरी जमीन लावतात,’ ‘राघू टमरच्या िातात,’ ‘सोनार दाटगने करील,’ 
‘सुतारानें गािी केली’, ‘माझ्यानें काम करवत नाहीं’ इत्याटद वाक्याांतील टवधेयाांत दोन दोन शब्द आहेत; व 
शवेिल्याांत तीन आहेत. यावरून काय झालें  कीं, टवधेय टक्रयापद सकमुक असताां त्याचा कमानें टवस्तार होतो. कमु 
हें नाम ककवा नामाथुक शब्द असतें, हें मागें साांटगतलेंच आहे. तेव्हाां ज्या टवधेय टक्रयापदाला कमु लागत असेल तें 
त्या कमानेंच टवस्तृत होईल असें नाहीं, तर कमुस्थानीं नाम ककवा नामाथुक शब्द येत असल्यामुळें, टजतक्या 
साधनाांनीं नामाांचा टवस्तार होतो, टततक्या साधनाांनीं टवस्तृत केलेलें  कमु आपल्या टवधेयाशीं सांलग्न होऊन 
अटतटवस्तृत टवधेय उत्पन्न करील. उदे्दश्याच्या टवस्ताराचें टववचेन करताांना नामाचा टवस्तार करण्याचीं साधनें पूवीं 
साांटगतलींच आहेत. तेव्हाां त्याांची येथें पुनरुस्क्त करण्याची गरज नाहीं. ‘पुण्यापासून बारातेरा मलैाांवर असलेल्या 
टशवापूरच्या बागेंतील शलेक्या झािाचे पािास आलेले टनविक आांब ेगोकवदरावाांनीं आणटवले’. या वाक्याांत ‘आांबे’ 
च्या पाठीमागें जी शब्दमाटलका आहे ती त्याचा टवस्तार आहे. या वाक्याांत ‘गोकवदरावाांनीं’ हा शब्द उदे्दश्य आहे, व 
‘पुण्यापासून...आणटवले’ येवढें टवधेय आहे. टवधेय टक्रयापद ‘आणटवलें ’ सकमुक आहे, म्हणून त्याला ‘आांब’े हा शब्द 
कमु आहे; व तें नाम असल्यामुळें  त्याच्या पाठीमागें पूवीं साांटगतलेल्या पद्धतीनें टवस्तारपदाांचा ताांिा लाऊन देताां 
आला आहे! 

 
टकत्येकदाां असें होतें कीं, सकमुक टवधेयटक्रयापदाचें कमु साांटगतलें  असूनही वाक्याचा पूण ुअथु होत नाहीं. 

‘आम्हीं त्याांस नेटमलें ,’ ‘फ्रें च लोकाांनीं नेपोटलयनाला केलें ’ या व अशा प्रकारच्या इतर वाक्याांत कमें साांटगतलीं 
असूनही वाक्याथु पूण ु होत नाहीं. तो होण्यास कमाटशवाय आणिी एिादा शब्द साांगावा लागतो. ‘आम्हीं त्यास 
कटमशनर नेटमलें ,’ फ्रें च लोकाांनीं नेपोटलअनाला टिक्िेिर केलें ,’ ‘माधवराव पेशव्यानें रामशास्त्र्यास मुख्य 
न्यायाधीश केलें ’ अशा रीतीनें नवीन शब्द घातले असताां पूवीं अपूणु वाित असलेलीं वाक्यें पूणु झालीं असें वािूां 
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लागतें. या वाक्याांतील सकमुक टक्रयापदाांस ‘अपूण ुसकमुक टक्रयापदें,’ आटण ज्या शब्दाांच्या साहाय्यानें त्याांचा अथु 
पूण ु करून घेतला जात आहे, त्याांस त्याांचीं ‘पूरकें ’ म्हिलें  असताां चालेल. सकमुक टक्रयापदाांचीं पूरकें  त्याांच्या 
कमांच्या टवशरे्षणासारिीं असतात; तेव्हाां कमाची जी टवभस्क्त, म्हणजे टद्वतीया टवभक्ती, तीच त्याांची (म्हणजे 
पूरकाांची) टवभक्ती हें साांगायाला पाटहजे असें नाहीं. ‘माधवराव पेशव्यानें...’ इत्याटद वाक्याांतील ‘न्यायाधीश’ या 
शब्दाची टद्वतीया टवभस्क्त समजली पाटहजे, टद्वतीयेचा प्रत्यय नसताां टद्वतीया टवभस्क्त काां समजावी, हे मागें 
साांटगतलें च आहे. 

 
वरील उदाहरणाांवरून टकत्येक सकमुक टक्रयापदेंच अपूण ुअसतात असें वािण्याचा सांभव आहे; पण तसें 

नाहीं. टकत्येक अकमुक टक्रयापदेंही अपूण ु असतात. वास्तटवक पहाताां ज्या वाक्याांत अकमुक टक्रयापद टवधेय 
असेल, त्याचें उदे्दश्य साांटगतलें  म्हणजे बस व्हावें. पण कधीं कधीं तेवढें साांगून वाक्याचा पूणु अथु होत नाहीं. अकमुक 
टक्रयापदाटशवाय आणिी एिादा शब्द साांगावा लागतों. तो नेहमीं नाम ककवा नामाथकु शब्द असतो, असाच टनयम 
नाहीं. तो टवशरे्षण ककवा टक्रयाटवशरे्षणही असूां शकेल. ‘तें पुस्तक वाचनीय आहे,’ हे गृहस्थ मामलतदार आहेत’, 
‘आमचा बांधु टवद्वान टनघाला,’ ‘तुम्ही शहाणेच पिलात’, ‘तो टदवा आहे’ इत्याटद वाक्याांतील टक्रयापदें अकमुक 
आहेत तरी तेवढींच साांटगतलीं असतीं तर वाक्याांचा अथु पूणु न होता. तो होण्यासाठीं त्याांटशवाय दुसरे शब्द साांगाव े
लागले आहेत. त्याांपकैीं काांहीं नामें व काांहीं टवशरे्षणें आहेत. अशा प्रकारच्या अकमुक टक्रयापदाांस अपूण ुअकमुक 
टक्रयापदें मानून ज्या शब्दाांच्या साहाय्यानें वाक्याांचा अथु पुण ुकरून घेतात, त्याांस त्याांचीं (अकमुक टक्रयापदाांचीं) 
पूरकें  म्हणावें. व ज्याअथीं या पूरक शब्दाांपैकीं काांही प्रत्यक्ष टवशरे्षणें असतात, व जीं नामें असतात त्याांचा 
टवशरे्षणासारिा अथु असतो, त्याअथीं उदे्दश्याची जी टवभस्क्त ती पूरकाांची टवभस्क्त समजावी. ‘अस्’ धातूचा 
अस्स्तत्वाथु नसताां त्यावरून नेहमीं अपूणु अकमुक टक्रयापदें होतात. ‘अस्’ प्रमाणें दुसरेही बरेच धातू मराठींत 
आहेत. 

 
आतापयंत टवधेयाचा टवस्तार करण्याच्या दोन साधनाांचा म्हणजे ‘कमें’ आटण ‘पूरकें ’ याांचा टवचार झाला. 

अजून टक्रयापदाांचा टवस्तार करणारे जे मुख्य शब्द त्याांचा टवचार करावयाचा आहे. ते शब्द टक्रयाटवशरे्षणें होत. 
टक्रयाटवशरे्षणें नेहमीं एकशब्दात्मकच असतात असा टनयम नाहीं. टक्रयाटवशणेाांच्या जागीं अनेक तऱ्हेचे शब्दसमुदाय 
येतात. त्याांचे स्थूल टवभाग िालीं देतों:— 

 
१. नामवाचक शब्ि आणि त्याचं्याबरोबर िुसरे णवशेषिात्मक शब्ि; णवशेषिें. 
२. णवभक्त्यतं नामें व धातुसाणधतें. 
३. अव्ययातं नामें व धातुसाणधतें. 
४. धातुसाणधतातं वाक्याशं. 
 
‘हे गहूां सुमारें पल्ला दीि पल्ला आहेत.’ या वाक्याांत ‘पल्ला’ हें टक्रयाटवशरे्षण आहे. ‘मी चार टदवस 

कलकत्त्यास होतों,’ ‘तुमची सरी चोवीस तोळे भरली’, ‘आमच्या कामास पन्नास फूि लाांकूि पाटहजे’ ‘त्याचें धोतर 
आठ हात व दीि वीत भरले’ इत्याटद वाक्याांतील ‘चार टदवस’ ‘चोवीस तोळे’, ‘पन्नास फूि’, ‘आठ हात व दीि वीत’ 
इत्याटद पटरमाणदशकु शब्द टक्रयाटवशरे्षणें आहेत. कोणी याांस पटरमाणाथुक प्रथमाांत टवशरे्षणें मानतात. तथाटप 
एकां दरीनें पहाताां याांचा नामापेक्षाां टक्रयापदाांकिे टवशरे्ष सांबांध असल्यामुळें याांस टक्रयाटवशरे्षणें मानावें, हें बरें टदसतें. 
या कामास पन्नास फूि लाांकूि पाटहजे, म्हणजे ‘पन्नास फूिपयंत’, ‘ज्याची लाांबी पन्नास फुिाांपयंत जाईल’ असें 
लाांकूि पाटहजे. तथाटप हें थोड्याशा मतभेदाचें स्थळ आहे, हें कबलू केलें  पाटहजे. 
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पुष्ट्कळ वाक्याांत शुद्ध टवशरे्षणाांचा टक्रयाटवशरे्षणाांसारिा उपयोग केलेला असतो. काांहीं टठकाणीं 
टक्रयाटवशरे्षणाांच्या जागीं टवशरे्षणाांचा उपयोग स्पष्ट असतो. पण काही टठकाणीं टवशरे्षण कीं टक्रयाटवशरे्षण हें 
ठरटवण्याची पांचाईत पिते. साधारणपणें हें लक्षाांत ठेवावें कीं टक्रयापदाच्या अनुर्षगानें टवशरे्षण योजण्याांत आलें  
म्हणजे त्याचा टक्रयाटवशरे्षण बनण्याचा झोंक असतो. ‘तो चाांगलें  बोलला’, ‘त्यानें काठी सरळ केली’, ‘आम्ही उभे 
राटहलों’, ‘कारलें  किूां लागतें’, ‘आम्ही त्याला टभत्ा म्हिलें ’, त्यानें पाणी उष्ट्ण (उन्हन, ऊन) ठेटवलें  पाटहजे’, ‘मीं 
त्याला वाि पहात सोटिलें ’, ‘तुम्ही त्याला पळताांना पहात आहाां’, ‘त्यानें ओरिून ओरिून आपला घसा कोरिा 
केला’, ‘टवजेनें त्याला ठार केलें ’, ‘त्याांनीं िाांब नीि बसटवला’ असल्या वाक्याांत असलेलीं टवशरे्षणें थोिींशीं 
टक्रयाटवशरे्षणासारिीं टदसतात, व थोिींशीं टवशरे्षणासारिीं टदसतात. वरील वाक्याांपैकीं सकमुक वाक्याांतील 
टवशरे्षणाच्या ठायीं, अप्रत्यक्ष कमुत्वाचा झोंक टदसतो, हेंही सुज्ञ वाचकाांच्या लक्षाांत आल्यािेरीज राहणार नाहीं. 
अप्रत्यक्ष कमांस टक्रयाटवशरे्षणें मानण्यास हरकत नाहीं. ‘त्यानें िाह्मणाांस दटक्षणा टदली’ याांत ‘िाह्मणाांस’ हें 
टक्रयाटवशरे्षण मानण्यास काांहीं हरकत टदसत नाहीं. 

 
२. पुष्ट्कळ वाक्याांत टवभक्त्यांत नामें आटण धातुसाटधत नामें टक्रयाटवशरे्षणाांचें काम करीत असतात. ‘समुद्राांत 

विवानल पेि घेतो’, ‘आम्ही काशीहून आलों’, ‘त्याला हैदराबादेस जावयाचें आहे’, ‘हें काम करण्यास तुम्हाला 
मुळींच श्रम पिणार नाहींत’, ‘वटरष्ठाांचा हुकूम तोिण्यास तो कधींही धजला नाहीं’, ‘त्याांनीं गाईला चारा घातला’, 
‘न्यायाटधशानें कैद्यास पांचवीस रुपये दांि केला’, ‘त्याच्या पदरीं पुष्ट्कळ चाकरमाणसें आहेत’, ‘त्यानें स्वपराक्रमानें 
टदगांत कीर्वत गाजटवली’ इत्याटद वाक्याांत ‘समुद्राांत’, ‘काशीहून’, ‘हैदराबादेस’, ‘करण्यास’, ‘तोिण्यास’, 
‘गाईला’, ‘कैद्यास’, ‘पदरीं’, ‘स्वपराक्रमानें’ — हे शब्द टक्रयाटवशरे्षणें आहेत. वरील शब्दाांपकैीं ‘गाईला’ कोणी 
‘घातला’ या टक्रयापदाचें दुसरें कमु करून, ‘घातला’ हें टद्वकमात्मक टक्रयापद करतील. ‘पांचवीस रुपये’ हें आमच्या 
मतें टक्रयाटवशरे्षण करावें. पण त्यावर कोणी असा आके्षप घेतील की ‘पांचवीस रुपये’ या शब्दाांचा सांबांध उघिपणें 
‘दांि’ या नामाकिे असताां त्याांस तुम्ही टक्रयाटवशरे्षण म्हणताां हें कसें? नामाचा गुण टवशरे्षणाांनीं दािटवला जातो, 
सबब त्यास टवशरे्षण म्हणणें रास्त आहे. त्यावर असें उत्तर आहे कीं ‘पांचवीस’ हें रुपयाांचें सांख्याटवशरे्षण आहे हें 
टनर्वववाद आहे, पण ‘रुपये’ दांिाचें टवशरे्षण म्हणजे काय? ‘पांचवीस रुपयाांचा दांि’ असा अथु केल्यास कदाटचत् 
‘पांचवीस रुपये’ दांिाचे टवशरे्षण करताां येईल. पण ‘पांचवीस रुपयाांचा दांि’ याचा तरी अथु काय? ज्या दांिाची इयत्ता 
ककवा पटरमाण पांचवीस रुपये झालें  आहे, हाच कीं नाही? हाच जर असेल तर अन्यत् येणाऱ्या कालदशकु ककवा 
पटरमाणदशकु शब्दाांप्रमाणें यासही टक्रयाटवशरे्षण काां करूां  नये? पुढल्या ‘त्यानें स्वपराक्रमानें’ या वाक्याांतील ‘टदगांत’ 
हें टक्रयाटवशरे्षण केलें च पाटहजे. 

 
३. टवभवत्यांत नामाांप्रमाणें व धातुसाटधत नामाांप्रमाणें अव्ययाांत नामें व धातुसाटधतेंही टक्रयाटवशरे्षणाांच्या जागीं 

येतात. ‘बटक्षसें वाांिण्यासाठीं गव्हरनरसाहेबाांस बोलाटवलें  आहे’, ‘पाणी करण्यासाठीं ऑस्क्सजन व हैर्ड्ोजन काढून 
ठेटवले आहेत’, ‘तुमच्या असल्या वागण्यामुळें  आम्हाांस इतका त्ासां पितो’, ‘पोिासाठीं मनुष्ट्यास ज्याच्या त्याच्यापुढें 
तोंिें वेंगािावीं लागतात’, ‘आम्हाांकटरताां तुझ्या तातें, समरी िाकुटनयाां शस्त्रातें, गमन केलें  स्वलोकातें’ इ० अव्ययाांत 
नामाांवरून व धातुसाटधताांवरून कलेलीं टक्रयाटवशरे्षणाांची अनांत उदाहरणें आहेत; त्याांचें येथें टदग्दशनु सुद्धाां करताां 
येणार नाहीं. मराठींत अनेक प्रकारचीं शब्दयोगी अव्ययें आहेत. त्याांचा नामाशीं ककवा नामाथुक कोणत्याही प्रकारच्या 
शब्दाशीं सांयोग झाला कीं, त्यापासून टक्रयाटवशरे्षणें उत्पन्न होतात. शब्दयोगी अव्ययाांचे अगदी ठळक वग ुआठ ककवा 
दहा होतात, व त्याांनीं टनरटनराळे अथु दािटवले जातात. ‘आांत’, ‘वर’, ‘किे’, ‘पासून’, ‘पावतेों’, ‘समोर’, ‘मध्यें’, 
‘पलीकिे’, इत्याटद अनेक स्थानदशकु शब्दयोगी अव्ययें आहेत. ‘नांतर’, ‘पूवीं’ इत्याटद काळ दािटवतात. ‘किून’, 
‘द्वारें’, ‘करवीं’, ‘करताां’, ‘स्तव’, ‘अथी ‘, इत्याटदकाांनीं कारि, हेतु, आशय वगैरेंचा बोध होतो. ‘टवर्षयीं’, ‘बद्दल’ 
इत्याटद संबंधसूचक आहेत. ‘टशवाय’, ‘िेरीज’, ‘व्यटतटरक्त’ इत्याटदकाांनीं व्यावृणत्त स्पष्ट होते. ‘प्रमाणें’, ‘अनुरूप’ 
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इत्याटदकाांनीं कल अथवा संमणत दािटवली जाते. ‘टवरुद्ध’, ‘उलि’ इत्याटद णवरुिता, णतरस्कार ककवा प्रणतबंध 
दािटवण्यासाठीं योजतात. ‘सह’, ‘सहवतुमान’, ‘टनशीं’ इत्याटदकाांनी संयोग दािटवण्याचें काम होतें. या सवु 
प्रकारच्या शब्दयोगी अव्ययाांचा नामाथुक शब्दाांशीं सांयोग होऊन टक्रयाटवशरे्षणें होतात. 

 
४. वरील तीन प्रकाराांटशवाय आणिी एका प्रकारचीं एकशब्दात्मक व अनेकशब्दात्मक टक्रयाटवशरे्षणें 

मराठींत वारांवार येतात. हीं धातुसाटधताांनीं झालेलीं असतात. कधीं कधीं एकट्या धातुसाटधताांचा 
टक्रयाटवशरे्षणासारिा उपयोग करताां येतो. ‘तो पळत गाांवास गेला’, ‘तो बसत उठत आला’ या वाक्याांतील ‘पळत’ 
व ‘बसत उठत’ हे शब्द टक्रयाटवशरे्षणें आहेत. पण कधीं कधीं धातुसाटधतें त्याांच्या पटरवारासह वाक्याांत योटजलीं 
असल्यामुळें, त्याांपासून बऱ्याच लाांबीचीं टक्रयाटवशरे्षणें उत्पन्न होतात. अशा प्रकारच्या टक्रयाटवशरे्षणाांस येथें 
‘धातुसाटधताांत’ टक्रयाटवशरे्षणें ककवा ‘टक्रयाटवशरे्षणाथुक धातुसाटधताांत वाक्याांश’ असें नाांव देणें सोईचें होईल. 
‘वतुमानकालवाचक’, ‘भतूकालवाचक’ व ‘भटवष्ट्यकालवाचक’ असे धातूसाटधताांचे तीन प्रकार आहेत. या 
प्रत्येकाांतील धातुसाटधताांपैकीं काांहीं ‘व्ययी’ आहेत म्हणजे टवशरे्षणाप्रमाणें त्याांस कलगटवभक्त्याटद कायें होतात, व 
काांहीं ‘अव्ययी’ आहेत. ‘अव्ययी’ धातुसाटधतें अव्ययाांसारिीं आहेत; त्याांना ‘व्ययी’ धातुसाटधताांप्रमाणें 
टवभक्त्याटदकाांचे प्रत्यय लावनू त्याांचीं रूपाांतरें होत नाहींत. तथाटप तीं टक्रयापदाांपासून टनघालीं असल्यामुळें, त्याांस 
टक्रयापदाांचीं पुष्ट्कळ कायें होतात. कधी कधीं टक्रयापदाप्रमाणें त्याांना कता असतो. तीं सकमुक असल्यास 
त्याांच्याबरोबर त्याांचीं कमें योजताां येतात; व टक्रयाटवशरे्षणें तर पाटहजे त्या प्रकारच्या धातुसाटधताांच्या अनुर्षांगानें 
घालताां येतात. ‘व्ययी’ धातुसाटधतें टवशरे्षणाांसारिीं ककवा नामाांसारिीं असल्यामुळें  त्याांस टवभक्त्याटदकाांचे प्रत्यय 
लागतात इतकें च नाहीं, तर त्याांचा शब्दयोगी अव्ययाशीं देिील सांयोग करताां येतो. ‘मुलगे आपले धिे करीत 
असताां आम्ही भातुकल्या िेळत होतों’ हें शुद्ध वाक्य आहे. यात ‘असताां’ या धातुसाटधताचा ‘मुलगे’ हा स्वतांत् कता 
आहे. मुलगे आपले धिे करीत असताां’ हा स्वतांत् धातुसाटधताांत वाक्याांश ‘िेळत होतों’ या टक्रयापदाचेंकालवाचक 
टक्रयाटवशरे्षण आहे. इांग्रजीत अशा प्रकारच्या वाक्याांशाला ‘ॲब्सोल्यिू फेज’ (Absolute phrase स्वतांत् ककवा 
असांबांटधत वाक्याांश) म्हणतात. ज्या टक्रयाटवशरे्षणाथुक धातुसाटधताांत वाक्याांशाचा कता वाक्याांतील पूण ु
टक्रयापदाच्या कत्याहून टनराळा असतो, त्यासच ‘स्वतांत्’ ककवा ‘तुिक’ वाक्याांश म्हणतात. असल्या धातुसाटधताांच्या 
कत्याची टवभक्ती, पूणु टक्रयापदाच्या कत्याप्रमाणें, प्रथमा, तृतीया, ककवा चतुथी असूां शकते. ‘तुम्ही टनघालाां असताां 
मीही टनघेन’, ‘सूय ुउगवल्यावर आपण पुढें चालूां  लागूां’, ‘त्यानें ही गोष्ट मान्य केल्यास माझी हरकत नाहीं’, ‘मला न 
करवल्यास तेवढें तुम्ही तरी करा’ इत्याटद वाक्याांतील धातुसाटधताांचे कते प्रथमा, तृतीया, व चतुथी टवभक्तींत 
आहेत; व धातुसाटधताांपैकीं शवेिचीं तीन टवशरे्षणासारिीं असल्यामुळें त्याांपकैीं पटहल्यास शब्दयोगी अव्यय, व 
शवेिच्या दोहोंस टवभस्क्तप्रत्यय लागले आहेत. अशा टठकाणीं कै. कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले ‘उगवला, यावर’, ‘केलें , 
यास’, ‘करवलें , यास’ अशी शब्दफोि करून, अशा प्रकारच्या ‘शुद्ध’ वाक्याांचीं ‘टमश्र’ वाक्यें करतात. अशा रीतीनें 
शब्दाांची फोि करीत बसणें म्हणजे जेथें अिचण नाहीं तेथें ती उकरून काढण्यासारिें होय. ‘उगवला’, ‘केलें ’, 
‘करवलें ’ ही जर मूळचीं धातुसाटधत टवशरे्षणें आहेत, व टवशरे्षणाांना नामाांप्रमाणें कलगवचनटवभक्त्यादी कायें होतात, 
तर त्याांना टवशरे्षणें कल्पून इतर शब्दाांप्रमाणें अशा टठकाणी त्याांची टवभस्क्तप्रत्ययाांनीं व शब्दयोगी अव्ययाांनी 
सामान्यरूपें झालीं आहेत असें समजणें बरें, कीं कै. कृष्ट्णशास्त्र्याांप्रमाणें त्याांना टद्वधा करून, व त्याांतील ‘पूण ु
टक्रयापदें’ आटण टवभक्त्यांत व अव्ययाांत सवुनामें काढीत बसून, वाक्याच्या अथात टनरथुक घोंिाळा उत्पन्न करणें 
चाांगलें  — याचा सुज्ञ वाचकाांनीं टवचार करावा. इतर गोष्टींप्रमाणें भारे्षचीही सुधारणा होत असते. तेराव्या शतकाांतील 
मराठी भारे्षचे सारे टनयम आजच्या मराठीस लाऊां  म्हिलें , तर कधींही चालायाचें नाहीं. भार्षेंत कोणत्याही नवीन 
प्रकारचे सांप्रदाय पिून ते सुटशटक्षत लोकाांस सांमत झाले, व ते वारांवार त्याांच्या बोलण्याांत व टलटहण्याांत येऊां  लागले, 
म्हणजे व्याकरणकाराांनीं आपले दुराग्रह एकीकिे ठेऊन त्याांचा आदर केला पाटहजे. आपले जुने टनयम त्याांवर 
चालटवण्याचा प्रयत्न करण्याांत काांहीं नफा नाहीं. ‘केल्यास’, ‘केल्यावर’ इत्याटद शब्दाांची फोि करण्याचा 
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द्राटविीप्राणायाम करीत बसण्यापेक्षाां, त्याांस टवभक्तींनीं व अव्ययाांनीं झालेलीं धातुसाटधताांचीं सामान्यरूपें मानून 
टनवाह करून घेणें टवशरे्ष सोईचें आहे. ‘सूय ुउगवल्यावर आपण पुढें चालूां  लागलों’ या वाक्याचें ‘पृथक्करण’ ककवा 
‘व्याकरण’ करताांना ‘सूय ुउगवला’, ‘यावर (ककवा मग) आपण पुढें चालूां  लागलों’ असा दीघु अथु दोन वाक्याांनीं 
टनर्वदष्ट करण्याचा बोलणाराचा हेतु असता, तर त्यानें आपण होऊन दोन वाक्यें घातलीं असतीं; तें काम त्यानें 
व्याकरणाकारावर ककवा वाक्यमीमाांसकावर सोंपटवलें  नसतें. दुसरें हेंही लक्षाांत ठेटवलें  पाटहजे, कीं अशा रीतीने 
वाक्याची फोि करूां  गेल्यास, वाक्याच्या ज्या भागाला महत्त्व देण्याचा उदे्दश नसतो, त्यास महत्त्व देण्याांत येतें. अशा 
रीतीनें उटद्दष्ट अथाचा अनथु करण्याचा अटधकार व्याकरणकाराला नाहीं, व वाक्यमीमाांसकालाही नाहीं. ‘उगवला 
आटण मग’ असे शब्द न घालताां ‘उगवल्यावर’ असा एक सांयुक्त शब्द घालण्याांतच ‘सूयु उगवल्यावर’ या वाक्याांशानें 
स्वतांत् वाक्याथाचा बोध न होताां, फक्त कालवाचकटक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशाचा बोध व्हावा, असा बोलणाराचा 
ककवा टलटहणाराचा आशय असावा, असें स्पष्ट टसद्ध होतें. टनदान या पुस्तकाांत तरी वरील कारणाांस्तव अशा 
प्रकारच्या वाक्यास ‘शुद्ध’ वाक्याांत गटणलें  आहे. 

 
टकत्येकदाां या टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशाांतील धातुसाटधताचा कता, वाक्याांतील टक्रयापदाांच्या कत्याहून 

टभन्न असता, साांटगतलेला नसतो. ‘पुण्यास जाऊन तरी काय फायदा होणार आहे?’ या वाक्याांतील ‘जाऊन’ चा 
कता अध्याहृत आहे. ज्या इसमाला जाऊन फायदा होईल ककवा नाहीं, अशी शांका आहे, तो इसम त्या ‘जाऊन’चा 
कता आहे. ज्या टठकाणीं अशा रीतीनें कता सहज समजण्याची सोय नसते, त्या टठकाणीं तो स्पष्ट साांगण्याांत येतो. 
‘त्याांनीं जाऊन तरी काय केलें ?’ या वाक्याांतील ‘जाऊन’ चा कता ‘त्याांनीं’ पैकीं ‘ते’ अध्याहृत आहे. ते गेले, पण 
त्याांनीं काय केलें  असा अथु आहे, ‘जाऊन तरी’ हा टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांश होय. “लािु चॅथमॅ् पालुमेंिमध्यें 
बोलत असताां घेरी येऊन पिला.” या वाक्याांत ‘चॅथमॅ्’ हा ‘बोलत असताां’ या धातुसाटधताचा आटण ‘पिला’ या 
टक्रयापदाचा कता आहे. ‘पालुमेंिमध्यें बोलत असताां’ हा कालवाचक टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांश आहे. याप्रमाणेंच 
‘त्यानें आम्हाांस दोन तास वाि पहात बसटवलें ’, ‘आम्ही मारेकऱ्यास त्याला मारताांना पाटहलें ’ याांतील ‘दोन तास वाि 
पहात’ व ‘त्याला मारताांना’ हे टक्रयाटवशरे्षणाथुक धातुसाटधताांत वाक्याांश समजले पाटहजेत. याांपैकी पटहल्यानें 
टक्रयापदाच्या रीतीचा व दुसऱ्यानें काळाचा बोध होतो. सांस्कृताांत अशा प्रकारचे वाक्याांश टवशरे्षणाथुक होतात. पण 
मराठींत तसें करणें अप्रशस्त टदसतें. इांग्रजींतही कधीं कधीं अशा प्रकारच्या वाक्याांशास टवशरे्षण म्हणावें ककवा 
टक्रयाटवशरे्षण म्हणावें, अशी पांचाईत पिते. मराठी वाक्याटवर्षयीं जर असा स्थूल टनयम घातला कीं, धातु 
साटधताांपकैीं जीं धातुसाटधतें अव्ययी आहेत, म्हणजे ज्याांना कलगवचनटवभक्त्याटद कायें होत नाहींत, त्यावरून 
टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशच होतात, टवशरे्षणाथुक होत नाहीत, तर फारसा बाध येईल असें वाित नाहीं. अशा 
प्रकारचीं अव्ययी धातुसाटधतें ककवा कृदांतें फक्त तीन आहेत; दोन वतुमानकालवाचक व एक भतूकालवाचक, ‘तो 
काम करून आला’, ‘मी चालताां चालताां (अथवा चालताांना) थकलों’ यात ‘काम करून’ व ‘चालताां चालताां (अथवा 
चालताांना)’ हीं टक्रयाटवशरे्षणें मानणें बरें टदसतें. तसेंच, ‘टशपायाांनीं कैद्याला मारीत नेलें ’, ‘तो साऱ्या वािभर रित 
आला’ याांत ‘मारीत’ व ‘रित’ हीं टक्रयाटवशरे्षणें करणें बरें टदसतें. या ‘ईत’ ककवा ‘अत’ प्रत्ययाांत कृदांताांचा कधीं 
कधीं टवशरे्षणासारिाही उपयोग होतो. टशवाय याांच्या योगानें सांयुक्त टक्रयापदें होतात. 

 
वरील सव ु टववचेनावरून हें ध्यानाांत ठेवायाचें कीं, शब्द कोणत्याही प्रकारचा असो, त्यापासून जर 

टक्रयाटवशरे्षणाचा अथु टनघत असेल तर तो बेधिक टक्रयाटवशरे्षण करावयाचा. इतर टठकाणीं तो नामाथंक, 
टवशरे्षणाथुक, ककवा अन्याथुक असला म्हणून ज्या टठकाणीं तो टक्रयाटवशरे्षणाथंक असेल त्या टठकाणीं त्याला 
टक्रयाटवशरे्षण म्हणण्यास मागें पुढें पाहता कामाां नये. 
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टक्रयापदाचा टवस्तार फक्त टक्रयाटवशरे्षणाांनीं होतो, व ही टक्रयाटवशरे्षणें अनेक प्रकारच्या शब्दाांवरून व 
वाक्याांशाांवरून साधताां येतात हें वर दािटवलें . आताां टक्रयाटवशरे्षणाांनीं टक्रयेच्या सांबांधानें कोणते अथु व्यक्त केले 
जातात, हें थोिक्याांत साांटगतलें  असताां, वाक्याांतील कोणताही शब्द ककवा शब्दसमूह (वाक्याांश) टक्रयाटवशरे्षणाथुक 
आहे ककवा नाहीं, हें समजण्यास सुलभ पिेल, टक्रयाटवशरे्षणें सहा प्रकारची आहेत : — 

 
(१) स्थानिशयक; (२) कालिशयक; (३) इयत्ता अथवा पणरमाििशयक; (४) अणनश्चय लकवा णनश्चयिशयक; 

(५) कारि व कायय अथवा पणरिामिशयक; (६) रीणतिशयक. 
 

कोणी वाक्यमीमाांसक टतसऱ्या आटण चवर्थ्या प्रकारच्या टक्रयाटवशरे्षणाांचा सहाव्याांत अांतभाव करून टक्रयाटवशरे्षणाांचे 
चारच प्रकार करतात. 

 
१. ‘स्थानदशकु’ टक्रयाटवशरे्षणाांपासून स्स्थतीचा व गतीचा बोध होतो. गत्यथुदशकु टक्रयाटवशरे्षणेंही दोन 

प्रकारची आहेत; ज्या स्थानापासून गतीस आरांभ होतो तत्स्थानदशकु, व ज्या टदशकेिे ककवा ज्या स्थानाकिे गतीचा 
ओघ असतो, ती टदशा ककवा तें स्थान दािटवणारीं. ‘तो शनवाराांत राहतो’ (स्थान). ‘आगबोि कराचीहून आली’ 
(गटत—आरांभस्थान) ‘आनांदीबाई टवद्यासांपादनाथु अमेटरकेस गेली’ (गटत—लयस्थान). 

 
२. ‘कालदशकु’ टक्रयाटवशरे्षणाांपासून वतुमान, भतू, व भटवष्ट्य इत्याटद टनटितकाळ, पौनःपनु्य, व 

कालावस्स्थटत इत्याटदकाांचा बोध होतो. ‘पाांिव पूवीं होऊन गेले’ (काल—भतू), ‘तो आताां वाचीत आहे’ (काल—
वतुमान), ‘धारण पुढें सवांग होईल’ (काल—भटवष्ट्य), ‘कोकणाांतील टभक्षकु प्रटतवर्षी देशावर येतात’ (काल-
पौनःपनु्य), ‘टगबन आपला रोमचा इटतहास पांचवीस वर्षें टलटहत होता’ (काल—अवस्स्थटत). कोणी व्याकरणकार 
पौनःपनु्य आटण अवस्स्थटत याांत फारशी तफावत मानीत नाहींत. ‘वारांवार’, ‘क्वटचत्’, ‘कधीं कधीं’, ‘मधून मधून’, 
‘दरमटहन्यास’, ‘नेहमीं’ इत्याटद टक्रयाटवशरे्षणें पौनःपुन्य व अवस्स्थटत ही दोनही दािटवतात असें म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. 

 
३. इयत्ताथुदशकु ककवा पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षणाांचे उपभेद केलेच तर असे होतील. ‘त्यानें आपल्या 

टजवाउपराांत कष्ट केले’ (पटरमाण—अटतशयता); ‘हें पाणी बहुतकरून वर्षभुर पुरेल’, ‘टजलब्याांचा काांहीं अांशीं 
तोिाच आला म्हणावयाचा’ (पटरमाण—न्यनूत्व); ‘गतवर्षीं पाऊस रगि झाला’, ‘तुमचें म्हणणें अगदीं बरोबर आहे’, 
‘तुम्ही वाजवी बोललाां’ (पटरमाण—पूर्वत); ‘तुमचा मुलगा उत्तरोत्तर टबघित चालला’, ‘तुम्ही हळू हळू भकूां  
लागलाां’, ‘थेंबे थेंबे तळें साांचे’ (पटरमाण—पारांपय)ु. ‘जसा-तसा’, ‘टजतके—टततके’ इत्याटद तुलनाथुदशकु 
टक्रयाटवशरे्षणाचा याच सदराांत समावशे केला पाटहजे. 

 
४. ‘टनिय व अटनिय’ दशकु टक्रयाटवशरे्षणाांत सांशय व टनःसांशय, सांटदग्धता व असांटदग्धता, आटण टनरे्षध 

दािटवणाऱ्या टक्रयाटवशरे्षणाांचा समावशे केला पाटहजे. ‘आज कदाटचत्  पाऊस पिेल’ (सांशय); ‘त्याला िरोिरीच 
विे लागले आहे’ (टनःसांशय), ‘कदाटचत् ते तुम्हाांला भेितील’ (सांटदग्धता); ‘मी एक िसुद्धाां काढणार नाहीं हें 
तुम्हाला साफ साांगून ठेटवतों’ (असांटदग्धता), ‘मासे जटमनीवर क्वटचत् येतात’ (टनरे्षध). अकरणरूपी टक्रयापदाांतील 
‘न’कार कधीं कधीं कटवतेंत टनराळा काढतात, अशा टठकाणीं त्यास टनरे्षधाथुक टक्रयाटवशरे्षण मानण्यास हरकत 
नाहीं. तसेंच अलीकिील टकत्येक मोठे टवद्वान् इांग्रजींतील ‘इज् नॉट् (is not)’चें भार्षाांतर ‘नाहीं आहे’ असें करीत 
असतात. हा प्रकार प्रचाराांत आल्यास त्याांतील ‘नाही’स ‘आहे’चें टक्रयाटवशरे्षण मानावें लागेल. ‘सांशय व टनःसांशय’ 
आटण ‘सांटदग्धता व असांटदग्धता’ याांत म्हणण्यासारिा भेद नाहीं. ‘हो’, ‘छे’, ‘यदाकदाटचत्’, ‘दैववशात्’, ‘एकाएकीं 
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नशीब उघिून’, ‘अकस्मात् दैवाची रेघ उमिल्यास अथवा रेर्षा उमिल्यास’ वगैरे शब्द ककवा शब्दसमूह या 
सदराांतील टक्रयाटवशरे्षणें ककवा टक्रयाटवशणेाथुक वाक्याांश मानण्यास हरकत नाहीं. 

 
५. कारण व काय ु अथवा पटरणामदशकु टक्रयाटवशरे्षणें ककवा टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याश ‘मुळें ’, ‘द्वारें’, 

‘करवीं’, ‘करताां’, ‘साठीं’, ‘स्तव’, ‘प्रमाणें’, ‘अधीं’ इत्याटद शब्दयोगी अव्ययाांचा नामाांशीं व धातुसाटधताांशीं सांयोग 
होऊन होतात. ‘तूां गेलास म्हणून तो आला.’ याांत ‘म्हणून’ हें उभयान्वयी अव्यय कारणदशकु टक्रयाटवशरे्षणही आहे. 
‘टदवस लहान झाल्यामुळें  अगदीं फावेंनासें झालें  आहे.’ याांत ‘टदवस लहान झाल्यामुळें’ हा कारणदशकु 
टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांश आहे. 

 
६. रीटत दािटवणारीं टक्रयाटवशरे्षणें गुणदशकु टवशरे्षणाप्रमाणें अमयाद आहेत. जीं टक्रयाटवशरे्षणें वर 

टदलेल्या पाांच प्रकाराांत येत नसतील त्या सवांचा या प्रकाराांत समावशे केला पाटहजे. कोणतीही टक्रया करण्याच्या 
तऱ्हा अनांत असतात, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. या तऱ्हा दािटवणारे टजतके शब्द टततके सारे टक्रयाटवशरे्षणें 
होतात. उदाहरणाथु ‘त्यानें चेंिू फें कला’ हें वाक्य घ्या. याांतील ‘फें कला’ या टक्रयापदाच्या पाठीमागें रीटतदशकु हवीं 
टततकीं टक्रयाटवशरे्षणें लाबताां येतील; ‘जलद फें कला’, ‘सावकाश फें कला’, ‘एकदम फें कला,’ ‘अकस्मात् 
फें कला’, ‘एकाएकीं फें कला’, ‘जोरानें फें कला’, ‘हळूां  फें कला,’ ‘घाईनें फें कला,’ ‘सांथपणानें फें कला,’ ‘ऐिीनें 
फें कला’, ‘सफाईनें फें कला,’ ‘टतरकस फें कला’, ‘झुगारून फें कला’, ‘बरोबर फें कला’, ‘टबनचूक फें कला’, 
‘विेावाांकिा फें कला’, इत्याटद टकती तऱ्हा होतात त्या पहा. या सव ुतऱ्हा एकेका शब्दानें दािटवल्या आहेत. याांच्या 
जागीं अनेक शब्दात्मक वाक्याांश घातले तर त्याांचा टवस्तार केवढा होईल, हें सहज लक्षाांत येण्यासारिें आहे. 
येथपयंत शुद्ध वाक्याांच्या अांगाचा ककवा घिकावयवाांचा टवचार झाला. पुढें णमश्रसंयुक्ताणि बाकीच्याांच्या अांगाांचा 
टवचार करावयाचा. तो करण्यापूवीं एकवार मागें टफरून ‘शुद्ध’ वाक्याच्या टवस्ताराचें सांटक्षप्त स्वरूप टवद्यार्थ्यांच्या 
सोईसाठीं थोिक्याांत पुनः देतों: 

 
१. शुि वाक्य – ज्या वाक्याांत एकच ‘उदे्दश्य’ व एकच पूणु टक्रयापद असतें, तें शुद्ध वाक्य होय. 
 
२. उदे्दश्य – नाम, सवुनाम, धातुसाटधत नाम ककवा दुसरा कोणताही नामाथुक शद्ब ‘शुद्ध’ वाक्याांत उदे्दश्य 

होऊां  शकतो. 
 
३. णवधेय णक्रयापि – ‘शुद्ध’ वाक्यातील टक्रयापद पूण ु पाटहजे. त्यास ‘काळ,’ ‘अथु’, ‘पुरुर्ष’, 

इत्याटदकाांसाठीं लागणारे प्रत्यय, ककवा होणारें रूप झालें  असलें  पाटहजे. सकमुक टक्रयापदास कमु असतें. 
 
४. उदे्दश्याचा व कमाचा णवस्तार – ‘उदे्दश्य’ व ‘कमु’ ही नामें ककवा नामाथुक शब्द असल्यामुळें  त्या 

उभयताांचा टवशरे्षणाांनीं, ककवा टवशरे्षणाथुक शब्दाांनीं टवस्तार होतो. 
 
५. ‘शुद्ध’ वाक्याांतील नामाचा टवस्तार (१) टवशरे्षणाांनीं, (२) समानाटधकरण पदाांनीं, (३) अव्ययाांत नामाांनी 

व धातुसाटधताांनीं, आटण (४) टवभक्त्यांत नामाांनीं व धातुसाटधताांनीं होतो. (२), (३) व (४) याांतील शब्द जेव्हाां 
नामाांचा टवस्तार करतात तेव्हाां त्याांस टवशरे्षणें समजावयाचें. 

 
६. या चार साधनाांपैकीं हवीं तीं पाटहजे टततके वळे योजून ‘शुद्ध’ वाक्याांतील कोणत्याही नामाचा टवस्तार 

हवा टततका करताां येईल. वाक्याच्या सुगमतेटशवाय या टवस्तारास दुसरी मयादा नाहीं. 
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७. शुद्ध वाक्याच्या टवधेयाांत मुख्य शब्द ‘टक्रयापद’ होय. हें सकमुक असल्यास त्यास कमु असतें. कमु 

नामवाचक असल्यामुळें  त्याचा वर साांटगतलेल्या चार प्रकाराांनीं टवस्तार करताां येतो. टकत्येक सकमुक व अकमुक 
टक्रयापदें ‘अपूणु’ असतात; त्याांचा अथु पूण ु करण्यासाठीं काांहीं ‘पूरक’ शब्द घालाव े लागतात. ‘अपूण’ु अकमुक 
टक्रयापदाच्या कत्यांची जी टवभस्क्त ती त्याच्या पूरकाांची टवभस्क्त असते. ‘अपूण’ु सकमुक टक्रयापदाांच्या कमांची 
टवभस्क्त त्याांच्या पूरकाांस असते. ‘पूरक’ शब्द आटण ‘कमें’ हीं टवधेय टक्रयापदाांचीं ‘आद्य’ टवस्तारकें  होत. 

 
८. ‘पूरक’ व ‘कमें’ याांटशवाय टवधेय टक्रयापदाचा टवस्तार करणारे शब्द ‘टक्रयाटवशरे्षणें’ होत. मराठींत काांहीं 

शुद्ध टक्रयाटवशरे्षणें आहेत. त्याांटशवाय टक्रयाटवशरे्षणाांच्या जागीं जे शब्द येतात ते :— (१) नामें, ककवा टवशरे्षणें आटण 
नामें, टवशरे्षणें. (२) टवभक्तत्यांत नामें व धातुसाटधतें. (३) अव्ययाांत नामें व धातुसाटधतें. (४) आटण धातुसाटधताांत 
वाक्याांश. 

 
९. ज्या शब्दसमूहाांत पूण ु टक्रयापद नाहीं, पण ज्याच्या योगानें एक टववटक्षत काय ु होत असतें, त्याला 

‘वाक्याांश’ म्हिलें  आहे. ‘उदे्दश्या’चा टवस्तार करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या शब्दाांस उदे्दश्यगुिवाचकें , आटण टवधेय 
टक्रयापदाांचा, ‘पूरक’ आटण ‘कमें’, याांटशवाय, टवस्तार करणाऱ्या इतर शब्दाांस णवधेयणक्रयाणवशेषिवाचकें  म्हणावें. 

 
१० ‘शुद्ध’ वाक्याांतील उदे्दश्य, कोणत्याही वाक्याांतील उदे्दश्याप्रमाणें, पाटहजे त्या टवभक्तीचें असण्यास जरी 

हरकत नाहीं, तरी तें बहुधा प्रथमाांत ककवा तृतीयाांत आटण क्वटचत्स्थळी चतुर्थ्यतु असतें. 
 

णमश्र वाक्याचा णवस्तार 
 
णमश्र वाक्याांत एक मुख्य उदे्दश्य व एक मुख्य टवधेय असून दोन अथवा अटधक पूणु टक्रयापदें असतात. 
 
‘पूर्थ्वी वािोळी आहे हें सहज टसद्ध करून देताां येतें’, ‘तुम्ही साांगाल टतकिे मी जाईन’, ‘मनुष्ट्य जसें करतो 

तसें भोगतो’ याांपैकीं पटहल्या वाक्याांत ‘पृर्थ्वी वािोळी आहे’ येवढें सारें वाक्य ‘मुख्य उदे्दश्य’ आहे; कारण या वाक्याांत 
जो टसद्धाांत ककवा टवधान केलें  आहे तें कशा प्रकारचें आहे हें समग्र वाक्याचा साांगण्याचा उदे्दश आहे ‘पृर्थ्वी वािोळी 
आहे.’ ही ‘सहज टसद्ध करण्याजोगी’ गोष्ट आहे, असें साांगावयाचें आहे. तेव्हा अथातच ‘पृर्थ्वी वािोळी आहे’ हें ‘मुख्य 
उदे्दश्य’ होतें, व ‘सहज टसद्ध करून देताां येतें’ हें मुख्य टवधेय होतें. याप्रमाणेंच दुसऱ्या वाक्याांत ‘मी’ हा शब्द ‘मुख्य 
उदे्दश्य’ व ‘जाईन’ हा ‘मुख्य टवधेय’ आहे व टतसऱ्या वाक्याांत ‘मनुष्ट्य’ हा शब्द ‘मुख्य उदे्दश्य’ असून ‘भोगतो’ हें ‘मुख्य 
टवधेय’ आहे. पुनः ‘ज्या टजव्हेनें त्वाां असले अमांगळ शब्द उच्चाटरले ती तुझी टजव्हा एकदम झिो’, या वाक्याांत ‘ती 
तुझी टजव्हा’ हें ‘मुख्य उदे्दश्य’ आहे, व ‘एकदम झिो’ हें ‘मुख्य टवधेय’ आहे. शुद्ध वाक्याांत उदे्दश्यस्थानी असणारा 
नामाथुक शब्द ज्या प्रकारचें काम करतो, त्या प्रकारचें काम पटहल्या वाक्याांत ‘पृर्थ्वी वािोळी आहे’ या वाक्यानें होत 
आहे, हें उघि आहे; तेव्हाां या वाक्यास नामाथयक वाक्य ककवा नामवाक्य म्हणण्यास हरकत नाहीं. दुसऱ्या 
वाक्यातील ‘तुम्ही साांगाल टतकिे’ या पोिवाक्यानें ‘मी जाईन’ या वाक्याांतील ‘जाईन’ या टक्रयापदाच्या स्थलाचा 
टनदेश होत आहे, तेव्हाां त्यास णक्रयाणवशेषिाथयक ककवा णक्रयाणवशेषिवाक्य म्हिलें  पाटहजे. चवर्थ्या वाक्याांतील ‘ज्या 
टजव्हेनें त्वाां असलें  अांमगळ शब्द उच्चाटरले’ या पोिवाक्यानें पुढल्या वाक्याांतील ‘टजव्हा’ शब्दाचें वणुन होत 
असल्यामुळें  त्याच्या ठायीं गुणदशकुत्व येऊन तें त्या शब्दाचें टवशरे्षण होत आहे, तेव्हाां त्यास णवशेषिाथयक ककवा 
णवशेषिवाक्य म्हणणें अवश्य आहे. या स्वल्प टववचेनावरून ‘शुद्ध’ व ‘टमश्र’ वाक्याांतील भेद वाचकाांच्या तेव्हाांच 
लक्षाांत येण्यासारिा आहे. शुद्ध वाक्याांतील नामें, टवशरे्षणें, व टक्रयाटवशरे्षणें एकशब्दात्मक असतात ककवा 
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अनेकशब्दात्मक असतात. पण जेव्हाां तीं अनेकशब्दात्मक असतात, तेव्हाां त्यात पूण ुटक्रयापद असताां कामाां नये असा 
टनबधं आहे, कारण दुसरें पूणु टक्रयापद आल्याबरोबर वाक्याांत वाक्य तयार होऊन दोन उदे्दश्यें व दोन टवधेयें उत्पन्न 
होतात, व शुद्ध वाक्याच्या व्याख्येचा अटतक्रम होतो. यावरून काय झालें  कीं, जर एिाद्या शुद्ध वाक्याांत नामाच्या, 
टवशरे्षणाच्या ककवा टक्रयाटवशरे्षणाच्या जागीं एका शब्दाची, अथवा टक्रयापदाव्यटतटरक्त शब्दसमूहाची (म्हणजे 
वाक्याांशाची) योजना करण्याची सोय नसली, व टक्रयापदयुक्त शब्दसमूह घालण्याची आवश्यता असली, तर त्या 
वाक्याचें शुद्धत्व नाहींसें होऊन तें तत्काळ ‘टमश्र’ वाक्य बनतें. टकत्येक नामात्मक, टवशरे्षणात्मक, व 
टक्रयाटवशरे्षणात्मक अथु, भारे्षच्या अिचणीमुळें, एका शब्दानें ककवा वाक्याांशानें व्यक्त कटरताां येत नाहींत. ते व्यक्त 
करण्यासाठीं पूण ुवाक्यें योजावीं लागतात. पण अशा अिचणीमुळें ज्या ‘मुख्य’ वाक्याांत अशी वाक्यें येतात, त्यानी 
त्या ‘मुख्य’ वाक्याच्या सांबांधानें फक्त नामाचें, टवशरे्षणाचें ककवा टक्रयाटवशरे्षणाचेंच काम होत असतें. अशा रीतीनें 
एका ‘मुख्य’ वाक्याांत लपेिून गेलेलीं, ककवा त्याचे अांशभतू झालेलीं, जी ‘नामाथुक’, ‘टवशरे्षणाथुक’, व 
‘टक्रयाटवशरे्षणाथुक’ वाक्यें त्याांस गौि वाक्यें म्हणतात, व लपेिणाऱ्या ककवा आधारभतू वाक्याांस प्रधान वाक्यें 
म्हणतात; अथवा टमश्र वाक्याच्या ज्या भागाांत ‘मुख्य टवधेय’ व ‘मुख्य उदे्दश्य’ असतात त्यास ‘प्रधान’ वाक्यें म्हणून, 
दुसऱ्यास ‘गौण’ म्हिलें  तरी चालेल. 

 
‘टमश्र’ वाक्यात समानाटधकरण गौण वाक्यें असली तर णमश्रसंयुक्त वाक्य होतें. ‘श्रीपतरावास तीन मुली 

आहेत, व त्याांपैकीं दोघींचीं लग्नें झालीं आहेत, असें त्यानें मला साांटगतलें .’ या टमश्र वाक्याांत ‘असें त्यानें मला 
साांटगतलें ’ हें ‘प्रधान’ वाक्य आहे, व पटहलीं दोन गौण वाक्यें आहेत. प्रधान वाक्याांतील ‘साांटगतलें ’ या टक्रयापदाचीं 
पटहलीं दोन्ही वाक्यें कमें आहेत. जेव्हाां कोणत्याही दोन अथवा अटधक वाक्याांचा कोणत्याही शब्दाशीं ककवा वाक्याशीं 
एका प्रकारचाच सांबांध असतो, तेव्हाां त्यास समानाणधकरि वाक्य म्हणतात. ‘समानाटधकरण’ म्हणजे सारिें स्थान. 
‘श्रीपतरावास......साांटगतलें ’ या टमश्र वाक्याचा पूणु अथु असा आहे कीं ‘श्रीपतरावास तीन मुली आहेत, असें त्यानें 
मला साांटगतलें ,’ व ‘त्याांपैकीं दोघींचीं लग्नें झालीं आहेत, असें त्यानें मला साांटगतलें .’ ही दोन पृथक् ‘टमश्र’ वाक्यें 
टमळून ‘टमश्रसांयुक्त’ वाक्य होतें, व या ‘टमश्रसांयुक्त’ वाक्याांतील गौण वाक्याांचा प्रधान वाक्याांशी एकाच प्रकारचा, 
म्हणजे येथें कमाचा सांबांध असल्यामुळें त्याांस ‘समानाटधकरण’ वाक्यें म्हिलें  पाटहजे. टमश्र वाक्याांतील गौण वाक्यें 
नेहमीं ‘समानाणधकरिच’ असतात, असा टनयम नाहीं. तीं व्यणधकरि ककवा असमानाटधकरणही असूां शकतात. 
‘प्रेंिरगास्ि यानें थीबास कैद केलें  ही बातमी लॉिु िफटरन यास समजली तेव्हाां त्याला आपण आपल्या अांगावर 
घेतलेल्या जबाबदारींतून पार पिलों असें वािलें  असेल, याांत सांशय नाहीं.’ या टमश्र वाक्याांतील गौण वाक्यें 
एकमेकाांवर अवलां बनू आहेत, म्हणजे व्यटधकरण आहेत, समानाटधकरण नाहींत. याच टमश्र वाक्याच्या आरांभीं जर 
असें असतें कीं ‘प्रेंिरगास्ि थीबाच्या राजधानीस सैन्यासह सुरटक्षत पोंचला, व त्यानें त्यास कैद केलें  ही बातमी 
इत्याटद...’, तर पटहलीं दोन छोिीं वाक्यें टतसऱ्या वाक्याच्या सांबांधानें समानाटधकरण झालीं असतीं. यावरून सुज्ञ 
वाचकाांस हें टदसून येईल कीं टमश्र वाक्याांत पाटहजे टततकीं व्यटधकरण गौण वाक्यें असूां शकतील; तसेंच त्याांत 
पाटहजे त्या टठकाणीं समानाटधकरण गौण वाक्येंही घालताां येतील. 

 
गौण वाक्यें तीन प्रकारचीं आहेत १. नामाथयक, २. णवशेषिाथयक, व ३. णक्रयाणवशेषिाथयक. याांहून चवथा 

प्रकार होत नाही. शुद्ध वाक्याांचे ‘प्राथटमक’ अवयव नामें आटण टक्रयापदें; व ‘सहकारी’ अवयव टवशरे्षणें आटण 
टक्रयाटवशरे्षणें. याांपकैीं टक्रयापदाबद्दल वाक्य योजण्याची अवश्यकता येत नाहीं; कारण कोणत्याही टक्रयापदानें 
व्यक्त होणारी टक्रया वाक्यानें व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करण्याांत फायदा नाहीं. टशवाय, वाक्याशीं टकतीही 
हातचलािी केली तरी त्याला टक्रयापदत्व प्राप्त होत नाहीं; म्हणजे त्यापासून टक्रयापदाचा अथु टनघूां लागत नाहीं. 
नाम, टवशरे्षण, व टक्रयाटवशरे्षण याांची तशी गोष्ट नाहीं. याांचे जागीं एकिे शब्द, पूण ु टक्रयापदाांटशवाय शब्दसमूह 
(वाक्याांश), व पूणु टक्रयापदाांसह शब्दसमूह (वाक्यें) योजताां येतात. जोपयंत वाक्याांत एक टक्रयापद असून नामें, 
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टवशरे्षणें आटण टक्रयाटवशरे्षणें—याांच्या जागीं एकिे शब्द ककवा वाक्याांश असतात, तोंपयंत त्याांचें शुद्धत्व कायम 
राहतें. पण जेव्हाां या टतहींपैकीं एकाचे, दोहोंचे, ककवा सवांचे जागीं वाक्यें घातलीं जातात, तेव्हाां त्याांचे शुद्धत्व 
लयास जाऊन त्याांचें ‘टमश्र’ वाक्य होतें. 

 
नामाथयक अथवा नामवाक्यें 

 
शुद्ध वाक्याांत ज्या ज्या स्थलीं नाम ककवा नामाथुक शब्द येतो त्या त्या स्थलीं ‘टमश्र’ वाक्याांत नामवाक्य येतें. 

शुद्ध वाक्याांत नामें १. उदे्दश्यस्थानी, २. सकमुक टक्रयापदाच्या कमुस्थानी, ३. टवशरे्षणाथुक 
समानाटधकरणपदस्थानी, आटण ४. अपूण ु टक्रयापदाांच्या पूरकस्थानीं येतात, म्हणून पूवीं साांटगतलें  आहे. ‘टमश्र’ 
वाक्याांतही या चारही टठकाणीं ‘नामवाक्यें’ घालताां येतात; अथवा टमश्र वाक्याांत या चार टठकाणीं येणारीं जीं वाक्यें 
तीं ‘नामवाक्यें’ होत. ‘तो आधींच टनघनू गेला हें फार वाईि झालें ’, ‘मी काय करीन तें मी आताां साांगत नाहीं’, ‘त्यानें 
तें केलें  ही गोष्ट उघि होती’, ‘त्या विेाचा पटरणाम असा झाला कीं त्यानें शवेिी टवटहरींत जीव टदला.’ या चार टमश्र 
वाक्याांपकैीं पटहल्याांतलें  गौण वाक्य ‘उदे्दश्य’ आहे, दुसऱ्याांतलें  ‘कमु’ आहे, टतसऱ्यातलें  ‘गोष्ट’ या शब्दाशीं 
समानाटधकरण आहे, व चवर्थ्याांतलें  ‘झाला’ या टक्रयापदाचें पूरक आहे. 

 
गौण वाक्य प्रधान वाक्यापूवीं आलें  असताां त्याबद्दल प्रधान वाक्याच्या आरांभीं ‘असें’, ‘हें’ वगैरे सावुनाटमक 

शब्द घालण्याची चाल आहे. हे शब्द घातल्यानें मागल्या वाक्याचा एका शब्दाांत अांतभाव केल्यासारिें होऊन, सव ु
वाक्यात एक प्रकारचा आिपसरपणा येतो. गौण वाक्य प्रधान वाक्याच्या मागून आलें  असताां, त्याच्या दरम्यान ‘कीं’ 
हे उभयान्वयी अव्यय बहुधा येतें, आटण गौण वाक्याबद्दल प्रधान वाक्याांत प्रायः ‘असें’ ककवा ‘हें’ याांपैकीं एिादें दशकु 
सवुनाम येतें. गौणप्रधान वाक्याांचा सांबांध होताांना कोणता तरी सावुनाटमक शब्द ककवा उभयान्वयी अव्यय आलें च 
पाटहजे असा टनयम नाहीं. पद्याांत पुष्ट्कळ टठकाणीं कोणतेंही सवुनाम ककवा अव्यय मुळींच घालीत नाहींत; पण 
अलीकिील गद्याांत बहुधा घालतात. इांग्रजींत ‘इट्’ (It) आटण ‘दॅट्’ (That) या शब्दाांनी मराठीतील ‘हें’, ‘असें’ 
आटण ‘कीं’ याांचें काम होतें. 

 
ताताटदक म्हणटत मनीं सुमटत िळाला अचक्षलुा रत्न! 
शूद्रास श्रुटत देतो राम, न चालेटच यापुढें यत्न.।। 

 
या आयेंत ‘ताताटदक म्हणटत मनीं’ हें प्रधान वाक्य आहे, व ‘सुमटत िळाला’ इत्याटद गौण वाक्य आहे. 

तथाटप त्या उभयताांचा सांबांध जोिणारा ‘कीं’ शब्द वृत्ताच्या सोईसाठीं घातलेला नाहीं. तसेंच पुढील समानाटधकरण 
गौण वाक्याांतील ‘आटण’ हें समुच्चयाथुक उभयान्वयी अव्ययसुद्धाां गाळलें  आहे. ‘हें असें कसें झालें  कोण जाणे.’ या 
टमश्र वाक्याांत ‘कोण जाणे’ हें प्रधान वाक्य आहे, न ‘हें असें कसें झालें ’ हें गौण वाक्य आहे; पण त्यास जोिणारें 
दशकुसवुनाम ककवा उभयान्वयी अव्यय नाहीं. ‘तो तसाच आहे हें मला ठाऊक आहे’ या टमश्र वाक्यात ‘तो तसाच 
आहे’ हें ‘आहे’ या अपूण ुटवधेय टक्रयापदाचें उदे्दश्य आहे, व ‘ठाऊक’ हें त्याचें पूरक आहे, हें उघिच आहे. पण थोिा 
बारकाईचा टवचार केला असताां असें टदसून येईल कीं ‘तो तसाच आहे’ हें ‘ठाऊक’ या टवशरे्षणाचें कमु आहे. ‘तो 
तेवढें करील अशा आशनेें मी तें पत्कटरलें ’ या टमश्र वाक्याांत ‘अशा आशनेें’ या वाक्याांशाचा अथु ‘असें वािून’ असा 
आहे, व ‘तो तेवढें करील’ हें त्या आशाथुक ‘वािून’चें कमु आहे. यावरून काय टदसतें कीं काांहीं नामाांना व 
टवशरे्षणाांना टक्रयापदाप्रमाणें कमाकाांक्षा असते. पृथक्करण करताांना अशा नामाांना व टवशरे्षणाांना नामें व टवशरे्षणेंच 
माटनलें  पाटहजे. पण कधीं कधीं त्याांत टक्रयापदाांचें सामर्थ्यु असतें, हें ध्यानाांत ठेवण्यासारिें आहे. गौण वाक्यानांतर 
जें दशकुसवुनाम येतें, त्याशीं तें वाक्य समानाटधकरण असतें. ‘तो केव्हाां गेला हें मला ठाऊक नाही’, या टमश्र 
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वाक्याांत ‘तो केव्हाां गेला’ हें वाक्य ‘हें’ या पुढील दशकुसवुनामाशीं समानाटधकरण समजावयाचें, आटण पृथक्करण 
करताांना ‘हें मला ठाऊक नाहीं’ या प्रधान वाक्याचें ‘हें’ हें उदे्दश मानून ‘तो केव्हाां गेला’ हें वाक्य त्यापुढें त्याचें 
समानाटधकरण म्हणून टलहावयाचें, व मागून त्याचें स्वतांत् पृथक्करण करावयाचें. 

 
 टमश्रवाक्याांतील नामाथुक गौण वाक्याच्या जागीं नामाथुक वाक्याांश घालून टमश्राचें शुद्ध वाक्य करताां येतें. 

‘तो इतका हुशार आहे, हें मला ठाऊक नाही’, हें टमश्रवाक्य आहे. हेंच शुद्ध करावयाचें असल्यास ‘तो इतका हुशार 
आहे’ याबद्दल ‘त्याची येवढी हुशारी’ असा वाक्याश घालून ‘हें’ मुळींच काढून िाकावें, म्हणजे ‘त्याची येवढी हुशारी 
मला ठाऊक नाहीं’ असें नवीन वाक्य होतें, व हें शुद्ध आहे. याप्रमाणेंच इतर टमश्रवाक्याांतील नामवाक्याांच्या जागीं 
नामें ककवा नामवाक्याांश घालून त्या टमश्रवाक्याांचीं शुद्ध वाक्यें करताां येतील. वाक्याच्या ऐवजीं वाक्याांश घालणें 
ककवा न घालणें हे भार्षारहस्यज्ञतेवर अांवलां बनू आहे. 

 
णवशषेिाथय लकवा णवशेषिवाक्यें 

 
ज्याप्रमाणें टवशरे्षणाांनीं नामाची व्यास्प्त मयाटदत होऊन त्याांच्या अथाचा टवस्तार होतो, त्याप्रमाणेंच 

टवशरे्षणाांचे मुख्य प्रटतटनटध जीं टवशरे्षणवाक्यें त्याांनीही होतें. ‘अांतरीं टनमुळ। वाचेचा रसाळ। त्याच्या गळाां माळ। असो 
नसो।’ या अभांगाांत अमुक प्रकारच्या पुरुर्षाच्या गळ्याांत माळ असो ककवा नसो, असा मुख्य भावाथु आहे, म्हणून 
‘त्याच्या गळाां माळ असो नसो’ हें प्रधान वाक्य झालें . या प्रधान वाक्याांत ‘असो’ व ‘नसो’ या दोन समानाटधकरण 
टक्रयापदाांमधील ‘ककवा’ हें उभयान्वयी अव्यय गाळलें  आहे, हें वाचकाांनीं ध्यानात ठेवावें. टदसण्याांत जरी प्रधान 
वाक्य एक टदसत आहे तरी तें दोहोंचें एक केलेलें  आहे, व त्याचें पृथक्करण करताांना त्याचीं दोन करावीं लागतील. 
या प्रधान वाक्याांतील ‘त्याच्या’ या पष्ट्ठ्यांत सवुनामानें दर्वशत टववटक्षत प्रकारच्या पुरुर्षाचें वणुन, ‘(जो) अांतरीं टनमुळ 
(आहे) व (जो) वाचेचा रसाळ (आहे)’, या मागल्या टवशरे्षणाथुक समानाटधकरण दोन गौण वाक्याांत आहे. यावरून 
काय झालें  कीं नामाांस टवशरे्षणें लाटवलीं असताां त्याांवर जो पटरणाम होतो, तोच ‘टवशरे्षणवाक्याांनीं’ होतो. टशवाय, 
टवशरे्षणाप्रमाणें टवशरे्षणवाक्यही नामालाच मयाटदत करून त्याचा अथु वाढटवण्याच्या कामाचें आहे. टवशरे्षणाप्रमाणें 
टवशरे्षणवाक्यही फक्त नामाचें अनुर्षांगी आहे. 

 
वाक्याांत ज्या ज्या टठकाणीं नामें येतात, त्या त्या टठकाणीं टवशरे्षणें घालताां येतील, व ज्या ज्या टठकाणीं 

टवशरे्षणे घालताां येतील, त्या त्या टठकाणी टवशरे्षणवाक्यें घालताां येतील. वाक्याांत नामाचीं मुख्य टठकाणें तीन : (१) 
उदे्दश्य, (२) कमु, व (३) टक्रयाटवशरे्षणाथुक टवभक्त्यांत शब्द व वाक्याांश (४) ‘नाम’ कधीं कधीं अपूण ु टक्रयापदाचें 
‘पूरक’ ही असतें. तेव्हाां या सव ु टठकाणीं असलेल्या नामाांच्या पाठीमागें टवशरे्षणवाक्यें जोिून देताां येतील. ज्यावर 
तुझें पे्रम आहे तो आजारी आहे’, ‘समुद्राांतून ज्याांवर छापा घालताां येणार नाहीं असे पुष्ट्कळ टकल्ल ेटशवाजीनें बाांधले’, 
‘ज्या दसऱ्याला आताां मराठे लोक फक्त शमीपूजनासाठीं सीमोल्लांघन करतात, त्या दसऱ्याला पेशवाईांत मराठे 
सरदार शत्ूवर मोहीम करण्यास सुमुहूतानें नगराबाहेर पित’, ‘ज्यानें बापाच्या उज्वल कीतीला सव ु प्रकारें 
काळोिी आटणली असा कुलकलां क सांभाजी टनघाला.’ या चार टमश्र वाक्याांतील पटहल्याांतलें  टवशरे्षणाथुक गौण 
वाक्य प्रधान वाक्याांतील उदे्दश्याांचें टवशरे्षण आहे, दुसऱ्याांतलें  कमाचें आहे, टतसऱ्याांतलें  टक्रयाटवशरे्षणाांतगतु नामाचें 
आहे, व चौर्थ्याांतलें  पूरकाचें आहे. 

 
‘जो’ हें टवशरे्षणवाक्याांचें सांबांधी सवुनाम होय. हें प्रत्येक वाक्याांत उक्त असतेंच असा टनयम नाहीं. इांग्रजींत 

या ‘जो’ बद्दल ‘हू’ (who), ‘व्हुइच’ (which), ‘व्हॉट्’ (what) व ‘दॅट्’ (that) ही सांबांधी सवुनामें येतात. टकत्येक 
टठकाणीं प्रश्नाथुक व इतर टक्रयाटवशरे्षणाांचाही, टवशरे्षणाप्रमाणें उपयोग करतात. ‘जो’ हें सांबांधी सवुनाम गौण 
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वाक्याांत येतें, व त्याच्या ‘अनुरूप’ ‘तो’ हें दशकुसवुनाम प्रधान वाक्याांत येते. कधीं कधीं प्रधान वाक्याांतील ‘तो’ ही 
गाळतात. पण ‘तो’ पेक्षाां ‘जो’ फार गाळतात. ‘जो’च्या पाठीमागून ‘तो’ बद्दल ‘असा’ वगैरे तदथुक दुसरीं दशकु 
सवुनामेंही येतात. टकत्येक टठकाणीं नामाथुक गौण वाक्यें व टवशरे्षणाथुक गौण वाक्यें याांतील भेद नीि लक्ष देऊन 
काढावा लागतो. ‘तूां कोठें गेला होतात तें मला साांग’ हें टमश्र वाक्य थोिें सांटदग्ध आहे. प्रधान वाक्याांतील ‘तें’ हें गौण 
वाक्याांतील फक्त ‘कोठें’ चें दशकु होईल, ककवा सव ुगौण वाक्याचें दशकु होईल. तें फक्त ‘कोठें’ चें दशकु असेल 
तर ‘तें’ नामाप्रमाणें योजलेलें  टवशरे्षण माटनलें  पाटहजे, ककवा त्यानांतर ‘टठकाण’ या नामाचा अध्याहार केला पाटहजे. 
‘तें’ मागल्या समग्र गौण वाक्याचें दशकु असेल तर ‘तें’नांतर स्थान या शब्दाचा अध्याहार करण्याची गरज नाहीं. 
‘तें’नें तें टठकाण असें समजण्यास मागल्या ‘कोठें’नें ‘कोठचें टठकाण’ असें समजलें  पाटहजे. ‘नांतर कसा काय प्रकार 
झाला तो मला माटहत नाहीं’ या टमश्र वाक्याांतील ‘कसा काय प्रकार झाला’ इत्याटद गौण वाक्याांतही सांबांधी सवुनाम 
नाहीं. तेव्हाां हें लक्षाांत ठेवलें  पाटहजे कीं टवशरे्षणवाक्याांत सांबांधी सवुनाम सवुदा उक्त ककवा अध्याहृत असलें च 
पाटहजे असें नाहीं. तीं दुसऱ्या सवुनामाांच्या साहाय्यानेंही होतात. टवशरे्षणवाक्य म्हणजे टवशरे्षणच होय. तेव्हाां ज्या 
टठकाणीं नाम असेल त्या टठकाणींच टवशरे्षण असण्याचा सांभव आहे, टवशरे्षणानें मयाटदलेलें  नाम उक्त नसल्यास 
त्याचा अध्याहार केला पाटहजे. पण कोणत्या तरी रीतीनें टवशरे्षणानें मयाटदत असें कोठें तरी नाम आहे, असें स्पष्ट 
दािटवलें  पाटहजे. मराठींत व सांस्कृताांत नामाांस व टवशरे्षणाांस कलगवचनटवभक्त्याटद प्रत्यय लागत असल्यामुळें  व 
नामाच्या जागीं टवशरे्षणाांचा उपयोग वारांवार करण्यात येत असल्यामुळें, नामवाक्य व टवशरे्षणवाक्य याांतील 
भेदाटवर्षयीं वरील इशारत ध्यानाांत ठेवणें फायदेशीर होणार आहे. 

 
ज्याप्रमाणें नामवाक्याांच्या जागीं नामें ककवा नामाथु वाक्याांश घालून टमश्र वाक्याांचीं शुद्ध वाक्यें करताां येतात, 

त्याप्रमाणें टवशरे्षणवाक्याांच्या जागीं टवशरे्षणें ककवा टवशरे्षणाथुक वाक्याांश घालून टमश्र वाक्याांचीं शुद्ध वाक्यें करताां 
येतात. ‘तूां आजपयंत जीं कृत्यें केलीं आहेस त्याांची हकीकत थोिक्याांत मला साांग’ या वाक्याऐवजीं ‘तूां आजपयंत 
केलेल्या कृत्याांची हकीकत थोिक्याांत मला साांग’ हें वाक्य योजलें  तर टमश्र वाक्याच्या ऐवजीं शुद्ध वाक्य योटजलें  
असें होईल. 

 
शुद्ध वाक्यातील उदे्दश्यटवशरे्षणें आटण टवधेयटवशरे्षणें याांत जसा थोिासा भेद आहे, त्याप्रमाणें टकत्येक सांबांधी 

सवुनामाांनीं झालेल्या टवशरे्षणाांतही आहे. ज्याप्रमाणें टवशरे्षणवाचक शब्द नामाांचे मयादक शब्द िरे, तरी वाक्याांत 
ज्या शब्दाांच्या सांबांधानें ते घातले असतील ते त्याांच्या योगानें मयाटदत झाले पाटहजेतच असा टनयम नाहीं, त्याप्रमाणें 
प्रत्येक टवशरे्षणवाक्य नाममयादक असेलच, असें मानताां येणार नाही. त्याच्या बाह्य स्वरूपावरून व भारे्षच्या टनत्य 
रूढीवरून तें मयादक आहे असें वािेल; पण बाटरक टवचार करताां तें तसें नाहीं असें मानण्यासही कारण आहे, असें 
टदसून येईल. उदाहरणाथु मोरोपांताांची पुढील आया घ्या:— 

  
‘टतसरे टदवशीं चक्रव्यूह सुदुभदे्य युस्क्तनें रटचला । 
जो धीर-वीर-हार-प्रवर-प्रकरें करोटनया िटचला ।।’ 

 
या आयेचा उत्तान अथु असा आहे कीं (कौरवयोद्वध्याांनीं युद्धाचे) टतसरे टदवशीं (एक मोठा) सुदुभदे्य 

चक्रव्यूह (मोठ्या) युस्क्तनें रटचला, ‘आटण तो’ धैयुवान् वीररूपी उत्तम उत्तम अनेक टहऱ्याांनीं िचला. ज्याप्रमाणें 
सोन्याची आांगठी करून तींत तयार केलेल्या कोंदणाांत मौल्यवान् ििे बसवावयाचे, त्याप्रमाणें अगोदर 
चक्रव्यूहाकार सैन्यरचना करून, मग ऐन माऱ्याच्या जागीं युद्ध टनष्ट्णात वीर नेमावयाचे अशी कल्पना आहे. तेव्हाां 
वरील आयेतील ‘जो’ हें सांबांधी सवुनाम ‘आटण तो’ या दोन शब्दाांबरोबर असून ‘जो धीर वीर’...इत्याटद वाक्य केवळ 
टवशरे्षणाथुक मानण्यास थोिी अिचण वािते. वास्तटवक पहाताां या आयेंतील ‘जो’ सांबांधी सवुनाम नाहीं, तर 
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उभयान्वयी अव्यय आटण दशकु सवुनाम आहे. इांग्रजींत अशा अथाच्या सांबांधी सवुनामाला ‘को-ऑर्विनेकिग् 
टरलेटिव्ह’ (Co-ordinating Relative) म्हणजे ‘समानाटधकरण वाक्यान्वयी सांबांधी सवुनाम’ म्हणतात, वरील 
आयेंतील ‘जो’स अशा प्रकारचें सवुनाम मानल्यास तींतील वाक्य टमश्र न करताां सांयुक्त करावें लागेल. सांबांधी 
सवुनामाांनीं कोणत्या टठकाणीं टवशरे्षणाथुक वाक्यान्वय होत आहे, व कोणत्या टठकाणीं समानाटधकरण वाक्यान्वय 
होत आहे, हें जेथल्या तेथें अथुटनणयु करून ठरटवलें  पाटहजे. अशा प्रकारचा अथुटनणुय करताांना मतभेद होण्याचा 
सांभव आहे. 

 
समानाटधकरण वाक्यान्वयी सांबांधी सवुनामाांची उदाहरणें मराठी गद्याांत तर आढळतच नाहींत. पद्याांत मात् 

कोठें कोठें आढळतात; व पद्याांत जीं आढळतात त्याांची थोिी ओढाताण केली तर तीं टवशरे्षणाथुक वाक्यान्वयी 
आहेत, असें भासटवताां येतें. ‘ज्यानें आमचें उतम आदराटतर्थ्य करून आमची योग्य सांभावना केली त्या भोजराजाकिें 
आम्ही गेलों’, या वाक्याचा उत्तान अथु असा आहे कीं आम्ही भोजराजाकिे गेलों, व त्यानें आमचें उत्तम आटतर्थ्य 
करून योग्य सांभावना केली. ‘ज्यानें’ याचा अथु ‘व त्यानें’ आहे. परांतु आम्हाां महाराष्ट्रीयाांस भार्षाटवर्षयक 
अथुजालाशीं झगिण्याची सांवय अद्याटप फारशी लागली नसल्यामुळें, अशा प्रकारच्या वाक्याांस शुद्ध टवशरे्षणवाक्यें 
मानण्याची सहज प्रवृटत्त होते. टशवाय असल्या वाक्याांचा अथु करताांना, ‘त्या’चा ‘अशा’ या शब्दानें अथु केला तर 
त्यास ‘टवशरे्षणवाक्य’ मानण्यास बलवत्तर कारण झाल्यासारिें वाितें. 

 
णक्रयाणवशेषिाथयक लकवा णक्रयाणवशेषिवाक्यें 

 
टक्रयापदाांनीं दशटुवलेल्या टक्रयेंत टक्रयाटवशरे्षणाांनीं ज्या प्रकारचे फेरफार होतात, त्याच प्रकारचे फेरफार 

‘टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांनीं’ होतात. ज्याप्रमाणें टवशरे्षणें व टवशरे्षणवाक्यें नामटवकारी आहेत, त्याप्रमाणें टक्रयाटवशरे्षणें व 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें टक्रयाटवकारी आहेत. टक्रयाटवशरे्षणाांनीं टक्रयापदाांच्या ककवा धातुसाटधताांच्या रूपाांत बदल होत 
नाहीं, त्याांच्या अथांत बदल होतो. म्हणजे टक्रयापदाचा स्वतांत् अथु, तें टक्रयाटवशरे्षणास्न्वत घेतलें  असताां त्यापासून 
जो अथु टनघतो, त्याहून टभन्न असताां, नामाांच्या व टक्रयापदाांच्या व्याप्तींत व अथांत बदल करणाऱ्या शब्दाांस ‘टवकारी’ 
ही सामान्य पाटरभाटर्षक सांज्ञा टदली असताां चालणार आहे. 

 
टक्रयाटवशरे्षणें मुख्यत्वेंकरून टक्रयापदटवकारी आहेत िरीं; पण पटरमाणाटददशकु टकत्येक टक्रयाटवशरे्षणें 

टवशरे्षणटवकारी व अन्यटक्रयाटवशरे्षणटवकारी असतात. ‘तो फार चाांगला मुलगा आहे’, ‘तो फार जलद वाचतो’ या 
दोन वाक्याांपैकीं पटहल्याांत ‘फार’ हे पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षण ‘चाांगला’ या टवशरे्षणाचें टवकारी आहे, व दुसऱ्याांत 
‘जलद’ या टक्रयाटवशरे्षणाचें टवकारी आहे. ज्याप्रमाणें पटरमाणाटद दशकु टक्रयाटवशरे्षणें व टक्रयाटवशरे्षणाथुक 
वाक्याांश, त्याप्रमाणेंच टक्रयाटवशरे्षणवाक्येंही बहुधा टक्रयापदटवकारी, पण क्वटचत् टवशरे्षणटवकारी व 
अन्यटक्रयाटवशरे्षणटवकारी असतात. ‘साांिलेलें  तेल भरून घेताां येईल इतकी गुळगुळीत जमीन त्याांनीं केली’, 
‘ऐकणाराांच्या सव ु वृटत्त तिस्थ होतील इतकें  चाांगलें  तो गातो’ या दोन टमश्र वाक्याांपैकीं पटहल्याांतलें  
टक्रयाटवशरे्षणाथुक गौणवाक्य ‘गुळगुळीत’ या टवशरे्षणाचें, व दुसऱ्याांतलें  ‘चाांगलें ’ या टक्रयाटवशरे्षणाचें टवकारी आहे. 
पाटहजे असल्यास हीं टक्रयाटवशरे्षणाथुक गौण वाक्यें ‘इतकें ’ या पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षणाचीं टवकारी करून, तें 
‘गुळगुळीत’ व ‘चाांगलें ’ या टवशरे्षणाचें टवकारी केलें  तरी हरकत नाहीं. टक्रयापदाांनीं अथवा धातुसाटधताांनीं जेथें जेथें 
टक्रयेच्या अथाचा बोध होतो, तेथें तेथें टक्रयाटवशरे्षणाांचा न टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशाांचा उपयोग करताां येतो; व 
ज्या टठकाणीं या दोहोंचा उपयोग करताां येतो त्या टठकाणीं टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांचाही उपयोग करताां येतो; म्हणजे 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें सव ु प्रकारच्या टक्रयाथांची टवकारी होऊां  शकतात; आटण, याच कारणासाठीं टजतके 
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टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशाांचे टततकेच टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांचेही प्रकार करता येतात. ते प्रकार उदाहरणाांसह 
थोिक्याांत िालीं देतो:— 

 
१. स्थानदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 

जेथें तो पिला तेथेंच तो राटहला. 
मी टजकिे जाईन टतकिे तुम्हाला येताां येत नाहीं. 
 

२. कालदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 
जेव्हाां मी जागा झालो तेव्हाां सहा वाजले होते. 
सद्दी आहे तोपयंत हात चालवनू घ्या. 
 

३. पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 
आम्हाला वािलें  होतें त्यापेक्षाां ते बरे आहेत. 
आजपयंत टजतका कोणी थकला. असेल टततका मी थकलों आहें. 
 

४. टनिय—अटनिय—सांकेताटददशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 
जर तुम्ही प्रामाटणक असाल तर तुम्हाला मान टमळेल. 
माझी चुकी नसेल तर मला उगीच काां त्ास देताां? 
त्यानें पुष्ट्कळ ििपि केली पण (तरी) त्याला तें साधेना. 
तुम्हीं त्याला टकतीही साहाय्य केलें  (त) तरी त्याच्यानें तें करवणार नाही. 
 

५. कारण—काय—ुहेत्वाटददशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 
मी असें केलें  याबद्दल मला टधक्कार असो. 
ज्याांअथी तुम्ही असें म्हणताां त्याअथी आम्ही त्यावर टवश्वास ठेटवतों.  
तो इतका थकून गेला कीं त्याला घेरी आली. 
त्याांनीं इतका आक्रोश केला की त्यामुळें  सारी चाळ हलून गेली. 
हुमायुनास दीघायु प्राप्त व्हावें म्हणून बाबरानें आपला मृत्यू आपणावर  
अकालीं आणवनू घेतला असें म्हणतात. 
तुमच्या टजवावर गदा येणार आहे म्हणून तुम्ही त्याला हात लाऊां  नका. 
 

६. रीत्याटददशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें. 
त्याला वािेल तसा तो वागतो. 
तो टदसतो तसाच तो आहे. 
त्याला वाितें तसें तो बोलतो. 

 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्याचें वरील वगीकरण सवुसांमत झालें च पाटहजे असें नाहीं. व्याकरणकाराांत व 

वाक्यमीमाांसकाांत त्याटवर्षयीं कमीअटधक मतभेद आहे. टमश्र वाक्याांतील टवशरे्षणाथुक गौणवाक्याांतगतु व 
प्रधानवाक्याांतगतु सांबांधी व दशकु सवुनामाांटवर्षयीं जें टलटहण्याांत आलें  आहे, तेंच युक्त फेरफार करून 
टक्रयाटवशरे्षणाथुक गौणवाक्याांतगतु व प्रधानवाक्याांतगतु सांबांधी व दशकु सावुनाटमक टक्रयाटवशरे्षणाांटवर्षयीं टलटहताां 
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येणार आहे. यासांबांधानें प्रस्तुत लेिकाच्या हातची पुनरुस्क्त िाळण्यासाठीं कै. कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले याचे 
व्याकरणातील एका पानाचा उतारा येथें घेतों. 

 
“सांबांधी टक्रयाटवशरे्षणानांतर त्याशीं अनुरूप दशकु टक्रयाटवशरे्षण येतें. गद्याांत कधीं कधीं पटहल्याचा 

अध्याहार असतो, आटण कटवतेंत कधीं कधीं पटहलें  असून दुसऱ्याचा अध्याहार असतो. जसें, 
(जेव्हाां) ‘रांगी सव ुटमळाले, तेव्हाां आली तयाांत दमयांती.’ 
(जोपयंत) ‘मी परत येई तोंपयंत (ककवा पयंत) तूां जाऊां  नको.’ 
(तेव्हा) ‘वािे तया परम दुलुभ ते नवोढा, जेव्हाां पुरोटहत म्हणे धनु कीं न वोढा.’ 
(तैसे) ‘दोर्ष गेले अनांत जन्मींचे जैसे पवुत तृणाचे अस्ग्नसांगें भस्म होती.’ ‘जेथें’, ‘टजकिे’, ‘जेव्हाां’, ‘जेवीं’, 

इत्याटद सांबांधी टक्रयाटवशरे्षणानांतर त्याांशीं अनुरूप ‘तेथें’, ‘टतकिे’, ‘तेव्हाां’ ‘तेवीं’, इत्याटद दशकु टक्रयाटवशरे्षणें 
येतात. परांतु कटवतेंत पदाच्या न्यनूाटधक्यामुळें ‘जेधवाां—तै’, ‘जों—तांव’, इत्याटद क्रमभांग आढळतात. जसें, 

 
‘त्यातें वषे्टुटन ताटिटत कटपकोिी जेधवाां अगनगाांनीं 
तैं कोटि होम होतो ऐसें क्षण भाटवलें  गगनगाांनीं.’ 
‘अवलोकूटन कश्यपाश्रम। आांत जों पाहे नृपसत्तम 
तांव कण्वऋर्षीचा आश्रम। अटतरमणीय देटिला.’ 
‘गरुिें जेकव सुधा त्या प्रभनुें श्रीरुस्क्मणी तशी हरली.’ 
‘एक अयुत महारथी। तात्काल पािी उत्तरापती 
जेथें शांभर राजपुत् रटक्षती। त्या स्थळासी पातला.’ 
‘आजा प्रतीप होता ज्या काळीं तेधवाांटच हा राजा.’ 
 
परांतु गद्याांतहीं कधीं कधीं जसा क्रमभांग आढळतो. जसें, ‘तो ज्या वळेेस आला तेव्हाां मी जेवीत होतों’; ‘तो 

जेथें गेला त्या टठकाणीं मी गेलों.’ येथें ‘ज्या वळेेस’ बद्दल ‘जेव्हाां’ ककवा ‘तेव्हाां’ बद्दल ‘त्या वळेेस’ असावें, आटण 
‘जेथें’ बद्दल ‘ज्या टठकाणीं’, ककवा ‘त्या टठकाणीं’ बद्दल ‘तेथें’ असावें.” (पान २४८.) 

 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांच्या जागीं टक्रयाटवशरे्षणें ककवा टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांश घालून टमश्र वाक्याांचीं शुद्ध 

वाक्यें करताां येतात. ‘रांगीं सव ु टमळाले तेव्हाां आली तयाांत दमयांती’ या टमश्र वाक्याबद्दल ‘रांगीं सव ु टमळाल्यावर 
(ककवा टमळाले असताां) त्याांत दमयांती आली’ असें शुद्ध वाक्य घालताां येईल. ‘तुमच्या इच्छेस येईल तसें वागा’ या 
गद्यात्मक टमश्र वाक्याबद्दल ‘तुमच्या इच्छेप्रमाणें वागा’ हें शुद्ध वाक्य योजण्यास हरकत नाहीं. टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश 
कोठें घालावा व टक्रयाटवशरे्षणवाक्य कोठें घालावें, हें प्रसांगाच्या अवसानावर व भार्षारूढीवर अवलां बनू आहे. 

 
३. संयुक्त वाक्य 

 
दोन अथवा अटधक (शुद्ध अथवा टमश्र) वाक्याांनीं झालेलें  जें वाक्य त्यास सांयुक्त वाक्य म्हणतात. 
 
‘वारा आला आटण पाऊस गेला’; ‘ज्याबद्दल आनांद मानावा असें काांहीं झालें  नाहीं, व ज्याबद्दल िेद मानावा 

असेंही काांहीं झालें  नाहीं.’ या दोन वाक्याांपैकीं पटहलें , दोन शुद्ध वाक्याांनीं झालेलें , व दुसरें, दोन टमश्र वाक्याांनीं 
झालेलें , सांयुक्त वाक्य आहे. पाटहजे तर एक ‘शुद्ध’, व एक ‘टमश्र’ अशा दोन वाक्याांनींही ‘सांयुक्त’ वाक्य करताां 
येईल. यावरून वाचकाचे ध्यानाांत हें येईल कीं, हव े असल्यास ‘सांयुक्त’ वाक्याचे शुिसंयुक्त, णमश्रसंयुक्त व 
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उभयसंयुक्त असे उपभेद करताां येतील. इांग्रजी वाक्यमीमाांसेंत असले उपभेद केलेले नाहींत, व असली नाांवेंही 
टदलेलीं नाहींत. 

 
‘वारा आला आटण पाऊस गेला’ या सांयुक्त वाक्याांतील अवयवभतू दोन्ही वाक्यें स्वतांत् असताां एकमेकाांशीं 

‘आटण’ या उभयान्वयी अव्ययानें ग्रटथत झालीं आहेत, म्हणजे एकत् जििलीं गेलीं आहेत. या दोहोंपासून उत्पन्न 
होणारा अथुही स्वतांत् आहे; पण तो एकत् घेतला जावा व त्याांत काांहीं सांगटत आहे असें वािावें, एतदथु त्यास 
अव्ययाच्या शृांिलेनें बद्ध करून त्यास सांयुक्तता आटणली आहे. ‘सांयुक्त’ वाक्याांतील अवयवभतू वाक्यें स्वतांत् 
म्हणण्याचा पटरपाठ आहे; पण तीं अगदी स्वतांत् माटनलीं तर त्याांनीं ‘सांयुक्त’ वाक्य तरी कसें होहुल? तीं स्वतांत् तर 
िरींच; पण परस्पराांवर त्याांचें अवलां बन मुळींच नाहीं असें समजताां कामाां नये. इतकेच कीं, टमश्र वाक्याांतील 
अवयवभतू वाक्याांचें अन्योन्यावर टजतकें  अवलां बन असतें, टततकें  सांयुक्त वाक्याांतील अवयवभतू वाक्याांचें नसतें. 
सांयुक्त वाक्याचे अवयव अगदीं स्वतांत् होतील तर अथुसांतटत कशी उत्पन्न करताां येईल? 

 
‘सांयुक्त’ वाक्याचे अवयव शुद्ध वाक्यें आहेत, ककवा टमश्र वाक्यें आहेत, अथवा शुद्ध आटण टमश्र याची भेसळ 

आहे, या धोरणावर त्याचे पोिभेद करीत नाहींत. ते त्याांत येणाऱ्या उभयान्वयी अव्ययाांच्या पोिभेदाांवर बसटवले 
आहेत.  

 
उभयान्वयी अव्ययें दोन प्रकारचीं आहेत : समानाणधकरि उभयान्वयी व व्याणधकरि उभयान्वयी. ज्या 

उभयान्वयी अव्ययाांनीं दोन अथवा अटधक समाांतर—सारख्या—ककवा समान वाक्याांचा ककवा शब्दाांचा अन्वय होतो, 
त्याांस ‘समानाटधकरण उभयान्वयी अव्ययें’ म्हणतात. ‘बाजाराांत जाऊन एक छत्ी व एक दऊत घेऊन ये’ याांत ‘व’ हें 
समानाटधकरण शब्दोभयान्वयी (उभयशब्दान्वयी) अव्यय आहे. ‘मािीवर बैस आटण आपला धिा पाठ कर’—याांत 
‘आटण’ हें समानाटधकरण वाक्योभयान्वयी (उभयवाक्यान्वयी) अव्यय आहे. ज्या उभयान्वयी अव्ययाांनीं दोन अथवा 
अटधक असमाांतर—असमान ककवा अननुरूप वाक्याांचा अन्वय होतो, त्याांस ‘व्यटधकरण उभयान्वयी’ म्हणतात. 
‘तुम्ही याल तर आम्ही येऊ’ यात ‘तर’ हें ‘व्यटधकरण उभयान्वयी अव्यय’ आहे. 

 
‘समानाटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांचे तीन पोिभेद करतात. (१) समुच्चयिशयक; (२) पणरिामिशयक; व 

(३) णवरोधिशयक. ‘आटण’, ‘टशवाय’, ‘त्याांतून’, ‘टफरून’, ‘पुनः’, ‘बरें’, ‘याप्रमाणें’, ‘नांतर’ इत्याटद 
‘समुच्च्ययदशकु’ उभयान्वयी अव्ययें आहेत. ‘म्हणून’, ‘यास्तव’, ‘यासाठीं’, ‘याकटरताां’, ‘सबब’ इत्याटद 
‘पटरणामदशकु’ उभयान्वयी अव्ययें आहेत. ‘नाहीं—तर’, ‘अथवा’, ‘परांतु’ इत्याटद ‘टवरोधदशकु’ उभयान्वयी अव्ययें 
होत. ‘टवरोधदशकुाांचे’ टफरून तीन पोिभेद करतात : (१) अयोन्यव्यावृस्क्तसूचक; (२) णवकल्पसूचक; आणि (३) 
न्यनूत्व अथवा णनवृणत्तसूचक. ‘येथें आताां बिबि करावयाची नाहीं तर कामें करावयाचीं’ याांत ‘अन्योन्यव्यावृटत्त’ 
आहे. ‘तूां जा अथवा रहा’ याांत टवकल्प सूटचत केला आहे. ‘तो मेहनती आहे पण त्याला तारतम्य नाही’ यात ‘पण’ नें 
‘तो’च्या अांगच्या न्यूनत्वाचा बोध होतो. 

 
‘व्याटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांचे चार उपभेद ककवा पोिभेद करतात : (१) कारििशयक; (२) 

संकेतिशयक; (३) हेतु अथवा उदे्दशिशयक; आटण (४) कालिशयक. ‘त्याला कोणी पसुत नाहीं, कारण तो हातपाय 
हालवीत नाहीं’ (कारण) ‘तुम्ही याल तर आम्हीही येऊां ’ (सांकेत). ‘त्यानें जावें म्हणून आम्हीं इतकी घाई केली’ 
(हेतु). ‘पाऊस येईपयंत (येई तोंपयंत) पुढें चालण्यास हरकत नाहीं’, ‘आम्ही आलों तों तो टनघून गेला’ (काल). 
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ज्या वाक्याांत ‘व्यटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययें असतात तीं ‘टमश्र’ वाक्यें असतात व ज्याांत ‘समानाटधकरण 
उभयान्वयी’ अव्ययें असतात, तीं ‘सांयुक्त’ वाक्यें असतात; अथवा ‘टमश्र’ वाक्याांत जीं अव्ययें असतात त्याांस 
‘व्यटधकरण उभयान्वयी अव्ययें’ म्हणतात, व ‘सांयुक्त’ वाक्याांत जीं असतात त्याांस ‘समानाटधकरण उभयान्वयी 
अव्ययें’ म्हणतात. वाक्यस्वरूपाांवरून अव्ययस्वरूपाांचा टनणुय करणें युक्त असल्यामुळें’ ‘टमश्र’ व ‘सांयुक्त’ 
वाक्याांतील अव्ययाांस अनुक्रमें ‘व्यटधकरण’ आटण ‘समानाटधकरण’ म्हणणें टवशरे्ष प्रशस्त आहे. 

 
‘समानाटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाच्या तीन पोिभेदाांवरून ‘सांयुक्त’ वाक्याांचे (१) समुच्चयिशयक; (२) 

पणरिामिशयक आटण (३) णवरोधिशयक असे तीन पोिभेद करतात. वास्तटवक पहाताां हे अव्ययाांचे भेद आहेत. त्याांनीं 
समानाटधकरण वाक्येंच एकमेकाांशीं जोिलीं जातात, येवढें साांटगतलें  म्हणजे बस व्हावें; परांतु टकत्येक 
वाक्यमीमाांसक समुच्चयाटद समानाटधकरण वाक्याांचे पोिभेद मानून जें टववचेन उभयान्वयी अव्ययाांटवर्षयीं टलटहत 
असताां यावें, तें ‘सांयुक्त’ वाक्याांटवर्षयीं टलटहताांना आणतात. 

 
‘सांयुक्त’ वाक्याांत दोहोंपेक्षाां अटधक वाक्यें असल्यास, उभयान्वयी अव्यय बहुधा शवेिच्या वाक्याच्या आरांभीं 

एकदाां घालतात. कधीं कधीं सांयुक्त वाक्याांत उभयान्वयी अव्यय मुळींच घालीत नाहींत. असें करण्याांत टवचाराची 
फार शीघ्रता आहे, व भार्षा तदनुसारी होते—असें भासटवण्याचा उदे्दश असतो. ‘मीं देवदशनु केलें , भाजी घेतली, 
आटण घराचा रस्ता धरला’, याांत ‘आटण’ फक्त शवेिल्या वाक्याच्या आरांभीं घातलें  आहे. 

 
‘समानाटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांपैकी ‘पटरणामदशकु’ आटण ‘व्यटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांपैकी 

‘कारणदशकु’ व ‘हेतु अथवा उदे्दशदशकु’ अव्ययें थोिासा घोंिाळा उत्पन्न करण्यासारिीं आहेत. ‘माशाांस फुप्पुसें 
नाहींत, म्हणून त्याांस शब्द नाहीं’ याांत ‘पटरणामदशकु’ वाक्य ‘त्याांस शब्द नाहीं’ हें आहे, व त्या पटरणामाचें 
‘कारणदशकु’ ‘माशाांस फुप्पसुें नाहींत’ हें आहे; आटण दोहोंचा ‘म्हणून’ या पटरणामदशकु उभयान्वयी अव्ययानें 
सांयोग होऊन, त्या उभयताांपासून ‘सांयुक्त’ वाक्य झालें  आहे. या ‘सांयुक्त’ वाक्याांतील ‘पटरणाम ककवा कायुदशकु’ 
वाक्य प्रथम साांटगतलें , व कारणदशकु वाक्य मागून साांटगतलें  कीं त्याच्या सांयुक्तत्वाचा लोप होऊन त्याच्या ठायीं 
टमश्रत्व येतें. ‘माशाांस शब्द नाहीं, कारण त्याांस फुप्पुसें नाहींत’, हें सांयुक्त वाक्य नाहीं, ‘टमश्र’ वाक्य आहे. 
वाक्यमीमाांसक असें मानतात की ‘कारण’ आधीं साांगून ‘काय’ु ककवा ‘पटरणाम’ मागून साांटगतला असताां, 
‘कारणदशकु’ व ‘कायुदशकु’ वाक्यें स्वतांत् टदसतात; टनदान ‘काय’ु आधीं साांटगतलें  असताां ‘कारण दशकु’ वाक्याचें 
त्याच्यावर टजतकें  अवलां बन टदसतें, टततकें  ‘कारण’ आधीं साांटगतलें  असताां ‘कायुदशकुाचें’ टदसत नाहीं. ‘माशाांस 
शब्द नाहीं, कारण त्याांस फुप्पुसें नाहींत.’ याांत ‘त्याांस शब्द नाहींत’ हें केवळ पटहल्या वाक्याच्या समथुनाथु. 
साांटगतलें  आहे, दुसरा काांहीं हेतु नाहीं, असा भास होतो; व येवढ्याच कारणासाठीं ‘कारणदशकु’ वाक्यास ‘गौण’ 
मानून सव ु वाक्यास टमश्र वाक्य म्हणतात. हा टनणयु करताांना असा टवचार केला आहे कीं, कायात कारणाचा 
अांतभाव होतो, पण कारणाांत कायाचा, होत नाहीं. “कारण” असून कायोत्पटत होईल ककवा नाहीं, परांतु जेथें 
कायोत्पटत्त झाली आहे तेथें कारणोत्पटत्त झालीच असली पाटहजे, असें टकत्येकाांचें मत आहे, हें मत अथात् ‘कारण’ 
या शब्दाचा अथु करण्यावर अवलां बून रहातें. कायोत्पादनसमथु ज्या गोष्टी त्याांसच जर कारण म्हिलें , तर ‘कारण’ 
कोठें सांपतें व कायास कोठें आरांभ होतो हें साांगताां येणें कटठण वािून, ‘कायकुारण’ या समकालीन टक्रया मानाव्या, 
अशी मनाची वृटत्त होतें. टफरून ज्याअथीं याांचें स्पष्ट दै्वत भासतें, व याांपासून ‘उत्पादक’ आटण ‘उत्पाटदत अथवा 
उत्पन्न’ या दोन कल्पनाांचा पृथक् बोध होतो, त्याअथी कारण व काय ु याांत पूवोत्तर सांबांध आहे असें कबलू केले 
पाटहजे असें वाितें. ‘काय’ु व ‘पटरणाम’ आटण ‘कारण’, ‘हेतु’ व ‘उदे्दश’ या पाांच शब्दाांपैकी पटहले दोन व दुसरे तीन 
एकमेकाांशी इतके सारिे आहेत कीं वक्ते व लेिक पुष्ट्कळदाां एकाच्या जागीं दुसऱ्याचा उपयोग करतात. त्यामुळें  
‘व्यटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांत ‘कारणदशकु’ व ‘हेतु आटण उदे्दशदशकु’ असे स्वतांत् पोिभेद कराव ेककवा नाहीं, 
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हा एक सांशय आहे. तसेंच, ‘कारण’ आधीं व ‘काय’ु मागून साांटगतलें  असताां, तद्दशकु वाक्याांत जी स्वतांत्ता भासते, 
ती इतकी उत्तान आहे काय कीं, टतच्यासाठी ‘माांशाांस फुप्पुसें नाहीत, म्हणून त्याांस शब्द नाही’ असलीं वाक्यें 
‘सांयुक्त’ करावी, आटण काय ुआधी व कारण मागून साांटगतलें  असताां, तद्दशकु वाक्याांत इतकी परतांत्ता उत्पन्न होतें 
काय, की टतच्यासाठी ‘माशाांस शब्द नाहीं, कारण त्याांस फुप्पुसें नाहीत’ असली वाक्ये ‘टमश्र’ करावी, हा मोठा 
टवचार आहे. जी गोष्ट घिली कीं टतच्या पाठोपाठ दुसरी गोष्ट घिलीच पाटहजे, अशा गोष्टीसच कारण समजावयाचें 
असे माटनलें , तर कारण व काय ु या बहुतेक समकालीन टक्रया आहेत, असें वािूां लागतें, व त्यामुळें  त्याांपकैी 
कोणतीही आधी साांटगतली ककवा मागून साांटगतली, तरी त्या उभयतामध्यें असलेल्या टनकि सांबांधाांत काांही भेद होत 
नाही, म्हणून तो ज्या वाक्याांत प्रदर्वशत केलेला असतो, त्याांस ‘सांयुक्त’ न मानताां ‘टमश्र’ मानावें, असा टकत्येकाांचा 
अटभप्राय आहे, व ज्याांना शब्दशास्त्राांतील बारीकसाटरक भेद पहाण्याचा कां िाळा वाित असेल, त्याांनी हाच अटभप्राय 
बरा मानून तदनुसार वाक्यपृथक्करण केलें  तरी काांही वावगें होणार नाहीं. या अटभप्रायाप्रमाणें ‘पटरणामदशकु’, 
‘कारणदशकु’ व ‘हेतु अथवा उदे्दशदशकु’ उभयान्वयी अव्ययें ‘व्याटधकरण’ अव्ययें होऊन, ती ज्या वाक्याांत येतील 
ती सारी ‘गौणप्रधानवाक्यात्मक’ टमश्र वाक्यें होतील. कायुकारणदशकु वाक्याांपकैी कायुदशकु वाक्यास ‘प्रधान’ व 
‘कारण, हेतु, ककवा उदे्दशदशकु’ वाक्यास ‘गौण’ म्हिलें  पाटहजे, हे साांगायाला नकोच. तसेंच सांकेताथुक 
वाक्याांपकैी ज्याांत ‘करार’, ‘अि’ ककवा ‘शतु’ उक्त असते, त्यास ‘पूवु वाक्य’ ककवा कारणदशकु वाक्य, आटण ज्याांत 
‘काय’ु ‘पटरणाम’ अथवा ‘टनष्ट्पटत्त’ साांटगतलेली असते, त्यास ‘उत्तरवाक्य’ ककवा ‘पटरणामदशकु’ वाक्य म्हणतात, हें 
ही टवशरे्ष स्पष्ट करीत बसण्याची गरज नाही. या वादग्रस्त टवर्षयाटवर्षयीं प्रस्तुत लेिकाचे मत असे आहे, की 
‘कायुदशकु’ वाक्य मागून आलें  असताां सारें वाक्य ‘सांयुक्त’ करावें, व ‘कारणदशकु’ मानून आलें  असताां सारें वाक्य 
‘टमश्र’ करावें. 

 
४. संकुणचत वाक्यें. 

 
वास्तटवक पहाताां सांकुटचत वाक्याांचा टनराळा भाग करायाला नको होता. पण मराठींत सांस्कृत ककवा इांग्रजी 

धतीचा कमुणी प्रयोग नसल्यामुळें, वाक्याांत जागोजागी कत्यांचा, कमांचा, टक्रयापदाांचा, व इतर शब्दाांचा अध्याहार 
व सांकोच करण्याची रीत फार पिली आहे. कमु प्रथमाांत असून, टक्रयापद कमाच्या कलगवचनाप्रमाणे असलें , म्हणजे 
आमचा कमुणी प्रयोग होतो. सांस्कृत व इांग्रजी वाक्याांत कमुटक्रयापदाांचा असा सांबांध झाला, म्हणजे टवधान 
कमाटवर्षयी होतें, असें माटनतात. इांग्रजींत तर अशा प्रकारच्या कमाला ‘उदे्दश्यकता’ (Subject—nominative) असें 
म्हिलें  आहे; कारण टक्रयेचा िरा कता टनराळा असून तो बहुधा ‘बाय्’ (By) या टवभस्क्त—अव्ययानें तृतीयाांत 
झालेला असतो, व कमु प्रथमाांत होऊन वाक्याचें ‘उदे्दश्य’ व ‘कता’ झालेलें  असतें. अशा रीतीनें प्रधानत्व पावलेलें  
‘कमु’ सांस्कृत वाक्याांत ‘उदे्दश्य’ होतें, व इांग्रजी व्याकरणकाराांच्या रूढीप्रमाणें त्याला कताही म्हणताां येईल. 
सांस्कृताांत त्याला कता म्हणत नाहींत. सकमुक टक्रयापदाचा िरा कता प्रथमेटशवाय दुसऱ्या कोणत्याही टवभक्तींत 
असला तरी त्यामुळें  त्याचें कतुृत्व नाहींसें होत नाहीं. 

 
इांग्रजी वाक्यसांप्रदायाप्रमाणें वाक्याचा कता, म्हणजे ज्याटवर्षयीं वाक्याांत टवधान होत असतें, तो शब्द 

प्रथमाांत पाटहजे, मग तो शब्द त्या वाक्याांतील टक्रयेच्या िऱ्या कत्याचा दशकु असो ककवा नसो; इांग्रजी व सांस्कृत 
वाक्याांतील उदे्दश्य मात् नेहमीं प्रथमाांत असतें. सांस्कृत वाक्याांतील कता प्रथमाांत असला ककवा नसला तरी चालतो. 
मराठी वाक्याांतील ‘कता’ ककवा ‘उदे्दश्य’ प्रथमा टवभक्तींत असलें  पाटहजे असा टनयम नाहीं. या सव ु प्रकरणाचा 
मागल्या एका भागाांत िुलासेवार टवचार केलाच आहे. येथें त्याचा आणिी एकदाां स्फुि उल्लेि करण्याचें कारण 
येवढेंच कीं, इांग्रजी ककवा सांस्कृत भार्षेंतील कमुणी प्रयोगासारिा सोईचा कमुणी प्रयोग मराठींत नसल्यामुळें, व 
तसल्या प्रयोगाची अवश्यकता टलटहणारास व बोलणारास फार पिूां लागल्यामुळें, कत्याचा अध्याहार त्या दोन 
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भार्षाांहून मराठींत अटधक होता. हें वाचकाांच्या लक्षाांत आलें  पाटहजे. ‘जा’ धातूच्या साहाय्यानें सकमुक धातूपासून 
मराठींत जे कमुणी (अथवा टकत्येक लोक ज्याला कमुकतुरी प्रयोग म्हणतात) प्रयोग साधले आहेत, ते इांग्रजींतील 
‘पॅटसव्ह व्हॉइस्’च्या (Passive Voice), व सांस्कृताांतील कमुणीच्या, धतीवर गेले आहेत, व ते फार उपयोगीही 
आहेत. पण त्याांचा अद्याटप सवुत् स्वीकार न झाल्यामुळें  ते टलटहण्याांत ककवा बोलण्याांत वारांवार येऊां  लागले नाहींत; 
त्याांच्या जागीं बहुधा कत्याटशवाय कमुणी प्रयोग घालतात. अशा वाक्याांचें व्याकरण करताांना असले अध्याहृत कते 
स्पष्ट करून साांगण्याची चाल आहे. टक्रयेच्या िऱ्या कत्याला ‘किून’ सारिें एिादें शब्दयोगी अव्यय लावलें  असेल, 
तरच त्याचें ‘उदे्दश्यत्व’ नाहीसें होतें असें मानावें, असें टकत्येकाांचें म्हणणें आहे; परांतु तें सवुथैव ग्राह्य टदसत नाहीं. 
काांहीं वाक्याांतील उक्त तृतीयाांत कते व पुष्ट्कळ वाक्याांतील अध्याहृत तृतीयाांत कते, त्या त्या वाक्याचे ‘उदे्दश्य’ 
नाहींत, हें त्याांच्या अथाच्या झोंकावरून स्पष्ट टदसत असतें. तेव्हाां व्याकरण करताांना ज्याला (उक्त ककवा अध्याहृत) 
कता म्हणतात, तोच ‘उदे्दश्य’ही असला पाटहजे असा आग्रह धरणें बरोबर नाहीं. “असें म्हणतात कीं मध्यआटशयाांत 
‘केरोसीनच्या’ िाणी सापितात.” या वाक्याांतील ‘म्हणतात’ या टक्रयापदाचें व्याकरण करताांना त्याचा ‘लोक’ हा 
अध्याहृत कता असें साांगण्याांत येईल. म्हणून त्याचें पृथक्करण करताांना उदे्दश्यस्थानीं ‘लोक’ हा शब्द ठेवणें बरोबर 
होणार नाहीं. ‘केरोसीन’च्या उत्पत्तीटवर्षयीं लोक काय म्हणतात हें साांगण्याचा या वाक्याचा हेतु टदसत नाहीं; तर 
‘केरोसीन’च्या उत्पत्तीटवर्षयीं लोकाांचें काय म्हणणें आहे तें पुढें आणण्याचा हेतु टदसतो. ‘लोक’ या शब्दाांवर अवसान 
नसल्यामुळें  त्याचा अध्याहार केला आहे. आताां कोणी अशी शांका घेतील कीं, ‘म्हणतात’ या टक्रयापदाचें ‘उदे्दश्य’ 
अध्याहृत ‘लोक’ शब्दच केलें  पाटहजे, ‘असें’ करून चालावयाचें नाहीं; कारण ‘म्हणतात’ अनेकवचन व ‘असें’ 
एकवचन आहे. येथें व्याकरणाची अपटरहाय ुअिचण आहे िरी. पण या अिचणीसारख्या दुसऱ्या अिचणी मराठी 
व्याकरणाांत आलेल्या नाहींत असें नाही, व त्याांची जी टनराकरणें करण्याांत आलीं आहेत तींही मोठीं समाधानकारक 
आहेत, असें नाहीं. ‘सकमुक भावी’ म्हिलेल्या प्रयोगाांत कता कोणत्याही कलगी व वचनी असला तरी टक्रयापद 
नपुांसककलगी व एकवचनी असावें, हा टकती टवलक्षण टनयम?’ पण तो आताां सवुमान्य झाल्यासारिा झाला आहे कीं 
नाहीं? त्याप्रमाणेंच ‘असें’ हें ‘उदे्दश्य’ करून ‘म्हणतात’ हें टवधेय करण्यास काय हरकत आहे? पाटहजे तर टवधेय 
साांगताांना ‘लोक’ हा त्याचा अध्याहृत कता म्हणून साांगावें. सांकेताथु असता इांग्रजींत एकवचनी कता व अनेकवचनी 
टक्रयापद घालतात. टशवाय वाक्यमीमाांसेंत वाक्याांतील शब्दाांच्या व्याकरणापेक्षाां वाक्याथाकिे टवशरे्ष लक्ष टदलें  
पाटहजे, हें साांगण्याची गरज नाहीं. ‘कोणत्या वस्तूटवर्षयीं काय म्हिलें  आहे’ या प्रश्नाचा वाक्याथु करताांना फार 
जपून टनकाल केला पाटहजे. ‘मध्यआटशयाांत केरोसीनच्या िाणी साांपितात असें म्हणतात’, या सव ुवाक्याचा नीि 
टवचार केला तर ‘मध्यआटशयाांत केरोसीनच्या िाणी साांपितात’ हें वाक्य ‘उदे्दश्य’ व ‘म्हणतात’ हें टवधेय आहे, असें 
वािेल. मराठी भारे्षच्या रूढीप्रमाणें या सव ु वाक्याबद्दल ‘असें’ हें सवुनाम घालून, तें त्याशीं समानाटधकरण केलें  
आहे. मराठींत िरा कमुणी प्रयोग नाहीं हें ध्यानात ठेवलें  असताां, ज्या वाक्याांत कते न साांगताां कमुणी प्रयोग केले 
असतील, म्हणजे कमाच्या अनुरोधानें टक्रयापदें घातलीं असतील, त्या वाक्याांतील अध्याहृत कतें अवश्यकता 
असली, तरच स्पष्ट कराव,े नाही तर कमेंच कते (अथवा उदे्दश्य) मानून टक्रयापदें अकमुक टवधेयें मानावीं, हें बरें 
टदसेल. ‘पानें वाढलीं, जेवायाला उठा;’ या वाक्याांपकैीं पटहल्याचें पृथक्करण करताांना ‘िाह्यणाांनी’ अथवा ‘बायकाांनी’ 
— असा अध्याहृत कता घेऊन, तो उदे्दश्यस्थानीं माांिण्याची गरज नाहीं. ‘पानें’ उदे्दश्य आटण ‘वाढलीं’ टवधेय असें 
करण्याची रूढी पिली तर पृथक्करण अटधक सोपें व यथाथु होणार आहे. 

 
येथपयंत एक प्रकारच्या अध्याहृत शब्दाांचा टवचार झाला. मराठींत आणिी एका तऱ्हेनें शब्दाांचा अध्याहार 

ककवा सांकोच करण्याांत येत असतो. सांयुक्त वाक्याांत एक शब्द दोन अथवा अटधक वळे येत असल्यास त्याची 
पुनरुस्क्त िाळण्यासाठीं तो एकदाांच घालतात. ‘गोकवदा, टवठू आटण कृष्ट्णा साताऱ्यास राटहले’; या एका वाक्याांत 
वास्तटवक पहाताां ‘गोकवदा साताऱ्यास राटहला’, ‘टवठू साताऱ्यास राटहला’, आटण ‘कृष्ट्णा साताऱ्यास राटहला’ या 
तीन वाक्याांचा सांकोच आहे. कोणी असें म्हणतात कीं या वाक्याांतील ‘आटण’ वाक्यें न जोिताां शब्द जोिीत आहे, 
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असें समजावें; कारण ‘राटहले’ अनेकवचनी टक्रयापद असल्यामुळें ‘गोकवदा, टवठू, आटण कृष्ट्णा’ हे तीन मुलगे असा 
अथु केला पाटहजे. हे तीन इसम एकत् समजून अनेकवचनी टक्रयापद घातलें  आहे. ज्या टठकाणीं कते अनेक असून 
टक्रयापद एकवचनी असेल, त्या टठकाणीं मात् असा सांकोच समजावा. हें म्हणणें काहीं वावगें नाहीं; व असें केलें  
तरच वाक्यपृथक्करण सुलभ होणार आहे. उभयान्वयी अव्ययाांचें मुख्य काम वाक्यें जोिणें िरें; पण तीं कधीं कधीं 
शब्द जोितात हेंही माटनलें  पाटहजे. वाक्यमीमाांसेप्रमाणें ‘उदे्दश्यें’, ‘कमें’, ‘टवधेयटक्रयापदें’, ‘टवशरे्षणें’, व 
‘टक्रयाटवशरे्षणें’ हीं वाक्याचीं मुख्य अांगें होत. याांपकैीं टक्रयापदाांटशवाय दुसरीं कोणतींही अांगें ‘समुच्चयवाचक’ 
अव्ययानें जोिलीं असताां तीं एकत् समजावीं म्हणजे ठीक पिेल. ‘गोकवदा आटण कृष्ट्णा साताऱ्यास राटहले’ याांत 
‘गोकवदा आटण कृष्ट्णा’ येवढें उदे्दश्य करून ‘राटहले’ हें टवधेय करावें. तार्वककाांच्या मताप्रमाणें वरील वाक्याांत दोन 
वाक्याांचा सांकोच आहे, ‘गोकवदा आटण कृष्ट्णा साताऱ्यास व पुण्यास राटहले’, याांत ‘गोकवदा आटण कृष्ट्णा’ येवढें 
उदे्दश्य, ‘साताऱ्यास व पुण्यास’ येवढें टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचक, व ‘राटहले’ हें टवधेयटक्रयापद करावें असें करताांना 
येवढें मात् ध्यानाांत ठेटवलें  पाटहजे कीं ‘गोकवदा आटण कृष्ट्णा अनुक्रमें साताऱ्यास व पुण्यात राटहले’ असा या वाक्याचा 
अथु नाहीं. तसा असेल तर त्याचें पृथक्करण करताांना ‘गोकवदा साताऱ्यास राटहला’ व ‘कृष्ट्णा पुण्यास राटहला’ अशीं 
दोन टनराळीं वाक्यें केलींच पाकहजेत. ‘त्याांनीं व आम्हीं पेरू व केळीं िाल्लीं’ या वाक्याांत तार्वककाांच्या मताप्रमाणें चार 
वाक्याांचा सांकोच आहे. पण वाक्यपृथकरणाांत तसें करण्याची गरज नाहीं. ‘त्याांनीं व आम्हीं पुण्यास व वसईस पेरू व 
केळीं िाल्लीं’ या वाक्याांत वास्तटवक पहाताां आठ वाक्याांचा सांकोच आहे! ‘त्याांनीं व आम्हीं पुण्यास व वसईस पेरू व 
केळीं वािलीं व िाल्लीं’, याांत तर सोळा वाक्याांचा सांकोच आहे! तार्वककाांची ही वाक्यमीमाांसा िोिी नाहीं इतकें च 
नाहीं, पण हीच िरी आहे. पण अशा प्रकारच्या वाक्याचें यथास्स्थत पृथक्करण करावयाचें म्हणजे टनरटनराळ्या सोळा 
वाक्याांचें पृथक्करण करावें लागेल. यासाठीं साधारणपणें असा टनयम करावा कीं, ज्या वाक्याांत दोन पृथक् 
टवधेयटक्रयापदें असतील त्या वाक्याांतच दोन वाक्याांचा सांकोच झाला आहे असें समजावयाचें. असें केलें  असताां 
सांकुटचत वाक्याांचें पृथक्करण सोपें होईल. टवधानाचें सारें अवसान टवधेयटक्रयापदावर असतें. तीं टजतकीं असतील 
टततकीं टनराळीं वाक्यें आहेत, असें समजणें साहटजक आहे. या टनयमास अनुसरलें  असताां, वरील सोळा वाक्याांच्या 
सांकोचानें झालेल्या एका वाक्याचें पृथक्करण करताांना त्याचीं फक्त दोन वाक्यें करावी लागतील, वास्तटवक पहाताां 
हा टनयम काांहीं अांशीं सोईसाठीं म्हणून करण्याांत आला आहे हें साांगावयाला पाटहजे, असें नाहीं. 

 
आताां फक्त ‘सांटक्षप्त’ वाक्याांचा टवचार करणें राटहलें  आहे. तो करण्यापूवीं ‘टमश्र’, ‘सांयुक्त’ व ‘सांकुटचत’ 

वाक्याांटवर्षयीं ध्यानाांत ठेवण्यासारिे स्वल्प टनयम टवद्यार्थ्यांच्या सोईसाठीं थोिक्याांत िालीं देतों :— 
 
१. जें वाक्य दुसऱ्या एिाद्या टवशरे्ष व्यापक वाक्याचा अांश ककवा अवयव झालेलें  असतें, त्यास ‘अवलां बी’, 

‘अांशभतू’, ककवा अवयवभूत वाक्य म्हणतात. 
 
२. अवयवभूत वाक्यें स्वतंत्र असतात ककवा परतांत् असतात. ज्या ‘अवयवभतू’ वाक्याांत दुसऱ्या वाक्याच्या 

मदतीटशवाय टवधान होतें, तें स्वतंत्र अवयवभूत वाक्य होय, पण जें ‘अवयवभतू’ वाक्य नाम, टवशरे्षण ककवा 
टक्रयाटवशरे्षण बनून दुसऱ्या एिाद्या वाक्याचे अांग होऊन जातें, तें परतंत्र अवयवभूत वाक्य होय. 

 
‘(१) वारा आला आटण (२) पाऊस गेला’ याांत (१) व (२) ‘स्वतांत् अवयवभतू’ वाक्यें आहेत. ‘(१) 

आम्हाला तें नको (२) असें जें तुम्ही म्हणालाां (३) तें त्याांना समजलें  आहे’ यापैकीं (१) व (२) हीं परतांत् अवयवभतू 
वाक्यें आहेत. याांपैकीं पटहलें  दुसऱ्यावर, व दोनही टतसऱ्यावर अवलां बनू असल्यामुळें पटहल्याचें पारतांत्र्य 
दुसऱ्याच्याहून अटधक आहे. 
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३. ‘अवयवभतू वाक्यें’ स्वतांत् असोत ककवा परतांत् असोत, टववटक्षत वाक्याांत जर त्याांना समान स्थान प्राप्त 
झालें  असेल तर तीं समानाटधकरण होतात. ‘(१) वारा आला आटण (२) पाऊस गेला’ याांत (१) व (२) अवयवभूत 
स्वतंत्र समानाणधकरि वाक्यें आहेत. ‘(१) तुम्हीं साांटगतलेलें  ऐकत नाहीं, व (२) अभ्यास करीत नाहीं त्या गोष्टी 
वटिलाांच्या कानावर गेल्या आहेत.’ याांत (१) व (२) अवयवभूत परतांत् समानाणधकरि वाक्यें आहेत. 

  
(४) ज्या वाक्याांत एक अथवा अटधक परतांत् वाक्याांचा समावशे झालेला असतो, तें णमश्र वाक्य होय; ज्याांत 

दोन अथवा अटधक स्वतांत् वाक्याांचा समावशे झालेला असतो, तें संयुक्त वाक्य होय. ‘टमश्र’ व ‘सांयुक्त’ वाक्याांच्या 
या व्याख्या पूवीं टदलेल्या व्याख्याांहून टनराळ्या नाहींत. भेद इतकाच कीं या ‘अवयवभतू’ वाक्याांच्या स्वरूपावरून, व 
त्या ‘उदे्दश्य’ व ‘टवधेय’ याांच्या सांख्येवरून व स्वरूपावरून, केलेल्या आहेत. ‘टमश्र’ वाक्याांतील ‘अवयवभतू’ वाक्यास 
‘गौण’ व ‘अवयवी’ वाक्यास ‘प्रधान’ वाक्य म्हणतात. 

 
५. गौण वाक्य ज्या प्रधान वाक्यावर ककवा दुसऱ्या गौण वाक्यावर अवलां बून असतें, त्याशीं तें ‘व्यटधकरण 

उभयान्वयी’ अव्ययानें, सवुनामानें, ककवा सावुनाटमक टवशरे्षणानें अथवा टक्रयाटवशरे्षणानें जोिलेलें  असतें. 
 
६. गौणवाक्याांपासून प्रधानवाक्याचीं जीं कायें होतात, त्याांवरून गौण वाक्याांचे प्रकार केले आहेत. गौण 

वाक्यें प्रधान वाक्याच्या सांबांधानें ‘नाम’, ‘टवशरे्षण’ आटण ‘टक्रयाटवशरे्षण’ याांचीं कामें करतात, म्हणून त्याांस अनुक्रमें 
‘नामवाक्यें’, ‘टवशरे्षणवाक्यें’, व ‘टक्रयाटवशरे्षणवाक्यें म्हणतात. ‘नामवाक्य’ उदे्दश्य, कमु, समानाटधकरण पद, व 
पूरक होऊां  शकतें. ‘टवशरे्षणवाक्य’ नामाला मयाटदत करतें ककवा त्याचें वणुन करतें. टक्रयाटवशरे्षणाप्रमाणें 
‘टक्रयाटवशरे्षणवाक्य’ टक्रयापदाचा, व क्वटचत् टवशरे्षणाचा आटण टक्रयाटवशरे्षणाचा काहीं तरी गुण दािटवते. 

 
७. ‘टमश्र’ व ‘सांयुक्त’ वाक्यातील समानाटधकरण वाक्यें बहुधा ‘समानाटधकरण उभयान्वयी’ अव्ययाांनी 

जोिलेलीं असतात. 
 
८. ‘शुद्ध’, ‘टमश्र’, ककवा ‘सांयुक्त’ वाक्याांतील अध्याहृत शब्द स्पष्ट करणें अवश्य असेलां  तेथेंच स्पष्ट करावा. 
 
९. मराठींत चाांगल्या प्रकारचे कमुणी प्रयोग नाहींत, म्हणनू स्वाभाटवकपणें कत्याचा अध्याहार केला असेल, 

तर उक्त कमें ‘उदे्दश्य’ मानून टक्रयापदें अकमुक समजावीं. 
 
१०. ‘सांकुटचत सांयुक्त’ वाक्याांत टजतकीं स्वतांत् (म्हणजे एकमेकाांपासून अथानें टनराळीं) टक्रयापदें 

असतील, टततक्याच वाक्याांचा त्याांत सांयोग झाला आहे, असें समजावें. 
 

५. संणक्षप्त वाक्यें 
 
या वाक्याांच्या सांबांधानें जें साांगण्यासारिें आहे, तें सारे ‘शुद्ध’ व ‘टमश्र’ वाक्याांटवर्षयीं जें टलटहलें  आहे, त्याांत 

आलें  आहे. असें असताां त्याांचा येथें टनराळा उल्लेि करण्याचें कारण हें कीं, या टठकाणीं ज्या वाक्याांना ‘सांटक्षप्त’ 
वाक्यें म्हिलें  आहे, तीं कै. कृष्ट्णशास्त्री गोिबोले याांच्या सांटक्षप्त वाक्याांहून अगदीं टनराळीं आहेत. ते आपल्या 
व्याकरणाच्या २५२ पानाांत असें म्हणनात कीं, “कृदांताांनीं सांटक्षप्त वाक्यें होतात; जसें, ‘तो, पुस्तक घेऊन, आला’ 
(= त्यानें पुस्तक घेतलें  आटण तो आला)… अशीं सांटक्षप्त वाक्यें सांबांधीदशकु सवुनामाांनीं, कालवाचक 
टक्रयाटवशरे्षणाांनीं आटण उभयान्वयी अव्ययाांनीं पूण ुकरताां येतात. उ. ‘मारणाऱ्या माणसाचा हात धरवत नाहीं’, ‘मज 
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आकलगुटन, हाांसुटन, टवभ ुम्हणटत कातराटक्ष नेत्ास, उघिुटन टनजयदुभि भजुकुतुक पहा, धटरशी काां मनें त्ास’, ‘तो 
िाऊन माजला’, ‘तो जाऊन आज दहा वर्षें झालीं’, ‘अनुष्ठानें करूनही पाऊस पिला नाही’, ‘मीं त्यास टफरताांना 
पाटहलें ’, ‘सांभार्षण न समजताां आपण बोलूां  नये”. याप्रमाणें कै. गोिबोले याांची सांटक्षप्त वाक्याांची कल्पना आहे. या 
पुस्तकाांतील वाक्यटवभागाप्रमाणें हीं सारीं शुद्ध वाक्यें आहेत. ‘पुस्तक घेऊन’, ‘मज आकलगुटन, हाांसुटन’, ‘नेत्ास 
उघिुटन’, ‘िाऊन’, ‘तो जाऊन’, ‘अनुष्ठानें करून’, ‘टफरताांना’, ‘सांभार्षण न समजताां’, वगैरे ‘घातुसाटधताांत 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश’ ककवा ‘धातुसाटधतटक्रयाटवशरे्षणें’ आहेत. वाक्याांतील टक्रयापदाांचा जो कता तोच कधीं कधीं 
असल्या धातुसाटधताांचा ककवा धातुसाटधताांचे वाक्याांशाांचा कता असतो, व कधीं कधीं त्याहून टनराळा असून उक्त 
ककवा अध्याहृत असतो, हें मागें साांटगतलेंच आहें. ‘तो जाऊन आज दहा वर्षें झालीं’ अशा वाक्याांत ‘तो’ च्या जागीं 
‘त्याला’ असाही प्रयोग आढळतो. ‘तो जाऊन’ या वाक्याशाांत ‘तो’ ‘जाऊन’ चा कता आहे. ‘त्याला जाऊन’ असा 
वाक्याांश असला तरी वास्तटवक पहाताां ‘त्याला’तील ‘तो’च ‘जाऊन’ चा कता आहे. धातुसाटधताचें टक्रयादशकुत्व 
मनाांत कमी करून त्याचे ठायीं नामाथुकत्व ककवा टवशरे्षणाथुकत्व सांभाटवल्यानें, त्याच्या कत्याची प्रथमा टवभस्क्त 
नाहींशी होऊन त्याला (कत्याला) चतुथी, पांचमी, र्षष्ठी वगैरे स्थानटवशरे्षाप्रमाणें टनरटनराळ्या टवभस्क्त लागतात. 
अशा टठकाणीं इतर टवभक्तीसह अप्रत्यक्ष कतुृत्व येतें, असें म्हिल्यास हरकत नाहीं. इांग्रजींत व सांस्कृताांतही असेंच 
होतें. ‘तस्य गतस्य पांच टदनान्यभवून्’ (त्याला जाऊन पाांच टदवस झाले) या वाक्याांतील ‘गतस्य’ या र्षष्ट्ठ्यांत 
कृदांताचा म्हणजे धातुसाटधताचा कता वास्तटवक पहाताां ‘तस्य’ हें र्षष्ट्ठ्यांत सवुनाम आहे. ‘गतस्य’ हें धातुसाटधत 
टवशरे्षण आहे व ‘जाऊन’ हें त्याचें मराठी भार्षाांतर आहे. ‘त्याला’ ही चतुथी समजून ‘जाऊन’ चें ‘गेल्यास’ असें 
भार्षाांतर केलें  तरी चालेल. ‘आय् सॉ टहम् रकनग’ (I saw him running मी त्याला पळताांना पाटहलें ), याांत ‘रकनग’ हें 
टक्रयाटवशरे्षणाथुक धातुसाटधत अव्यय असून त्याचा वास्तटवक कता ‘टहम्’ हें टद्वतीयाांत सवुनाम आहे. प्रथमेटशवाय 
इतर टवभक्त्यांत शब्दाांसही अप्रत्यक्ष कतुृकत्व कधीं कधीं प्राप्त होतें, हे काांहीं इांग्रजी व्याकरणकाराांनीं आपापल्या 
पुस्तकाांत नमूद करून ठेटवलें  आहे. वरील इांग्रजी वाक्याांतील ‘रकनग’ शब्दास टवशरे्षणदेिील माटनताां येईल. 
सांस्कृताांत तर ‘रकनग’ बद्दल ‘धावन्तां’ असें टद्वतीयाांत धातुसाटधत टवशरे्षणच येईल. टवटधटवशरे्षणाांचा झोंक नेहमीं 
टक्रयाटवशरे्षणें होण्याचा असतो, म्हणून जें व्याकरणकाराांचें म्हणणें आहे, त्याचें हें एक उदाहरण आहे. 

 
असो; येथें ज्या सांटक्षप्त वाक्याांचा टवचार करावयाचा आहे तीं कै. गोिबोल्याांच्या सांटक्षप्त वाक्याांहून अगदीं 

टनराळीं आहेत. ‘ते जसे रागीि तसा तो हट्टी होता’ हें टमश्र वाक्य आहे. याांतील गौण वाक्याचें टक्रयापद ‘होते’ 
अध्याहृत आहे. सांकुटचत वाक्याप्रमाणें सांटक्षप्त वाक्याांत टद्वरुस्क्त िाळण्यासाठीं दोन अथवा अटधक वाक्याांत सामान्य 
स्थलीं येणारा सामान्य शब्द एके टठकाणीं घालून इतर टठकाणीं गाळला असतो, असें नाहीं; तर वाक्याच्या 
अथावरून जो शब्द वाचकाांच्या ककवा श्रोत्याांच्या ध्यानाांत सहज येण्यासारिा असतो, असा शब्द वाक्यास 
आिपसरपणा व अवसान येण्यासाठीं वगळलेला असतो. मराठींत अशा तऱ्हेनें बहुशः टक्रयापदाांचा अध्याहार 
करतात. ‘माझ्याहून ककवा माझ्यापेक्षाां तो टवशरे्ष चतुर आहे’, हें सांटक्षप्त वाक्य आहे. ‘मी चतुर आहें, पण माझ्याहून 
ककवा माझ्यापेक्षाां चतुर तो आहे’ असा याचा अथु आहे. तथाटप असा अथु करीत बसून, हें ‘सांयुक्त’ वाक्य करावयाचें 
नाहीं. या रीतीनें हें ‘सांटक्षप्त’ वाक्य होतें येवढें समजलें  म्हणजे झालें . ‘माझ्यापेक्षाां’ ककवा ‘माझ्याहून’ हा 
पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश समजून त्याचा ‘चतुर’ या टवशरे्षणाकिे सांबांध घ्यावयाचा.  

 
‘तो माझ्याइतका उांच नाहीं’ हें सांटक्षप्त वाक्य आहे. ‘मी टजतका उांच आहें टततका उांच तो नाहीं’ असा पूण ु

अथु आहे. पटहलें  वाक्य शुद्ध आहे; दुसरें टमश्र आहे. ‘तो तुमच्यासारिा चपळ नाहीं’, म्हणजे ‘तुम्ही जसे चपळ आहाां 
तसा चपळ तो नाहीं.’ ‘हा आांबा अगदीं िाकण्याइतका लागलेला नाहीं’, म्हणजे ‘िाकण्यास आांबा टजतका लागावा 
लागतो (ककवा लागलेला असतो) टततका लागलेला हा आांबा नाही.’ ‘दोर्ष देण्याजोगा अपराध त्याच्याकिून 
झालेला नाहीं’, म्हणजे ‘दोर्ष देण्यास जसला अपराध व्हावा लागतो तसला अपराध त्याच्याकिून झालेला नाहीं.’ 
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‘टमश्र’ ककवा ‘सांयुक्त’ वाक्याांचीं या प्रकारचीं सांटक्षप्त ‘शुद्ध’ वाक्यें करताांना ‘पेक्षाां’, ‘सारिा’, ‘जोगा’, ‘इतका’ वगैरे 
काांहीं शुद्ध अव्ययें आटण अव्ययतुल्य टवशरे्षणें, व ‘जसा’, ‘ज्याप्रमाणें’ वगैरे टक्रयाटवशरे्षणें, अथवा टक्रयाटवशरे्षणाथुक 
वाक्याांश—याांची योजना करण्याांत येते. सांबांधी सवुनामें, टवशरे्षणें, व टक्रयाटवशरे्षणें हीं आपापलीं कामें करून, 
टशवाय उभयान्वयी अव्ययाांचेंही काम करतात. जशीं उभयान्वयी अव्ययाांनीं तशीं या शब्दाांनीं वाक्यें एकमेकाांशीं 
जोिताां येतात. ‘सांटक्षप्त’ वाक्यें ‘शुद्ध’ ककवा ‘टमश्र’ असतात, ‘सांयुक्त’ असत नाहींत.  

 
‘सांटक्षप्त’ व ‘सांकुटचत’ वाक्याांचें पृथक्करण करताांना त्याांत ज्या शब्दाांचा अध्याहार केला असेल, तें प्रथम 

साांगून वाक्यें पूण ु करून घ्यावीं, आटण मग त्याांचें पृथक्करण करावें, ककवा तीं आहेत आहेत तशीं घेऊन त्याांचें 
पृथक्करण करावें, हा थोड्याशा मतभेदाचा प्रश्न आहे. टकत्येकाांचें म्हणणें असें आहे कीं अध्याहृत पदें साांगून वाक्यें 
पूण ुकरावीं, आटण मग त्याांचें पृथक्करण करावें. दुसरे असें म्हणतात कीं असें काांहीं करूां  नये. वाक्यें असतील तशीं 
घेऊन त्याांचें पृथक्करण करावें. आम्हाांस असें वाितें कीं हीं दोनही मतें सवाशीं ग्राह्य नाहींत. टकत्येक टठकाणीं 
अध्याहृत पदें साांगावीं लागतील, व टकत्येक टठकाणीं तीं साांगण्याची जरूर नसेल. ज्या टठकाणीं अध्याहृतपदें 
साांटगतल्याटशवाय वाक्याचा अथु सहज स्पष्ट होत असेल, व त्याांतून काांहीं शब्द गाळले आहेत, असें वाित नसेल, 
अशा टठकाणीं एकदम पृथक्करण करूां  लागण्यास काांहीं हरकत नाहीं. ‘सांकुटचत’ वाक्याांत दोन टनराळीं टक्रयापदें 
असल्यास अध्याहृत शब्द साांगून वाक्यें पूणु करून घेतलीं पाटहजेत. तसेंच ‘सांटक्षप्त’ वाक्याांत टक्रयापदाचा अध्याहार 
केला असल्यास तें साांगनू वाक्य पूण ुकेलें  पाटहजे. 

 
‘सांकुटचत’ व ‘सांटक्षप्त’ वाक्याांत टक्रयापदाटशवाय इतर शब्दाांचा अध्याहार केला असल्यास, तें सागणें ककवा 

न साांगणें वाक्य पाहून ठरटवलें  पाटहजे. त्याटवर्षयीं ठरीव टनयम घालता येत नाहीं. 
 

६. प्रश्न, आज्ञा, व उद्गार. 
 
(१) प्रश्नाथयक व आज्ञाथयक वाक्याांचें पृथक्करण इतर वाक्याांसारिेंच करावयाचें. या दोनही वाक्याांस पाटहजे 

तर सत्तावाची वाक्याांचें रूप देताां येतें. ‘तूां गेलास काय’ म्हणजे ‘तूां गेलास ककवा नाहीं हें जाणण्याची मला इच्छा 
आहे.’ ‘तू जा’ म्हणजे ‘त्वाां जावें (स) अशी माझी आज्ञा आहे.’ या रीतीनें प्रश्नाथुक ककवा आज्ञाथुक वाक्याांस 
सत्तावाचक वाक्याचें रूप देऊन तीं अथानें ‘टमश्र’ आहेत, असें दािटवताां येईल. पण वाक्यपृथक्करणाांत असें करीत 
बसण्याची गरज नाहीं. इतर वाक्याांप्रमाणें याांचें पृथक्करण एकदम करण्यास काांहीं हरकत नाहीं. 

 
‘प्रश्नाथुक’ वाक्याांत टवधेय टक्रयापदानें दर्वशत टक्रया घिली आहे ककवा नाहीं, असा प्रश्न कराययाचा असताां 

‘काय’ ह्या शुद्ध प्रश्नाथुक अव्ययाचा उपयोग करतात. टक्रयापदाटशवाय वाक्याच्या दुसऱ्या कोणत्याही अांगाटवर्षयीं 
प्रश्न कराययाचा असताां प्रश्नाथुक सवुनामें, टवशरे्षणें, व टक्रयाटवशरे्षणें, याांचा उपयोग करतात. ‘तूां गेलास काय?’ 
‘तो कोण आहे?’ ‘तुम्हाांला कसलें  झाि पाटहजे?’ ‘तुझें पुस्तक कोठें पिलें ?’ या चार वाक्याांपकैीं पटहल्यास 
प्रश्नाथुकत्व ‘काय’ या अव्ययानें, दुसऱ्यास ‘कोण’ या सवुनामानें, टतसऱ्यास ‘कसलें ’ या टवशरे्षणानें, व चौर्थ्यास 
‘कोठें’ या टक्रयाटवशरे्षणानें आलें  आहे. 

 
प्रश्नाथुक वाक्यें ‘शुद्ध,’ ‘टमश्र’ ककवा ‘सांयुक्त’ असतात. ‘तो कोठें गेला असेल?’ ‘तो आला नसेल असें 

होईल काय?’, ‘तुम्ही आलाांत केव्हाां आटण गेलाांत केव्हाां?’ — याांपैकीं पटहलें  वाक्य ‘शुद्ध,’ दुसरें ‘टमश्र,’ आटण 
टतसरें ‘सांयुक्त’ आहे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

(२) आज्ञाथुक वाक्याांत आजे्ञच्या टनरटनराळ्या छिा दािटवणाऱ्या वाक्याांचा समावशे केला पाटहजे. 
आज्ञाथुक वाक्याांचा िरा कता टद्वतीय पुरुर्ष होय. वक्त्याचें आटण श्रोत्याचें प्रत्यक्ष भार्षण होत असून वक्ता श्रोत्यास 
काांहीं टक्रया करण्यास आज्ञा, प्राथुना, ककवा याञ्चा करीत आहे, असा बहुधा प्रश्नाथुक वाक्याांतून अथु टनघत असतो. 
वक्ता श्रोत्यास प्रत्यक्ष बोलत असल्यामुळें टक्रयेचा कता स्पष्ट करण्याची गरज नसते. तो टद्वतीय पुरुर्ष आहे, हें सहज 
समजण्यासारिें असतें. आज्ञाथुक वाक्याांत टद्वतीय पुरुर्ष कता असावा हा साधारण टनयम िरा. पण कधीं कधीं अन्य 
पुरुर्षही कता होऊां  शकतो. ‘चला आपण चतुःशृांगीस जाऊां  आटण याते्ची मजा पाहूां.’ या वाक्याांतील ‘चला’, ‘जाऊां ’ 
आटण ‘पाहूां’ हीं प्रथम पुरुर्षी आज्ञाथुक टक्रयापदें माटनलीं पाटहजेत. तसेंच ‘त्याला पाटहजे तें करूां  दे, मी म्हणून येथून 
हालणार नाहीं’ या वाक्याांतील ‘करूां  दे’ टक्रयापदाला ‘तूां’ हा अध्याहृत कता मानणें फार गौण पक्ष आहे. त्याचा िरा 
कता अध्याहृत ‘तो’ आहे. ‘तो’ कता करून ‘करूां  दे’ हें तृतीय पुरुर्षी आज्ञाथुक टक्रयापद करावें. ‘त्याला’ ही चतुथी 
करणें प्रशस्त, पण टद्वतीया केली तरी चालेल. ‘पाटहजे’ हें ‘तें’ चें टवशरे्षण करावें, व सारें ‘शुद्ध’ वाक्य मानावें. 
अध्याहृत पदें साांगनू पूणु वाक्य केल्यास त्याांचें पृथक्करण थोिें टनराळें  होईल. ‘त्याला जें पाटहजे तें तो करूां  दे’ हें पूण ु
वाक्य होय. हें ‘टमश्र’ आहे. ‘त्याला जें पाटहजे’ हें टवशरे्षणाथुक गौण वाक्य आहे. याांतील ‘पाटहजे’ हें सकमुक 
टक्रयापद माटनलें  तर ‘त्याला’ हा त्याचा ‘कता’ आटण ‘जें’ हें त्याचें ‘कमु’ होईल, तें अकमुक ककवा कमुणी मानल्यास 
‘जें’ हा त्याचा कता होऊन ‘त्याला’ हें चतुर्थ्यंत टक्रयाटवशरे्षण होईल. ‘तें तो करूां  दे’ या प्रधान वाक्याांतील ‘तें’चां 
टवशरे्षण मागलें  वाक्य आहे व ‘तो’ हा ‘करूां  दे’ या आज्ञाथुक सांयुक्त टक्रयापदाचा कता आहे. कोणी ‘करूां ’ हें 
टक्रयाटवशरे्षण माटनतात, व कोणी एक प्रकारचें टद्वतीयाांत धातुसाटधत मानून ‘दे’चें कमु करतात, व ‘तें’ त्याचें म्हणजे 
‘करूां ’ चें कमु करतात. अशा प्रकारच्या वाक्याांचें व्याकरण करताांना ज्याप्रमाणें टवकल्प ठेवावा लागतो, त्याप्रमाणें 
त्याांचें पृथक्करण करताांनाही तो ठेवावा लागतो, टनरटनराळ्या पद्धटत टनरटनराळ्या दृष्टीनें ग्राह्य मानण्यासारख्या 
असतात, व त्या तशा असल्यामुळें अनेक सांप्रदाय ककवा पांथ होतात. सांस्कृताांत प्रथम पुरुर्षी व तृतीय पुरुर्षी 
टक्रयापदाांची आज्ञाथुक रूपें रूढ आहेत. इांग्रजींतही आहेत, पण त्याांस पूवींचे व्याकरणकार ओढून ताणून टद्वतीय 
पुरुर्षी म्हणते. अलीकिील काांहीं अनेक भार्षाटभज्ञ व्याकरणकार त्याांस प्रथम पुरुर्षी मानूां लागले आहेत. 

 
प्रश्नाथुक वाक्याांप्रमाणें आज्ञाथुक वाक्येंही ‘शुद्ध’, ‘टमश्र’ ककवा ‘सांयुक्त’ असतात. ‘मला पाांच रुपये उसने 

दे’, ‘तुम्ही जाल ककवा नाहीं तें आताां बोला’, ‘घराांत जा आटण पाणी आण’ हीं अनुकमें टतहींचीं तीन उदाहरणें 
आहेत. 

 
(३) एकशब्दात्मक उद्गाराांत देिील वाक्याथु असतो हें मागें साांटगतलें च आहे. एकशब्दात्मक 

‘उद्वगारवाची’ ककवा ‘केवलप्रयोगी’ अव्ययाांच्या जागीं कधीं कधीं लहान लहान वाक्यें घालतात. ‘ही याांवर 
आकाशाांतील कुऱ्हाि पिली!’ असल्या वाक्यास शुद्ध उद्गार माटनल्यास तीं पृथक्करणाांत दािटवण्याची गरज नाहीं. 
न मानल्यास प्रश्नाथुक व आज्ञाथुक वाक्याांप्रमाणेंच याांचीही व्यवस्था लावावी. 

 
❀❀❀ 
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१ लें  पणरणशष्ट 
 

वाक्यपृथक्करि करण्याच्या पिती 
 
वाक्याच्या अवयवाांचे ‘प्राथटमक’ आटण ‘सहकारी’ असे दोन भाग केले आहेत, ते वाचकाांच्या ध्यानाांत 

असतीलच. प्राथटमक अवयव नामें आटण टक्रयापदें होत. उदे्दश्यस्थानीं एक नाम व टवधेयस्थानीं एक टक्रयापद 
असल्याटशवाय वाक्य होतच नाहीं. टवशरे्षणें आटण टक्रयाटवशरे्षणें सहकारी अवयव होत. हीं वाक्याच्या अस्स्तत्वास 
अपटरहाय ुनसल्यामुळें याांवाांचून भार्षेंत पुष्ट्कळ वाक्यें येतात; व ज्या वाक्याांत हीं येतात त्या वाक्याांत तीं नामाच्या व 
टक्रयापदाच्या अांगभतू ककवा अनुर्षांगानें असतात. यासाठीं वाक्याचें स्थूल पृथक्करण करावयाचें असताां, याांस 
पृथक्त्वानें दािटवण्याची गरज नाहीं. शुद्ध ककवा टमश्र वाक्य केवढेंही असलें  तरी त्याचें पृथक्करण उदे्दश्य आटण टवधेय 
या दोन सदराांत करून देताां येईल. याहून टवस्तृत पृथक्करण करावयाचें असताां टवधेयाांतील टवधेयटक्रयापद, कमु 
अथवा कमें, आटण टक्रयाटवशरे्षण अथवा टक्रयाटवशरे्षणें टनराळीं दािटवण्याची चाल आहे. कोणी कोणी यापेक्षाांही 
आणिी थोिेसें पुढें जाऊन उदे्दश्याांचीं आटण कमांची टवशरे्षणें अथवा गुणवाचकें  टनराळीं दािटवतात. ‘अपूण’ु 
अकमुक टक्रयापदाांचीं ‘पूरकें ’ टक्रयापदाच्या सदराांतच देण्याची चाल आहे. ‘अपूण’ु सकमुक टक्रयापदाचीं ‘पूरकें ’ 
कमाचीं एक प्रकारचीं टवशरे्षणें असल्यामुळें तीं कमुगुणवाचकाांच्या सदराांत दािटवतात.  

 
यावरून वाचकाांच्या हें ध्यानाांत येईल कीं, (१) वाक्याांचें अगदीं स्थूल पृथक्करण कराययाचें असताां उदे्दश्य 

आटण टवधेय अशीं दोन सदरें, (२) त्याहून टवस्तृत करावयाचें असताां उदे्दश्य, टवधेयटक्रयापद, (असल्यास) कमु, 
आटण टक्रयाटवशरे्षण अशीं चार सदरें, व (३) सवांत टवस्तृत करावयाचें असताां उदे्दश्य, उदे्दश्यगुणवाचकें , 
टवधेयटक्रयापद, कमु, कमुगुणवाचकें , आटण टवधेय टक्रयाटवशरे्षणवाचकें — अशीं सहा सदरें होतील. पुढें ज्या 
वाक्याांचें पृथक्करण करून दािटवलें  आहे, त्याांचें तें ह्या शवेिल्या सहा सदराांत केलें  आहे. टवद्यार्थ्यांस पृथक्करण 
टशकवीत असताां, त्याांकिून तें प्रथम पटहल्या दोन सदराांत, मग दुसऱ्या चार सदराांत व अिेरीस शवेिच्या सहा 
सदरात करवावें. कोणी कोणी या सहा सदराांस आणिी दोन ककवा तीन सदरें जोितात. दोनच जोिल्यास त्यापैकीं 
पटहल्याांत ज्याचें पृथक्करण करावयाचें असेल तें वाक्य, व दुसऱ्याांत त्याांची जाटत (शुद्ध, टमश्र, सांयुक्त अथवा जी 
असेल ती) साांगतात. तीन जोिल्यास पटहल्या दोहोंत वाक्य व त्याची जाटत दािवनू, टतसऱ्याांत प्रधान व गौण, 
आटण समानाटधकरण स्वतांत् व समानाटधकरण परतांत् इत्याटद वाक्यप्रकाराांस परस्पराांशीं जोिणारीं उभयान्वयी 
अव्ययें दािटवतात. वास्तटवक पहाताां, वाक्यपृथक्करणाांत अव्ययें दािटवण्याची गरज नाहीं; कारण तीं वाक्याांच्या 
अवयवाांत गणताां येत नाहींत. पाटहजे असल्यास तीं दुसरीकिे दािवावीं. 

 
वाक्यपृथक्करणाचीं टनरटनराळीं कोष्टकें  ककवा त्याांतील सदरें कशीं पाहावीं याटवर्षयीं हें सामान्य टदग्दशनु 

झालें . आताां शुद्धटमश्राटद प्रत्येक प्रकाराटवर्षयीं काांहीं टवशरे्ष सूचना करून हें पटहलें  पटरटशष्ट आिपतों. 
 
‘शुद्ध’ वाक्याचें पृथक्करण करावयाचें असताां पुढील क्रमानें रकमा माांिाव्या :— 
 
(१) वाक्याचें उदे्दश्य; (२) उदे्दश्यगुणवाचकें . हीं टवधायक आहेत असें स्पष्ट होत असल्यास मयादक 

मानावीं; (३) टवधेय टक्रयापद. हें ‘अपूणु’ अकमुक असल्यास त्याबरोबर त्याांचें पूरकही साांटगतलें  पाटहजे; (४) 
टवधेयटक्रयापद सकमुक असल्यास त्याचें कमु; (५) कमाचीं टवस्तारक ककवा गुणवाचक पदें असल्यास तीं; (६) 
टवधेय टक्रयाटवशरे्षणवाचकें .  



 
अनुक्रमणिका 

 
याांपकैीं ज्या रकमा एकाहून अटधक सदराांिालीं पिण्यासारख्या असतील, त्या टववटक्षत वाक्याचें पृथक्करण 

करीत असताां कोणत्या सदराांत दािटवणें टवशरे्ष प्रशस्त आहे, हें साांगावें. 
 
‘टमश्र’ वाक्याांचें पृथक्करण करताांना जीं गौण वाक्यें असतील त्याांस प्रथम नामाथुक, टवशरे्षणाथुक, ककवा 

टक्रयाटवशरे्षणाथुक एक शब्द लेिून पृथक्करण करावें; व पुढें प्रत्येक गौण वाक्याांचें टनराळें पृथक्करण करावें. टमश्र 
वाक्याांतील गौण वाक्याांची व्यटधकरणता आटण समानाटधकरणता वगपु्रकाशक व गुणप्रकाशक अांकाांनीं दािटवताां 
येईल. 

 
अ + अ + अ² + अ³ = एक प्रधान वाक्य व त्यावर एकावर एक अवलां बून असलेलीं तीन गौण वाक्यें. अ + २ 

अ = एक प्रधान वाक्य व त्यावर अवलां बणारीं दोन समानाटधकरण गौण वाक्यें. अ + २ अ + अ² = एक प्रधान 
वाक्य, त्यावर अवलां बणारीं दोन समानाटधकरण वाक्यें, व त्या दोहोंवर ककवा त्याांपकैीं एकावर अवलां बणारें टतसरें 
गौण वाक्य. 

 
‘सांयुक्त’ वाक्याांतील अवयवभतू समानाटधकरण (शुद्ध व टमश्र) वाक्याांचें वर साांटगतल्याप्रमाणें पृथक्करण 

करून त्याांना जोिणारीं अव्ययें पृथक् दािवावीं. सांकुटचत वाक्याांतील गाळलेला भाग दािवनू ‘सांयुक्त’ 
वाक्याप्रमाणें त्याांचें पृथक्करण करावें. ‘सांटक्षप्त’ वाक्याांचें पृथक्करण ‘शुद्ध’ वाक्याच्या पृथक्करणासारिें करावें. 
 

❀❀❀ 
 

२ रें पणरणशष्ट 
 

वाक्याचंें पृथक्करि 

 
शुि वाक्यें 

 
“पदाथांपासून सव ुटदशाांकिे टकरण प्रसृत होत जातात.” 
 
१. उदे्दश्य...‘टकरण.’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘होत जातात.’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘प्रसृत’ : हें 

टवटधटवशरे्षण असून यावर टक्रयाटवशरे्षणाथाची छाया आहे. (२) ‘पदाथापासून’ : हा अव्ययाांत टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश 
आहे. (३) ‘सव ुटदशाांकिे :’ हाही अव्ययाांत टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश आहे. 

 
या वाक्याांतील ‘पदाथांपासून’ हा वाक्याांश वास्तटवक पहाताां ‘होत जातात’ याचा ‘टवकारी’ नसून ‘टनघणारे’ 

या ‘टकरणा’च्या अध्याहृत धातुसाटधत टवशरे्षणाचें टक्रयाटवशरे्षण आहे; कारण ‘पदाथांपासून टनघणारे टकरण’ असा 
अथु आहे. मराठींत अव्ययाांत नामें टवशरे्षणें करण्याचा प्रघात लवकर पिेल तर बरें होईल. असें झालें  असताां 
‘पदाथांपासून’सारिे वाक्याांश टक्रयापदाकिे ककवा अध्याहृत टवशरे्षणाकिे लाऊन देत बसण्याची गरज पिणार 
नाहीं. ते एकदम टवशरे्षणें करून िाकताां येतील. ‘प्रसृत होत जातात’ येवढें ‘सांयुक्त टक्रयापद’ केलें  तरी चालेल. 

 
“रामा आटण गोकवदा घरीं गेले.” 



 
अनुक्रमणिका 

 
१. उदे्दश्य...‘रामा आटण गोकवदा’ : हें सांयुक्त उदे्दश्य होय. ३. टवधेयटक्रयापद...‘गेले.’ ६. 

टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ...‘घरीं.’ 
 
“त्यानें घर बाांधावयाचें होतें.” 
 
१. उदे्दश्य...‘त्यानें.’ ३. टवधेयटक्रयापद ‘बाांधावयाचें होतें’ (सांयुक्त). ४. कमु...‘घर.’ 
 
“त्यानें जायाचें होतें.” 
 
१. उदे्दश्य...‘त्यानें.’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘जायाचें होतें.’ (सांयुक्त)  
 
“त्याला जायाचें आहे.” 
 
१. उदे्दश्य...‘त्याला.’ ३ टवधेयटक्रयापद...‘जायाचें आहे’ (सांयुक्त). 
 
पाटहजे तर ‘जायाचें’ उदे्दश्य, ‘आहे’ टवधेय, आटण ‘त्याला’ टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचक करावें. 
 
“तो या वळेेस घरीं जायाचा नाहीं.” 
 
१. उदे्दश्य... ‘तो.’ ३. टवधेयटक्रयापद... ‘जायाचा नाहीं’ (सांयुक्त). ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) 

‘या वळेेस’ : टवभक्त्यांत सटवशरे्षण नाम. (२) घरीं : टवभक्त्यांत नाम. 
 
पाटहजे तर ‘नाहीं’ येवढेंच टवधेयटक्रयापद करून ‘जायाचा’ स टवटधटवशरे्षण करावें. तसें केल्यास तें ६ व्या 

सदरािाली घालावें लागेल. 
 
“तो न साांगता टनघनू जायाचा.” 
 
१. उदे्दश्य..‘तो’. ३. टवधेयटक्रयापद... ‘जायाचा’. हें र्षृष्ट्ठ्यांत धातुसाटधत टवशरे्षण टक्रयापदस्थानीं योटजलें  

आहे. ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘न साांगताां’ : अव्ययी धातुसाटधत. (२) ‘टनघून’ : अव्ययी धातुसाटधत 
(रीटत). 

 
पाटहजे तर ‘टनघून गेला’ येवढें सांयुक्त टवधेयटक्रयापद करताां येईल. 
 
“आम्हीं ककवा आम्हाांला काम केलें  पाटहजे.” 
 
१. उदे्दश्य... ‘आम्हीं ककवा आम्हाांला’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘केलें  पाटहजे’ (सांयुक्त). ४. कमु...‘काम’. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पाटहजे तर ‘काम’ उदे्दश्य, ‘केलें  पाटहजे’ टवधेयटक्रयापद, आटण ‘आम्हीं ककवा आम्हाला’ 
टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचक करावें. 

 
“त्याला लािू िायाला पाटहजेत.” 
 
१. उदे्दश्य...‘त्याला’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘पाटहजेत’ ४. कमु...‘लािू’ ६ टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचक... 

‘िायाला’ : व्ययी धातुसाटधत (हेतु). 
 
पाटहजे तर ‘लािू’ उदे्दश्य, ‘िायाला पाटहजेत’ सांयुक्त टवधेयटक्रयापद आटण ‘त्याला’ टवधेय 

टक्रयाटवशरे्षणवाचकां  करावें. 
 
“थीबाला मांिाले येथें कैद केलें ”. 
 
१. उदे्दश्य... अध्याहृत ‘टिटिश जनरलानें. ३ टवधेयटक्रयापद...‘कैद केलें ’ (सांयुक्त). .४. कमु...‘थीबाला’ 

६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ...‘मांिाले येथें’. ‘मांिाले’ या शब्दाचें ‘येथें’ या स्थ. णक्र. अव्ययाशीं सामानाटधकरण्य 
आहे. 

 
पाटहजे तर ‘केलें ’ येवढेंच टवधेयटक्रयापद करून ‘कैद’ थीबाचें टवशरे्षण करावें. ‘कैद’ टक्रयाटवशरे्षण करणें 

गौणपक्ष होय. ‘कैद’ थीबाचें समानाटधकरण टवशरे्षण होऊन त्यावर नामाथाची छाया पिेल. 
 
“माझें धोतर दहा हात रुां द आहे.” 
 
१. उदे्दश्य... ‘धोतर’. २. उदे्दश्यगुणवाचकें ...‘माझें’. र्षष्ट्ठ्यांत सवुनाम. ३. टवधेयटक्रयापद..‘आहे’ : अपूण ु

अकमुक टक्रयापद; ‘पूरक’. ‘दहा हात’ हा ‘रुां द’ या टवशरे्षणाचा पटरमाणदशकु सटवशरे्षणनामघटित 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश होय. 

 
“मला कालपासून मळमळून येत आहे.” 
 
१. उदे्दश्य...‘मळमळून’ : अव्ययी धातुसाटधत. ३. टवधेयटक्रयापद...‘येत आहे’ (सांयुक्त). ६. 

टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘मला’ (स्थान, उगम); (२) कालपासून : अव्ययाांत नाम (काल). 
 
‘मला’ उदे्दश्य व ‘मळमळून येत आहे’ सांयुक्त टवधेयटक्रयापद करणें — हा अगदीं गौणपक्ष होय. ‘मळमळणें’ 

उदे्दश्य व ‘मळमळून येत आहे’ टवधेयटक्रयापद (सांयुक्त) असें करणेंही टवशरे्ष प्रशस्त नाहीं. 
 
“आम्हाांला कातरजच्या तळ्याशींच उजािलें .” 
 
१. उदे्दश्य... अध्याहृत ‘उजािणें’; ३. टवधेयटक्रयापद... ‘उजािलें ’; ६. टवधेय टक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) 

‘आम्हाांला’ (सांबांध), (२) ‘कातरजच्या तळ्या पाशींच’ : अव्ययाांत स्थलवाचक वाक्याांश, ‘कातरजचें’ हें ‘तळ्याचें’ 
टवशरे्षण. 



 
अनुक्रमणिका 

 
“तूां कोण आहेस?” 
 
१. उदे्दश्य...‘तूां’; ३. टवधेयटक्रयापद...‘आहेस’ : अपूण ुअकमुक टक्रयापद; पूरक; ‘कोण.’ 
 
“टदलीप म्हणून एक राजा होता.” 
 
१. उदे्दश्य...‘राजा’; २. उदे्दश्यगुणवाचकें ... (१) ‘टदलीप म्हणून’; (२) एक; ३. टवधेयटक्रयापद..‘होता.’ 
 
या वाक्याांत ‘म्हणून’ हे कमुणी व अव्ययी धातुसाटधत टवशरे्षणाथुक असून ‘टदलीप’ हा त्याचा कता आहे. 
 
“यूरोपिांिाांतल्या सव ु देशाांतील लोक होकायांत्ाची उत्तर टदशा समजण्याकटरताां त्या टदशसे 

प्ल्युअरटदलीस नामें फूल काटढतात. 
 
१. उदे्दश्य…‘लोक.’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें ...‘युरोपिांिाांतल्या सव ु देशाांतील.’ याांत ‘देश’ या शब्दाचीं 

‘युरोपिांिाांतले’ व ‘सव’ु हीं दोन टवशरे्षणें आहेत. ३ टवधेयटक्रयापद...‘काटढतात.’ ४. कमु...‘फूल.’ ५. 
कमुगुणवाचकें ...‘प्ल्युअरटदलीस नामें.’ याांत ‘प्ल्युअरटदलीस’ हें ‘नामा’शीं समानाटधकरण आहे, व ‘नामें’ हें 
तृतीयाांत टवशरे्षण आहे. या तृतीयेचा र्षष्टीसारिा (नाांवाचें) अथु करावा. ६ टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) 
होकायांत्ाची उत्तर टदशा समजण्याकटरताां (हेतु). हा अव्ययाांत धातुसाटधत वाक्याांश आहे. याांत ‘होका’चें ‘यांत्ा’शीं 
समानाटधकरण आहे; ‘उत्तर’ ‘टदश’ेचें टवशरे्षण आहे; ‘होकायांत्ाची’ येवढें ‘उत्तर टदश’ेचें र्षष्ट्ठ्यांत टवशरे्षण आहे; 
‘उत्तरटदशा’ हें ‘समजण्याकटरताां’ या अव्ययाांत धातुसाटधताचें कमु आहे. (२) ‘त्या टदशसे’ : हा स्थानदशकु 
टवभक्त्यांत टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश होय. 

 
“अशा प्रकारचे अनेक टवचार आकाशाांतील सृष्टीचें सौंदय ुपाहून त्याचें मनन करणाराचे मनाांत येतील.” 
 
१. उदे्दश्य...‘टवचार.’ २. उदे्दश्यगुणयाचकें ... (१) ‘अशा प्रकारचे’ : र्षष्ट्ठ्यांतनाम; (२) अनेक. ३. 

टवधेयटक्रयापद...‘येतील’; ६. टवधेय टक्रयाटवशरे्षणवाचकें ...‘आकाशाांतील... मनात’, स्थानदशकु टवभक्यांत 
वाक्याांश. याांत ‘आकाशाांतील’, ‘सृष्टीचें,’ व ‘आकाशाांतील सृष्टीचें’ ‘सौंदया’चें टवशरे्षण आहे. ‘आकाशाांतील सृष्टीचें 
सौंदय’ु हें पाहून चें कमु आहे. ‘आकाशाांतील सृष्टीचे सौंदय ु पाहून’ येवढें सारें ‘मनन करणाराचे’ या टवभक्त्यांत 
धातुसाटधताचें टक्रयाटवशरे्षण आहे. ‘त्याचे’ हें ‘मनन’चें टवशरे्षण आहे, व ‘मनन’ हे ‘करणाराचे’ या टवभक्त्यांत 
धातुसाटधताचें कमु आहे. शवेिीं ‘आकाशाांतील सृष्टीचें सौंदयु पाहून त्याचें मनन करणाराचे’ हें ‘मनाांत’ या टवभक्त्यांत 
नामाचें टवशरे्षण आहे. 

 
णमश्र वाक्यें 

 
“ह्या पात्ाची कल्पना प्राचीन काळच्या लोकाांस काांहीशी माहीत होती असें इटतहासावरून समजतें.” 
 
१. उदे्दश्य...‘असें’, याशीं समानाटधकरण ‘ह्या पात्ाची कल्पना...होती’ हें वाक्य आहे २. टवधेयटक्रयापद... 

‘समजतें.’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... ‘इटतहासावरून’; उपकरण ककवा साधनदशकु अव्ययाांत नाम. 
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“ह्या पात्ाची कल्पना प्राचीन काळच्या लोकाांस काांहींशी माहीत होती” (समानाटधरण नामवाक्य). 
 
१. उदे्दश्य...‘कल्पना.’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें .. ‘ह्या पात्ाची.’ ३. टवधेयटक्रयापद…‘होती’; अपूण ु अकमुक 

टक्रयापद; ‘पूरक’; ‘काांहींशी माहीत’ (टवशरे्षण असून त्यावर टक्रयाटवशरे्षणाची छाया). ‘प्राचीन काळच्या लोकाांस’ या 
टवभक्त्यांत टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांशाचा ‘काांहींशी माहीत’ या टवशरे्षणाथुक ककवा टक्रयाटवशरे्षणाथुक वाक्याांशाकिे सांबांध 
आहे. 

 
“घन परमाणूांच्या मध्यें मध्यें जशीं अांतरें असतात तशीं प्रवाही पदाशांच्या परमाणूांच्याही मध्यें मध्यें असतात.” 
 
१. उदे्दश्य...‘तशीं’; नामस्थानी योजलेलें  सावुनाटमक टवशरे्षण. २. उदे्दश्यगुणवाचकें ... ‘घन...असतात.’ ३. 

टवधेयटक्रयापद... ‘असतात.’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... ‘प्रवाही परमाणूांच्याही मध्यें मध्यें’ (स्थान). येथें 
‘मध्यें’ सप्तम्यांत नाम मानून ‘परमाणूांच्याही’ त्याचें टवशरे्षण करावें, व ‘प्रवाही पदाथांच्या’ ‘परमाणूां’चें टवशरे्षण करावें. 

 
“घन परमाणूांच्या मध्यें मध्यें जशीं अांतरें असतात” (टवशरे्षणवाक्य). 
 
१. उदे्दश...‘अांतरें.’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें ...‘जशीं.’ या सांबांधी टवशरे्षणाचा पुढील वाक्याांत नामस्थानीं 

योजलेल्या ‘तशीं’ या दशकु सावुनाटमक टवशरे्षणाकिे सांबांध आहे. ३. टवधेयटक्रयापद...‘असतात.’ ६. 
टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ...‘घन परमाणूांच्या मध्यें मध्यें’, (स्थान). 

 
“आकाशयान जसजसें वर जातें तसतशी श्वासोच्छ्वास करण्याची काांहींशी अिचण अनुभवास येते.” 
 
१. उदे्दश...‘अिचण.’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें ... (१) ‘तसतशी’; (२) ‘श्वासोच्छवास करण्याची’; (३) 

‘काांहींशी’. याांपैकीं ‘तसतशी’वर टक्रयाटवशरे्षणाची छाया असून टतचा ‘येते’किे ओघ आहे. ‘श्वासोच्छ् वास’ 
‘करण्याची’ या टवभक्त्यांत धातुसाटधताचें कमु. ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘आकाशयान जसजसें वर 
जातें’; (२) ‘अनुभवास’. 

 
“आकाशयान जसजसें वर जातें”; (पटरमाणदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्य). 
 
१. उदे्दश्य...‘आकाशयान.’ ३. टवधेयटक्रयापद... ‘जातें.’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘जसजसें 

वर.’ याांपकैी ‘जसजसें’ या सांबांधीसावुनाटमक टक्रयाटवशरे्षणाचा ‘वर’ या टक्रयाटवशरे्षणाकिे सांबांध आहे. ‘जसजसें’ व 
‘वर’ हीं दोन टनराळीं टक्रयाटवशरे्षणें करणें बरें नाहीं. ‘जसजसें वर’ पुढल्या वाक्याांतींल ‘तसतशी’चें पटरमाण आहे. 

 
“ज्याप्रमाणें जि अशा बाह्यदृष्टींत पदाथांच्या सांयोगटवयोगाला त्याचें समानधमुत्व ककवा असमानधमुत्व हीं 

कारणें होतात, त्याप्रमाणेंच चल अशा अन्तःसृष्टीची गोष्ट होय.” 
 
१. उदे्दश्य... ‘गोष्ट.’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें ...’ चल अशा अन्तःसृष्टींची.’ याांत ‘चल’चें ‘अशा’शीं 

समानाटधकरण आहे. ३. टवधेयटक्रयापद...‘होय.’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें … ‘त्याप्रमाणेंच.’ या अव्ययाांत दशकु 
सावुनाटमक टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांशाचा मागल्या वाक्याांतील ‘ज्याप्रमाणें’शीं सांबांध आहे.  
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“ज्याप्रमाणें जि अशा...हीं कारण होतात” (टक्रयाटवशरे्षणवाक्य—रीती). 
 
१. उदे्दश्य...‘हीं’ या सवुनामाचा मागल्या समानाटधकरण ‘त्याांचें समानधमुत्व ककवा असमानधमुत्व’ या 

सांयुक्त नामाशीं सांबांध आहे. ३. टवधेयटक्रयापद... ‘होतात’, अपूण ु अकमुक टक्रयापद; पूरक : ‘कारण’ ६. 
टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें ... (१) ‘ज्याप्रमाणें’, (२) ‘जि अशा बाह्यसृष्टींत’; (३) पदाथांच्या सांयोगटवयोगाला.’ 

 
“टवदुर्षी म्हणे म्हणा जा कीं म्याां कटथलें  परोपरी पण तीं । 
प्रणटत प्रभूांटस कटरती अनुकां प्या मी स्वयांवरा म्हणती ।।” 
 
१ उदे्दश्य...‘टवदुर्षी.’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘म्हणे.’ ४. कमु...‘म्हणा जा...म्हणती’ (नामवाक्य). 
 
‘म्हणा जा कीं... इत्याटद” (नामवाक्य). ‘म्हणा जा’ = ‘जा आटण म्हणा.’ 
 
१. उदे्दश्य...‘तुम्ही’ (अध्याहृत). ३ टवधेयटक्रयापद.. ‘जा.’ 
 
१. उदे्दश्य...‘तुम्ही’ (अध्याहृत). ३ टवधेयटक्रयापद...‘म्हणा.’ ४. कमु...‘म्याां कटथलें ...म्हणती.’ 
 
“म्याां कटथलें  परोपरी”; (नामवाक्य : कमु). 
 
१. उदे्दश्य... ‘म्याां.’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘कटथलें .’ ६. टक्रयाटवशरे्षणवाचकें ...‘परोपरी.’ 
 
“ती प्रणटत प्रभूांटस कटरती’, (हें मागल्या वाक्याशी समानाटधकरण आहे). 
 
१. उदे्दश्य...‘ती.’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘कटरती.’ ४. कमु...‘प्रणटत’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें  ‘प्रभूांटस.’ 
 
“अनुकां प्या मी स्वयांवरा म्हणती”; (याचें मागल्या वाक्याशीं समानाटधकरण आहे). 
 
१. उदे्दश्य...‘ती’ (अध्याहृत). ३. टवधेयटक्रयापद... ‘म्हणती’ ४. कमु... ‘अनुकां प्या मी स्वयांवरा (‘आहें’, 

अध्याहृत). 
 
“अनुकां प्या मी स्वयांवरा (आहें)”. नामवाक्य. 
 
१. उदे्दश्य....‘मी’ २. उदे्दश्यगुणवाचकें ...‘अनुकां प्या’ ३. टवधेयटक्रयापद...‘आहें’ (अध्याहृत). अपूण ु

अकमुक टक्रयापद; पूरक : ‘स्वयांवरा’. 
 
या आयेंतील ‘म्याां कटथलें  परोपरी’ हें वाक्य पाटहजे तर पुढल्या ‘ती.... म्हणती’ इत्याटद वाक्याचें 

टक्रयाटवशरे्षण करताां येईल; तसेंच ‘प्रणटत प्रभूांटस कटरती’ हें वाक्य ‘अनुकां प्या... म्हणती’ इत्याटद वाक्याचें 
टक्रयाटवशरे्षण करताां येईल. मात् असें करताांना ‘जरी म्याां परोपरी कटथलें  तरी’ असा ‘म्याां कटथलें  परोपरी’ या 
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वाक्याचा व पुढील ‘पणा’चा अथु केला पाटहजे; तसेंच ‘प्रणटत प्रभूांटस कटरती’ या वाक्याचा ‘प्रणटत प्रभूांटस करून’ 
असा अथु केला पाटहजे. या दोन वाक्याांचे असे अथु केल्यास, पटहलें  टवरुद्धता अथवा प्रटतकूलतादशकु’ 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्य होईल, व दुसरें कालदशकु टक्रयाटवशरे्षणवाक्य होईल. 

 
“सौभद्र म्हणे टशरतों व्यूहीं, िोहीं जमा मतांगज, वा । 
हटरपोत दांटतयूथीं, की दहनीं करुटनया पतांग जवा ।। 
 
१. उदे्दश्य....‘सौभद्र.’ ३. टवधेयटक्रयापद. ‘म्हणे.’ ४. कमं....”(मी) टशरतों....पतांग जवा.” 
 
“टशरतों व्यूहीं.... पतांगजवा” नामवाक्य. 
 
१. उदे्दश्य....‘मी’ (अध्याहृत). ३. टवधेयटक्रयापद... ‘टशरतों’ ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें .... (१) 

‘व्यूहीं’, (२) ‘तसा’ (अध्याहृत); (३) ‘जसा’ मतांगज.... पतांग जवा’ 
 
“िोहीं जसा मतांगज (टशरतो)”....टक्रयाटवशरे्षणवाक्य. 
 
१. उदे्दश्य....‘मतांगज. ३. टवधेयटक्रयापद... ‘टशरतो’ (अध्याहृत) ६. टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें .... (१) 

‘जसा’ (रीटत); (२) ‘िोहीं’ (स्थान). 
 
“हटरपोत दांटतयूथीं”....टक्रयाटवशरे्षणवाक्य. याचें मागल्याशीं समानाटधकरण आहे. 
 
१ उदे्दश्य....‘हटरपोत’ ३ टवधेयटक्रयापद....‘टशरतो’ (अध्याहृत). (२) ‘दांटतयूथीं’, (स्थान). 
 
“दहनीं करुटनया पतांग जवा”....टक्रयाटवशरे्षणवाक्य. याचें मागल्याशी समानाटधकरण आहे. 
 
उदे्दश्य...‘पतांग.’ ३ टवधेयटक्रयापद...‘टशरतो’ (अध्याहृत). ६ टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचके (१) ‘जवा 

करुटनया’. (२) ‘जसा’ (अध्याहृत); (३) ‘दहनी’ 
 
या आयेंतील ‘जवा करुटनया’ हा धातूसाटधताांत टक्रयाटवशरे्षण वाक्याांश फक्त शवेिच्या वाक्याांतील ‘टशरतो’ 

चाच टवकारी माटनला पाटहजे असें नाहीं. तो टतन्हीही समानाटधकरण वाक्याांतील ‘टशरतो’चा टवकारी मानताां येईल 
इतकें च नाहीं, तर त्याचा, पाटहजे तर, पटहल्या ‘टशरतो’ किे सुद्धाां सांबांध लाऊन देताां येईल. 
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संयुक्त, संकुणचत, संणक्षप्त वाक्यें. 
 
याांचें टनराळें पृथक्करण करून दािटवण्यासाठीं जागा अिटवण्याची गरज नाहीं; कारण ‘सांयुक्त’ वाक्याांचे 

अवयव ‘शुद्ध’, ‘टमश्र’, अथवा ‘शुद्ध व टमश्र’ वाक्यें असणार. तेव्हाां, केव्हाांही ‘सांयुक्त’ वाक्याचें पृथक्करण करणें 
झाल्यास त्याचीं अवयववाक्यें साांगून त्याांचें वर दािटवल्याप्रमाणें पृथक्करण करावें. सांकुटचत वाक्याांत स्वतांत् 
टक्रयापदें असल्यास त्याांतील गाळलेले सारे भाग साांगाव,े व सांटक्षप्त वाक्याांत टक्रयापद गाळलें  असताां तें साांगून 
वाक्य पूण ुकरून घ्यावें, आटण मग त्याांचें पृथक्करण करावें, हें मागें साांटगतलेंच आहे. 

 
❀❀❀ 

 
३ रें पणरणशष्ट 

 

अभ्यासाकणरतां वाक्यें 
 

(अ) शुि वाक्यें 
 
हें सव ुपाहून जानू यटक्षणीकिे जाऊन टतच्या पायाां पिला. 
 
मनुष्ट्यजातीचे दुधाचे दाांत, म्हणजे लहानपणचे दाांत, २० असतात. 
 
एके समयीं वटेनसवाल्याांनीं पुष्ट्कळ तुकु लोकाांस धरून आणून आपल्या शहराांत त्या टबचाऱ्याांस गुलाम 

म्हणून टवटकलें . 
 
असें बोलून तो टनघून गेला. 
 
तेव्हाांपासून पुढें तो नविा मनुष्ट्य अक्षय सुि प्राप्त करून देणारीं कृत्यें करण्याकिे आपला सव ुकाळ योजूां 

लागला. 
 
असें झालें  असताां तो देश वर्षानुवर्ष ुजास्ती जास्ती टनकृष्ट दशसे येत जाईल. 
 
तो फावल्या वळेीं वाद्यें वाजवावयास व टचत् काढावयास टशकत असे. 
 
ताजमहाल ही इमारत आग्रानामें शहरापासून दीि कोसावर यमुना नदीच्या पटिम तीरावर आहे. 
 
त्या इमारतीपेक्षाां टवशरे्ष शोभायमान, टवशरे्ष भव्य, व टवशरे्ष सुांदर इमारत सव ुपृर्थ्वीवर दुसरी कोठेंही नाहीं. 
 
मुांबईत रामचांद्रपांत म्हणून एक गृहस्थ होता. 
 
मेणबत्तीच्या जोतीचें स्वरूप असें आहे. 
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ह्या जगाांत आपणास मोठे म्हणटवणारे असे पुष्ट्कळ लोक आहेत. 
 
झािाांच्या वयाच्या प्रमाणानें एकापासून चार वळेाांपावतेों पानें तोिण्याची चाल आहे. 
 
िालच्या प्रतींतल्या गृहस्याांच्या मुली बहुतकरून लग्न केल्यावाांचून रहात नाहींत. 
 
एका िेिेगाांवचा रामराव देशमुि एके टदवशीं धान्य टवकावयास कसब्याांत गेला होता. 
 
एके टदवशीं तो शाळेंतून आल्यावर त्याच्या बापानें त्यास िाऊकटरताां चार पैसे टदले. 
 
एकेक वल्हें तीनचार हात लाांब असून शवेिास कलर्थ्यासारिें पसरि असतें. 
 
सवांनीं वस्त्र, पात्, आटण स्थल, हीं अवश्य स्वच्छ ठेटवलीं पाटहजेत. 
 
बैल ककवा गाय हें जनावर अांगानें मोठें असतें. 
 

अकृतकृत्यटह अद्याटप तूां असून । 
कू्रर टवटधनें त्वस्त्स्थती केटल दीन ।। 
परमेश्वर रूप धरी स्वपरजनटहतोदया लुगटियाांचे । 
टनववाया सभ्याांसह मन नयनटह ती दयालु गटियाांचें ।। 
तो दुजुन आधीं ही साधूच्या करुटन हाटन रीतीची । 
नग्न सभेंत कराया पाहे िळ धरुटन हा टनरी तीची ।। 
 

(ब) णमश्र वाक्यें 
 

१. नामवाक्यें 
 
जनावराांचें जाणेंयेणें, बसणेंउठणें, िाणेंटपणें, राहणें इत्याटद गोष्टींटवर्षयीं ज्या टवद्वान् लोकाांचें टवशरे्ष 

अवलोकन आहे त्याांची िातरी झाली आहे कीं, सव ुजातींच्या जनावराांत आपले मनोभाव एकमेकाांस समजाटवण्याचें 
काांहीं ना काांहीं साधन बहुतकरून असतेंच. 

 
झािाला िवचलें  असताां रस बाहेर वाहतो, ह्यावरून झािाांमध्यें नेहमीं रस िेळत आहे, असें टसद्ध होतें. 
 
फार सारा पितो म्हणून धान्यास मोठी ककमत पिते असें नाहीं. 
 
इांग्लां दाांतील लोकस्स्थतीचें हें एक लक्षण आहे कीं कायद्याांची सत्ता सव ुलोकाांवर सारिी चालते. 
 
इांग्लां द देशाांतील धमु म्हिला म्हणजे टिस्ती धमु आहे असें सवांस माहीत आहे. 
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टहमालयपवुताची सरासरी उांची समुद्राच्या सपािीपासून १५७०० फूि आहे, असा सुमार काटढला आहे. 
 
पुढें तो मुनीम तसेंच प्रामाटणकपणानें काम चालवीत असताां त्याचे कोणी आप्त येऊन असा बुटद्धभेद करूां  

लागले कीं, भाऊ, पहा! हा एकदा कारभार तुम्हाकिे आहे, व लक्षावधी रुपये हाताांत िेळतात, तर आताां आपला 
तळीराम गार करून एकदम काां सुिी होत नाहीं? 

 
सांस्कृताांत सांयुक्त टक्रयापदाांचें बांि मुळींच नाहीं असें म्हिल्यास चालेल. 
 
भीम म्हणे राजे हो तटर पूवुजगटत न हो मला पटरसा । 
जटर दुःशासनवक्ष:क्षतज न सेवीन मी स्वयें हटरसा ।। 
ताताटस म्हणे आला नाहीं अद्याटप कच, नसे अवधी । 
लवधीर बुटद्ध न धरी माझी, ताता सुटनष्ठुरा तव धी ।। 
 

२. णवशेषिवाक्यें 
 
मुांग्या कूच करतात त्या वळेेसही असाच प्रकार दृष्टीस पितो. 
 
वातावरणाांत जी इतकी पाण्याची वाफ असते, टतचें कारण वायुभवन होय. 
 
ग्रहास सूयाभोंवती प्रदटक्षणा करण्यास जो काळ लागतो त्यावरून ग्रहाांवरचीं वर्षें मोजतात. 
 
ह्या कारणानें ज्या कोणापाशीं थोिाकासा पैसा असेल ते तो जटमनींत पुरून ठेवतील. 
 
येवढें मोठें टवश्व असून माझ्या शारीरानें जेवढी जागा भरली जाते तेवढी िेरीजकरून बाकीच्या सव ुटवश्वास 

मी मुकलों. 
 
ज्याांचीं मनें हलकीं असतात ते दुसऱ्याचे क्षुल्लक देिील दोर्ष बाहेर काढतात. 
 
टतसरा मुलगा टवठू जवळ होता, तो काांहीं बोलला नव्हता. 
 
िोक्यास काांहीं तरी आच्छादन अगर भरू्षण घालावें अशी सव ुमनुष्ट्यजातीमध्यें चाल आहे. 
 
अांतटरक्षाचें ज्यास अवलोकन करणें असेल त्यानें रात्ीच्या शाांत वळेीं उांच गच्चीवर ककवा सपाि मदैानाांत गेलें  

पाटहजे. 
 
अकृतकृत्यटह अद्याटप जो, अशातें । 
कू्ररदुर्ववटधफटण चावलाटच तूतें ।। 
कृतकृत्य होऊटनयाां ज्याचें मन सुस्थ जाहलें  आहे । 
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त्यातें टवपटत्त तेही सांपटत्तसमान होउनी राहे ।। 
 

३ णक्रयाणवशेषिवाक्यें 
 
त्या सृष्टीमध्यें पाऊस, वीज, इांद्रधनुष्ट्य वगैरे जसे अनेक चमत्कार आहेत तसा मृगजळ हा एक चमत्कार 

आहे. 
 
धन पदाथांचें द्रवीभवन होताांना जशी उष्ट्णता अदृश्य होते, तशी द्रव पदाथांचें वायुभवन होताांनाही ती अदृश्य 

होते. 
 
ह्या दुःिाच्या गोष्टी नवऱ्याला कळवाव्या म्हणून वाईि तोंि करून त्याजकिे ती आली. 
 
असें तो बोलत आहे इतक्याांत गृहस्थ म्हणाला. 
 
ज्यापक्षीं (माझें आांधळेपण) ईश्वरास आविलें  त्यापक्षीं (तें) मलाही आविलें . 
 
अशा रीतीनें वृद्धापकाळीं स्वस्थपणानें सुिाचे टदवस घालवाव ेम्हणून मार्थ्यूहेलानें रजा घेतली. 
 
कोळसे तयार झाले म्हणजे त्याांजपासून एक तापण्याचें काम होतें. 
 
टवजा चमकती न जों नकभ, न मेघ जों वर्षतुी । 
जलाशयसरोवरें कलुर्षता न जों पावती ।। 
प्रफुल्लनवपांकजीं कमटलनीवनीं तोंवरी । 
टवलास कलहांसका सकलही मनींचे करी ।। 
 
जेव्हाां मोराला आनांद होतो, ककवा तो लाांिोरीला पाहतो, तेव्हाां तो आपला सव ु टपसारा उभारून आपली 

शोभा दािटवतो. 
 
हवा उष्ट्ण ककवा थांि असेल त्याप्रमाणें, लाांिोर आपल्या अांड्याांवर २५ पासून ३० टदवसपयंत बसते. 
 
मोर इतका शोटभवांत टदसतो तो टपसाऱ्यामुळे टदसतो. 
 
महाराष्ट्र देशाांतील लोक िाह्मणाच्या हत्येला जसे टभतात, त्याप्रमाणें ककबहुना जास्त, रजपूत लोक 

भािाच्या हत्येला टभतात. 
 
रामानें पतांग वर झोंटकला, इतक्याांत आिवा वारा येऊन त्याबरोबर जाऊन तो एका झुिपाशीं लागला तों 

त्याचें शेंपूि झुिपास गुांतून त्याचा माथा िालीं होऊन तो लोंबत राटहला. 
 
व्यूहामाजी साांपिला पाथुकुमार । सहाजण महावीर 
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सोटिते झाले टनवाणशर । एकटलया बाळावरी ।। 
 
दुसऱ्या टदवशीं सकाळीं त्याचा बाप बागेंत गेला, तों आपल्या आवित्या झािाची साल तासलेली त्याच्या 

दृष्टीस पिली. 
 
आपण इमानानें वागलों तर आपल्या सोबत्यास वाईि वािेल असें करणें कधीं कधीं भाग पिेल. 
 
दुसऱ्यावर ममता करण्याची, व उपकार करण्याची बुटद्ध आपण जशी जशी धरावी, तसें तसें आपणास सुि 

टमळेल. 
 
शलेे शालू साड्या क्षीरोदक लाांब रुां द पािाव े। 
झाला अनांत वस्त्रें कीं तीस अनाथसें न वािावें ।। 
दुःशासन सोिाया झोंब ेस्वकुळाटहतोदया लुगड्या । 
तेव्हाां स्मरली कृष्ट्णा कृष्ट्णा दीनाटचया दयालु गड्या ।। 
गाई गृहाटस आल्या मावळला रटवटह कच न आढळला । 
तेव्हाां सोिुटन धृटतनग शुक्रसुताबटुद्धभटूमला ढळला ।। 
 

(क) संयुक्त वाक्यें 
 
पक्ष्याांना जशा हवा राहण्याच्या टपशव्या असतात तशा माशाांनाही असतात, आटण पक्ष्याांस जशा त्या हवेंत 

तरण्यासाठी उपयोगी राहतात तशा ह्याही माशाांना पाण्याांत तरण्यासाठीं उपयोगीं पितात. 
 
बुिी मारण्याची घाांि हें एक मोठें पात् आहे; त्याांत वाय ूभरून मनुष्ट्याांस आांत बसवनू िोल पाण्याांत जाताां 

येतें, आटण आांतील वाय ूनाहींसा होईपयंत त्याांत रहाताां येतें. 
 
हल्लीं आकाशयानें कटरतात तीं एका प्रकारचें रेशमी कापि तयार केलेलें  असतें त्याचीं करतात, आटण 

दगिी कोळशाांतून जो ग्यास टनघतो तो त्याांत भरतात. 
 
केवळ टगटरगुहाांत गजुना करणें ककवा गजभ्रमानें पार्षाणराशीवर िरनिराांचा मोघप्रयोग करणें हा जो 

आजपयंतचा क्रम तो जाऊन एका मदाांधाक्ष कुां जराची आम्हाांवर चाल होत आहे हें त्याचा बृांटहतनाद सुचवीत आहे; 
तर आताां त्याच्या मदस्क्लन्न गांिस्थलाचें टवदारण करून त्याांतील यशोमौस्क्तकाचें उद्धलन साऱ्या महाराष्ट्रभर 
करण्याकटरताां झाांप मारण्याच्या तयारीस लागतों. 

 
शुक्रसुता गटहवरली न्हाणी तदुरस्थळाटस अश्र ुटतचे! 
कवणाला न टप्रय तें गुणमटणमय केटलमांटदर श्रुटतचें ।। 
शक्रवरें नळ गेला टशरला अांतःपुरीं सुिें सुरसा! 
भमैीच्या हा याच्या ती सेवी रूपसांपदा सुरसा ।। 
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प्रवाही पदाथांत स्नेहाकर्षणु कमी असल्यामुळें  त्याांस काांहीं आकार देताां येत नाहीं; ककवा त्याांचे आपणास 
ढीगही घालताां येत नाहींत. 

 
जेव्हाां वायूांत ओलसरपणा फार असतो तेव्हाांपासून शरीरास व्याटध उत्पन्न होतात, म्हणून पाऊन फार पिूां 

लागला असताां वायु फार जि असतो असें कदाटचत् आपणास वािेल, पण तसें असत नाहीं. 
 
वायूची अशी स्स्थटत झाल्यामुळें  मनुष्ट्याच्या प्रकृटत टबघितात, फुप्पुसाांचा व्यापार यथास्स्थत चालत नाहीं, 

रक्ताटभसरण चाांगलें  होत नाहीं, व दमा, ताप, माथेशूळ इत्याटद रोग उत्पन्न होतात. 
 

❀❀❀ 
  



 
अनुक्रमणिका 

४ थें पणरणशष्ट 
 

वाक्यपृथक्करिातंील मुख्य संज्ञा 
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उदे्दश्य Subject, उदे्दश्यगुणवाचकें  Attributive Adjuncts of the Subject. 
 
णवधेय Predicate; टवधान Predication; टवधेय Predicative; टवधेयटक्रयाटवशरे्षणवाचकें  Adverbial 
Adjuncts of the Predicate; अपूणुटवधेयटक्रयापद Verb of Incomplete Predication; पूरक 
Complement. 
 
कमय Object; कमुगुणवाचकें  Attributive Adjuncts of the Object. 
 
वाक्याशं Phrase; नामाथकु ककवा नामवाक्याांश Noun Phrase; टवशरे्षणाथुक ककवा टवशरे्षणवाक्याांश 
Adjective Pharse; टक्रयाटवशरे्षणाथुक ककवा टक्रयाटवशरे्षणवाक्याांश Adverb Phrase; टवभक्त्यांत 
वाक्याांश Case— Phrase; अव्ययाांत वाक्याांश Prepositional Phrase; धातुसाटधताांत वाक्याांश 
Participle or Participial Pharse; टक्रयाथुक वाक्याांश Verb— Phrase. 
 
वाक्य Senetence; शुद्ध वाक्य Simple Sentence; टमश्र वाक्य Complex Sentence; सांयुक्त वाक्य 
Compound Sentence; टमश्रसांयुक्त वाक्य Complex—Compound Sentence; प्रधान वाक्य 
Principal Sentence; गौणवाक्य Subordinate Sentence; समानाटधकरण अथवा समानवाक्यें Co—
ordinate Sentences; स्वतांत् समानाटधकरण वाक्यें Independent Co—ordinate Sentences; 
परतांत् समानाटधकरण वाक्यें Dependent Co—ordinate Sentences; टवधानाथुक वाक्यें Predicative 
or Declaratory Sentences; आज्ञाथुक वाक्यें Imperative Sentences; प्रश्नाथुक वाक्यें Interrogative 
Sentences; सत्ताथुक अथवा सत्तावाची वाक्यें Affirmative Sentences; टनरे्षधाथुक अथवा टनरे्षधवाची 
वाक्यें Negative Sentences. 
 
संयुक्त Compound; सांयुक्त उदे्दश्य Compound Subject; सांयुक्त कमु Compound Object; सांयुक्त 
टवशरे्षण Compound Adjective; सांयुक्त टक्रयाटवशरे्षण Compound Adverb; सांयुक्त टक्रयापद 
Compound Verb. 
 
नाम Noun; टवशरे्ष नाम Proper N.; सामान्यनाम Common N.; समुच्चयवाचक नाम Collective N.; 
द्रव्यवाचक नाम Material N.; भाववाचक नाम Abstract N.; नामस्थानीय अथवा नामप्रटतटनधी 
Substitutes for the N. 
 
णवशेषि Adjective; सावुनाटमक टव. Pronominal A.; समुच्चयवाचक टव. Quantitative A.; गुणवाचक 
टव. Qualitative A. 
 
सवयनाम Pronoun; पूवुसांबांध Backward Reference; उत्तरसांबांध Forward Reference; सांबांधी स. 
Relative P.; दशकु स. Demonstrative P. प्रश्नाथु Interrogative P.; सामान्य स. Indefinite or 
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१० 
 
 
 
११ 
 
 
 
 
१२ 

Impersonal P. 
 
णक्रयाणवशेषि Adverb; स्थानदशकु टक्र. Place Ad; कालदशकु टक्र. Time Ad.; पटरमाणदशकु टक्र. 
Measure or Degree Ad.; टनिय अथवा अटनियदशकु टक्र. Certainty or Uncertainty Ad.; 
कायकुारणदशकु टक्र. Cause and Effect Ad.; गुण अथवा रीटतदशकु टक्र. Manner or Quality Ad. 
 
शब्ियोगी अव्ययें Prepositions; टवभस्क्त अ. Case Prepositions; स्थान अ. Place Prep.; काल अ. 
Time Prep.; उपकरण अथवा साधन अ. Agency Prep.; हेतु आशय, उदे्दशदशकु अ. End Prep.; 
सांबांधसूचक अ. Reference Prep.; व्यावृटत्तसूचक अ. Seperation or Exclusion Prep.; 
अनुकूल्यसूचक अ. Inclination or Comformity Prep.; स्थानीयतासूचक अ. Subtitution Prep. 
 
उभयान्वयी अव्ययें Conjuctions; समानाटधकरण (शब्द अथवा वाक्य) उभयान्वयी अ. Co—
ordinating Conj.; व्याटधकरण (शब्द अथवा वाक्य) उभयान्वयी अ. Subordinating Conj.; 
टवरुद्धताथुक उ. अ. Adversative Conj.; समुच्चयाथुक उ. अ. Cumulative Conj.; पटरणामाथुक उ. 
अ. Illative Conj.; व्मावृत्त्यथुक उ. अ. Exclusive Conj.; पक्षाांतरबोधक उ. अ. Alternative Conj.; 
न्यूनत्वबोधक उ. अ. Arrestive Conj.; कारण हेतुदशकु उ. अ. Cause or Reason Conj.; 
सांकेताटददशकु उ. अ. Suppositon, Condition & C. Conj.; कालदशकु उ. अ. Time Conj. 

 
❀❀❀ 
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५ व ेपणरणशष्ट 
 

बेनच्या मोठ्या व्याकरिातंील इगं्रजी वाक्याचें पृथक्करिाचा स्वल्प साराशं 

 
A BRIEF SUMMARY 

OF THE 
Analysis of Sentences from Bain’s Higher Grammar 

 
The Analysis of Sentences ascertains what is common to all sentences and shows how the 

different parts are related to each other.  
 
Every sentence consists of two parts, the Subject and the Predicate : ‘Gold’ ‘is precious.’  
 
Sentences are Simple, Complex, and Compound.  
 
The Simple Sentence contains one subject and one finite verb: ‘The patience of Job is 

proverbial.’ 
 
A Complex Sentence, while consisting of one principal subject and predicate, contains two or 

more finite verbs: ‘No one can say how the thing happened.’ 
 
A Compound Sentence contains two or more (simple or complex) sentences united: ‘The 

sun rose and the mists disappeared.’ 
 
[Contracted and Elliptical sentences are only particular modes of Compound and Complex 

Sentences. In Contracted Sentences the part common to two or more Co—ordinate Sentences is 
expressed only once. In Elliptical Sentences. the omitted part is not necessarily the common part, 
but some part that can be easily understood and supplied; e.g. ‘The sun gives light and (the sun 
gives) heat’ ; ‘He has written more letters than you (have written many letters)’. Of these. the first is 
a Contracted and the second an Elliptical sentence. The words that are generally omitted in such 
sentences are here enclosed within brackets].  

 
At least two words are necessary for a sentence. They are a noun and a verb. These, 

therefore, may be called its Primary Elements. These are respectively enlarged by ‘adjectives’ and 
‘adverbs’, which, on that account, may be called its Secondary Elements. The object of a Transitive 
Verb, like the subject of every verb, is a noun or some equivalent of a noun. such as a pronoun, an 
infinitive phrase etc; and therefore the object can be enlarged in the same way in which the subject is 
enlarged.  
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1. Enlargement of the Subject and tbe Object.  
 
The following are the various means of qualifying or modifying the Subject or the Object of a 

Simple Sentence: (1) The Adjective: ‘We met an old soldier.’ (2) Possessive case: ‘The King’s 
(royal) prerogative.’ (3) A Noun in apposition: ‘Havelock, the hero, is dead.’ A Phrase made up of a 
Preposition and a Noun: ‘A word in season.’ (5) A Participial Phrase: that is, a Participle, either 
alone or baving an object, or qualified by an Adverb:‘A man carrying a burden passed a cow quietly 
grazing.’ 

 
The Subject or the Object may be enlarged by a combination of two or more of these modes: 

and the adjuncts may themselves be modified by other adjuncts.  
 
2. Enlargement of tbe Predicate.  
 
The Predicate may be a single verb, in which case it is called Simple; as ‘The dog runs.’ It is 

called Complex when it is made up of a Verb of incomplete Predication and its complement; ‘The dog 
is sagacious’; ‘He was made first consul’; ‘They elected him captain’. Of these, the last two are 
instances of incomplete transitive verbs passive and active. The negative ‘not’ ought to be 
considered a part of the predicate rather than an adverbial enlargement of it. The Predicate, of a 
Transitive verb, is completed by means of an Object. This Object is of the same nature as the 
subjeet, and is thetefore, like it, enlarged by (1) an adjective, (2) a possessive case, (3) a noun in 
apposition, (4) a phrase made up of preposition and noun, and (5) a participial phrase.  

 
The Predicate is enlarged by an Adverb, or an Ad verbial phrase. The adverbial phrase 

appears in the form of (1) A noun: ‘we walked a mile’; (2) A Preposition and Noun: ‘He went of 
necessity’; (3) A Noun qualified by some adjunct: ‘He rose his height’; (4) A Participle or a 
Participal Phrase: ‘They went along singing’, ‘He stood gazing on the scene below’; (5) An Infinitive 
or a Gerund: ‘He is a fool to throw away such a chance’ (infinitive with preposition), ‘The courtier 
stoops to rise’ (gerund).  
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II. Enlargement of the Complex Sentence 
 
In the Complex Sentence, the part containing the principal Subject and Predicate is called the 

principal clause: the other part, the subordinate clause, or clauses: ‘I saw’ (principal) ‘that 
something was wrong’ (subordinate).  

 
Subordinate clauses are of three kinds, according as they are representative of the noun, of 

the adjective or of the adverb. They are thus divided into Noun clauses, Adjective clauses, and 
Adverbial clauses.  

 
1. The Noun Clause 

 
The Noun clause occupies the place of the Noun: i. e. (1) it may be the subject or the object 

of the Principal clause: as ‘That he had been rash (subject) was apparent to all’, ‘I saw that the 
waters had risen’ (object); (2) it may be in apposition to some Noun: ‘The idea that anyone should 
challenge his right had never crossed his mind’; (3) it may be the completion of the predicate: as 
‘The consequence was that we achieved a victory’.  

 
2. The Adjective Clause 

 
When a clause limits or qualifies a Noun or a Pronoun, it is . of the nature of an Adjective: 

‘Men that are selfish (selfish men) never win our esteem’; ‘I remember the place that he occupied 
(the by—him—occupied place; his place)’.  

 
An Adjective clause may be found (1) With the subject: ‘He that sow will reap’; (2) With the 

object: ‘I love them that love me’; (3) In Adverbial adjuncts : ‘In the day that thou eatest thereof, 
thou shalt die’.  

 
3. The Adverbial Clause 

 
An Adverbial elause is the equivalent of an Adverb, and modifies a Verb : ‘He went away after 

the sun had risen.’ Adverbial Clauses may be divided into those of (1) Place : ‘We remain where we 
are’; (2) Time : ‘We left while he was speaking’; (3) Degree : ‘The sea is as deep as the mountains 
are high’; (4) Certainty or Uncertainty : ‘As sure as I speak, you will repent of this’; (5) Cause or 
Reason : ‘The garrison surrendered, because their provisions failed’; (6) Manner in General : ‘He did 
as he was told’. 
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III. Enlargement of the Compound Sentence 
 
Since a Compound Sentence is but a combination of two or more (Simple or Complex) 

sentences, nothing beyond what is said about the enlargement of Simple and Complex sentences 
need be said about the enlargement of the Compound Sentence. 

  
IV. Elliptical and Contracted Sentences. 

 
Elliptical and Contracted Sentences are either Complex or Compound. The Contracted 

Sentences are one class of Elliptical Sentences; the part common to two or more Co—ordinate 
Sentences being expressed only once. Another class, somewhat more difficult, are those involving 
the Comparative Adverbs, ‘as’, ‘than’ ‘the’ and others.  

 
In analysing them the ellipsis should be filled up as ‘The sun gives light and (the sun gives) 

heat’; ‘He is more industrious than (he is) clever’. 
 

❀❀❀ 
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णवणवधणवषयसगं्रह 
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णवणवधणवषयसंग्रह. 
 

 
 

भाग १ ला. 
 

 
 

गोपाळ गिेश आगरकर, एम्. ए. 
 

‘सुधारकाचे’चे कते व फग्यूसुन कालेजाांतील प्रोफेसर 
 

याांनीं तयार करून 
 

पणुें येथें ‘आययणवजय’ छापिान्याांत छापटवला. 
 

सन १८९१. 
 

 
 
 

(या ग्रांथासांबांधीं सव ुहक्क कत्यानें आपणाकिे ठेटवले आहेत.) 
 
 
 
 
 

लकमत १२ आिे 
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प्रस्तावना 
 
‘सुधारकाांतील टनविक टनबांध’ पुस्तकरूपानें छापण्याटवर्षयीं अनेकाांकिून अनेक वळेाां सूचना आल्यामुळें, ते 

वाचण्याची आटण पुस्तकरूपानें जवळ बाळगण्याची त्याांची इच्छा असावी, असें अनुमान करून, त्याांचा हा पटहला 
भाग प्रटसद्ध केला आहे. या भागाच्या वाचनामुळें कोणाचेंही मन दुिावलें  जाऊां  नये म्हणून याांत कोणत्याही 
प्रकारच्या वादग्रस्त टवर्षयाचा समावशे केला नाहीं. उपयुक्त माटहती आटण मनोरांजन हे दोनच हेतु पुढें ठेवनू याांतील 
टनबांधाांनी टनवि केली असल्यामुळें, अगदीं जुन्या पद्धतीच्या लोकाांनीं देिील हा भाग वाचण्यास काांहीं हरकत नाहीं 
असें मला वाितें. सुधारकातंील टनबांधाांटशवाय याच लेिकानें केसरी पत्ाांत टलटहलेल्या अनेक टनबांधाांपैकीं चार 
टनबांध ‘आयुभरू्षण’ छापिान्याच्या मालकाांच्या परवानगीनें या भागाांत छाटपले आहेत. कादांबऱ्याहून थोड्याशा वटरष्ठ 
प्रतीच्या वाचनाची ज्याांस गोिी लागली असेल त्या सव ुमराठी वाचकाांस या भागाच्या वाचनानें आनांद ककवा बोध 
होईल, अशी मला आशा आहे. ती पूणु झाल्यास, म्हणजे प्रस्तुत आवृटत्त लौकर िलास झाल्यास, याची पुनरावटृत्त 
काढण्याला, ककवा राजकीय, सामाटजक, व धार्वमक टवर्षयाांचा दुसरा भाग छापण्याला मला उमेद येईल हें उघि 
आहे, ‘काय होतें पहावें!’ 

 
हें पुस्तक छापण्याच्या सांबांधानें हरएक प्रकारचे श्रम आमचे टमत् रा० रा० हटर कृष्ट्ण दामले याांनीं केले. मीं 

फक्त ही छोिेिानी प्रस्तावना टलहून टतच्यािालीं सही केली! या त्याांच्या दगदगीबद्दल मी त्याांचा फार आभारी 
आहे. 

 
पुणें, ता० २२ नवांबर १८९१. गो. ग. आगरकर 
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णवणवधणवषयसगं्रह 
 

 
 

वाचन 

 
गुरुमुि, वाचन, टवचार, अवलोकन, वाद इत्याटद ज्ञानसांपादनाचीं अनेक द्वारें आहेत. त्याांपैकीं वाचन हें 

अत्यांत महत्त्वाचें आहे. ‘गुरु’ शब्दाांत अथात् सव ुविील माणसाांचा समावशे केला पाटहजे. बाल्यावस्थेत गृह आटण 
शाला हीं दोन ज्ञानसांपादनाची स्थानें होत. घरीं माताटपतराांनीं व इतर विील माणसाांनीं टशक्षण द्यावयाचें; शाळेंत 
टशक्षकानें द्यावयाचें. टवद्याथी जसाजसा मोठा होत जातो, तसतशी त्याला गुरुमुिाच्या साहाय्याची गरज कमी पिूां 
लागते. आटण िरोिरींच ज्याांना मुलाांच्या कल्याणाची इच्छा असेल त्याांनीं त्याांना फार वळे भरवनू घेण्याची सांवय 
लावूां नये. मनुष्ट्यास मानटसक श्रमाचा जात्या कां िाळा आहे; कारण, मानटसक श्रम शारीर श्रमापेक्षाां अवघि आहे. 
मनाला एकदाां दुसऱ्यापासून मदत घेण्याची िोि लागली, म्हणजे त्याचें स्वावलां बन अगदीं सुितें. व्यवहाराांत 
घिोघिीं अिचणी येणार, प्रत्येक घिकेस सल्ला देण्यास भेिणारा गुरु कोठून टमळणार? मनाची लोिांिासारिी 
स्स्थटत आहे. लोिांि वटहवािींत नसलें  म्हणजे त्याला ताांबेरा येऊन तें कुचकमाचें होतें. पण जर त्याच्यावर टनत्य 
घर्षणु घित असलें  तर तें सतेज राहून फार टदवस टिकतें. ज्याच्या मनाला श्रम करण्याची सांवय लागलेली नाहीं, 
त्याचें मन लोिांिाप्रमाणें गांजून जाऊन कोणत्याही कामास टनरुपयोगी होतें. वस्तऱ्याला जसा दगि, तशा बुद्धीला 
अिचणी आहेत. अिचणीच्या दगिावर बुटद्ध लाटवल्यानें ती अत्यांत तीव्र होते. जेव्हाां तेव्हाां गुरुमुिाची अपेक्षा 
केल्यानें हें घर्षणु घित नाहीं, व बुद्धीला माांद्य येतें. सबब, टवद्यार्थ्यांच्या टशक्षणास गुरुमुिाांतून अगदीं अपटरहाय ु
असेल तेवढेंच साहय्य व्हावें. टकत्येक श्रीमांत लोक आपल्या मुलाांस टशकटवण्यासाठीं िाजगी टशक्षक ठेवीत 
असतात. शाळेंतले टशक्षक अगदींच नादान असले, ककवा मुलाांकिून वगाच्या मागें राटहलेली काांहीं बाकी टमळवनू 
घ्यावयाची असली, ककवा त्याांच्याकिून एिाद्या इयते्तवरून उिी मारवावयाची असली तर असें करणें बरोबर आहे. 
तसें नसेल तर मात् घरच्या टशक्षकापासून मुलाांचा अिेरीस तोिा होतो असा आमचा समज आहे; कारण मुलाांची 
स्वतः टवचार करण्याची सांवय मोिते. ग्रीक लोक टशक्षकाच्या कामाची तुलना नेहमीं सुईणीच्या कामाशीं करीत. 
साके्रटिसाचें असें म्हणणें असे कीं, जसा कुशींत गभ ुतसे टवचार साऱ्याांच्या िोक्याांत आहेतच. टशक्षकानें सुईणीप्रमाणें 
त्याांचा बटहरागम मात् आपल्या चातुयानें सुिावह करावयाचा. जसें हस्तपादाटद अवयव व नेत्कणाटद इांटद्रयें 
अभ्यासानें सुदृढ व चांचल होतात, त्याप्रमाणें अभ्यासानें बुटद्ध ही सुदृढ व चांचल होते. बैलाचा िाांदा, घोड्याची 
छाती, गाढवाची पाठ, व येिक्याचें कशग – हीं उपयोगानें टकती मजबूत होतात, हें सवांच्या पाहण्याांत आहेच. 
पटहलवानाांचीं छातािें, पोिऱ्या व दांि, िाांक घेऊन पळणाराांचा दम व पाय, टनशाण मारणाराचे हात व िोळे, मराठी 
कारकुनाची माांिी आटण पाठीचा कणा, गवयाचा कान, बजवय्याचीं बोिें, आटण बोलणाराची जीभ–याप्रमाणें ज्याला 
ज्या धांद्यात जो अवयव ककवा इांटद्रय टवशरे्ष वापरावें लागतें, त्याचा तो अवयव ककवा तें इांटद्रय इतराांपेक्षाां बळकि होतें. 
जशी शरीराची तशीच बुद्धीचीही गोष्ट आहे. अष्टावधान्याचें स्मरण वाढलेलें  असतें, कादांबरीकार व कटव होईल 
टततकी कल्पना वाढटवतात, व तत्त्ववते्त्यास अनुमानप्रमाणाांची टवचक्षणा करण्याची सांवय लागलेली असते. साराांश 
काय कीं, शरीराच्या अवयवाांप्रमाणें मनाचे अवयवही अभ्यासानें आटण उपयोगानें मजबतू आटण चांचल होतात. 
यासाठीं ज्या टशक्षणपद्धतीनें टवद्यार्थ्यांस ते वारांवार उपयोगाांत आणाव ेलागतील अशी पद्धटत योजणें फार टहतावह 
आहे. टवद्यार्थ्याच्या एका अवस्थेंत गुरुमुिाचें साहाय्य अत्यांत आवश्यक आहे. पण त्याची आवश्यकता टजतकी 
लवकर कमी होईल टततकें  बरें. 
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गुरुमुिाटशवाय ज्ञानसांपादनाचीं चार साधनें आहेत. त्याांपैकीं टवचार, अवलोकन आटण वाचन हीं ज्याचीं 
त्याच्या स्वाधीन असूां शकण्यासारिीं आहेत. चवथा एक वाद राटहला, तो दुसरा कोणी तरी तोिीचा 
टमळाल्याटशवाय नीि होत नाहीं. 

 
श्रेष्ठाशीं सांवाद करण्यापासून नवीन ज्ञान प्राप्त होतें; समाशीं करण्यापासून सांशयटनवटृत्त होते, व कटनष्ठाशीं 

करण्यापासून सांपाटदलेलें  ज्ञान सुव्यवस्स्थत होतें. कुस्त्याांपासून मुलाांच्या शरीरावर जो पटरणाम होतो तो चाांगल्या 
वादापासून बुद्धीवर होतो. कुस्तीप्रमाणें वादानें बुद्धीच्या सव ुअांगाांचा आळस झिून त्याांस चलािी येते. कुस्त्याांप्रमाणें 
वादापासून चाांगले पटरणाम नेहमीं व्हाव,े पण कुस्त्याांत चरुस एकादे वळेीं, व वादाांत दुराग्रह बहुशः असल्यामुळें  तसें 
घित नाहीं. यासाठीं ज्या प्रसगीं योग्य प्रटतस्पधी टमळेल त्या प्रसगींच वादास उभें रहावें. सांतापजनक दुराग्रहाचा 
वाद होईल टततका िाळावा. 

 
अवलोकनाांत सव ुप्रकारच्या इांटद्रयानुभवाांचा समावशे होतो. हे अनुभव मनुष्ट्य बुद्वध्या घेतो, ककवा त्यास ते 

सहज प्राप्त होतात. सांसाराांत पिलेल्या मनुष्ट्यास टनरटनराळ्या स्वभावाांचे लोक भेिणें, पदाथांचें सेवन करूां  लागलें  
असताां त्याांचे धमु समजून येणें वगैरे सहज अनुभव होत. भगूभ,ु वनस्पटत, वैद्यक, रसायन इत्यादी टवर्षयाांत येणाऱ्या 
पदाथांचे धमु जाणण्यासाठीं शास्त्रशोधक जे प्रयोग कटरतात, त्याांपासून त्याांना येणाऱ्या अनुभवाांस बुद्वध्या घेतलेले 
अनुभव म्हणताां येईल. हे अनुभव अत्यांत शाांतपणानें व काळजीनें घ्याव ेलागतात. 

 
इांटद्रयद्वारा प्राप्त झालेल्या अनुभवाांवरून कायुकारणाटदकाांचा जो टनिय त्यास टवचार असें म्हणतात. 

भलत्याच कायाचा भलत्याच काराणाशीं सांबांध लावनू देणें म्हणजे टवचार करण्याांत चुकणें. टवचाराांत प्रमाद होऊां  न 
देताां टबनचूक टवचार करावा कसा हा टवर्षय अत्यांत गूढ आहे. याचा मानसशास्त्राांतील न्यायसांज्ञक शािेंत समावशे 
होतो. 

 
आताांपयंत ज्ञानसांपादनाच्या पाांच साधनाांपकैीं गुरुमुि, वाद, अवलोकन, व टवचार या चोहोंचें स्वल्प 

टदग्दशनु केलें . वास्तटवक पहाताां वाचनावरील टनबांधाांत त्याांचा इतका उल्लेि करायला नको होता. परांतु त्याांचा 
वाचनाशीं अत्यांत टनकि सांबांध असल्यामुळें, व प्रस्तुत पुस्तकाांत टवर्षयटवभागाांपेक्षाां टवर्षयज्ञान करून देण्यावर टवशरे्ष 
किाक्ष असल्यामुळें, टवर्षयाांतराांबद्दल येणारा दोर्ष पत्करून गुरुमुि, वाद, अवलोकन व टवचार, या चार 
ज्ञानसाधनाांटवर्षयीं थोिेसें टलटहलें . आताां टनबांधाचा मुख्य टवर्षय जें वाचन त्याकिे वळूां. 

 
वाचनाचे दोन प्रकार आहेत: एक दुसऱ्यासाठीं व एक स्वतःसाठीं. आपण जें वाचतो तें आपलें  आपण 

टलटहलेलें  असेल ककवा दुसऱ्याांनीं टलटहलेलें  असेल. कोणतेंही पुस्तक ककवा लेि वाचण्यासाठीं हाताांत घेण्याांत दोन 
हेतु असतात : माटहती ककवा करमणूक. पुस्तकें  ज्या प्रकारचीं असतील त्या प्रकारचा पटरणाम तीं वाचणाराांच्या 
मनावर होईल. वाईि पुस्तकें  वाचण्याांपेक्षी काांही न करणें बरें; कारण काांहीं न करण्यानें मनाला टनदान कोणताही 
वाईि नाद तरी लागत नाहीं. ज्याांनीं वाचनाचे पवािे गाइले आहेत त्याांनी ते चाांगल्या वाचनाचे गाईांले आहेत. या 
टनबांधाांतही वाचनाटवर्षयीं जे दोन शब्द टलटहले आहेत, ते चाांगल्या वाचनाटवर्षयीं टलटहले आहेत. पुस्तकें  एक 
प्रकारचे टमत् आहेत, कुटमत्ाांच्या सांगतींप्रमाणें दूष्ट्य पुस्तकाांच्या वाचनापासून दुगुणु जितात. म्हणून कुटमत्ाांप्रमाणें 
दूष्ट्य पुस्तकाांचा सहवास िाळला पाटहजे. 

 
बहुश्रुत सस्न्मत्ाच्या सहवासापासून होणारे बहुतेक फायदे चाांगल्या वाचनापासून होऊन, टशवाय त्या 

सहवासापासून न होणारे असेही अनेक फायदे होतात. ज्ञानाच्या ज्या चार साधनाांटवर्षयीं वर थोिासा उल्लेि केला 
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आहे, तीं सवांस प्राप्य असतील ककवा नसतील. वाचन मात् स्वल्प िचानें ककवा थोड्याशा अांगमेहनतीनें सवांस 
प्राप्त होण्यासारिे आहे. टवद्वान् गुरु भेिेल ककवा न भेिेल, सांवाद करण्यासारिा टमत् प्राप्य असेल ककवा नसेल; 
स्वतांत्पणें टबनचकू टवचार करताां येण्यासारिें टशक्षण टमळालें  असेल ककवा नसेल; सहज घेताां येणारे ककवा बुद्वध्या 
घ्याव ेलागणारे अनुभव घेऊन पाहाण्याच्या सोई असतील ककवा नसतील; पण वाचनाची मात् तशी स्स्थटत नाहीं. 
मुद्रणकला भरभरािीस आल्यापासून हें ज्ञानसाधन अत्यांत सुगम झालें  आहे; ककबहुना काांहीं स्स्थतींत ज्ञान करून 
घेण्यास दुसरें कोणतेंही साधन उपयोगीं पित नाहीं. कोणत्याही टवद्वानाला कोणत्याही टवर्षयावरील आपले टवचार 
सव ुटठकाणीं स्वतः हजर राहून स्वमुिाने सागताां येणें अशक्य आहे. पण तेच त्यानें टलहून काढले, व पुस्तकरूपानें 
प्रटसद्ध केले, तर त्याांच्यापासून पाटहजे त्याला फायदा करून घेताां येणार आहे. टवचाराांना ग्रांथग्रटथत करणें म्हणजे 
त्याांस जि स्वरूप देऊन अमरत्व आणण्यासारिें आहे. त्याांना जि स्वरूप आल्यानें ते आपल्या जनकापासून पाटहजे 
त्याच्या हाताांत जाऊां  शकतात. त्याांना अमरत्व आल्यानें मनुष्ट्याांच्या प्रत्येक टपढीस त्याांच्यापासून फायदे करून घेताां 
येतात. व्यास—वास्ल्मकाटद महाकटव आपले टवचार टलहून न ठेवते, तर ‘महाभारत’ आटण ‘रामायण’ याांच्यापासून 
कहदु लोकाांना आज हजारों वर्षें जें ज्ञान व जी करमणूक होत आहे, ती कोठून होती? या महापुराणाांप्रमाणेंच 
एतदे्दशीय इतर ग्रांथाांची व परदेशीय ग्रांथाांची गोष्ट आहे. पुस्तकद्वारा पाटिमात्य एका इांग्रजी भार्षेंतील ज्ञानभाांिार 
आम्हाांस िुलें  झाल्यामुळें  आम्हाांस केवढा लाभ होत आहे? परकीय अमलापासून होणाऱ्या अनांत यातनाांचा या एका 
लाभापासून टवसर पािून भावी स्वातांत्र्याची आटण सुिाची आशा आम्हाांस उत्पन्न होत नाहीं काय? अलीकिील 
पाटिमात्य भार्षाांत इांग्रजी भार्षा व इांग्रज लोक पटहल्या वगांत असल्यामुळें, त्याांनी त्या भार्षेंत भार्षाांतराच्या साहाय्यानें 
इतर सव ु सुधारलेल्या भार्षाांतील उत्कृष्ट उत्कृष्ट टवचाराांचा सांग्रह केला आहे, व प्रटतटदवशीं करीत आहेत; व ह्या 
एका भार्षेंतील ग्रांथ आम्हाांस वाचनास टमळूां  लागल्यामुळें  युरोपाांत फार प्राचीन कालापासून आजकालपयंत झालेल्या 
टवद्वानाांपैकी ज्याांनीं आपले टवचार टलहून ठेटवले आहेत त्याांपकैीं टनदान उत्तम उत्तमाांची तरी इांग्रजी भार्षाांतरें आम्ही 
पैसा िच ु करण्यास तयार असलों तर आम्हाांस वाचण्यास साांपिणार आहेत. साराांश काय कीं, महान् महान् 
तत्त्ववतेे्त, इटतहासकार, शास्त्रज्ञ, व कटव आपापले टवचार पुस्तकरूपी नौकें त घालून न ठेवते, तर ते कालमहाणुवाांत 
कधीच बुिून जाते, व त्याांचा यस्त्कां टचत्ही मागमूस आम्हाांस न लागता! पण त्याांनीं तसें केलें  नाहीं, यामुळें  
टवचाररूपी मालानें भरलेल्या या ग्रांथनौका पाटहजे त्याला हव्या त्या टकनाऱ्यावर उतरून घेऊन त्याांतील मालास 
हात घालताां येतो! 

 
गुरुमुिापासून होणारा फायदा टवद्यार्थ्यास फार झालें  तर शाळेंत ककवा टवद्यालयाांत करून घेताां येतो. 

एकदा शाळा सुिली, ककवा टवद्यालयीन पदवी प्राप्त झाली म्हणजे गुरूला सोिून व्यवहाराांत पिावें लागतें. व्यवहार 
पाठीमागें लागला म्हणजे ज्ञानसांपादनास पुस्तकाांटशवाय दुसरें साधन रहात नाहीं. टशकलेल्या लोकाांपकैीं शेंकिा 
पांचाण्णवाांना नोकरींत ककवा उद्योगाांत पिल्यावर वाचनाची इच्छा मुळींच रहात नाहीं, असें आमच्या सध्याांच्या 
स्स्थतीवरून टदसतें. शाळेंत ककवा टवद्यालयाांत जे मानटसक श्रम करावयाचे ते नोकरी ककवा धांदा टमळण्यासाठीं. तो 
टमळाला म्हणजे अभ्यासाची साथुकता झाली, व पुढें तो करण्याची गरज राटहली नाहीं, अशी पुष्ट्कळाांची समजूत 
असते. शाळेंत ककवा टवद्यालयाांत सांपाटदलेल्या भाांिवलावर जन्मभर व्यापार करणारे असे अनेक लोक आहेत. याांना 
मानटसक श्रमाचा स्वाभाटवकपणें फार कां िाळा असतो. धांद्याांत जाणाऱ्या वळेाटशवाय जर त्याांना थोिीबहुत फुरसत 
साांपित असली तर ते ती सोंगट्या, गांटजफा ककवा बुटद्धबळें िेळण्याांत, पुनः पुनः तांबािू चोळण्याांत ककवा टवड्या 
फुां कण्याांत, विेेवाांकिे हेल ओढीत बसण्याांत ककवा एकाद्या वाद्यावर उगीच तुण तुण करण्याांत घालटवतात. 
टकत्येकाांची मजल याच्यापढुेंही जाते. कोणी गाांजाचे शौकी बनतात; कोणी बाहेरख्याली टनघतात; कोणाला 
बािलीच्या अमलाांत गुांग होऊन पिण्याचा व आपलें  हसें करून घेण्याचा नाद लागतो. असल्या दुव्युस्नाांनीं आपल्या 
अिचूीं, पैशाचीं व शरीराची िराबी घेऊन करून शवेिीं अकाटलक मृत्यूच्या जबड्याांत पिणारे व बायकापोराांस 
उघिीं पािणारे टवचारशून्य पढतमिुू प्रत्येक देशाांत असतात. दुदैवानें तशाांची सांख्या या देशाांत वाढत चालली आहे, 
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ही मोठ्या टदलटगरीची गोष्ट होय, या लोकाांस असें कळत नाहीं कीं, व्यसनापासून होणाऱ्या यस्त्कां टचत् सुिासाठीं 
त्याांना आपलें  अतोनात नुकसान करून घ्यावें लागतें. ज्याांना सुदैवानें लहानपणापासून वाचनाची गोिी लागलेली 
असते, व जे प्रपांचाांत पिले तरी फुरसत साांपिेल तेव्हाां काांहीं तरी वाचीत असतात, अशाांची स्स्थटत वरील व्यसनी 
लोकाांच्या स्स्थतीहून फार टनराळी असते. टवर्षयी लोकाांप्रमाणें याांनाही आपल्या टवर्षयापासून सुिप्रास्प्त होते. भेद 
इतकाच कीं, याांचें सुि दुव्यसुनाांच्या सुिाप्रमाणें अिचूी, शरीराची, व पैशाची माती करणारें नसतें. चाांगलीं चाांगलीं 
पुस्तकें  व वतुमानपत्ें टनत्य वाचीत असल्यानें ज्ञानाची एकसारिी वृटद्ध होत असते, व त्याचा व्यवहाराांत उपयोग 
होत असतो. मनुष्ट्याला पोिासाठीं जो एक धांदा करावयाचा असतो त्याच्याटशवाय इतर गोष्टींचें ज्ञान त्यानें सांपाटदलें  
असताां तें त्याला मुळींच उपयोगीं पिणार नाहीं कीं काय? जे कोणी असें समजत असतील ते मोठा प्रमाद कटरतात 
असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. टनत्याच्या धांद्याटशवाय इतर गोष्टीचें ज्ञान सांपादण्याांत कोणतेंही नुकसान नाहीं, पण 
तसें न करण्याांत मात् फार नुकसान आहे. प्रपांचाांत प्रटतटदवशीं लहानमोठ्या शेंकिों अिचणी येतात. त्याांचा पटरहार 
कसा करावा हें ठाऊक नसलें  तर टकती पांचाईत पिते? कुिुांबात आलें  कोणाला पिसें कीं चालला वैद्याचे ककवा 
िाक्िराचे घरीं! पिली काांहीं भानगि कीं लागला वटकलाच्या घरीं िेिे घालायाला! आलें  काांहीं सावुजटनक काम 
कीं गेला भाांबावनू! ज्याला पूवुवयाांत थोिेंबहुत टशक्षण टमळालें  आहे याची अशी दैन्यावस्थाां काां असावी? जो कोणी 
उपयुक्त वाचनाची सांवय नेहमीं सुरू ठेवील त्याला लहानसान अिचणींतून बाहेर पिण्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा 
िच ुपिणार नाहीं इतकें च नाहीं, तर अशा अिचणींतून पार कसें पिावें हें चाांगलें  माहीत असल्यामुळें  त्याला त्याांची 
पवा वािेनाशी होईल. 

 
सांसाराांत वारांवार येणाऱ्या अिचणींतून पार पिण्यास वाचनापासून साहाय्य होतें हा वाचनापासून होणारा 

अगदीं हलक्या प्रतीचा फायदा आहे. ज्याांना टजवांतपणीं आपणाांस हे मागल्या टपढीचे असें म्हणवनू घ्यावयाचें नसेल, 
त्याांनीं वाचनाची सांवय नेहमीं जागृत ठेटवली पाटहजे. जगाांत प्रटतवर्षीं नवीन कल्पना, नवीन शोध, नवीन युक्त्या 
टनघून जुन्या कल्पना, जुने शोध, व युक्त्या एकापाठीमागून एक मागें पित आहेत. जें शाळेंत ककवा टवद्यालयाांत 
सांपाटदलेल्या ज्ञानासच टचकिून राहातात, व व्यवहाराांत पिल्यावर वाचनाची सांवय ठेवीत नाहींत, त्याांना आपल्या 
जुनेपणाबद्दल आपला उपहास करून घ्यावा लागतो. टशक्षक, वैद्य, कारागीर, नोकर, याांपकैीं ज्याांनीं वाचनाची 
सांवय ठेटवलेली नसते, त्याांना त्याांच्या धांद्याांत झालेल्या सुधारणा न कळल्यापासून होणारें नुकसान सोसावें लागतें 
इतकें च नाहीं, तर ज्या तरुण लोकाांचा आटण त्याांचा समागम होतो, त्याांत त्याांची थट्टा होऊां  लागते. ठळक ठळक 
गोष्टींची चालू तारिेपयंत काय हालहवाल आहे हें माहीत नसणें म्हणजे एकुणीसाव्या शतकाांत जन्मास येऊन 
अठराव्या शतकातल्या मनुष्ट्याप्रमाणें वागणें होय! 

 
कदाटचत् पूवींच्या युगाांत वाचनाची येवढी प्रौढी नव्हती असें माटनलें  तरी चालेल. पण आताां मात् 

वाचनाटशवाय चालवयाचें नाहीं. पूवीं राज्यसत्ता राजाच्या ककवा त्याांच्या मांत्र्याांच्या हाताांत असे. राज्यपद वांशपरांपरेने 
प्राप्त होत असें. कायदे करणें, परराष्ट्राशीं लढाई ककवा तह करणें, कोणताही प्रचांि िच ु करणें– वगैरे गोष्टींत 
पूवींचे अटनयांटत्त राजे ककवा त्याांचे प्रधान लोकाांचा सल्ला घेत नसत, व त्याांची इच्छा काय आहे हें जाणण्याची पवा 
करीत नसत. पण आताां तें मन्वांतर अगदी बदलत चाललें . राजाांची सत्ता कमी होऊन लोकाांची सत्ता वाढत चालली. 
कायदे करण्याचें काम लोकाांवर ककवा त्याांनीं टनविलेल्या प्रटतटनधींवर पिूां लागलें . लढायाांची व तहाांची जबाबदारी 
लोकाांवर पिूां लागली; व कोणताही प्रचांि िच ुकरावा ककवा न करावा, याचा टनकाल त्याांच्या तब्यतीवर अवलां बून 
राहूां लागला. अशा टदवसाांत चहूांकिे वस्तुस्स्थटत कशी आहे हें त्याांना ठाऊक नसेल तर त्याांच्या हातून मोठमोठे 
प्रमाद होण्याचा सांभव आहे. लोकाांस राजसत्ता प्राप्त होण्यास ज्याप्रमाणें बऱ्याच अांशीं त्याांचें ज्ञान कारण झालें , 
त्याप्रमाणें त्याांच्याकिे ती राहण्यास व टतच्यापासून त्याांना आपला अटधकाटधक फायदा करून घेताां येण्यास 
त्याांच्याांतील ज्ञानप्रसारच साधन होणार आहे. शेंकिा नव्याण्णव लोक अल्प टशक्षण टमळालें  न टमळालें  तो धांद्याांत 
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पिले, आटण काांहीं वाचीतनासे झाले, तर त्याांच्या हातून आपापल्या वाांट्याची राज्यप्रकरणी कामटगरी नीि कशी 
बजावली जाणार? इांग्लां िाांतील न्हावी, परीि, तेली, ताांबि याांच्या िेबलाांवर सुद्धा टनत्याचीं एकदोन वतुमानपत्ें व 
कपािाांत दहापाांच पुस्तकें  पिलेलीं असतात, म्हणून साांगतात. यावरून काय होतें कीं, टतकिील धांदेवाले सुद्धाां 
राज्यप्रकरणी चळवळी कशा चालल्या आहेत हें लक्ष लावनू पहात असतात, व त्या सांबांधानें आपआपसाांत वाद 
करून त्याांवर आपलीं मतें ठरवनू ठेटवतात. यामुळें जेव्हा पालुमेंिाांत काांहीं वादग्रस्त प्रश्न टनघतो आटण प्रधानाांत व 
प्रटतटनधींत टवरोध उत्पन्न होऊन त्याटवर्षयीं लोकाांचें मत काय हें पहाण्याचें ठरतें, तेव्हाां त्याांना भाबावल्यासारिें व 
होताां शाांतपणें आपला अटभप्राय देताां येतो. ज्या लोकाांना राजकीय सत्ता आपल्या हाताांत रहावी, व राजाांच्या, 
श्रीमांताांच्या, ककवा लढवय्याांच्या हातात न जाऊन त्याांना आपणाांवर जुलूम करताां येऊां  नये, असें वाित असेल, 
त्याांनीं होईल टततका ज्ञानाचा सांग्रह केला पाटहजे. हा सांग्रह करण्याचें प्रधान साधन वाचन आहे. 

 
केवळ व्यक्तीच्याच दृष्टीनें पाटहलें  तर व्यवहार आटण राज्यप्रकरण यासांबांधानें मनुष्ट्यास वाचनापासून जे 

लाभ होतात म्हणून वर साांटगतलें , त्याहीपेक्षाां आणिी एक टवशरे्ष महत्त्वाचा लाभ त्याला त्यापासून करून घेताां येतो. 
सांसाराांत मनुष्ट्यावर प्रसांगोपात मोठमोठीं अटरष्टें गुदरतात. कोणाचा एकुलता एक कता मुलगा अकस्मात् मरण 
पावतो; कोणाची रूपवती, सुशील, व पे्रम करणारी बायको मरते; कोणाचे एकाएकीं सारे पैसे बुितात; कोणाला 
भयांकर अपघात होऊन आमरण व्यांगता येते; कोणाला एकादा महारोग जितो. अशा प्रकारचें अटरष्ट कोसळलें , 
आटण मनाला त्याचा टवसर पािण्यास काांहीं नसलें , म्हणजे मनुष्ट्याला पराकाष्ठेचें दुःि होऊन कधीं कधीं तो विेा 
देिील होतो. अशा प्रसगीं टवपद्वग्रस्ताला जर वाचताां येत असलें , व चाांगल्या पुस्तकाांची अनुकूलता असली, तर 
दुःिाच्या पटहल्या उत्कि लािेचा लय झाल्यावर त्याला तीं पुस्तकें  वाचण्यापासून पुष्ट्कळ समाधान करून घेताां 
येईल. अशा वळेीं टवशरे्षतः धमुपुस्तकें  आधार देण्यास फारच उपयोगी पितात. जि वस्तु नश्वर आहेत, आत्मा 
अटवनाशी आहे, ज्याांचा मृत्युलोकाांत एकाएकी सांबांध तुिला त्याांची भेि यापेक्षाां चाांगल्या जगात पुनः होऊन टचरकाल 
तत्समागमसुि टमळेल, जन्मास आलेल्याची मरण हें प्रकृटतच आहे; प्रत्येकाला आज नाहीं उद्या हें मृण्मय शरीर 
ठेवायाचेंच आहे; ज्याांना या जगाांत टवनाकारण टवपटत्त भोगावी लागते त्याांना परमेश्वर स्वगात सुि देतो; 
सवुशस्क्तमान्, सवुज्ञ, न्यायी, व दयालू परमेश्वराच्या इच्छामात्ेंवरून सव ु गोष्टी घित असतात; त्याच्या सते्तपढुें 
कोणाचा इलाज नाहीं; तो ठेवील त्या स्स्थतींत सांतोर्षानें राटहलें  पाटहजे–या व अशा प्रकारच्या धमांतगतु अनेक 
टवचाराांनीं मनास धैय ुयेऊन दुःिास उतार पितो, व थोड्या टदवसाांत मनुष्ट्य उल्हासानें पुनः टनत्यकृत्यास लागतो. 
तात्पय,ु ज्याला एकदा चाांगल्या वाचनाचा नाद लागला त्याच्या करमणुकेला सीमा नाहीं. ज्याला आपला काळ 
सोिून भतूकाळाांत ककवा भटवष्ट्यकाळाांत प्रवशे करावयाचा असेल; ज्याला पृर्थ्वीवर आजपयंत कोणत्याही देशाांत 
झालेले मोठमोठे साधू, तत्त्ववतेे्त, कटव, व नािककार याांचा समागम करून ज्ञानामतृाचें सेवन करावयाचें असेल; 
ज्याला टनरटनराळ्या देशात टनरटनराळ्या काळाांत कोणकोणत्या प्रकारचे लोक होते, ते कशा प्रकारचे पेहराव 
करीत, त्याांची राज्यपद्धटत कोणच्या प्रकारची असे, त्याांच्या धमुकल्पना कशा होत्या, ते कोणते िेळ िेळत, ते न्याय 
कसा करीत, ते व्यापार कोणता व कसा चालवीत, त्याांच्यामध्यें धमुक्राांटत व राज्यक्राांटत होण्यास काय कारणें झाली, 
नांतर त्याांच्या स्स्थतींत कोणकोणते फेरफार झाले; ऐन सांकिाचे प्रसांगी मोठमोठे पुरुर्ष कसे वागले; कोणाच्या 
बुटद्धसामर्थ्यानें जगावर केवढे उपकार झाले, अनीटत, टभते्पणा, यादवी इत्याटद दोर्षाांनीं कोणती राष्ट्रें लयास गेलीं; 
उद्योग, न्याय, धमुपरायणता, व एकी इत्याटद गुणाांनीं कोणतीं राष्ट्रें उदयास आलीं–इत्याटद गोष्टी समजून 
घ्यावयाच्या असतील त्याला त्या समजण्यास वाचनािेरीज दुसरें साधन नाहीं. तसेंच, वाचकास वतुमानाचा टवसर 
पािून, तो ज्या युगाचा ककवा देशाचा इटतहास वाचीत असेल त्या युगाांत व त्या देशाांतच आपण आहों कीं काय असा 
भास त्याच्या वृत्तीवर क्षणभर उत्पन्न करून त्याला अनांत आनांद व ज्ञान देण्याचें सामर्थ्य ु वाचनाटशवाय दुसऱ्या 
कशाच्या अांगीं आहे? टनत्य टनत्य मोठमोठ्या पुरुर्षाांचीं चटरत्ें वाचण्यात आल्यानें मनास तत्कालीन समाधान व ज्ञान 
होतें इतकें च नाहीं, तर नकळत मनुष्ट्याच्या स्वभावावर व वतुनावरही तसल्या वाचनाचा पटरणाम घिूां लागतो. 



 
अनुक्रमणिका 

ज्याप्रमाणें जगन्मान्य पुरुर्ष वागलें  त्याप्रमाणें आपण वागावें, ते बोलले त्याप्रमाणें आपण बोलावें, व ते ज्या प्रकारच्या 
टवचाराांत गुांग होऊन रहात, त्या प्रकारच्या टवचाराांत आपणही गुांग होऊन रहावें, असें वािूां लागतें, मोठ्याांचे 
अनुकरण करण्याची इच्छा एकवार झाली, व टदवसेंटदवस ती दृढ होत चालली, म्हणजे वतुनावर टतचा पटरणाम 
झाल्याटशवाय रहात नाहीं. एका लॅटिन कवीनें या ज्ञानसाधनाचा मटहमा मोठ्या चातुयानें एका वाक्यात वर्वणला 
आहे. तो म्हणतो कीं ‘वाचन मनुष्ट्याचें वतुन सुधारतें, व त्याला रानिीपणाांत राहूां देत नाहीं.’ 

 
वर वाचनाचे प्रकार साांगताांना मनुष्ट्य कधीं स्वतःसाठीं व कधीं दुसऱ्यासाठीं वाचतो, असें म्हिलें  आहे. 

दुसऱ्यासाठीं स्वतः ककवा दुसऱ्याांनीं टलटहलेले लेि कसे वाचाव,े या टवर्षयाचें उद्घािन या टनबांधाांत येऊां  शकत 
नाहीं. तो टवर्षय ‘वक्तृत्व’ या सदरािालीं येतो.  
 

———— 
 

ज्ञान 

 
रांगानें काळे, टदसण्याांत कुरूप, स्वभावानें दुष्ट, नीतीस अपटरटचत, व बुद्धीनें मांद असे टनग्रो जातीचे लोक 

सवांच्या पाहण्याांत आलेच असतील. या टनग्रोहूनही टवशरे्ष रानिी जातीचे लोक टकत्येक अप्रटसद्ध बेिाांत आहेत, 
असें पुनः पुनः पृर्थ्वीपयुिन करणाऱ्या शोधक प्रवाशाांच्या लेिाांवरून समजतें. उत्तर अमेटरकें तील ताांबिे इांटियन, 
सैबेटरया देशाांतील िुजे व टनःशक्त सैबेटरयन, आरबस्थानाांतील टफरते धनगर, कहदुस्थानाांतील गोंि वगैरे मूळचे 
रटहवाशी, रटशयाच्या अमलाांत आलेल्या मध्यएटशयाांतील मोंगलाांच्या टनरटनराळ्या जाटत, रटशयाच्या दटक्षणेचे 
कोसकॅ्स वगैरे दुसऱ्या प्रतीचे लोक, टनग्रोपेक्षाां पुष्ट्कळ सुधारलेले आहेत हें िरें; पण याांच्याांत व टनग्रोंत टजतकें  अांतर 
आहे, त्याांहून फारच अटधक अांतर याांच्याांत व सुधारलेल्या अलीकिील यूरोटपअन लोकाांत आहे. तेजःपुांज शरीरें, 
मनोहर आकृटत, सौम्य स्वभाव, स्स्थर नीकत व कुशाग्रबटुद्ध ज्याांच्यापकैीं पुष्ट्कळाांच्या ठायीं वसत आहे असे अवाचीन 
युरोटपअन, एटशयाटिक, ककवा अमेटरकन लोक कोणीकिे, आटण आटफ्रकेच्या टकनाऱ्यावर उन्हाांत तळणारे, ककवा 
उत्तरभटूशराच्या आसपास बफाच्या झोंपड्याांत रेस्न्ियरच्या मासाांवर व कातड्यावर आयुष्ट्य कां ठणारे लोक 
कोणीकिे! या लोकाांत व अलीकिील सुधारलेल्या लोकाांत जमीन—अस्मानाचें अांतर आहे, ही गोष्ट टनर्वववाद आहे. 
याांत हें अांतर कशानें पिलें , व तें कमी कशानें होत जाईल, हें या टनबांधाांत थोिक्याांत दािटवण्याचा इरादा आहे. 

 
मनुष्ट्याांमध्यें ज्ञानाचा जसजसा प्रसार होत जातो तसतशी त्याांची रानिी स्स्थटत सुित जाऊन त्याांस 

उन्नतावस्था प्राप्त होते. जीं राष्ट्रें सध्याां आपणाांस सुधारलेलीं असें म्हणवनू घेत आहेत तीं एकदा टनग्रो लोकाांच्या 
ककवा त्याांहूनही रानिी लोकाांच्या स्स्थतींत असावीं, असें अनेक प्रमाणाांवरून टसद्ध करताां येण्याजोगें आहे, व 
पुष्ट्कळाांनीं तें केलें ही आहे. ज्ञानाचा प्रसार होऊन रानिी स्स्थटत सुित चालल्यानें, व उन्नतावस्था येऊां  लागल्यानें, 
मनुष्ट्यमात्ाच्या सुिाची वृटद्ध होत जाते ककवा नाहीं हा प्रश्न क्षणभर वादग्रस्त आहे असें जरी मानलें , तरी त्यावरून 
ज्ञानाचा प्रसार करण्याटवर्षयीं पटरश्रम करूां  नये असें होत नाहीं. ज्ञानवृटद्ध करण्यापासून मनुष्ट्यमात्ास कोणत्याही 
प्रकारचा फायदा न होता तर ती करण्याकिे त्याची प्रवृटत्त कधींच झाली नसती. ती एकसारिी होत आहे, व 
टदवसेंटदवस क्षीण न होताां अटधकच वाढत जात आहे, यावरून तसें करण्याांत मनुष्ट्यमात्ास काांहीं फायदा होत आहे, 
हें स्पष्ट टदसतें. जि वस्तूप्रमाणें सुिदुःिाची मापानें मोजणी करताां येती तर सवु स्स्थतींत सुि व दुःि सारिे आहे 
असें प्रटतपादणाऱ्याांचे तोंि तेव्हाांच बांद करता येतें. ती करताां येत नाहीं म्हणून त्याांना टनरुत्तर करणें जरी कटठण 
झालें  आहे, तरी येवढे िरें आहे कीं, ज्याांस आम्ही सुधारलेलीं राष्ट्र म्हणतों, त्याांपकैीं कोणासही टनग्रो लोकाांच्या 



 
अनुक्रमणिका 

स्स्थतींत पुनः जाण्याची इच्छा नाहीं इतकें च नाहीं, तर प्रस्तुत जी सुधारणा त्याांस प्राप्त झाली आहे टतची वृटद्ध 
करण्याची उत्कां ठा त्याांना लागली आहे, व ही उत्कां ठा दूर करण्यास त्याांना ज्ञानाटशवाय दुसरें साधन टदसत नाहीं. 

 
सुिाची प्रास्प्त आटण दुःिाचा पटरहार याांत समग्र जीवकोटि सवुकाळ चूर झालेली टदसते. नश्वर ऐटहक 

वस्तूांचा कां िाळा करणारा योगी देिील सुिाच्या पाठीमागें लागलेला असतो. साधारण प्रापांटचकाांत आटण त्याच्याांत 
भेद इतकाच कीं, प्रापांटचकाप्रमाणें ऐटहक सुिाांनीं त्याचें समाधान होत नाहीं. त्याची महत्त्वाकाांक्षा प्रापांटचकापेक्षा 
बलवतर असल्यामुळें तो ऐटहक सुिाांहून टभन्न, अशा अटवनाशी सुिाच्या प्राप्तीसाठीं आत्मसांयमन करीत असतो. 
कोि मनुष्ट्याांपैकीं नव्याण्णव लक्ष नव्याण्णव हजार नऊश े नव्याण्णव मनुष्ट्याांना ऐटहक सुिाांचा पाठलाग सोिून 
योग्याांच्या अटवनाशी सुिाांमागें लागवत नाहीं, यामुळें  हा सारा प्रपांच वाढत चालला आहे. तथाटप अशा स्स्थतींतही 
एक गोष्ट टनरांतर लक्षाांत ठेटवली पाटहजे ती ही कीं, जरी योगी आटण प्रापांटचक याांचीं सुिें टभन्न जातींचीं आहेत, तरी 
तीं सांपादण्याचें दोघाांचें साधन एकच आहे. तें साधन ज्ञान होय. प्रस्तुत टनबांधाांत ज्ञानप्रसारामुळें  प्रापांटचकाांच्या 
सुिाांची वृटद्ध कशी होत चालली आहे, हें टवशरे्ष स्पष्ट केलें  पाटहजे.  

 
मनुष्ट्यास सुिानुभवास होतो तो सारा त्याच्या मनाच्या द्वारें होतो, म्हणून सारीं सुिें मानटसक सुिें आहेत 

असें तत्त्वदृष्ट्ट्या म्हिलें  पाटहजे. तथाटप टनबांधाच्या सोईसाठीं त्याांचे दोन तीन स्थूल भाग करण्यास काांहीं हरकत 
नाहीं. साधारणपणें टवचार करताां असें टदसून येईल कीं, प्रत्येक मनुष्ट्य शारीटरक, सामाटजक, ककवा शुद्ध मानटसक 
या सुिाांच्या तीन वगांपैकीं एकाच्या, दोहोंच्या ककवा साऱ्याांच्या पाठीमागें लागलेला असतो. या तीनही प्रकारच्या 
सुिाांची आजपयंत त्याला जी जोि झाली आहे ती त्याच्या ज्ञानामुळें  झाली आहे, व पुढें तींत भर पिणें ककवा न 
पिणें हेंही त्याच्या ज्ञानावरच अवलां बून आहे हें स्वल्प टवचाराअांती ध्यानाांत येणार आहे. 

 
रानिी लोक टशकारीवर उपजीटवका कटरतात. थांिीवाऱ्यापासून शरीराचें रक्षण करण्यास उपजीटवकेसाठी 

मारलेल्या जनावराांच्या कातड्याांटशवाय त्याांच्यापाशीं दुसरें काहीं नसतें. सूयाचा प्रिर ताप दु:सह होतो तेव्हाां 
वृक्षाांच्या छायेटशवाय त्याांना दुसरा आश्रय नसतो. पवुताांच्या गुहाांटशवाय पजुन्यधाराांपासून आपलें  सांरक्षण करून 
घेण्यास त्याांस दुसरें काांहीं साांपित नाहीं. एकादेवळेी भकू लागली असून सावज साांपिलें  नाहीं कीं उपाशी 
मरण्याची पाळी. रानिी लोकाांच्या असल्या कष्टमय स्स्थतीहून आमची स्स्थती टकती टनराळी झाली आहे! 
सुधारलेल्या देशाांत माांसाहार करण्याची रूटढ आहे ही गोष्ट टनराळी; पण उपजीटवकेसाठीं प्राटणहत्या अशी 
करावयाची नाहीं असा जरी सव ुसुधारलेल्या राष्ट्राांनीं टनिय केला, तरी सांकिावाांचनू उपजीटवका चालटवण्यापरुतें 
धान्य उत्पन्न करण्याची कला आम्हाांस अवगत झाली आहे. इतकें ही करून धान्याची थोिी तूि आल्यास त्याच्या 
भरतीस घालण्यासारिीं शेंकिों प्रकारचीं फळें, मुळें, व कां द आहेत. मनुष्ट्याांच्या चटरताथास उपयोगीं पित 
असलेल्या वनस्पतींच्या नाांवाांची यादी, आटण त्याांच्या लागविीटवर्षयी थोिथोिी माटहती, याांचा एकाद्या पुस्तकाांत 
सांग्रह केला, तर तें टनदान वबे्स्िरच्या कोशाहून मोठें होईल याांत सांशय नाहीं! याचप्रमाणें शीतोष्ट्णापासून आपला 
बचाव करण्यासारिीं हजारों साधनें सुधारलेल्या मनुष्ट्याांच्या हस्तगत झालीं आहेत. व्याधीला उतार पािणाऱ्या 
वैद्यशास्त्राचें पाऊल प्रटतवर्षीं एकसारिें पुढें पित आहे, व और्षधींचा सांग्रह वाढत आहे. साराांश, रानिी लोकाांना ज्या 
शारीटरक सुिाांचा उपभोग कधींही टमळावयाचा नाहीं, तीं सुधारलेल्या समाजाांतील कटनष्ठ वगांतल्या प्रत्येक 
व्यक्तीच्या टनत्योपभोगाांत असतात. उच्च वगांतील लोकाांस सव ुआवश्यक गोष्टींची अनुकूलता असून जीं सुिें रानिी 
लोकाांच्या स्वप्नाांत सुद्धाां कधीं यावयाचीं नाहींत तीं ते प्रटतटदवशीं सेटवतात. पदाथांच्या धमांचा अभ्यास रात्ांटदवस 
चालला असल्यामुळें प्रीतवर्षीं नवीन शोध होत आहेत. व त्या मानानें सुिाची वृटद्ध होत आहे. वाफेची शस्क्त 
मनुष्ट्याांच्या कामीं लाटवताां येईल असें ज्यानें शोधून काटढलें  त्यानें त्याांच्यावर केवढे उपकार केले? ज्याला 
टवदु्यत्प्रवाहास सांदेशवाहक करण्याची युस्क्त सुचली त्यानें मनुष्ट्यमात्ास सदैव ऋणी केलें  नाहीं काय? याचप्रमाणें 
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भगूभ,ु रसायन, ज्योटतर्ष, वैद्यक वगैरे शास्त्राांतील प्रत्येक महत्त्वाच्या शोधाने मनुष्ट्याांच्या सुिाांत जी भर पाटिली आहे 
टतचें यथाथु पटरमाण कोणाच्यानें होणार आहे? तसेंच पुढें जी पिणार असेल टतचें टबनचूक अनुमान आज कोण करूां  
शकेल? इांग्लां ि, फ्रान्स, जमुनी, युनायिेड् स्िेट्स् वगैरे प्रमुि देशाांत सुिाांस जी बहुटवधता आटण सुगमता आली 
आहे, ती िरोिरीच चटकत करण्यासारिी आहे. असें असूनही त्या व इतर देशाांतील लोक ती वाढटवण्याच्या आटण 
सुलभ करण्याच्या शोधाांत टनमग्न झाले आहेत. हा त्याांचा व्यवसाय अव्याहत चालला तर काांहीं वर्षांनीं सुधारलेल्या 
देशाांतील कोणत्याही व्यक्तीस शरीराचें सांरक्षण उत्तम रीतीनें होण्यास अवश्य लागणाऱ्या सव ुवस्तु स्वल्प आयासानें 
टमळूां  लागतील इतकें च नाहीं, तर ऐर्षआरामाच्याही अनेक वस्तु अत्यांत सुसाध्य होतील, असा बळकि सांभव आहे.  

 
येथपयंत मनुष्ट्याांच्या शारीटरक सुिाचा टवचार झाला. याहीपेक्षाां टवशरे्ष महत्त्वाचा टवचार त्याांच्या सामाटजक 

स्स्थतीचा होय. रानिी स्स्थतींत मनुष्ट्याांचा एकमेकाांशीं जो व्यवहार चालतो त्याांत आटण सुधारलेल्या स्स्थतींतील 
त्याांच्या व्यवहाराांत जमीनअस्मानाचें अांतर असतें. रानिी स्स्थतींत मनुष्ट्य आपल्या सुिाची मात् पवा करतो. आपलें  
सुि साधण्यासाठीं कोणास टकतीही पीिा करावी लागली तरी ती करण्यास तो तयार असतो. दोनप्रहरच्या 
सुमारास भकू लागली, व अमक्यापाशीं काांहीं माांस आहे असें टदसलें  ककवा ठाऊक असलें , तर तो तें त्याच्यापासून 
टहसकावनू घेण्यास मागेंपढुें पहावयाचा नाही. अशा स्स्थतींत ‘बळी तो कान टपळी’ हा न्याय सवुत् जारीनें अमलाांत 
असतो. कलत्, पुत्, कन्या इत्याटद सांबांध त्या स्स्थतींत ठाऊक नसतात. एकादे वळेीं काांहीं साथ येऊन पारधीच्या 
जनावराचा फिशा झाला तर एकमेकाांस आपलें  भक्ष्य करण्यास त्याांना वाईि वाित नाहीं. काांहीं रानिी लोक अशा 
स्स्थतींत म्हातारे पुरुर्ष आटण बायका याांचा पाठलाग करून त्याांस पकितात, आटण जनावराप्रमाणें फािून िातात! 
अशा स्स्थतींत लढाईस उभें राहणें, जिमा करणें, जीव घेणें– इत्याटदकाांची कोणासही भीटत वाित नाहीं! तथाटप 
कालाांतरानें असल्या शोचनीय स्स्थतींतूनही मनुष्ट्यें बाहेर पितात, व प्रथम त्याांना कुिुांबाची कल्पना येऊां  लागते. 
एकदा कुिुांब बनलें  कीं, त्याांत, राजा, प्रजा, हुकूम, ताबदेारी, आई, बाप, मुलगा, मालकी, वारस इत्याटद सांबांधाांचा 
उद्भव होऊन त्याांचें ज्ञान होऊां  लागतें. पुढें कुिुांबाांचा टवस्तार होताां होताां जात उत्पन्न होते. कुिुांबव्यवस्थेच्या 
टनयमाांपकैी काांहीं टनयम िाकून देऊन, व काांहींत थोिाबहुत फेरफार करून, ते जातीला लावण्याांत येतात; जातीचें 
पुढें िेिें होतें, व िेड्याांतून शहर टनपजतें. ग्रीक लोकाांच्या टवद्वते्तचा, नीटतटवचाराांचा व राज्यपद्धतींचा रोमन 
लोकाांच्या द्वारें अलीकिील युरोपीय राष्ट्राांच्या आचाराांवर व टवचाराांवर जरी पुष्ट्कळ पटरणाम झाला आहे, तरी या 
लोकाांची राज्य ही कल्पना शहराच्या बाहेर कधीं फारशी गेली नाहीं हें ध्यानाांत ठेवण्यासारिे आहे. ॲथीटनअन्स, 
स्पािुन्स, थीबन्स या प्रटसद्ध ग्रीक लोकाांपकैीं प्रत्येकास अॅथेन्स, स्पािा, थीब्स–या शहराांबाहेर आपलें  काांहीं नाहीं, 
असें नेहमीं वाित असे. तथाटप कालगतीनें ही कल्पनाही लयास जाऊन रोमन लोकाांच्या वळेीं राष्ट्राची कल्पना 
उत्पन्न होऊन दृढ झाली. अलीकिे अनेक राष्ट्रें अन्योन्याांच्या कल्याणपाशानें सदैव एकत् बद्ध करण्याच्या कल्पना 
टनघूां लागल्या आहेत, व एका जमुन इटतहासकारानें असें भाकीत करून ठेटवलें  आहे कीं, कालाांतरानें प्रत्येक िांि 
एकेक राष्ट्र बनणार आहे, व या सवु िांिराष्ट्राांत अज्ञातपूवु अशी मतै्ी, परोपकारबुटद्ध, सांपटत्त. ज्ञान आटण नीटत 
याांचा प्रसार होणार आहे. रानिी स्स्थतींत ज्या ‘स्व’ची येवढी प्रटतष्ठा वाित असते, त्याची मातब्बरी हळूांहळूां  कमी 
होऊन त्यावरील पे्रमाचा काांहीं भाग प्रथम कुिुांबाांतील आप्ताांस, व पुढें जाटतबाांधवाांस, ग्रामबाांधवाांस, देशबाांधवास, व 
अिेरीस सव ु मनुष्ट्यजातीस अपावा, असें वािूां लागतें. काांहीं सानुकां प तत्त्ववते्त्याांच्या पे्रमटवर्षयाांत समग्र 
मनुष्ट्याजातीचाचसा काय, पण साऱ्या जीवसृष्टीचा सुद्धाां समावशे होतो! कुिुांब, जात, िेिें, शहर, व राष्ट्र याांच्या 
प्रथमावस्थेंत समाजाच्या अवयवाच्या अन्योन्यसांबांधाांत पराकाष्ठचेें काटठण्य असतें गृहपटत, जात्यग्राणी, 
ग्रामाटधकारी, नगरनायक, व राष्ट्राटधपटत हे आपापल्या ताब्याांतील प्रजेवर अटतशय सक्तीचा अांमल कटरतात. 
अिांि स्वातांत्र्याचा अनुभव त्याांना मात् टमळत असतो. पारतांत्र्याचें सारें दुःि आज्ञाांटकताच्या कपाळीं येतें. तथाटप 
रानिी स्स्थतींतील सततसांगरावस्थेपेक्षाां ही अवस्था शेंकिोंपि बरी. कुिुांबाांतील प्रधानपुरुर्षानें इतराांवर, व राजानें 
प्रजेवर टकतीही जुलूम केला, तरी एकां दरीनें समाजावयवाांस अशा स्स्थतींत रानिी स्स्थतीपेक्षाां अटधक सुिोपभोग 
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होतो. या स्स्थतींत काांहीं काल लोिल्यावर या अटनयांटत्त एकाटधकाराच्या किकपणास काांहीं उतार पिू लागतो. 
कुिुांबाांत बायकोस व वयाांत आलेल्या मुलाांस, आटण राज्याांत मोठमोठ्या घराण्यास काांहीं हक्क टमळूां  लागतात, व 
हळूहळू घराांतील कत्या पुरुर्षाच्या, आटण राष्ट्राांतील राजाच्या, अप्रटतहत सते्तस त्याांच्या वजनाचा आळा पिूां 
लागतो. कुिुांबाांत कुिुांबसांरक्षणाचा भार कत्या पुरुर्षाच्या िोकीवर पित असल्यामुळें, राजसते्तप्रमाणें त्याची सत्ता 
अगदीं सांपुष्टाांत येऊां  शकत नाहीं, व ती येणेंही इष्ट नाहीं. कारण साधें कुिुांब आटण राज्यकुिुांब यात एक जबरदस्त 
भेद आहे; तो हा कीं साध्या कुिुांबाांतील प्रजा अल्पवयस्क आटण अज्ञान असते. राज्यकुिुांबाची तशी गोष्ट नाहीं. 
राजाला वयाांत आलेल्या समजूतदार लोकाांवर अांमल करावयाचा असतो; त्यामुळें  त्याांच्याकिून अटधकाराचा 
फारसा दुरुपपोग झाला तर त्याबद्दल त्याला प्रायटित्त भोगावें लागतें. बहुतेक देशाांतील राजाांनीं आपल्या 
अटधकाराचा दुरुपयोग केल्यामुळें  काांहीं देशाांनीं राजाांचे अटधकार अटतशय मयाटदत केले आहेत, व काांहीं देशाांनीं तर 
एकसत्तात्मक राज्यपद्धटत मुळींच िाकून देऊन टतच्या ऐवजीं बहुसत्तात्मक ककवा लोकसत्तात्मक राज्यपद्धटत 
स्थाटपली आहे. साराांश, समाज सुव्यवस्स्थत चालण्यास पुरें इतकें  पारतांत्र्य ठेवनू बाकी होईल टततकें  स्वातांत्र्य 
त्याांतील प्रत्येक व्यक्तीस अनुभवूां द्यावयाचें, असा मानवी सुधारणेचा स्पष्ट कल आहे; व या कलामुळें  कुिुांबाांत व 
राज्याांत पे्रम आटण सौजन्य याांची वृटद्ध होत आहे. सध्याां सुटशटक्षत आईबापें मुलाांवर जी प्रीटत करतात, सध्याां 
समाजावयवाांत अन्योन्याटवर्षयीं जी कळकळ दृष्टीस पिते, सुधारलेल्या राष्ट्राांतील प्रजेस सध्याां ज्या राजकीय 
हक्काांचा उपभोग घेताां येत आहे, – ती प्रीटत, ती कळकळ, व ते हक्क अस्स्तत्वाांत येण्यास मनुष्ट्याांच्या ज्ञानवृद्धीहून 
दुसरें काांहीं कारण आहे, असें कोणी म्हणूां शकेल काय? एकदा जवळच्या आप्ताांस ककवा शजेाऱ्यास ठार मारणें, 
ककवा फािून िाणें मनुष्ट्यास अवघि वाित नसे! आताां पोिच्या पोरास सुद्धाां तीव्र शब्दाांचा प्रहार करवत नाहीं! पूवीं 
अपराध्यास ज्याचा तो मन मानेल तसा दांि करीत असे, व त्याच्यापासून होणाऱ्या बऱ्यावाईि पटरणामाांचें फळ 
भोगण्यास तयार असे. आताां क्षुल्लक अपराधाबद्दल देिील कोणी कोणास स्वतः दांिीत नाहीं. तांिा तोिून घेण्यासाठीं 
सरकारनें नेटमलेल्या टतऱ्हाईत न्यायाटधशाकिे जाण्याची चाल सवुत् पित चालली आहे. परद्रव्याचा अपहार 
करण्याची बुटद्ध, अटवश्वास, दीघुदे्वर्ष, क्रौयु, टनष्ट्कारण कनदा, मात्सय,ु कलहरटत वगैरे समाजटवघातक दुगुणुाांचा 
लोप झपाट्यानें होत चालल्यामुळें, प्रत्येकास शाांतीचा आटण सुिाचा अटधकाटधक उपभोग टमळूां  लागला आहे. हा 
सारा प्रताप ज्ञानाचा नव्हे तर कशाचा? 

 
आताांपयंत ज्ञानापासून होणाऱ्या शारीटरक व सामाटजक सुिाांचें टदग्दशनु केलें . या दोहोंपेक्षाांही श्रेष्ठतर असा 

सुिाांचा आणिी एक वग ुराटहला आहे; तो कोणता म्हणाल, तर मानटसक सुिाांचा. या सुिाांपढुें वरील सुिें अगदीं 
तुच्छ आहेत. इतकें  िरें आहे की, या सुिाची गोिी मनुष्ट्यास सहसा लागत नाहीं. पण जर त्याच्या सुदैवानें त्याला 
ती एकदाां लागली, तर त्याच्यासारख्या टत्भवुनाांत सुिी प्राटण टमळावयाचाच नाहीं! पृर्थ्वीवर ज्ञानाटशवाय अशी 
दुसरी कोणतीही वस्तु नाहीं, कीं टजचा कां िाळा न येताां, ककवा टजच्यापासून शरीरास ककवा मनास कोणताही व्याटध 
न जिताां, टजच्या योगानें वृटत्त आमरण आनांदमय राहूां शकेल. जे पुरुर्ष ज्ञानसांपादनाांत टनमग्न झालेले असतात, 
त्यासच या अमोटलक सुिाचा टनरांतर लाभ होतो. अलेक्झान्िर, सीझर, नेपोटलयन, तैमूरलां ग, झाांटजझिान 
इत्याटद जगत्प्रटसद्ध शूराांना ज्या सुिाचा अनुभव कधीं झाला नाहीं; तुकुस्थान, इराण, चीन, कहदुस्थान इत्याटद 
टवस्तृत देशाांच्या बादशहाांस अमयाद सते्तपासून ककवा अगटणत द्रव्यापासून जें सुि कधींही प्राप्त झालें  नाहीं; रमणीय 
उद्यानें, टवशाल मांटदरें याांत जें साांपिावयाचें नाहीं; जें सुवासाांत, सुग्रासाांत, ककवा अत्यांत रूपवती टस्त्रयाांच्या 
सहवासाांत नाहीं; जें दानानें दुणावतें; वादु्धक्यानें ज्याची वृटद्ध होते; अटतसेवनानें ज्याचा वीि न येताां अटधक 
क्षुत्क्षोभास जें कारण होतें, तें सुि टवद्वानास मात् प्राप्त होतें. लक्ष्मी आटण सरस्वती याांचा टनत्य कलह आहे; 
लक्ष्मीच्या आराधकाांची सांख्या अटतशय मोठी; सरस्वतीचा भक्तसमूह अत्यांत मयाटदत; सरस्वतीहून लक्ष्मी प्रसन्न 
करून घेणें टवशरे्ष सुलभ; सरस्वतीच्या प्रसादापेक्षाां लक्ष्मीच्या प्रसादाचें बाह्य स्वरूप अटतशय मोहक; सामान्यतः 
सरस्वतीपूजकाांपेक्षाां लक्ष्मीपूजकाांस जगाांत टवशरे्ष मान; असें असताां, एकां दरीनें लक्ष्मीपेक्षाां सरस्वती जगाची टवशरे्ष 
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उपकत्ी झाली आहे, असें सुटवचाराअांतीं कोणासही टदसून येईल. टवश्वाच्या टवशाल स्वरूपाच्या टवचाराांत जो गढून 
गेला व ज्याला ही पृर्थ्वी एकाद्या क्षुल्लक वारुळाप्रमाणें टदसूां लागली, त्याला तीवरील काांहीं मुांग्याांस दुसऱ्याांपेक्षाां दाणे 
अटधक साांपिले, ककवा काांहींस मुळींच न साांपिल्यामुळें  टरकामें टफरावें लागलें , म्हणून िेद होणार आहे काय? 
इराणची बादशाही पादाक्राांत करून िरायसाच्या कसहासनावर पाय ठेवताांना वीरटशरोमणी अलेग्झान्िरास जो 
आनांद झाला असेल, त्यापेक्षाां अटिलपरमाण्वांतरगत गुरुत्वाकर्षणुधमु शोधून काढताांना न्यिूनास कमी आनांद झाला 
असेल, असें आम्हाांस वाित नाहीं! सीझर, फे्रिटरक् धी गे्रि, नेपोटलअन वगैरे अतुलप्रतापी नरकसहाांनीं जे 
टवजयध्वज लाटवले, त्याांहून साके्रिीस, गौतमबदु्ध, शांकराचाय,ु टिस्त वगैरे नरपुांगवाांचे टवजयध्वज टवशरे्ष 
स्पृहणीय, टवशरे्ष कल्याणकारक व टवशरे्ष टचरस्थाई आहेत, असें आमचें मत आहे. शूर ककवा धनाढ्य पुरुर्ष स्वतःचें 
ककवा फारच झालें  तर आपल्या देशाचें कल्याण कचटततो; ज्ञानी पुरुर्षाला समग्र वसुांधरा स्वकीय कुिुांबवत् वाित 
असून त्याच्या ज्ञानाचा फायदा सव ुमनुष्ट्यतेस होतो. ज्योटतष्ट्याांनीं, पदाथुवते्त्याांनीं, राज्यशास्त्रकत्यानीं, व तार्वककाांनीं 
केलेल्या शोधाांचा प्रसार पृर्थ्वीच्या एका िोंकापासून दुसऱ्या िोंकापयंत होऊन, त्यापासून होणारा फायदा थोड्या 
कालाांत सव ुराष्ट्राांस टमळतो; व अशा रीतीनें आपल्या हातून जगाचें कल्याण होत आहे असें मानण्याचा अटधकार 
ज्याांना प्राप्त झाला असेल, त्याांच्या मनास होणाऱ्या समाधानाची िरी थोरवी, आटण त्याचें िरें स्वरूप कोण साांग ू
शकेल? द्रव्य, स्त्री, भटूम इत्याटदकाांच्या प्राप्तीसाठीं अहर्वनश अश्राांत पटरश्रम करणाऱ्याच्या मनास जसें स्वास्र्थ्य 
असत नाहीं, त्याप्रमाणें एकादा टबकि शास्त्रीय प्रश्न सोिटवण्याांत व्यग्र झालेल्याच्या मनासही स्वास्र्थ्य असत नाहीं. 
पण पटहल्याच्या आटण दुसऱ्याच्या अस्वास्र्थ्याांत टवलक्षण अांतर असतें. पटहल्याच्या अस्वास्र्थ्याांत कधीं भीटत, कधीं 
मत्सर, कधीं दुलौटकक, या दुष्ट मनोटवकाराांचें टमश्रण असतें. टवद्वानाांचे अस्वास्र्थ्य या टवकृतींपासून अत्यांत टनलेप 
असतें. ऐटहक वस्तूांस अटवनाशी मानून त्याांवर अमयाद पे्रम ठेवणाऱ्या अज्ञान प्रापांटचकास त्याांचा टवयोग झाला असताां 
अनस्न्वत दुःि होतें. टवद्वानास अशा वस्तूांचा सांयोग आटण टवयोग अपायकारक होत नाहीं; कारण त्याांच्या 
क्षणभांगुरत्वाटवर्षयीं त्याची िात्ी झाली असल्यामुळें, तो त्याांच्याटवर्षयीं उदासीन असतो. गुरेंरािी गुरें हाांकतात, 
पांतोजी मुलाांस धाकाांत ठेटवतात व जुलमी राज प्रजेस आज्ञेंत ठेटवतात. पण चाबकानें, काठीनें, ककवा तरवारीनें 
अांमल चालटवण्याांत मनुष्ट्यास फारसें भरू्षण आहे, असें नाहीं. ज्यानें आपल्या बुटद्धसामर्थ्यानें व साधुत्वानें जगास वश 
केलें , तो िरा शास्ता; व त्याचा अांमल िरोिर भरू्षणावह होय. तसेंच अांमल करणाऱ्याांस जें समाधान होतें, व जें 
मोठेपण वाितें, तें ज्या तऱ्हेच्या प्रकृतींवर अांमल करावयाचा असेल त्याांच्या योग्यतेप्रमाणें कमीअटधक होतें. दुबुुद्ध 
जनावराांवर, अज्ञान मुलाांवर, व टभत्र्या प्रजेवर अांमल करणाराांची थोरवी काय, व त्याांना समाधान कसलें  होणार? 
कॉमिी, टमल्ल, शांकराचाय ु याांसारख्या पांटिताांनीं राज्यटवर्षयक, नीटतटवर्षयक, व धमुटवर्षयक वादाांत टमळटवलेला 
जय, आटण व्यवहारज्ञ, शास्त्रज्ञ, व धमुज्ञ याांच्या मनाांवर बसटवलेला अमल–याांस मात् जय आटण अांमल हीं नावें 
यथाथु आहेत. पण या सवु पराक्रमाांहून ज्ञानाचा आणिी एक पराक्रम आहे, त्यापुढें बाकीचे सारे टनस्तेज टदसूां 
लागतात! ज्ञानाच्या योगानें मनुष्ट्यास मृत्यूचें भय नाहींसें होतें. अज्ञात मनुष्ट्यास प्रत्येक बाह्य वस्तु अटवनाशी वाित 
असून टतजवर त्याचें उत्कि पे्रम जिलेलें  असतें. यामुळें  टतचा आटण त्याचा टवयोग झाला, तर त्याला पराकाष्ठचेें 
दुःि होतें. कोणत्याही वस्तूच्या टवयोगापासुन होणारें दुःि त्या वस्तूवर असलेल्या पे्रमाच्या मानानें होतें. 
धनलोभ्यास पैसा बुिाला असताां, भायारतास भायेचा टवयोग झाला असताां, पुत्वत्सलास पुत्ाला मृत्य ू आला 
असताां, अत्यांत दुःि होतें. पण ज्याला या सव ु वस्तु टवनाशी आहेत असें ज्ञान झालें  आहे, त्याला त्याांच्या 
टवयोगापासून इतका िेद होत नाहीं. ज्याला आरांभ व वृटद्ध आहे, त्याचा केव्हाां तरी ऱ्हास झालाच पाटहजे, हें तत्त्व 
ज्याच्या मनाांत पूणुपणें टिळलें  असेल, त्याला आप्ताांच्या मरणाचेंचसें काय, पण स्वतःच्या मरणाचें सुद्धाां भय 
वािेनासें होईल. फुिणारें केव्हाां तरी फुिणार, जळणारें जळणार, मोिणारें मोिणार, व मरणारें मरणार. मृटत्तकेचा 
घि फुिला म्हणून ज्याप्रमाणें शोक करीत बसणें नीि नाही, त्याप्रमाणें पांचभतूाांपासून टनमाण झालेला देह टफरून 
पांचतत्त्वाांस टमळाला, म्हणून शोक करण्याांत अथु नाहीं. ज्याप्रमाणें तेल सरलें  कीं टदवा मालवलाच पाटहजे, 
त्याप्रमाणें ज्या कारणाांच्या सांयोगानें जीटवत्वास आरांभ होऊन त्याचें वधुन होत असतें, त्याांचा टवयोग झाला की 
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देहावसान झालें च पाटहजे. ज्याच्या अांतःकरणाांत कायकुारणाांचा अन्योन्य सांबांध नीि कबबून गेला, त्याला मृत्यचूी 
फारशी भीटत वािावयाची नाहीं. हा सांबांध समजण्यास ज्ञानाटशवाय दुसरें साधन नाहीं. 

 
याटशवाय ज्ञानाचें आणिी एक असाधारण सामर्थ्य ुआहे : तें हें कीं, त्याच्या योगानें मनुष्ट्यास एक प्रकारचें 

अमरत्व प्राप्त होतें. व्यासवाल्मीटक, मनुयाज्ञवल्क्य, बुद्धशांकराचाय,ु टिस्तसाके्रिीस हे ज्ञानवान् सत्पुरुर्ष होऊन 
गेल्यास अनेक वर्षें लोिलीं; पण त्याांच्या नाांवाांचा टवसर जगास अजून पिला नाहीं, व पुढेंही पिेल असें वाित नाहीं. 
कीर्वतरूपानें हे टनरांतर रहाणार. जुने ग्रीक लोक गेले; पण होमर, टिमॉस्थेनीस आटण आटरस्िॉिल हे अद्याटप 
आहेत. जुने रोमन लोक गेले; पण व्हर्वजल, टससरो आटण जस्िीटनअन हे अद्याटप आहेत. पृर्थ्वीतलावर मनुष्ट्याची 
उत्पटत्त झाली, त्याच वळेीं ज्ञाननदी उगमस्थानीं अटतसूक्ष्मरूपानें आटवभूतु झाली. तेव्हाांपासून आताांपयंत टतचें पात्, 
टठकटठकाणचे प्रवाह त्याांत येऊन टमळाल्यामुळें, वाढत चाललें  आहे, व त्याांत प्रत्येकाच्या टवटशष्ट वणाची काांटत मधून 
मधून स्पष्टपणें दृग्गोचर होत असल्यामुळें, त्याला अत्यांत स्पृहणीय वैटचत्र्य व रमणीयत्व आलें  आहे. कालाांतरानें या 
ज्ञाननदीस महानदत्व प्राप्त होऊन ती अनांतसहस्त्रमुिाांनीं मुिोदधीस जाऊन टमळेल, अशी टवचारशील मनास 
भावना होते. 

 
———— 

 
कणव, काव्य, काव्यरणत 

 
अहोरात् मोठमोठ्या राजकीय प्रकरणाांनीं ज्याांचे मन व्यग्र केलें  आहे, अवाढव्य व्यापारटवस्ताराची व्यवस्था 

पहाताां पहाताां ज्याांना जेवणास सुद्धाां पुरेशी फुरसत साांपित नाहीं, शास्त्रभ्यासाांत गढून गेल्यामुळें प्रपांचसुिाटवर्षयीं 
ज्याांना वैराग्य उत्पन्न झालें  आहे, अथवा प्रपांचाच्या काळजींत जे अगदी चूर होऊन गेले आहेत–याांपैकीं प्रत्येकास 
केव्हाां केव्हाां सविींत सवि करून घिकाभर एकादें नािक ककवा काव्य हाताांत घ्यावें, असें काां वाितें? आपल्या 
आयुष्ट्याचीं पूणु पन्नास वर्षें ज्यानें इांग्लां िच्या राजकीय घिामोिींत घालटवलीं, त्या ग्लािस्िनाला अजूनही एकादे 
टदवशीं ‘होमर’ वाचण्याची इच्छा काां होते? लढाईच्या सामानाबरोबर सफॉक्लीज वगैरेंचीं नािकें  आलेग्झाांिर काां 
बाळगी? तास दोन तास कथाश्रवण करण्यासाठीं टशवाजी आपला जीव वारांवार धोक्याांत काां घाली? 
‘उत्तररामचटरता’ च्या कत्याचे नाांव सांस्कृतज्ञ अद्याटप पे्रमानें काां स्मरतात? टकलोस्करकृत ‘सौभद्रा’ला झुांिीच्या 
झुांिी काां लोितात? ‘नािकें  करावीं’ असा अटभप्राय पां. टवष्ट्णुशास्त्र्याांनीं काां टदला? पाटिमात्य पाठशालाांत, व 
इांग्रजानीं या देशाांत स्थाटपलेल्या शाळाांत प्राचीन व अवाचीन कवींचीं काव्यें टवद्यार्थ्यांकिून वाचटवण्याचा पटरपाठ काां 
पिला आहे? 

 
वरील प्रश्नाांचें समाधान होण्यासारिें उत्तर ज्यास देताां येईल त्यास काव्यरसाांचें हृद्गत समजलें  आहे, असें 

म्हणण्यास हरकत नाहीं. 
 
कोणी असें म्हणतात कीं, काव्याांत जी पद्यरचना असते, ती कणुमनोहर असते, म्हणून काव्यवाचनापासून 

मनुष्ट्यास आनांद होतो. यावर टकत्येकाांचा असा आके्षप आहे कीं, ‘अमरा’सारख्या ग्रांथाांत पद्यरचना असताांही, त्यास 
कोणी काव्य म्हणत नाहीं, तेव्हा पद्यरचनेंत काव्यात्मा नाहीं. कोणी असें म्हणतात कीं, काव्य हें मनुष्ट्यस्वभावाचें 
आटण सृष्टीचें हुबेहूब टचत् आहे, म्हणून त्याचें वाचन मनुष्ट्यास आल्हाद देतें. यावर टकत्येकाांचा असा आके्षप आहे कीं, 
वैद्यकाटद ग्रांथात वनस्पत्याटदकाांच्या गुणाांचीं व धमांचीं जीं हुबेहूब वणुनें आहेत, त्याांस कोणी काव्य म्हणत नाहीं, 
त्याअथीं मनुष्ट्याच्या ककवा सृष्टीच्या यथाथु वणुनाांत काव्यात्मा आहे, असें म्हणताां येत नाहीं. टशवाय काव्य हें 
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मनुष्ट्याच्या स्वभावाचें यथाथु वणुन असेल, तर त्याांत पद्यरचना कधींच उपयोगाची नाहीं. कारण सुिदुःिाटद 
कोणत्याही मनोटवकाराांचा टकतीही अटतरेक झाला तरी, तत्सांबांधी उद्गार वृत्तबद्ध टनघत नाहींत; आटण काव्याांत तर 
गद्यापेक्षाां पद्यरचनाच टवशरे्ष आढळते. तेव्हाां काव्य हें आहे तरी काय? कवींना इतकें  मोठेंपण येण्याचें कारण काय? 
चाांगल्या काव्याांच्या वाचनानें आनांद काां होतो? हे प्रश्न पुनः टनरुतर राटहल्यासारिे टदसतात. 

 
आमच्या मतें जो कोणी क्षणभर अांतदुृटष्ट करून या प्रश्नाांचा शाांतपणें टवचार करील, त्याला त्याांचें बरोबर 

उत्तर तेव्हाांच देताां येईल. काव्याांत बहुशः पद्यरचना असते, तथाटप काांहीं प्रकारच्या गद्याांतही काव्यगुण असतात; 
तसेंच ‘काव्य’ हें मनुष्ट्याच्या स्वभावाचें आटण सृष्टीचें यथाथु वणुन आहे, —वगैरे ‘काव्य’ शब्दाच्या अथुटनणायक 
प्रत्येक प्रयत्नाांत थोिथोिें सत्य आहे. त्याांत समग्र सत्य नाहीं, म्हणून ते समाधानकारक होत नाहींत. त्याांत काांहीं 
तरी न्यूनता आहे असें वाितें; पण ती कोठें आहे हें समजत नाही. काव्यवाचनापासून आनांद होतो, हें टनर्वववाद आहे. 
तो ज्या कारणाांनीं होतो, त्याांची मीमाांसा मात् सांशयाकुल आहे.  

 
काव्याचें िरें स्वरूप लक्षाांत येण्यासाठीं मनुष्ट्याच्या मनोधमांचा थोिासा टवचार करणें जरूर आहे. 

जागतृावस्थेंत मन चांचल असताां त्याांत जे व्यापार चालतात, त्याांचे ‘सांवदेना’, ‘इच्छा’, व ‘ज्ञान’ असे तीन वग ुकरताां 
येतील. या तीन अनुभवास ‘मन’ ही सांज्ञा आहे. या टतहींपैकीं पटहल्याशीं काव्याचा टवशरे्ष सांबांध आहे. सांवदेना दोन 
प्रकारची आहे : प्रटतकूल व अनुकूल. प्रटतकूल सांवदेनेस आपण दुःि म्हणतों, व अनुकूल सांवदेनेस सुि म्हणतों. 
ज्यापासून प्रटतकूल सवदेना उत्पन्न होतात, तें आपणाांस आवित नाहीं; ज्याच्यापासून अनुकूल सांवदेना होतात, तें 
आपणाांस टप्रय होतें. कारण दुःिाचा कां िाळा आटण सुिाचा अटभलार्ष, या मनुष्ट्याच्या मनाच्या स्वाभाटवक वृटत्त 
आहेत. इतर सुिद वस्तूांप्रमाणें काव्यापासून आपणाांस अनुकूल सांवदेना होतात, म्हणनू तें आपणाांस आवितें. ज्या 
लेिरचनेपासून वाचकाांस ज्ञान करून देण्याचा हेतु असतो, तींत काव्य नसतें. जी रचना वाचकाांच्या अांतःकरणाांत 
अनुकूल सांवदेना उत्पन्न करण्याकटरताां केलेली असते, ती काव्य होय. वास्तटवक पाहताां कोणतीही लेिरचना 
केवळ अनुकूल सांवदेना उत्पन्न करण्यासाठीं, ककवा केवळ ज्ञान करून देण्यासाठीं केलेली असत नाहीं. ज्ञान करून 
देण्यासाठीं टलटहलेलीं पुस्तकें  मनोरांजक करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो; मनोरांजक पुस्तकाांत जाताां जाताां थोिेसें 
ज्ञान देण्याचा प्रयत्न असतो. मृदुता ककवा रमणीयता हा काव्याचा प्रधान गुण; काटठण्य ककवा ककुशता हा शास्त्रीय 
ग्रांथाांचा प्रधान गुण. शास्त्रीय ग्रांथाांस थोिी मृदुता आणल्यानें त्याचें अध्ययन कष्टावह होत नाहीं. काव्याांत कोठें 
काटठण्य येऊां  टदलेलें  असतें, तें वाचकाांस आनांदाबरोबर थोिें ज्ञानही करून देण्याच्या हेतूनें येऊां  टदलेलें  असतें. 

 
पुढें जें साांगावयाचें आहे, त्यासांबांधानें गैरसमज होऊां  नये म्हणून येथें इतकें  स्पष्ट करणें जरूर आहे कीं, 

‘काव्य’ शब्दाांत आम्हीं नािकाटद सुिोत्पादक लेिाांचा समावशे केला आहे, व ‘कटव’ शब्दाांत असले लेि 
टलटहणाऱ्या नािककाराटद सव ुलोकाांचा समावशे केला आहे. मनुष्ट्याांच्या टवचाराांत, प्रत्यक्ष अनुभवाांत ककवा लेिाांत 
बाह्य सृटष्ट ककवा अांतःसटृष्ट याटशवाय दुसरा कोणता टवर्षय असूां शकणें शक्य नाहीं. कारण, या दोन सृटष्ट साांटगतल्या 
म्हणजे कल्पनीय वस्तूांची परमावटध झाली. या दोन सृष्टींबाहेर आम्ही जाणार कोठें? व टवचार कशाचा करणार? 
मनाांतील अनांत व्यापार, याांपकैीं एक ककवा अनेक, हेच आमच्या सुिानुभवाचे आटण ज्ञानाचे टवर्षय असले पाटहजेत. 
तसेंच, ज्याप्रमाणें ज्ञान म्हणजे अांतबाह्य सृष्टींतील वस्तूांचा यथाथु टनणुय, त्याप्रमाणें काव्यही अांतबाह्य सृष्टीतील 
वस्तूांचा यथाथु टनणुयच आहे. शास्त्रीय ग्रांथातल्याप्रमाणें काव्याांतही वस्तूांचें हूबेहूबच वणुन केलें  पाटहजे. ज्याप्रमाणें 
शास्त्रीय ग्रांथाला, त्याप्रमाणेंच काव्यालाही याच गुणानें माहात्म्य, सारता, व महाधुता येते. ज्याांत सत्यटनरूपण नाहीं, 
तो शास्त्रीय ग्रांथ जसा कविीच्या मोलाचा, त्याप्रमाणें ज्याांत सत्यटनरुपण नाहीं, अशा काव्यग्रांथही कविीच्या 
मोलाचा. दोघाांचाही सत्यकथनावर, यथाथु वणुनावर, ककवा हुबेहूब टचत् काढण्यावर, सारा किाक्ष आहे. भेद 
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इतकाच आहे कीं, शास्त्रीय ग्रांथाांतील टवर्षय व त्यासांबांधानें सत्य साांगण्याची पद्धत, हीं काव्याांतील टवर्षय आटण 
त्यासांबांधानें सत्य साांगण्याची पद्धत, याांहून टनराळीं असतात. 

 
मनुष्ट्याांच्या दुःिाांचा पटरहार व सुिाांची वृटद्ध करण्याचें सामर्थ्यु ज्ञानाच्या अांगीं आहे, म्हणूनच मनुष्ट्यें त्याच्या 

पाठीमागें लागलीं आहेत. तसें नसतें तर त्याचा नाद त्याांना कधींच न लागता. ज्ञान हें मनुष्ट्याांच्या सुिाचें प्रधान 
साधन आहे. तथाटप तें झाल्याबरोबर त्यापासून सवांस सुि होऊां  लागेल असें नाहीं. सुिावह होण्यास त्यास 
अनुकूल सांवदेनोत्पादक व्हावें लागते. जोंपयंत त्याला हें नूतन स्वरूप आलें  नाहीं, तोपयंत तें काव्यटवर्षय होऊां  
शकत नाहीं; कारण अनुकूल सांवदेनोत्पादक असणें हा काव्याचा प्रधान गुण आहे. आज ज्या टकत्येक गोष्टींचें ज्ञान 
फक्त तत्त्ववते्याांसच आनांद देत आहे, तें कालाांतरानें सव ु जनाांस आनांददायक होईल. परांतु तें तसें होऊां  
लागण्यापूवीं बराच अवटध लोिला पाटहजे. तो लोिला कीं तें सुिोत्पादक होऊन कवीच्या माऱ्याांत सापिणार! 
यावरून काय टसद्ध झालें  कीं, आज ज्या गोष्टी शास्त्रीय ग्रांथाांत कोंिून राटहल्या आहेत त्या, व तेथून पुढें ज्याांचा शोध 
शास्त्रवतेे्त करतील त्या, अवश्य काळ गेला म्हणजे काव्यटवर्षय होऊां  शकतील. आजपयंत असेच होत आलें  आहे. 
आांग्लभौम राजकटव लािु िेटनसन याचें “टप्रन्सेस” नामक काव्य, (ज्याचें िा. कीर्वतकर याांनीं मराठींत भार्षाांतर 
करून तें “इांटदरा” या नाांवानें प्रटसद्ध केलें  आहे,) या टनयमाचें उदाहरण आहे. हा टनयम िरा असेल तर, ज्ञानप्रसार 
होऊां  लागला म्हणजे कटवत्वशक्तीस माांद्य येतें असा जो टकत्येकाांनीं साहसाचा अटभप्राय टदला आहे, तो िोिा 
ठरतो. इांग्लां िाांतील प्रटसद्ध ग्रांथकार िाक्िर जॉनसन यानें एके टठकाणीं असें म्हिलें  आहे कीं, काव्य करण्याजोगे 
नामी नामी टवर्षय जगाांतील जुने कटव लािून बसल्यामुळें, अवाचीन कवीस मनोरांजक काव्यें टलटहण्यासारिे 
टवर्षयच राटहले नाहींत! शास्त्रप्रसार काव्यरचनेस घातक आहे, हें टवलक्षण मत मेकालेनें कोठेसें ठोकून टदलें  आहे! 
काव्यास अलीकिे जें थोिेंसें माांद्य आल्यासारिें टदसतें, त्याचें कारण, अवाचीन ज्ञानप्रसार नव्हे, तर अवाचीन 
ज्ञानप्रसारामुळें  काव्यवस्तु करण्याजोगे जे नवीन टवर्षय उत्पन्न झाले आहेत, त्याांचा अवाचीन कटव काव्यरचनेंत 
उपयोग न करताां प्राचीन कवींच्या काव्यटवर्षयाांवर टफरून टफरून टलटहतात, व त्याांच्या भारे्षचें अनुकरण करतात, हें 
आहे. ज्याांनीं असें केलेलें  नाहीं, त्याांचीं काव्यें वाचकाांस टप्रय झालीं आहेत, व पुढें जे असें करणार नाहींत, त्याांचींही 
काव्यें वाचकाांस टप्रय होतील, याबद्दल आम्हाांस मुळींच सांशय नाहीं. टशवाय, प्रत्येक शतकाांत महातत्त्ववते्ता टनघणें 
जसें सांभवत नाहीं, त्याप्रमाणें महाकटव टनघणें हेंही सांभवत नाहीं. जसा इांग्लां िाांत आजपयंत एकच शके्सटपयर 
होऊन गेला, त्याप्रमाणें बेकनही एकच होऊन गेला! कहदुस्थानाांतही अद्यापपावतेों भास्कराचायांस ककवा 
काटलदासास प्रटतस्पधी भेिला नाहीं! हाताचीं बोिेंच घालून महाकवींची सांख्या मोजूां लागलों तर भरतिांिाांत 
अनाटमकेपढुें, व इतर देशाांत तर कराांगुलीपुढें, जाताां येणार नाहीं असें वाितें! 

 
वर जें साांटगतलें  आहे, त्यावरून शास्त्रीय ग्रांथाांप्रमाणें काव्याांतही सत्यकथन असतें, हें वाचकाांच्या ध्यानाांत 

येईल, अशी आशा आहे. कटव जें सत्य साांगतो, तें शास्त्रीय सत्याप्रमाणें गूढ नसतें. शास्त्रीय सत्याांपैकीं काांहीं सत्यें 
इतकीं गूढ असतात कीं, तीं समजण्यास तपाांच्या अध्ययनाची अवश्यकता असते. तसेंच शास्त्राांत कधीं कधीं टवशरे्ष 
कारणासाठीं अगदीं क्षुल्लक सत्यें साांटगतलेलीं असतात. या दोन्हीही सत्याांचा काव्याांत उपयोग होत नाही. ‘उष्ट्णता, 
प्रकाश, व टवदु्यत्– ही गतीचीं टनरटनराळीं रूपें होत’, हें सत्य काव्यटवर्षय होण्यास आणिी शेंकिों वर्षें लोिलीं 
पाटहजेत. तसेंच, ‘बाभळीला काांिे असतात’, ‘मासे समुद्राांत राहतात’, ‘पावट्याची उसळ फार िाल्ल्यानें अपचन 
होऊन वायु सरतो’ असलीं सत्येंही काव्याच्या कामाचीं नाहींत! काव्याांत जीं सत्यें गोंवायाची, त्याांची योग्य टनवि 
करण्यास कवीस पराकाष्ठेचे श्रम पितात. जीं समजण्यास मुळींच श्रम पित नाहींत, अशीं उपयोगी नाहींत; जीं 
समजाण्यास फार श्रम पितात, अशींही पण उपयोगी नाहींत. तीं या दोहोंच्या दरम्यान असून, अनुकूल 
सांवदेनोत्पादक असलीं पाटहजेत. यावर कोणी अशी शांका घेतील कीं, काव्याांत वर्वणलेली सत्यें नेहमीं अनुकूल 
सांवदेनोत्पादक असली पाटहजेत, हें मत िरें असेल, तर काव्याांत दुःिपयुवसायी नािकाांचा, ककवा अवर्षणुाटद 
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अटरष्टाांच्या वणुनाांचा समावशे कधींच करताां येणार नाहीं. कारण दुःिपयुवसायी नािकें  पाटहल्यानें व अटरष्टाांचीं वणुनें 
वाचल्यानें मनास आनांद न होताां उलि दुःि होतें. काांहीं अांशीं ही शांका बरोबर आहे; पण थोड्या टवचाराअांतीं टतचें 
टनरसन होण्यासारिें आहे. दुष्ट्काळाांत अन्न न टमळाल्यामुळें  होणाऱ्या यातनाांचा प्रत्यक्ष अनुभव आटण त्या यातनाांच्या 
वणुनाचें वाचन ककवा श्रवण; काटमजनास होणाऱ्या क्लेशाांचा प्रत्यक्ष अनुभव आटण त्याच्या क्लेशाांच्या वणुनाचें वाचन 
ककवा श्रवण, या आटण याप्रमाणें इतर सव ुगोष्टींपासून होणाऱ्या सुिदुःिाांचा प्रत्यक्ष अनुभव आटण त्याांच्या वणुनाांचें 
वाचन ककवा श्रवण–याांत फार अांतर आहे. प्रत्यक्षानुभवाची तीव्रता वाचनाांत ककवा श्रवणाांत कधीही येऊां  शकणार 
नाहीं; आटण तसें होऊां  लागलें  तर प्रटतकूल सांवदेनोत्पादक काव्यें कोणी हातीं धरणार नाहीं. उतार वयाांत 
नवानवसाांनीं झालेलें  अपत्य मरण पावलें  असताां माताटपतराांस जें दुःि होतें, तेंच दुःि जर त्याच्या वणुनापासून 
ककवा अटभनयापासून होऊां  लागलें , तर तें वणुन कोण हाताांत घेईल? ककवा तो अटभनय पहाण्यास कोण जाईल? 
एकाद्या दुगमु आटण टनभयु अशा उांच टठकाणीं बसून िालीं चाललेली लढाई पाहण्यानें मनावर ज्या प्रकारचे टवकार 
होण्याचा सांभव आहे, त्या प्रकारचे टवकार दुःिपयुवसायी कथेच्या वाचनापासून होतात. सव ुमनुष्ट्याांच्या मनोवृटत्त 
एकाच तऱ्हेच्या असल्यामुळें, एकास झालेलें  दुःि ककवा सुि त्याच्या बाह्य टचन्हाांवरून, वणुनावरून, ककवा 
अटभनयावरून, दुसऱ्यास समजून येतें, हें िरें आहे. पण या समजून येण्याांत आटण प्रत्यक्षानुभवाांत फार अांतर आहे. 
तरवारीसारख्या शस्त्राचें ममापयंत चरचर काांपीत जाणें आटण फक्त अांगाला चािणें, याांत जो फरक आहे, तो प्रत्यक्ष 
सुिदुःिाांत आटण त्याांच्या टचत्ाांत आहे. कवीची सारी करामत हुबहूब टचत् काढण्याांत आहे; मूळ उत्पन्न करण्याांत 
नाहीं. ते मूळ उत्पन्न करूां  लागतील तर त्याांच्या दुःिोत्पादक कृतीकिे कोणी ढुांकूनही पहाणार नाहीं. असो, पण हा 
सगळा वाचकाांच्या ककवा पे्रक्षकाांच्या सुिदुःिाटवर्षयीं टवचार झाला. दुःिपयुवसायी काव्य टलटहताांना िुद्द कवीच्या 
मनाची काय स्स्थटत होते, हा प्रश्न अजून राटहलाच आहे. कोणत्याही प्रकारचें काव्य रचताांना ककवा त्याांतील 
टवर्षयाांचा टवचार करताांना कवीस जे आयास होतात, ते प्रत्यक्ष आयासाांहून बरेच क्षीण असतात. सुिदुःिाचा प्रत्यक्ष 
अनुभव आटण सुिदुःिावर पुनः पुनः टवचार करून तीं आपणाांसच होत आहेत असा भास करून घेण्याचा प्रयत्न,–
याांत पुष्ट्कळ अांतर आहे. धनलोभ्याचें धन एकाएकीं नाहींसें झालें  असताां त्याला ज्या यातना होतात, त्या प्रत्यक्ष 
यातना कटव आपणास धनलोभी समजून व आपलें  सारें टवत्त एकाएकीं नष्ट झालें  आहे असें समजून, द्रव्यनाशानें 
िऱ्या धनलोभ्याला होणाऱ्या दुःिाचें प्रटतकबब आपल्या मनावर उठवनू घेण्यासाठीं त्या दुःिाचें एकसारिें कचतन 
करतो, व त्यामुळें  काांहीं वळेानें त्याच्या मनाची वृटत्त धनलोभ्याच्या वृत्तीसारिी होऊन धनलोभ्याला होणाऱ्या 
यातनाांची बरीच छाया त्याच्या मनावरही पिूां लागते. अशा प्रकारें उत्पन्न केलेल्या दुःिाच्या छायेस अप्रत्यक्ष दुःि 
असें म्हणताां येईल. ज्याला ही छाया हवी टततकी दाि पािून घेताां येत असेल, त्याच्या अांगीं कटवत्व गुणाांपकैीं श्रेष्ठ 
गुण आहे, असें म्हणताां येईल टवचारानें प्रत्यक्ष सुिदुःिाच्या तीव्रतेचें पूण ुप्रटतकबब आपल्यावर उठवनू घेणें याचेंच 
नाांव तादात्म्य, तांद्री, ककवा एकतानता. ज्याला सुिदुःिाचा प्रत्यक्ष अनुभव होत आहे, त्याच्या मनाप्रमाणें कवीच्या 
मनाची स्स्थटत झाल्याटशवाय त्याच्या काव्याांत तो तो रस पूणुपणें उतरणार नाहीं. रसाची पटरपक्वता अगोदर कवीच्या 
मनाांत झाली पाटहजे. ती तशी झाली तरच त्याला ती काव्याांत आणण्याचा प्रयत्न करता येईल; कारण, जर 
आिाांतच पाणी नसलें , तर तें पोहऱ्याांत कोठून येणार? कवीला ज्या टवर्षयाशीं आपल्या मनाचीं तांद्री लावनू 
घ्यावयाची असते, तो टवर्षय अनुकूल सांवदेनोत्पादक असो, कीं प्रटतकूल सांवदेनोत्पादक असो, त्याला जे कष्ट 
पितात, ते उभयपक्षी सारिेच असतात. कवीचें मन फोिोग्राफ घेण्यासाठीं तयार केलेल्या कभगाप्रमाणें असतें. 
ज्याप्रमाणें हवा तेवढा प्रकाश अनुकूल असला म्हणजे पाटहजे त्या पदाथांचे हुबेहूब प्रटतकबब त्या कभगावर पािताां येतें, 
त्याप्रमाणें ज्या कवीला आपली कल्पना हवी टततकी प्रज्वटलत करताां येते, त्याला टतच्या रश्मींनीं आपल्या मनावर 
पाटहजे त्या टवर्षयाची मुळाबरहुकूम छाया पािताां येते. कल्पना प्रज्वटलत होऊन कल्पनाटवर्षयाांशीं तादात्म्य होणें— 
याांतच कवींचा आटण काव्यवाचकाांचा आनांद आहे. बीजगटणताांतील ककवा भटूमतींतील एकाद्या कूि प्रश्नाांत बुटद्ध 
व्यग्र होऊन गेली असताां तींत जें चाांचल्य उत्पन्न होतें तें तत्त्वशोधकास जसें अत्यांत आनांददायक असतें, त्याप्रमाणेंच 
सुिदुःिोत्पादक टवर्षयाांचें हुबेहूब आकलन करण्यासाठीं भरधाांव सोिलेल्या कल्पनेच्या चाांचल्यापासून कवींना व 
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काव्यवाचकाांना अत्यानांद होतो. असें जर नसतें, तर दुःिपयुवसायी काव्यें कटव मुळींच न टलटहते, व वाचक तीं 
मुळींच न वाचते. तेव्हाां टसद्ध काय झालें  कीं, काव्य दुःिपयुवसायी असो कीं सुिपयुवसायी असो, त्याांतील 
रसापासून उत्पन्न होणारा आनांद सारिाच असतो; आटण याच कारणामुळें  ‘कॉमेिी ऑफ एरसु’ (‘भ्राांटतकृत 
चमत्कार’) इतकींच ‘ऑथेलो’ वाचण्याला, ककवा त्याचा प्रयोग पहाण्याला, आमचीं मनें उत्सुक असतात. तर मग 
दुःिपयुवसायी आटण सुिपयुवसायी काव्याांच्या वाचनाांत ककवा प्रयोगदशनुाांत मुळींच भेद नाहीं कीं काय, असा प्रश्न 
सहज उत्पन्न होतो. त्यास इतकें च उत्तर आहे कीं, भेद आहे; मुळींच नाहीं असें नाहीं; पण तो फार थोिा आहे 
काव्यवाचनाांत ककवा त्याांचा प्रयोग पाहण्याांत एकमेकाांपासून अगदीं टभन्न असे दोन मानटसक व्यापार चाललेले 
असतात. एक, कल्पनाशस्क्त प्रज्वटलत होऊन ती मनाचें काव्यवस्तूशीं तादात्म्य करण्यासाठीं झित असते; दुसरा, 
इांटद्रयाांपुढें प्रत्यक्ष असणाऱ्या, ककवा कल्पनेनें टनमाण केलेल्या काव्यवस्तु आपापल्या स्वभावाप्रमाणें वाचकाांच्या व 
पे्रक्षकाांच्या अनुकूल व प्रटतकूल सांवदेनाांस अशतः कारण होत असतात. यामुळें दुःिपयुवसायी काव्य वाचीत असताां 
ककवा त्याचा प्रयोग पहात असताां, वृत्तीला थोिीशी टिन्नता उत्पन्न होते, आटण सुिपयुवसायी काव्य वाचीत असताां 
वृत्तीला थोिासा आनांद होतो. अप्रबुद्ध लोकाांना पटहल्या व्यापारापासून होणाऱ्या आनांदाची मुळीच कल्पना नसते. 
यामुळें  दुःिपयुवसायी नािक पहाणें त्याांना आवित नाहीं. 

 
आताांपयंत जें साांटगतलें  आहे त्यावरून तत्त्वशोधकाप्रमाणें कवीचेंही, एका प्रकारच्या सत्याांचा टनणुय करणें, 

आटण तीं साांगणें, हें काम आहे. हें काम बजावण्यासाठीं कवीस आपली कल्पना प्रज्वटलत करून काव्यवस्तूांशी 
आपल्या मनाचें तादात्म्य करून घ्यावें लागतें. काव्यवस्तु कोणत्याही प्रकारची असो, या तादात्म्यापासून होणारा 
आनांद सारिाच असतो. कवींच्या यथाथु वणुनाांनीं काव्यवस्तूांशीं वाचकाांच्या आटण पे्रक्षकाांच्या मनाांचें तादात्म्य झालें  
तर त्याांनाही कवींसारिाच आनांद होईल. काव्यवस्तु कोणत्याही प्रकारची असो, टतच्या कचतनाांत व्यग्र झालेल्या 
कवीच्या ककवा वाचकाांच्या कल्पनेस जें चाांचल्य येतें, तें आनांदमय आहे. काव्य वाचीत असताां ककवा त्याचा प्रयोग 
पहात असताां वृत्तींत कधीं कधीं जी टिन्नता उत्पन्न होते ती, वृटत्त एकीकिे एकतानतानांदाांत गढली असताां इांटद्रयाांपुढें 
प्रत्यक्ष असणाऱ्या, ककवा कल्पनेनें टनमाण केलेल्या, भयांकर काव्यवस्तु दुसरीकिून तींत प्रटतकूल सांवदेना उत्पन्न 
करीत असतात, म्हणून होते. साराांश, काव्य दुःिपयुवसायी असो ककवा सुिपयुवसायी असो, तें रचण्याांत कवीला, 
आटण तें वाचण्याांत वाचकाला आनांदच आहे. या आनांदाांत, काव्यवस्तूचें बाह्य स्वरूप रमणीय असल्यास थोिीशी भर 
पिते, व तें भयांकर असल्यास त्याला ककटचत् छाि बसतो—इत्याटद गोष्टी वाचकाांच्या ध्यानाांत येतील अशी आशा 
आहे. 

 
काव्याच्या वाचनापासून राजापासून रांकास, तत्त्ववते्त्यापासून अत्यांत अल्पटशटक्षत मनुष्ट्यास, सव ु स्स्थतींत 

आनांद होण्यास अनेक कारणें आहेत. एक तर कवींच्या वाणींतून जे बोल टनघत असतात, त्याांच्या सत्यतेटवर्षयीं 
प्रत्येक अांतःकरण साक्ष देत असतें. जीं सत्यें देशकालाटदकाांनीं मयाटदत, ककवा जीं सत्यें बहुश्रुताांस मात् समजणार, 
अशीं सत्यें कटव कधींच साांगत बसत नाहीं. ज्या मनुष्ट्याची रानिी अवस्था सुिली आहे, ज्याला मानवी स्वभावाचें 
ककटचत् ज्ञान प्राप्त झालें  आहे, ज्याच्या मनावर बाह्य सृष्टीच्या सौंदयाचा पटरणाम होऊां  लागला आहे, असा मनुष्ट्य 
कोणत्याही देशाांत रहात असो, ककवा कोणत्याही शतकाांत जन्मास आला असो, महाकवींच्या सत्यमय रसाळ उद्
गारामृताचें सेवन करण्यास तो योग्य असतो. काव्यापासून आनांद होण्याचें दुसरें कारण असें आहे कीं, साधारण 
मनुष्ट्यास ज्या गोष्टी अव्यक्त असतात, त्या कटव त्यास व्यक्त करून देतो. ‘टजतक्या मूर्वत टततक्या प्रकृटत’ अशी 
आपल्या लोकाांत म्हण आहे. या म्हणीचा अथु इतकाच कीं, प्रत्येक मनुष्ट्याचा स्वभाव टनराळा असल्यामुळें  सवांच्या 
स्वभावाांचें ज्ञान होणें अशक्य आहे. तथाटप ज्याअथीं सव ु मनुष्ट्याांस आपण ‘मनुष्ट्य’ या एका वगािालीं मोितों, 
त्याअथीं त्या सवांत साधारण असे काांहीं गुण असलेच पाटहजेत. या साधारण गुणाांचें अटत स्वल्प ज्ञान बहुतेकाांस 
असतें, व तें असतें म्हणून काव्यवाचनापासून त्याांस आनांद होतो. टकत्येक मनुष्ट्य पराकाष्ठचेे रागीि असतात, 
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टकत्येक शाांत असतात, टकत्येक मायाळू असतात, टकत्येक लोभी असतात, टकत्येक कू्रर असतात, टकत्येक 
कामातुर असतात. तथाटप राग, शाांटत, ममता, लोभ, क्रौयु, व काम इत्याटद सवु मनोवृत्तींची प्रत्येकास थोिीबहुत 
ओळि असते. टवटशष्ट व्यक्तींत एिादा गुण फार असला म्हणून बाकीच्या गुणाांटवर्षयीं तो अगदीं अज्ञान असतो असें 
नाहीं. प्रत्येक मनुष्ट्य सव ु मनुष्ट्यतेचें सूक्ष्म प्रटतकबब आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. असें नसतें तर एकाचे 
मनोटवकार दुसऱ्याला न समजते. साधारण मनुष्ट्याांत आटण कवींत भेद इतेकाच आहे की, साधारण मनुष्ट्यास ज्या 
प्रकृटतवैटचत्र्याचें आटण टवकारवैटचत्र्याचें ज्ञान अगदी मांद असतें, तें कवीस कल्पनासामर्थ्यानें स्वतःसच स्पष्ट करून 
घेताां येतें इतकें च नाहीं, तर काव्यद्वारा तें दुसऱ्यासही स्पष्ट करून देताां येतें. कटव हा कामरूपधारी पिाईत बहुरूपी 
आहे! तो क्षणाांत राजा बनून कसहासनस्थ परुुर्षाांच्या अांतःकरणातील टवचार बोलूां  लागतो; राजवरे्ष घेऊन अधुघटिका 
झाली नाहीं तों, तो वरे्ष िाकून देऊन तो काळा पोर्षाि करतो, तोंिाला काजळ फासतो, वस्त्रािालीं पाजळलेलीं 
शस्त्रें लपवनू घेतो, आटण मध्यरात्ीच्या टनटबि काळोिाांत टजकिे टतकिे सामसूम झालें  असताां द्रव्यासाठीं कोणाचा 
तरी जीव घेण्याचा बेत करीत मारेकरी होऊन बाहेर पितो! या स्स्थतींत पाांचपन्नास पळें  गेलीं न गेलीं तों, ती िाकून 
देऊन अटभसाटरका बनतो, व अटभसाटरकेस योग्य असा पेहराव चढवनू मेघाांच्या गिगिािाांची, टवजाांच्या 
लिलिािाांची, ककवा तुफान वाऱ्याच्या सोंसाट्याची पवा न कटरताां, पावसाच्या मुसळधारेंतून एका चेिासह 
टवहारोद्यानाांतील नेमलेल्या लतामांिपाांत टप्रयाची भेि घेण्यास जातो! आताां तो पवुताच्या टशिरावर ककवा समुद्राच्या 
टकनाऱ्यावर असला तर क्षणभरानें धनगराच्या परशापाशीं शकेत बसलेला ककवा न्यायासनारूढ होऊन न्याय करीत 
असलेला दृष्टीस पिेल! वायूप्रमाणें तो सवुगामी आहे; मनाप्रमाणें तो चांचल आहे; हवी ती वस्तु उत्पन्न करणारा तो 
वस्ताद जादुगार आहे; कल्पनाशांकूच्या टजवावर कालोदधींत पाटहजे त्या टदशसे सुकाणूां लावण्यास न िगणारा तो 
जरठ झालेला ताांिेल आहे; टवश्वबीजाांप्रमाणें त्याचे उद्गार अनांत व टनत्य आहेत. कोणती वस्तु टकतीही दूर असो, 
ककवा टकतीही सूक्ष्म असो, त्यानें टतच्यावर आपली दुबीण ककवा सूक्ष्मदशकु यांत् लाटवलें  कीं त्याला ती सांटन्नध आटण 
स्थूल होऊन हवी तशी पहाताां येते, व दुसऱ्याांना टतचें यथातर्थ्य आकलन होईल अशा तऱ्हेचें टतचें टचत् काढताां येतें. 
जर तुम्हाांला पातालातील ककवा स्वगांतील वस्तुस्स्थटत पहावयाची इच्छा असेल तर टमल्िनाचा ककवा काटलदासाचा 
हात घट्ट धरून ते नेतील टतकिे जाण्यास तयार व्हा! अनांत प्रकृतींच्या हृदयिोहाांत बुड्या मारून त्याांच्या तळाशीं 
काय आहे, हें जर तुम्हाांला पहावयाचें असेल तर मोटलअर, शके्सटपअर, गेिी ककवा भवभटूत अशा जगत्प्रटसद्ध 
पाणबडु्याांच्या कमरेला टमठी मारा. साराांश, अांतबाह्य सृष्टींत अनुकूल ककवा प्रटतकूल सांवदेना उत्पन्न करणारी अशी 
कोणतीही चीज नाहीं कीं, टजच्या सत्यस्वरूपाचें ज्ञान आनांद होईल अशा रीतीनें कवीस तुम्हाांला करून देताां येणार 
नाहीं. समजातीयाांस हें ज्ञान करून देणें हा कवींचा व्यवसाय होय. या व्यवसायाांतच त्याांचा आनांद आहे. या 
व्यवसायामुळें  त्याांचें अांतःकरण अटतशय कोमल व दयादु्र झालेलें  असतें. या व्यवसायामुळें  त्याांची अनुकां पा इतकी 
वाढते कीं, टतच्या व्याप्तीस सकल मनुष्ट्यवग ुककवा जीवकोिी सुद्धाां पुरेशी न होऊन ती अिेरीस अचेतनसृटष्ट व्यापूां 
लागते, व हा व्यवसाय वाचकाांस सुिावह व्हावा म्हणून पद्यरचना, प्रास, वृत्तें, अलां कार इत्याटद उपकरणाांचा 
उपयोग कटव आपल्या काव्यरचनेंत करतात. 
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अटलबाग तालुक्याांत नाांवाांव येथें सन १८२४ त केरोपांताांचा जन्म झाला. त्याांचे विील ते लहान असताांच 

वारल्यामुळें  त्याांचें सांगोपन करून त्याांना शाळेंत घालण्याचें काम त्याांच्या चुलत्याच्या अांगावर पिलें . गटणतटवद्येंत 
केरोपांताांचा जो एवढा लौटकक झाला त्याचीं पूवुटचन्हें ते एस्ल्फन्स्िन कालेजाांत टवद्याथी असताांनाच स्पष्ट टदसूां 
लागलीं होतीं. पूवीं या देशाांत इांग्लां िाहून जे प्रोफेसर येत ते आताांच्या प्रोफेसराांहून अगदीं टनराळ्या तऱ्हेचे असत. 
त्याांच्या तोिीचा नाहीं म्हणण्यास या इलाख्याांत काय तो एकच प्रोफेसर आहे. टप्रस्न्सपाल वडु्स्वथु याांच्याप्रमाणें 
टवद्याव्यासांगाांत सतत गढून असणारे व आपल्याप्रमाणें आपल्या टशष्ट्याांचीं मनें टवद्योपाजुनाकिे लावण्यासाठीं 
अांतःकरणपूवुक रात्ांटदवस झिणारे त्या काळचे प्रोफेसर असत. अशा प्रकारच्या आरलेबार नाांवाच्या एका 
प्रोफेसरापाशीं केरोपांताांनीं गटणतशास्त्राच्या मूलतत्त्वाांचा अभ्यास केला. त्याांची बुटद्ध जात्या पराकाष्ठेची तीव्र 
असल्यामुळें  व टतचा टवकास होण्यास आरलेबारसारख्या गुरूचें साहाय्य टमळाल्यामुळें  थोड्या टदवसाांत शुद्ध व टमश्र 
गटणताांत केरोपांताांस चाांगली प्रवीणता आली, व ज्योटतर्षाटद पदाथुटवज्ञानाच्या अवघि शािाांत पुढें त्याांनीं जी 
असाधारण कीर्वत सांपाटदली, टतचा आरलेबारच्या हातािालीं बळकि पाया घातला गेला. या िांबीर पायावर 
िोलेजांग इमारत चढटवताां येण्याजोगी केरोपांताांची नैसर्वगक बुटद्धमत्ता असल्यामुळें  व टतला अनुकूळ अशा बाह्य 
गोष्टींचें साहाय्य होत गेल्यामुळें, हा अमोटलक टहरा अज्ञातस्थानीं पिून वायाां गेला नाहीं, हें आम्हाां महाराष्ट्रीयाांचें 
महत्भाग्य होय. कारण जगाची प्रस्तुत स्स्थटत इतकी शोचनीय आहे कीं ऐटहक सुिाांत परम श्रेष्ठ अशा 
स्वातांत्र्यसुिाचा ज्या देशाांस प्रत्यहीं अनुभव घित आहे, ज्या टठकाणीं टवद्योपाजुन, यांत्कला, व व्यापार याांस उत्तम 
प्रकारचा राजाश्रय व लोकाश्रय टमळत आहे, व ज्या टठकाणीं मानवी सुिवृद्धीचें आटदकारण जो शास्त्रप्रसार त्यास 
हरएक प्रकारचें उते्तजन टमळत आहे, अशा देशाांतही टपढ्याांच्या टपढया लोिल्या तरी केरोपांताांसारिा मोहरा पैदा 
होत नाहीं! असें असताां या हतभाग्य देशाांत हा देदीप्यमान् टवद्वन् मटण उदयास आला हें आमचें केवढें नशीब! 
तेजोटनटध भगवान् सूयुनारायण आपल्या तेजानें मांिलाांतील दूरदूरच्या तेजोहीन ग्रहाांस प्रकाटशत करतो, त्याप्रमाणें 
केरोर्षतुाांसारख्या अटद्वतीय टवद्वन्मुकुिमणीच्या तेजानें अनेक लोकाांच्या अज्ञानटतटमराचे टनमूुलन होऊन ते स्वतः 
प्रकाटशत होतात इतकें च नाहीं, तर परप्रकाशप्रकाटशत शुक्रचांद्राप्रमाणें आपणाांहून टभन्न अशा लोकाांच्या 
अज्ञानटतटमराना टवध्वांस करूां  लागतात. मानवी सुधारणा केवळ अशा प्रकारच्या तेजःपरांपरेवर सवुथा अवलां बून 
आहे; आटण म्हणूनच केरोपांताांसारिा जगाचा मागदुशनु दीप मालवला म्हणजे लोकाांस आपला अगदी जवळचा 
सांबांधी गेल्यासारिें होऊन अनावर दुःि होतें! 

 
केरोपांताांनीं कुलाबा येथील वधेशाळेंत नोकरी धरल्यापासून त्याांची उत्तरोत्तर बढती कशी होत गेली, व 

त्याांनीं कोणकोणत्या जागीं काम केल्यावर त्याांना िेक्कन कालेजाांत प्रोफेसर नेटमलें  हें येथें साांगत बसण्याची गरज 
राटहली नाहीं. कारण गेल्या आठवड्याांत प्रटसद्ध झालेल्या ज्ञानप्रकाशाणि येथील वतुमानपत्ाांच्या लेिाांत 
यासांबांधाची कच्ची हकीकत पूणुत्वानें टदली आहे, व या टठकाणीं ती टफरून देणें टनरुपयोगी व कां िाळवाणें होणार 
आहे. आमच्या मतें केरोपांताांच्या ठायीं सवांनीं ध्यानाांत ठेवण्यासारिे व अनुकरण करण्यासारिे दोन गुण होते. ते 
कोणते म्हणाल तर अनुपमेय टवद्याव्यासांग व स्वभावसौजन्य हे होत. कदाटचत् दुसरा गुण पटहल्याचा पटरणामही 
असेल. तें कसेंही असो; आम्हाांस केरोपांताांटवर्षयीं जी पूज्यबुटद्ध उत्पन्न झाली, टतचें कारण त्याांच्या अांगचे हे दोन गुण 
होते, व आम्हाांस िात्ीनें असें वाितें कीं त्याांच्या पाठीमागें त्याांचें नाांव अनेक वर्षें राहण्यास हेच गुण कारण होतील. 
मानटसक श्रमाांपेक्षाां शारीर श्रम लक्षपिीनें सोपे असल्यामुळें, व टवद्यानांदापेक्षाां टवर्षयोपभोगाकिे शेंकिा नव्याण्णव 
लोकाांच्या मनाची स्वाभाटवक प्रवृटत्त असल्यामुळें, केवळ टनरपेक्षबदु्धीने सारा जन्म टवद्याव्यासांगाांत घालटवणारा व 
टवद्यानांदात पूणु साधन मानून टवर्षयसुिाांत लुब्ध न होणारा ऋटर्ष, कोिी दोन कोिी मनुष्ट्याांत एकादाच टनपजतो. 
केरोपांताांप्रमाणें ज्याांना टवदे्यचें विे लागलेलें  असतें त्याचा इांटद्रयसुिाचा मोह तुिलेला असतो इतकें च नाहीं, तर 
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त्याना लौटककाचीही पवा नसते. ते जे पटरश्रम करीत असतात त्याबद्दल लोकाांनीं आपणास मान द्यावा, ककवा 
त्याांपासून आपणाांस द्रव्यप्रास्प्त व्हावी, ही गोष्ट त्याांच्या मनाांत कधींच वागत नाहीं. प्लेिो, आटरस्िािल, 
आटरकीमेिीस, केप्लर, ग्यालीटलओ, कोपरटनकस, न्यूिन, कििाल, जूल, पाटणनी, कणाद, भास्कराचाय ु
याांसारख्या जगटद्धतकत्या टवद्याव्यसनी पुरुर्षाांस आपापल्या टवर्षयाांत गकु होऊन राहणें, व आपल्या शोधाांनीं 
मनुष्ट्यमात्ाच्या सुिवृद्धीचा अटभलार्ष धरणें, याहून काांहींही इष्ट नसतें. असे पुरुर्ष ज्या टवर्षयाांच्या मागें लागलेले 
असतात त्याांत गुांग होऊन गेले म्हणजे त्याांस कशाचेंही भान रहात नाही. या गोष्टीची प्रतीटत केरोपांताांच्या आचरणाांत 
आम्हाांस अनेक वळेाां आली होती. एकदा एक कटठण उदाहरण त्याांच्या मनाांत पाांच टदवस घोळत होतें. त्या पाांच 
टदवसाांत त्याांना अन्नाची चव समजली नाहीं ककवा स्वस्थपणें त्याांचा िोळा लागला नाहीं. रात्ांटदवस िोळ्यापढुें 
िाकेट्स! सहाव े टदवशीं सकाळीं एकाएकीं उदाहरण सुिल्याबरोबर त्याांना जो अवणुनीय आनांद झाला त्याची 
हकीकत सागताांना सुद्धाां त्याांचे िोळे आनांदाश्रूांनीं भरून येत, व त्याांचा कां ठ गकहवरानें दािून जाई. सूयावरील टठपके 
आटण पाऊस याांच्याांत काांहीं कायकुारणाचा सांबांध असेल असें वािल्यावरून तो टसद्ध करण्यासाठीं मी तीनचार वर्षें 
एकसारिी ििपि करीत होतों, व तींत जरी मला हवें तसें यश आलें  नाहीं, तरी तीं चालली असताां मला जें गटणत 
करावें लागलें  तें दुसऱ्या टवर्षयाांच्या सांबांधानें फार उपयोगीं पिलें , असें ते आम्हाांस वारांवार साांगत. नानाांचीं अिेरचीं 
वर्षें एक मोठा टवलक्षण शोध करण्याकिे लागलीं होतीं. त्याांच्या मनाांत असें टसद्ध करावयाचें होतें कीं, आमच्या या 
भगूोलावर जी जमीन आहे, ती दुसरा एकादा ग्रह या भगूोलाच्या आकर्षणुाांत साांपिून याच्यावर तो जोरानें 
आपिल्यामुळें  झालेल्या त्याच्या छकलाांपासून झाली असावी. नाना आणिी काांहीं टदवस वाांचते व त्याांच्यानें ही 
कल्पना पूणुपणें टसद्ध होती, तर त्याांची कीर्वत सव ुसुधारलेल्या राष्ट्राांत अजरामर होती याांत टबलकुल सांशय नाहीं. 
पण आमच्या कमनटशवामुळें  तो मान या देशास टमळण्याची आशा आताां राटहली नाहीं. कारण ज्या क्षणीं सवुघ्न 
टनघृुण कालानें पाश लावनू त्याांचें प्राणहरण केलें  त्याच क्षणीं असें गूढ प्रमेय टसद्ध करण्यास लागणारी सामुग्रीही 
आमच्याांतून समग्र काढून नेली असें आम्हाांस वाितें! त्याांचा बहुश्रुतपणा, त्याांची शोधकता, त्याांचा अनुभव, हातीं 
धरलेल्या टवर्षयाचा टपच्छा पुरटवण्याटवर्षयीं त्याांची दक्षता, त्याांची टवद्वत्ता व त्याांची वधेशाळा या सवांचा 
त्याांच्याबरोबरच अांत झाला, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं! टशव! टशव! िऱ्या टवद्वानाांची या देशाांत केवढी दुर्वमलता 
ही! केरोपांताांनीं आरांटभलेले शोध पुढें चालटवण्यासारिा चालु टपढींत एक मनुष्ट्य सुद्धाां आमच्या िोळ्यापुढें टदसत 
नाहीं! टजकिे पहावें टतकिे पोकळ टवदे्यला, टमर्थ्या देशाटभमानाला, व लज्जास्पद अटधकारवगाला पूर आल्यासारिा 
टदसतो अटधकारमदानें बेफाम होऊन नानाांप्रकारें लोकाांस पीिा देणारे, ककवा स्वोन्नतीसाठीं श्वानाप्रमाणें श्रेष्ठ 
युरोटपयन अटधकाऱ्याांचे हातपाय चािणारे आमच्याांतील मोठमोठ्या हुद्यावरचे जुने सरकारी नौकर, नवीन 
छोिेिानी हापापलेले टवद्वान् , पोिाला टमळटवण्याांत, व दोन पैसै टमळाल्यास कालेजचे टवदे्यसाठीं केलेलें  कजुपाणी 
फेिून बाकीची माया ब्याांकें त िाकण्याांत, ककवा बायको बाहेर पिली म्हणजे ती अक्किबाज टदसावी म्हणून टतला 
दोन दाटगने करून देण्यासाठीं ती टतकिे लावण्याांत सदा दांग! रहाताां राटहलीं काांहीं म्हातारीं िोिें; त्याांना तुमच्या 
टवद्यावृद्धीची आटण देशोन्नतीची कल्पना सुद्धाां नाहीं! ही आमच्या लोकाांची प्रस्तुतची स्स्थटत! केरोपांताांसारिा दुसरा 
टवद्याव्यसनी पुरुर्ष होण्यास टनदान शपेन्नास वर्षें तरी लोिलीं पाटहजेत याांत टबलकुल सांशय नाहीं! 

 
केरोपांत सवुकाळ टवद्याव्यसनाांत गढून गेले असल्यामुळें, व त्याांचें बहुतेक आयुष्ट्य आकाशस्थ ताऱ्याांच्या 

समागमाांत गेल्यामुळें ऐटहक सुिाांचा जणुां काय त्याांना पूणु टवसरच पिला आहे कीं काय असें टदसे. िरेंच आहे, 
योग्याांच्या समाटधसुिाप्रमाणें अत्यांत मधुर टवद्यासुिाचा ज्याला टनत्यशः अनुभव, त्याला टवर्षयसुिाांचा नाद कोठून 
असणार? व टवर्षयसुिाांवरून ज्याचें मन उिालें  त्याची वृटत्त क्रोध, मद, मत्सर, अहांकार इत्याटद दूटर्षत 
मनोटवकाराांनीं कलुटर्षत कोठून होणार? वयाच्या मानानें केरोपांत जुन्या टपढींत गणले जात. पण जुन्या टपढींतील 
लोकाांची धमुसांबांधी ककवा समाजसांबांधी दुराग्रहाचीं मतें त्याांना कधींही टशवलीं नाहींत. पदाथुटवज्ञानशास्त्राांत जो 
पट्टीचा टवद्वान् झाला, व जि सृष्टीच्या तत्त्वाांपासून मानटसक सृष्टीच्या अत्यांत गहन तत्त्वाांपयंत िेळणाऱ्या 
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कायकुारणाचें व सामर्थ्याचें ज्याला आकलन झालें  आहे, त्याची धमुटवर्षयक व समाजटवर्षयक मतें टवटशष्ट 
देशाचाराच्या ककवा रीतटरवाजाांच्या पाशाांत जििून रहात नाहींत, हें सावुटत्क अनुभवावरून आताां पूणुपणें टसद्ध 
झालें  आहे. केरोपांताांच्या टवचाराांत, स्वभावाांत, आटण वागणुकींत असें एक चमत्काटरक स्वरूप दृष्टीस पिे कीं, 
त्यामुळें  ते जुन्याांस व नव्याांस, लहानाांस व थोराांस, श्रीमांताांस व गरीबाांस, समाजधमानुयायाांस व वैटदकधमानुयायाांस 
एकसारिे टप्रय होत. त्याांचा पोर्षाि, त्याांचें राहणें, बोलणें, –साराांश, त्याांचें हरएक करणें अगदीं साधेपणाचें असे. 
ज्याांच्या अांगी िरी टवद्वत्ता नाहीं ककवा मोठेपणा नाहीं त्याांना असें वाित असतें कीं, आपल्याहून िालच्या प्रतीच्या 
लोकाांत आपण टमसळलों तर त्याांच्या सांसगानें आपली योग्यता कमी होईल, व या भीतीनें ते त्याांच्यापासून नेहमीं दूर 
राहतात, व ‘आपण मोठे आहों’, असें आपण आपल्याशीं मानून आपलें  समाधान करून घेत असतात! केरोपताांचें 
वतुन अगदीं टनराळ्या तऱ्हेचें असे. आपलें  जें ज्ञान आहे तें ज्ञानोदधींतील एका अांबुकणाइतकें  सुद्धाां नाही अशी 
त्याांची समजूत असल्यामुळें, साके्रटतसाप्रमाणें त्याांच्या वृत्तींत पराकाष्टेची लीनता असे. चार वर्षांच्या मुलापासून एम्. 
ए. च्या टवद्यार्थ्यापयंत कोणीं कसलीही शांका काढली तरी ते टतचें समाधान करण्यास नेहमीं तत्पर असत. 
टवद्यार्थ्यास धमकावणी दािवनू अथवा अळांिळां  करून वळे मारून नेणें हें काम ज्ञानाची वृथा घमांिी बाळगणाऱ्या 
गाांवठी पांतोजीबोवाांचें, व युटनव्हर्वसिीचा छाप टमळाल्याबरोबर पुस्तकाांस सोिटचठी देऊन एस्स्पि व सोंगट्या याांस 
उदार आश्रय देणाऱ्या ग्राजुएिाांचें होय! केरोपांताांच्या टशकटवण्याांत लिपि म्हणून कधीं असायाची नाही. अगोदर 
गटणत ककवा पदाथुटवज्ञान याांत अथुशास्त्राप्रमाणें ककवा नीटतशास्त्राप्रमाणें काकणभरसुद्धाां लिपि िपण्याची सवि 
नसते. तशाांत नानाांसारख्या अनुभटवक, कुशाग्रबटुद्ध, व बहुश्रुत टशक्षक भेिल्यावर टशकणाराांच्या पोिाांत गुदगुल्या 
होत याांत नवल नाहीं. सवु टवद्यार्थ्यांवर पोिच्या मुलाांप्रमाणें त्याांची ममता असे, व ते वगांत बसले म्हणजे त्याांना 
आपण आपल्या मुलाांबाळाांत बसलों आहों असें वािे सत्य भार्षण व सत्य आचरण हें त्याांना फार टप्रय असे. 
गरीबगुरीबाांस मदत करण्याटवर्षयीं त्याांना मागें सारणाांरा अलीकिील टवद्वानाांत तर आम्हाांस कोणी टदसत नाहीं. 
अनाथ टवद्याथी त्याांच्या घरून पराङ्मुि कधींच गेला नाहीं. क्षमा हा त्याांच्या अांगीं अलीकटिल मांिळींत सहसा न 
साांपिणारा गुण पूणुपणें वास करीत होता. स्वाथासाठीं लोकाांपुढें तोंि वेंगािण्याचा त्याांना मोठा टतरस्कार असे. 
काांहीं टवशरे्ष कारणाटशवाय त्याांच्या मनाची आनांदवृटत्त कधींही ढळत नसे. वाचकहो, या महात्म्याचें िरें स्वरूप 
शब्दाांनीं व्यक्त करणें दुरापास्त आहे! नाना पेन्शन घेऊन कालेजाांतून बाहेर पिले, त्या टदवशीं त्याांच्या पायाांवर 
िोकीं ठेवनू त्याांना किकिून भेिताांना गकहवर न साांवरल्यामुळें, ज्या आम्हाांस टवलक्षण रिूां कोसळलें , त्या आम्हाांस 
व त्या टदवशीं कालेजाांत येण्यास घर सोिल्यापासून रिूनरिून ज्याांचे िोळे सुजून गेले होते त्या नानाांस, 
गूरुटशष्ट्याांमधील िऱ्या पे्रमाचा प्रत्यक्ष अनुभव झाला. भाांिारकर, आक्सनाम, चािफील्ि, पील वगैरे पे्रक्षक प्रोफेसर 
मांिळींस त्याचें स्पष्ट स्वरूप टदसून आलें . 

 
असलें  अटद्वतीय मनुष्ट्यरत्न पुण्याांतून नाहींसें झालें  त्यामुळें  सारें पुणें शोकानें हळहळलें  याांत नवल तें 

कोणतें? हें दुःिकारक वतुमान जों जों अटधकाटधक पसरत गेलें  तों तों महाराष्ट्रदेशाच्या प्रत्येक भागाांतून दुिोद्गार 
बाहेर पिले. पुण्याच्या लोकाांनीं दुकानें बांद केलीं, शाळाांना सुट्या टदल्या, न्यायाच्या कचेऱ्या बांद केल्या, व या 
अप्रटतम पुरुर्षाच्या सदा हसतमुिाचें शवेिचें अवलोकन करण्यासाठी नागटरकाांचे थवचे्या थव े स्मशानापयंत गेले 
याांत आिय ुकरण्यासारिें काांहीं झालें  नाहीं अध्ययन व अध्यापन हा ज्याांचा व्यासांग परोपकार हा ज्याांचा व्यवसाय, 
व मानवजातीचें मुिवधनु याांतच ज्याांचें समाधान व जीटवनसाफल्य, अशा थोर पुरुर्षाांटवर्षयीं लोकाांना कृतज्ञता 
उत्पन्न होणें हें अगदी साहटजक आहे. केरोपांताांसारिी कष्टरटहत जीटवतयात्ा फार थोड्याांना घिते. सांतटत, सांपटत्त, 
सटद्वद्या, सद्गुण व सत्कीर्वत याांच्या प्राप्तीपासून होणारें समाधान सतत उपभोगनू शरीरधमाप्रमाणें साठीच्या 
सुमारास शस्क्त क्षीण होऊां  लागल्याबरोबर देहावसान होऊन या कष्टमय जगाांतून बाहेर पिणें थोड्याांच्याच कपाळीं 
असतें! नाना आणिी काांहीं टदवस जगते तर त्याांना शरीरयातना मात् सोसाव्या लागत्या. कारण अलीकिे त्याांचीं 
सव ुबाह्येंटद्रयें क्षीण होऊन गेलीं होतीं. िोळ्यानें टदसेनासें व कानानें ऐकवनेासें झालें  होतें. दाांत पिल्यास फार वर्षें 



 
अनुक्रमणिका 

झाल्यामुळें  वणोच्चार स्पष्ट होत नसे इतकें च नाहीं, तर िाल्ललेें  अन्नही नीि पचेनासें झाल्यामुळें फार त्ास होई. 
पायाांस मोठमोठ्या भेगा पिल्या असल्यामुळें ते जटमनीवर िेंकण्याची मुष्ट्कील पिे. अशा स्स्थतींत जीवांत 
रहाण्यापेक्षाां मरणें हेंच बरें. ते गेले याांतच त्याांचें सोन्यापेक्षाां टपवळें झालें . ते टवचारी असल्यामुळें त्याांना मरणाची भीटत 
टबलकुल वाित नसे. ते मरण्यास पूणुपणें टसद्ध झाले असल्यामुळें मरताांना त्याांच्या अांतःकरणाची अणुमात् देिील 
चलटबचल झाली नाहीं. ज्या जगाांत अनेक वर्षें घालटवलीं, व शेंकिों मायापाश जोिले, त्याचा शवेिचा टनरोप 
घेताांना इतकी शाांत व समाधानवृटत्त फार थोड्याांच्या ठायीं टदसण्याांत येते. नानाांचें शरीर पांचत्वाप्रत पावल्यानें ते तर 
सुिीच झाले, पण त्याांच्या देहावसानाबरोबर आम्हाां महाराष्ट्रीयाांत जें चाांगलें  म्हणून आहे त्या सवाचा लोप झाला व 
पुण्याचें वैभव आटण महाराष्ट्रदेशाचा अटभमान धुळीस टमळाला, असें आम्हाांस वाितें. असो; परमेश्वरापाशीं आमची 
येवढीच प्राथुना आहे कीं, केरोपांताांचें उदाहरण िोळ्यापुढें ठेवनू त्याांच्याप्रमाणें वतुन करणारे अनेक लोक या 
भरतभमूींत टनपजोत; परोपकार, सद्गुण, आटण टवद्याव्यासांग याांत केरोपांताांसही मागें हिवनू या महाराष्ट्रभमूीस 
जगाांतील सुधारलेल्या इतर राष्ट्राांच्या बरोबरीस आणोत; आटण सत्कृत्यें करून मनुष्ट्यजातीला सुिी करून 
िम्हाांिटनमात्ी जी टचच्छस्क्त ती सांतुष्ट रािोत! 

 
———— 

 
सूयाचें कवच 

 
आकाशाांत जो प्रटतटदनी प्रिर तेजाचा पुांज टदसतो त्यासच आपण सूय ुम्हणतों. सूयाचा एकां दर प्रचांि देह व 

अटतटवस्तीण ुकवच ही ध्यानाांत आटणलीं म्हणजे सूयकुबब हें अगदीं लहान आहे, व त्यावरून या अवाढव्य तेजोरशीची 
साधारण सुद्धाां कल्पना येणार नाहीं असें वाितें. दृग्गोचर कबबाभोंवतीं अत्यांत रमणीय वणाचें टवशाल कवच आहे, व 
त्यासच पूज्य ज्योटतर्ववद तेजोजलटध म्हणतात. या कवचाांतील पटहला भाग (क्रोमास्स्फअर) याची उांची कबबापासून 
५००० ते १०००० मलैपयंत आहे. कबबाजवळ याचा वण ुचकचटकत शुभ्र मौस्क्तकाप्रमाणें असून वर लाल होत गेला 
आहे. येथें सूयाचें कवच सांपलें  नाहीं. वर साांटगतल्याप्रमाणें हा कवचाांतील पटहला प्राांत झाला. याचेवर सुमारें एक 
लक्ष मलै उांचीचा प्रदेश आहे, यास (कोरोना) मुकुिाचा अांतभाग म्हणतात. पृर्थ्वीच्या वातावरणाची उांची सुमारें ५० 
मलै आहे, म्हणून शाळाांतील पुस्तकात बरेच टदवसाांपासून टलटहलेलें  आहे. पण सूयाचे आवरणाचा अजमास 
आपणाांस आताशा लागलेला आहे. वरील प्रदेश क्वटचत् टदसतात. वधेशाळेंत नटलकायांत्ानें हे दृक्पथाांत आल्याचा 
नुसता भासच होतो; पण सूयुग्रहणाचे वळेीं हे टदसतात. या वळेीं सूयाजवळ अटतशय मौज टदसते. वर साांटगतलेला 
लिलटित प्रदेश व मधून झळकणाऱ्या ज्वाला ककवा उष्ट्णतेचे लोि फार गमतीचे टदसतात. 

 
येथेंच सूयाचें कवच सांपलें  काय? नाहीं. यावर आणिी मोठा टवस्तीण ुप्राांत आहे. याची उांची अजमासें लक्ष 

दीि लक्ष मलै आहे. या उांचीटवर्षयीं सध्याां मोठमोठ्या टवद्वानाांचे शोध चालले आहेत. हा उांचीचा अजमास 
सूयुग्रहणाचे वळेीं घेतलेल्या वधेाांवरूनच केवळ कटरताां येतो. वधे घेण्यास योग्य अशीं ग्रहणें थोिीं येतात, व तेव्हाांही 
ग्रासकाल थोिा असल्यानें घेतलेला वधे टबनचूक आहे कीं नाहीं, हें पाहण्यास वळे टमळत नाहीं. तथाटप सवानुमतें 
वर साांटगतलेला उांचीचा अजमास ग्राह्य आहे. कबबापासून जसजसें वर पहावें तसतसा वतुुलपटरघ नाहींसा होतो. 
अटनयटमत वक्राकार व कोठें उांच सिल असा पटरघ टदसूां लागतो. 

 
इ. स. १८७८ तल्या सूयुग्रहणाचे वळेीं, सूयाभोवतीं जो एक मुकुि ककवा तेजःपटरवरे्ष आहे, तो फार चाांगला 

टदसला. या पटरवरे्षाची रुां दी अगदीं अटनयटमत आहे, व यामुळें अपूणु व्यासाची लाांबी फारच टभन्न आहे. सूयाचे 
व्यासाचे दोन्ही िोंकाांस चापिलेला आकार असल्यानें एकां दर चौकोनी आकृटत टदसते. 



 
अनुक्रमणिका 

 
वर साांटगतलेल्या आवरणाांस सूयाची वातावरणें म्हणताां येतील. टकरणपृथक्करणशास्त्रावरून असें समजतें 

कीं, पटहलें  ‘क्रोमास्स्फअर’ आवरण याांत हैर्ड्ोजन ओतप्रोत भरला आहे. हा हैर्ड्ोजनचा समुद्र कधीं कधीं िवळलेला 
टदसतो, व अशा वळेीं वरचे बाजूस ज्वाला टदसतात व त्यामुळें  टवशाल वृक्षाांचे वनाप्रमाणें शोभा टदसते. 

 
सूयाची उष्ट्णता १ कोिी ८० लक्ष पासून तों ३ हजार टिग्रीपयंत आहे : म्हणजे अत्यांत उष्ट्ण प्रदेश व अत्यांत 

थांि प्रवशे याचे उष्ट्णतेंत एकढा भेद आहे. वरचे बाजूस उष्ट्णता कमी असल्यानें १०० वर्षांपूवीं असें मत होतें कीं, 
सूयाचे पृष्ठभागावर प्राटणवग ुवास करीत असावते. यास सबळ कारण असें दािटवलें  होतें कीं, वरील प्रचांि कवचानें 
उष्ट्णतेचें ग्रहाांकिे परावतुन होऊन िालील प्राण्याांचें रक्षण होतें. पण हल्लीं ही कल्पना िोिी आहे असा समज झाला 
आहे. 

 
सूयुकबबाची टत्ज्या चार लक्ष मलै आहे. पण या टवशाल टबबाांभोवतीं वर साांटगतलेलें  टवस्तीण ुकवच आहे. या 

कवचाांत एकां दर कोणकोणते पदाथु आहेत याबद्दल शोध चालले आहेत, व आणिी काांही वर्षांनीं ज्योटतःशास्त्रज्ञाांच्या 
दीघु व सयुस्क्तक प्रयत्नाांनीं आपणाांस रटवमांिलाची बरीच चाांगली कल्पना कटरताां येईल. 

 
———— 

 
सूयावरील णठपके 

 
टबचाऱ्या चांद्राचें तेज सौम्य असल्यामुळें  कटवजनाांनीं त्याचे पुनः पुनः टनरीक्षण करून त्यास ‘शशाांक’ अथवा 

‘मृगलाांछन’ करून सोटिलें ! पण सौम्य प्रकृतींतील टछद्राांचा अन्वरे्ष करण्याांत काय पुरुर्षाथु आहे? और्षधींवर 
अमृतसेक करणारा, अटिल सचेतन सृष्टीस आनांद देणारा, व काटमजनाांचा ताप हरण करणारा असा चांद्र आम्हाांस 
आपणाकिे हवें टततकें  न्याहाळून पाहूां देतो, व तसें केल्यानें आमच्या िोळ्याांस इजा न होताां, उलि गारवा येतो, 
याबद्दल उपकृत होऊन आम्हीं त्याच्या दोर्षाांचें गोपन करावें कीं आटवष्ट्करण करावें? पण िरी कृतज्ञता या अपूणु 
जगाांत आहे कोठें? जो शाांत असेल त्याटवर्षयीं चचा करीत बसावयाचें, व जो िरमरीत असेल त्याटवर्षयीं ि सुद्धाां 
काढावयाचा नाहीं, अशी जगाची रीत आहे! चांद्र गरीब म्हणून टमऱ्याएवढीं पोरें देिील त्याची चेष्टा करतात, आटण –
– 

 
चाांदोबा, चाांदोबा, भागलास काां? [देशपरत्वें ‘कलबुटणच्या झािािालीं लपलास काां.’ असेंही पाठाांतर आहे.] रुईच्या झािावर 

बसलास काां? 
रुईचें झाि करवांदी । मामाचा वािा टचरेबांदी ।। 

 
अशा प्रकारचा असांबद्ध प्रलाप त्याच्या सांबांधानें करतात. फार तर काय, पण कुत्ीं सुद्धा त्याच्याकिे पाहून भोंकत 
सुितात, हें नवल नव्हे काय? पण तेंच सूयाचें पहा कसें आहे तें! या प्रिर स्वारीकिे िोळे विारून पहाण्याची छाती 
आहे काय? कोणी अटवचारी असलें  साहस करण्यास प्रवृत्त होईल तर टनटमर्ष मात्ाांत त्याची दृटष्ट िाक होऊन 
जाऊन, त्यास आमरण अांधत्व येणार, अशी भीटत असल्यामुळें  कोणीही त्याच्या वािेस जात नाहीं! उलि त्याची मजी 
िप्पा न व्हावी, म्हणून टत्काल त्याच्यापढुें नाकें  घाांसून, ‘बाबा, आम्ही तुझे कककर, तूां आमचा अटधस्वामी, 
प्राणरक्षक, अन्नदाता, व्याटधटवनाशकता’ अशा प्रकारें त्याची स्तुटत करून, जेणेंकरून त्यानी मजी आपणाांवर सुप्रसन्न 
राहील, अशा प्रकारचें वतुन आपण करीत असतों! असें असल्यामुळें, त्याच्या प्रकृतींतील टछद्रान्वरे्ष करण्यास 
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आजपयंत कोणाचीही प्राज्ञा झाली नाहीं. याांत काांहीं आिय ु नाहीं. तथाटप कोणी केवढाही पराक्रमी झाला तरी 
त्याला त्याच्या पराक्रमाचा फाजील गवु होऊां  नये, म्हणून सृटष्टकत्यानें प्रत्येकाांत एकेक गोम ठेवनू टदलेली आहे. 
चांद्रास आपल्या आल्हादकत्वाचा फार अटममान झाला असता, म्हणून त्याच्या पाठीमागें क्षयवृटद्ध लावनू ठेटवली 
आहे; व सूयास आपल्या तेजोमय शरीरलावण्याची प्रटतष्ठा वािून तो कदाटचत् टशरजोर झाला असता, म्हणून 
त्याच्या त्या काांटतपूण ुशरीराांत कज्जलाांकसदृश रांध्रपरांपरा टनमाण केली आहे! आटण हीमुळें  आपण जेव्हाां दुर्वबणींतून 
ह्याच्याकिे पहातों तेव्हाां त्याचें सव ुशरीर तेजोमय न टदसताां, त्यावर काांही टठकाणीं काांटतपुांज आटण काांहीं टठकाणीं 
कज्जलपुांज असावते, असा भास होतो. या काांटतपुांजाांस इांग्रजी भार्षेंत ‘फॅक्यूली’, व कज्जलपुांजाांस ‘सन्स स्पॉट्स’ 
(म्हणजे सूयावरील टठपके ककवा सूयुरांध्रें) असें म्हणतात. हे ‘टठपके’ असाव ेतरी काय. याटवर्षयीं बराच वाद आहे. 
या टठपक्याांचें सूक्ष्म टनरीक्षण प्रथम प्रटसद्ध ग्याणललीओनें केलें . त्याच्या दुर्वबणींतून त्याला असें टदसलें  कीं, हे टठपके 
सूयाच्या एका अांगानें नाहींसे होऊन दुसऱ्या अांगास टदसूां लागतात; म्हणजे आरपार नळींत लहानसा ििा घातला 
असताां जसा तो एका तोंिानें आांत टशरून दुसऱ्या तोंिानें बाहेर पितो, तसें ह्या टठपक्याांचें होतें, असें गाणललीओस 
आपल्या वधेाांवरून वािलें , आटण या गोष्टीवरून, सूयास आपल्या आांसासभोवती टफरण्यास टकती वळे लागतो, हें 
काढावें असा त्याचा टवचार होता. अलीकिे ह्यासांबांधानें जे शोध लागले आहेत, त्याांवरून असें टदसून आलें  आहे कीं, 
सूयाच्या गतीटशवाय या टठपक्याांस स्वतांत् गटत आहे. सूयुकके्षच्या आसमांतात असणारे टठपके त्याच्या धु्रवाांजवळ 
असणाऱ्या टठपक्याांपेक्षाां टवशरे्ष वगेानें टफरतात; यामुळें  या टठपक्याांच्या गतीवर सूयाच्या गतीचें प्रमाण बसटवताां येत 
नाहीं. दुसरें असेंही टदसून आलें  आहे कीं, एका टववटक्षत वळेीं याांनी जेवढी सांख्या दृष्टीस पिते, तेवढीच प्रटतवर्षीं 
त्यावळेीं टदसते असा टनयम नाहीं; उलि सुमारें दहा वर्षांनीं असा एक वळे येतो कीं, त्याच्या सुमारास या टठपक्याांची 
अटतशयच गदी होऊन गेलेली असते. जनरल सेबाईन नाांवाच्या ज्योटतष्ट्याचें असें म्हणणें आहे कीं, सूयावर जेव्हाां 
जेव्हाां या टठपक्याांची एकच गदी होऊन जाते, तेव्हाां तेव्हाां पृर्थ्वीवरील लोहचुांबकावस्थेंत पराकाष्ठेचें अस्थैय ुउत्पन्न 
होतें. यावरून सूयुप्रकृतींत फेरफार झाले असताां ते आमच्या पृर्थ्वीच्या प्रकृतींतील फेरफाराांसही कारण होतात हें 
वाचकाांच्या नजरेस येईल. या टठपक्याांच्या सांख्येंशीं आपल्या पृर्थ्वीवर पिणाऱ्या पजुन्याचें प्रमाण कदाटचत् बसटवताां 
येईल, वायुटवदे्यच्या साहाय्यानें कोणत्या वर्षी कोणत्या देशाांत अदमासें टकती पाऊस पिेल, याचें अनुमान करताां 
येईल, असें आपले कै० प्रटसद्ध ज्योटतर्षी केरूनाना छते् याांचें म्हणणें होतें. ते आज टजवांत असते तर या वर्षीं अवर्षणु 
पिणार कीं नाहीं हें कदाटचत् त्याांस टनियात्मकपणानें साांगताां येतें. पण अशा प्रकारचा अपूवु शोध लावण्याचें श्रेय 
या देशास यावें, असें त्याचें भाग्य कोठें आहे? असो. 

 
आताां मुख्य मुद्याचा प्रश्न असा आहे कीं, हे टठपके आहेत काय, आटण हे उत्पन्न होतात कसे? अलीकिे 

ज्योटतर्षज्ञाांनीं या शास्त्राटवर्षयीं फार काळजीनें शोध केले आहेत, त्यामुळें  प्रस्तुत टवर्षयावर पुष्ट्कळच उजेि पिला 
आहे. या टठपक्याांच्या स्वरूपाांत एक टवशरे्ष गोष्ट अशी आहे कीं, याांचा मध्यभाग याांच्या पटरघापेक्षाां टवशरे्ष काळा 
टदसतो, यावरून गेल्या शतकाांतील ज्योटतष्ट्यानींच अशी कल्पना केली होती कीं, हे टठपके सूयुगोलकास वषे्टणाऱ्या 
तेजाांत मोठमोठीं रांध्रें, टववरें, ककवा िळगे असावते. अलीकिील शोधाांवरून व प्रयोगाांवरूनही या कल्पनेचें काांहीं 
अांशीं दृढीकरणच झालें  आहे. दुसरें असें टसद्ध होत आलें  आहे आहे कीं, वर ज्याांस ‘काांटतपुांज’ ककवा ‘फॅक्यलूी’ असें 
म्हिलें  आहे, ते तेजोमय ढग ककवा अभ्रें असून तीं सूयुगोलकाच्या मध्यापासून रांध्रस्थानापेक्षाां थोिींशीं दूर असावींत. 
टदसण्याांत हे ‘काांटतपुांज’ या टठपक्याांच्या पाठीमागें टदसतात, व तसे ते टदसणें स्वाभाटवक आहे; कारण 
सूयुमध्यापासून टठपक्याांपेक्षाां ते बरेच दूर असल्यामुळें, व टठपक्याांपेक्षाां त्याांची गटत मांद असल्यामुळें, ते त्याांच्या मागेंच 
टदसले पाटहजेत. ज्या वधेाांवरून वरील प्रकार टदसून येतो, त्याच वधेाांत दुसरें असेंही टदसतें कीं, सूयुगोलकास 
वषे्टणारा जो तेजःपि आहे, त्याच्यािालीं हे टठपके उद्भवतात, आटण हे काांटतपुांज त्याांत तरांगत असतात. हें जर िरें 
असेल, तर हे टठपके आटण हे काांटतपुांज, सूयुगोलकाभोंवतीं जें वाय्वास्तरण आहे त्याांत ऊध्वाधर गटत उत्पन्न होऊन 
टतच्यामुळें, सूयास वषे्टणाऱ्या तेजःपिापेक्षाां काांहींसा जािा पदाथु त्या पिाच्या तळाशीं जात असल्यानें व वर येत 
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असल्यानें उत्पन्न होतात ककवा टदसूां लागतात, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. अशा प्रकारचा एक काांटतपुांज ककवा 
‘फॅक्यूली’ तेजःपिाांत बुिताां बुिताां त्याच्याच आकाराचा टठपका बनत गेला, असे एका वधेवाल्याच्या दृष्टीस नुकतेंच 
पिलें . प्रत्येक वीस मटहन्याांनीं या कठपक्याांपकैीं काांहीं टठपके पुनः टदसूां लागतात; व त्या सुमारास पृर्थ्वी, शुक्र, 
बृहस्पटत, आटण सूय ुहे एकमेकाांपासुन एका टववटक्षत अांतरावर येतात, असें पाहण्याांत आलें  आहे यावरून सूयाशीं 
आटण इतर ग्रहाांशीं येवढालीं अांतरें असूनही आपल्या पृर्थ्वीचा टकती टनकि सबांध आहे, हें वाचकाांच्या ध्यानाांत येणार 
आहे. व त्यामुळें  फलज्योटतर्ष केवळ थोताांि नसेल, असें क्षणभर वािणार आहे. 

 
———— 

 
णहमालयवियन 

 
अस्त्युत्तरस्याां टदटश देवतात्मा । टहमालयो नाम नगाटधराजः । 
पूवापरौ तोयटनधीवगाह्य । स्स्थतः पूटथव्या इव मानदांिः ।। 

[आहे उत्तर टदशसे नग तो नाम टहमालय ज्याला । 
देव जयाचा आत्मा, म्हणती पवुतराज जयाला ।। 

प्रसार ज्याचा पूवापर ते जलधी स्पशुटुन राहे । 
पृर्थ्वीच्या जो टवस्ताराचा मानदांि जणुां आहे ।। 

कृ. शा. दातारकृत कुमारसांभवाचें भार्षाांतर.] 
 
भव्य अशा सृष्ट ककवा कृटत्म वस्तूांचे अवलोकन करून टजज्ञासा तृप्त करण्याची हौस सवांस असते. पण 

अटतपटरचयामुळें  सांटनध असलेल्या पे्रक्षणीय व वणुनीय वस्तूांची आपल्या हातून अनेक वळे अवज्ञा होते, आटण त्या 
अवजे्ञमुळें, त्या वस्तूांच्या दशनुापासून होणाऱ्या ज्ञानात व आनांदास आपण अांतरतों. टहमालय, कसधु, गांगा, कवध्य, 
िह्मपुत्ा, सह्याटद्र वगैरे प्रचांि टगटरनद्या अत्यांत पे्रक्षणीय व वणुनीय असून, आमचें लक्ष त्याांकिे जात नाहीं, हा 
चमत्कार नव्हे काय? ककवा राजे सर िी. माधवराव म्हणतात त्याप्रमाणें– 

 
वस्तू हस्तीं असताां ककमत तीची उणीच मानवती! 

 
हेंच िरें आहे. उदाहरणाथु, कवीनें आयेंच्या उत्तराधांत जें म्हिलें  आहे कीं, ‘टनजपत्नी सुांदर असून पराांगना 
रूपवती भासते,’ हें टकती िरें आहे? सृष्टींतील भव्य वस्तूांच्या अवलोकनानें व त्याांचे वणुन वाचण्यानें मनोवृत्तींवर 
फार उत्कृष्ट पटरणाम होतात, हें सवांस ठाऊक आहे; व आमच्या सुदैवानें या भरतिांिाांत व त्याच्या सीमेवर तसल्या 
अनेक वस्तु आहेत. पण आमच्या शालोपयोगी क्रटमक पुस्तकाांत ककवा येथील वतुमानपत्ाांत त्याांचें वणुन कधीं येईल 
तर ज्याचें नाांव तें! तसेंच, रमणीय कृटत्म वस्तूांचीही येथे काांहीं वाण आहे, असें नाहीं, रायगिप्रतापगिाांसारिे 
टकल्ल;े ताजमहाल व गोलघुमि याांसारख्या इमारती; अकजठा वरेूळ वगैरे टठकाणच्या लेण्याांसारिी कोरींव कामें; व 
दटक्षण कहदुस्थानाांतील देवालयाांची आिय ु करण्याजोगीं टशिरें–याकिे कोणी कधींच नजर फेकीत नाहीं! 
पृर्थ्वीवरील इतर स्थळीं पाहण्यासारख्या टचजा नाहींत, असें आमचें म्हणणें नाहीं. तसेंच, त्या पहाण्याांत द्रव्यव्यय 
करूां  नये, ककवा त्याांचीं वणुनें वाचण्याांत वळे घालवूां नये, असेंही आमचें म्हणणें नाहीं. इांग्लां िचा प्रवास, चीनचा 
प्रवास, नायगाराचा धबधबा, टगरसाप्पाचा प्रपात, स्वझेचा कालवा वगैरे गोष्टी त्याज्य आहेत असें कोण म्हणूां शकेल? 
त्या साधतील टततक्या साधाव्याच. पण त्याांच्या रांगाांत घरच्या वस्तूांची अवहेलना मात् करूां  नये, असें आमचें साांगणें 
आहे. परक्या लोकाांनीं येथे येऊन येथील वस्तूांच्या आल्हादजनक दशनुानें तल्लीन होऊन जावें आटण हजारों रुपयें 
िच ुकरून व नानातऱ्हेच्या मजा मारून परत टफरावें, आटण आम्हाांस त्याांच्या अस्स्तत्वाचेंही भान असूां नये, ही मात् 
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अत्यांत शोचनीय स्स्थटत होय! ही लौकर नाहींशी झाली पाटहजे. लहान मुलाांच्या व मुलींच्या हाताांत पिणाऱ्या 
पुस्तकाांत व पत्ाांत येथील दशनुीय वस्तूांचीं वणुनें येऊन, त्या पहाण्याटवर्षयीं त्याांच्या अांतःकरणाांत तीव्र उत्कां ठा 
जागतृ झाली पाटहजे. असें न होईल तर आम्हाांपाशीं त्या वस्तु असून नसल्यासारिेंच होणार आहे! 
सुधारकासारख्या स्वल्पमोली व स्वल्पावकाशी पत्ाांत असल्या वस्तूचीं सटचत् िुलासेवार वणुनें देताां येणें अशक्य 
आहे. तथाटप ‘काांहींच नसण्यापेक्षाां थोिें तरी असणें बरें’ (Something is better than nothing) या इांग्रजी म्हणीप्रणें 
आम्हीं जीं येथील टकत्येक वस्तूांचीं विेीवाांकिीं वणुनें करणार आहों, त्याांचा सुदाम्याच्या पोह्याांप्रमाणें वाचक आदर 
करतील, अशी आशा आहे. 

 
कहदुस्थानाच्या नकाशाकिे पाटहलें  असताां, सवांआधीं िोळ्याांत भरणारी टहमालय पवुताची आकृटत होय. या 

पवुतामुळें  आमचे जें टहत होत आहे, त्याची िरी कल्पना फारच थोड्याांस असेल. हा आमच्या उत्तर सीमेवर नसता 
तर कसधू, गांगा, िह्मपुत्ा वगैरे आमच्या मोठमोठ्या नद्या आमच्या कधींच दृष्टीस न पित्या व कदाटचत् बांगाल प्राांतही 
अस्स्तत्वाांत न येता. ज्याप्रमाणें अरबी समुद्र आटण बांगालचा उपसागर याांच्या साांटनध्यामुळें भरतिांिाच्या दटक्षण 
टत्कोणाधाचें नैसर्वगक पटरघानें सांरक्षण होत आहे, त्याप्रमाणें या टत्कोणाच्या पायाचें म्हणजे उत्तरेचें, आटण या 
पायाच्या वायव्य व ईशान्य कोनाांचें सांरक्षण या टहमालयरूप प्रचांि सृष्ट तिानें होत आहे! कहदुस्थानच्या उत्तर 
प्रदेशाची लाांबी कमीत कमी १५०० मलै आहे, व टततक्या लाांबीचा दुगमु ति आमच्या सुदैवानें आम्हाांस प्राप्त झाला 
आहे. असा ति चीन देशाच्या उत्तरेस नसल्यामुळें तेथील लोकाांस पुरातन काळीं टकती त्ास झाला असावा, हें 
त्याांनीं तेथें बाांधलेल्या टवलक्षण कभतीवरूनच व्यक्त होतें! आमचा टहमालय आम्हाांस नसता, तर टचनी लोकाांप्रमाणें 
आम्हाांसही लािों गुलाम शपेन्नास वर्षें आमच्या उत्तर सीमेचा बांदोबस्त करण्याकटरताां राबवाव ेलागले असते. पण 
टततका त्ास, टनदुयपणा, व िच ुकरूनही टजतकी टनभयुता आताां आहे टततकी आम्हाांस कधीही प्राप्त झाली नसती 
इतकें च नाहीं, तर हवा, सुपीकता इत्याटदकाांच्या सांबांधानें टहमालयाकिून आम्हाांवर हजारों वर्षे जे उपकार होत 
आहेत, तसले त्या मनुष्ट्यकृत कभतािाकिून कधींच न होते! टहमालय हें एका पवुताचें नाांव आहे व तो कहदुस्थानाच्या 
उत्तरेस आहे, येवढेंच ज्यास ठाऊक आहे, त्यास सह्यकवध्याटद्र इतर पवुताांच्या घिनेवरून असें वािणार आहे कीं, 
पृर्थ्वीच्या त्या टवशाल ‘मानदांिा’ची रचनाही सामान्य पवुताांसारिीच असावी. पण वास्तटवक स्स्थटत तशी नाहीं. 
ज्याप्रमाणें टहमालयाचा टवस्तार, त्याची उांची, त्यावरील प्राणी, वनस्पटत व जटमनी–हीं सारीं इतर पवुतस्थ 
वस्तूांपेक्षाां टभन्न आहेत, त्याप्रमाणें त्याची रचनाही इतराांच्या रचनेहून फार टनराळी आहे. टहमालय हा एक पवुत नाही. 
तो दोन पवुताांच्या राांगाांनीं झालेला प्रचांि टगटरद्रोण आहे! टवमानाांत बसून फार उांच गेल्यावर, त्याकिे िालीं वाकून 
पटहल्यास तो केळीच्या पानाच्या अफाि दुिाकी द्रोणाप्रमाणें टदसेल! या द्रोणाची एक बाजू कहदुस्थानाकिे आहे व 
दुसरी टतबिेाकिे आहे. कहदुस्थानाकिील बाजू दुसऱ्या बाजूपेक्षाां अटधक उांच आहे. कहदुस्थानाकिूनच या पवुताची 
कल्पना मनाांत आटणली, तर ज्याची धार कहदुस्थानच्या दटक्षणेकिे िेंकटवली आहे असा हा एक अटतटवशाल 
अमरिड्ग ककवा िांजीर आहे, असें वािेल! या बाजूस साहेब लोक टहमालयाची दटक्षण कभत व दुसऱ्या बाजूस उत्तर 
कभत म्हणतात. दटक्षण कभतींत ककवा बाजूांत जीं टशिरें आहेत त्याांची उांची पृर्थ्वींतील कोणत्याही शलैटशिराच्या 
उांचीहून अटधक आहे. हीं टशिरें या बाजूच्या मध्याच्या सुमारास आहेत. सवांत उांच टशिरास आमचे लोक 
गौरीशंकर व इांग्रज लोक मौंट एव्हरेस्ट असें म्हणतात. गौरीशांकराची उांची समुद्रपृष्ठभागापासून २९,००० फुिाांहून 
अटधक आहे. याच्या िालोिाल काचंनगंगा नाांवाचें जें दुसरें टशिर आहे त्याची उांची देिील २८,००० फुिाांपेक्षाां 
अटधक आहे. तेव्हाां याांपैकीं कोणत्यावरही जाण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे वातावरणाांत ओळांब्याच्या दोरीस धरून 
पाांचसहा मलैाांचा प्रवास करण्यासारिें होय! वातावरणाांत जों जों वरवर जावें तों तों अटधकाटधक थांिी लागते, हें 
सवांना ठाऊक आहेच, व थांिीनें पाणी गोठतें हेंही कोणास ठाऊक नाहीं, असें नाहीं. तेव्हाां हीं टशिरें नेहमीं 
टहमाच्छाटदत म्हणजे बफावृत काां असतात, हें सहज लक्षाांत येणार आहे. आताां कोणी अशी शांका घेतील कीं, इतक्या 
उांचीवर येवढा टवस्तार बफानें झाांकण्यासारिें पाणी तरी कोठून येतें? थोिासा टवचार केला असताां या शांकेचें 
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समाधान ज्याचें त्यास सहज करताां येणार आहे. बांगालचा उपसागर बांगाल्यास लागून आहे, व या उपसागराच्या 
टवस्तीण ुटवस्तारावर भगवान् सूयुनारायण आपल्या सहस्त्ररश्मींनीं टनत्य प्रकाशनू, त्याच्या पाण्याचीं वाफ करतो. ही 
वाफ वायुरूपानें बांगालच्या उपसागरापासून टहमालयापयंत वातावरणाांतील उच्च प्रदेशाांत भिकत असतें. वैशािमास 
उलिून गेला, आटण दटक्षण धु्रवाकिून सोंसाट्याचा थांि वारा पाहू लागला, म्हणजे या आकाशस्थ बाष्ट्पराशींचे 
सजल जलद होतात, आटण ते त्याच वाऱ्याांच्या वगेानें बांगालप्राांतावर पजुन्यवटृष्ट करीत करीत, टहमालयाच्या दटक्षण 
कभतीवर धिाधि आदळूां लागतात. त्याांतल्या त्याांत जे बरेच वर असतात ते पलीकिे टनसिून टनघतात, आटण 
दटक्षण कभतीच्या टतबिेाकिील बाजूवर थोिासा वर्षाव करून पुढें पळ काढतात! द्रोण्युदराचें उल्लांघन होईतोंपयंत 
त्यास आपण आपला रस्ता अिटवणाऱ्याच्या कचाट्याांतून सुिलों, असें वाित असतें! पण त्याांचा हा भ्रम लौकरच 
नाहींसा होतो! द्रोणीच्या दुसऱ्या बाजूस जाऊन पोहोंचल्याबरोबर दटक्षण कभतीसारिीच टतकिेही प्रचांि आिवी कभत 
लागते, व टतचा भेद करून टनघून जाण्यासाठीं ते तीवर मत्तमतांगजाप्रमाणें िकरा देऊां  लागतात! पण टतच्या अभेद्य 
स्थाणतु्वापढुें त्याांचें काांहींएक न चालून, ते रिकुां िीस येतात, आटण त्याांच्या िोळ्याांतून अश्रधुारा चालूां  लागनू, 
त्याच्या वर्षावानें त्या बाजूवर वाहूां लागणाऱ्या अश्रुजलाांचे लोि द्रोणींत पिूां लागतात! पुढें टनसिून जाणाऱ्या ढगाांची 
ही दशा झाली; पण ज्याांच्या आि मोठमोठीं टशिरें येतात त्याांची याांच्या इतर बांधुांहूनही टवशरे्ष कष्टमय स्स्थटत होते! 
या टशिराांवर जी किक थांिी असते तीमुळें या टशिराांच्या आसमांतात् येणाऱ्या ढगाांची जलावस्था नाहींशी होऊन 
त्याांस पार्षाणघनता येते, आटण टशिराभोंवतीं ते बफाचा थर करून रहातात! पुढें सुदैवानें उष्ट्णमासाांत सूयास त्याांची 
कींव आली तर, तो त्याांस तेथून सोिटवण्याचा प्रयत्न करतो, आटण या त्याच्या प्रयत्नास थोिेंबहुत यश आल्यास, ते 
या ककवा त्या बाजूस घसरत जास्त इकिील नदीप्रवाहाांत, अथवा टतकिील द्रोण्यदराांत जाऊन पितात, व तेथें 
नदु्यदकाशीं एकरूप होऊन आपला जनक जो नदीपटत त्यापाशीं रुपाांतरानें येऊन दािल होतात! 

 
टहमालयाच्या उत्तर कभतीस लागनू असलेले काराकोरम वगैरे टतबेिाचे दटक्षण िोंगर आटण सैबैटरआच्या व 

त्याच्या दरम्यान असलेले क्युएनल्युएन नाांवाांचे िोंगर, चीनचे पवुत, व कहदुकुश वगैरे पयंत आटण िुद्द टहमालय–या 
सवांचा मध्यकबदू, काश्मीरच्या वायव्येस पामीर नाांवाचा जो अत्युच्च घाांिमाथा आहे, तो आहे, असें म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. या मध्यकबदूपासून या पवुताांच्या राांगा टवर्षम टत्ज्याांप्रमाणें आटशयािांिरूप वतुुलाच्या पटरघापयंत जाऊन 
टभितात. बांगालच्या उपसागराांत व बांगालप्राांताांत जेवढ्या पाण्याची वाफ होते तेवढी सारी वर गेल्यावर, 
पजुन्यरूपानें बांगालच्या मदैानाांत ककवा टहमालयाच्या दटक्षणोत्तर कभतींच्या तीन बाजूांवर टफरून उतरते, ककवा 
त्याांपैकीं काांहींचें बफु होऊन तेंही उन्हाळ्याांत पुनः कहदुस्थानाकिे वहात येणाऱ्या नद्याांतच पितें, यामुळें 
टहमालयावर टजतका पाऊस पितो, टततका पृर्थ्वीवर दुसऱ्या कोणत्याही टठकाणीं पित नाहीं. अलीकिे या 
पावसाच्या सांबांधानें जी टबनचूक मापें घेतलीं आहेत, त्याांवरून या पवुतावर प्रटतवर्षीं सरासरीनें ५२३ इांच पाऊस 
पित असावा, असें टदसून आलें  आहे, व १८६१ त काांहीं टवशरे्ष कारणामुळें ८०५ इांच पाऊस पिल्याचा सरासरी 
दप्तराांत दािला आहे! लां िन येथें सरासरी दोन फूि पाऊस पितो व कहदुस्थानाांत स्थलाांतराप्रमाणें १ फुिापासून ६ 
फुिाांपयंत पितो. टहमालयाांतील चेरापंुजीसारख्या टठकाणीं ३० पासून ४० फुिापयंत धारासांपात होतो, आटण एके 
वर्षीं तर ६७ फुि झाला, हें टसद्ध आहे. येवढा वर्षाव, ज्याांत शहर वसलें  आहे अशा एकाद्या सपाि प्रदेशाांत होईल, 
तर त्यानें जमलेल्या पाण्यािालीं तीन ककवा चार मजली वाड्याांचा देिील मागमूस नाहींसा होईल हें उघि आहे! 

 
———— 
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महाबळेश्वरवियन 

 
पृर्थ्वीवरील भव्य वस्तु पाहून मनुष्ट्याच्या टचत्तास इतका आनांद व समाधान काां होतें, अशी एका कवीस शांका 

येऊन त्यानें पुष्ट्कळ टवचार केल्यानांतर, त्या शांकेचें असें समाधान केलें  कीं, भव्य वस्तूांच्या टनरीक्षणापासून टवश्वास 
उत्पन्न करणारी जी अगम्य शस्क्त टतचा पे्रक्षकाच्या मनास क्षणभर बोध झाल्यासारिा होऊन, तें एका प्रकारच्या 
अटनवुचनीय आनांदसुिाांत गढून जातें, व त्याच्या िोळ्यापुढें असलेल्या भव्य वस्तुच्या भव्यतेपासून टवश्वाच्या 
आटदकारणाच्या अनांतत्वाची टनदान अस्पष्ट कल्पना तरी त्याच्या मनाांत येऊन जाते. प्रचांि पवुत, टवशाल नद, ककवा 
अफाि समुद्र याचा अवाढव्य टवस्तार एकसमयावच्छेदेंकरून दृटष्टगोचर झाल्यामुळें  मनास जो आल्हाद होतो, तो 
कटवटनदर्वशत वरील कारणामुळें  होतो, ककवा दुसऱ्या कशानें होतो याचा येथें टनणयु करीत बसण्याची गरज नाहीं. 
येवढें िरें आहे कीं, ज्याांचा काल अशा भव्य वस्तूांच्या साांटनध्याांत गेलेला नाहीं, अशाांस अशा वस्तूांच्या दशनुानें एका 
प्रकारचा अवणुनीय आनांद होतो, याांत काांहीं सांशय नाहीं. तेव्हाां ज्यास अनुकून असेल, व ज्याला अशा वस्तूांच्या 
पे्रक्षणापासून होणाऱ्या आनांदाची चव घेण्याची योग्यता आली असेल, त्यानें केव्हाां तरी त्या पहाण्यास चुकूां  नये, असें 
आमचें साांगणें आहे. अशा वस्तु सवुच देशाांत असतात, असें नाहीं. टकत्येकाांना त्याांच्या अवलोकनासाठीं आपले देश 
सोिून फार दूरचे प्रवास कराव ेलागतात. सुदैवानें आमची स्स्थटत तशी नाहीं या भरतिांिाांत हवा तसला देिावा 
पाहून त्यापासून होणारा आनांद करून घेण्याची सोय आहे. आमच्या देशाच्या उत्तरेस जो पवुत आहे त्याच्या तोिीचा 
पवुत पृर्थ्वीवर दुसऱ्या कोणत्याही टठकाणीं नाहीं. तसेंच, भागीरथी, कसधू, िह्मपुत्ा वगैरे मोठमोठ्या नद्याांस मागें 
सारणाऱ्या नद्याही दुसरीकिे फार नाहींत. टफरून, कोणाला दयाची मौज पहावयाची असेल तर त्याचीही येथें वाण 
नाहीं; कारण दटक्षण कहदुस्थानच्या दोनही बाजू समुद्रमेिलेनें वटेष्टलेल्या आहेत. साराांश, जि सृष्टीच्या भव्यतेपासून 
ककवा सौंदयापासून होणारा आनांद करून घेण्याची अनुकूलता येथें टवपलु आहे, तथाटप गोरगरीबाांस टहमालयापयंत 
ककवा भागीरथीपयंतही जाताां येणें सोपें नाहीं. अलीकिें आगगाड्याांची भािीं बरींच कमी झाल्यामुळें व प्रवासाच्या 
सोई वाढल्यामुळें, अगदीं सामान्य मनुष्ट्यासही इच्छा असेल तर भागीरथीची, टहमालयाची, ककवा पटिम समुद्राची 
म्हणजे मुांबईची यात्ा सहज करताां येणार आहे. पण ज्या महाष्ट्रीयाांच्या हातून तीही घिण्यासारिी नसेल त्याांनीं 
टनदान महाबळेश्वरासारिीं स्थानें तरी एक वळे पाटहल्याटशवाय राहूां नये, असें आमचें त्याांस साांगणें आहे. पूवींच्या 
लोकाांनीं यात्ा करण्याांत जें पुण्य माटनलें  होतें तें साधण्यासाठीं प्रटतवर्षीं हजारों लोक आपापलीं जन्मस्थानें सोिून 
काशी, प्रयाग, गया, जगन्नाथ, रामेश्वर वगैरे पुण्यके्षत्ाांस जात असत, व त्यामुळें  त्याांना आपल्या पापाचे क्षालन झालें  
असें वािून जें एक समाधान होत असे तें होतच असे; पण त्याटशवाय अशा भव्य टठकाणीं गेल्यापासून बाह्येंटद्रयाांवर जे 
उत्कृष्ट पटरणाम होतात तेही त्याांच्या इांटद्रयाांवर होत असत. तात्पय,ु कोणत्या तरी टनटमत्तानें ज्याांना अनुकूलता 
असेल त्याांनीं केव्हाांना केव्हाां तरी असलीं स्थानें पहाण्यास टनघावें अशी आमची फार इच्छा आहे. आताां मागें केलेल्या 
टहमालयाच्या वणुनाइतकें  महाबळेश्वरवणुन रम्य होण्याचा सांभव नाहीं, कारण तो पृर्थ्वीचा ‘मानदांि’ कोणीकिे 
आटण सह्याद्रीचा हा एक फाांिा कोणीकिे? तथाटप प्रत्यक्ष अवलोकन आटण पुस्तकी ज्ञान याांत जो फरक आहे, तो 
टहमालयाचें वणुन आटण महाबळेश्वराचें वणुन याांत पिण्याचा सांभव आहे, व म्हणून कदाटचत् हें महाबळेश्वराचें वणनु 
टहमालयाच्या वणुनाइतकें  वाचनीय होण्याचा सांभव आहे, तथाटप या सव ुटलटहण्याांत एक गुढ गवोस्क्त येऊन गेली 
आहे ती ही कीं, आमचें टहमालयाचें वणुन तरी वाचकास मनोरांजक झालें च असलें  पाटहजे. पण हा समज अगदीं 
चुकीचा असण्याचाही सांभव आहे! व िरोिरीच तो तसा असेल, तर हें महाबळेश्वराचें चऱ्हाि लोकाांपुढें आणणें हा 
मोठा प्रमादच होय! कसेंही असो, दुकानदाराप्रमाणें आपल्यापाशीं असतील त्या टचजा टगऱ्हाइकापुढें माांिून ठेवणें हें 
पत्कत्याचें काम आहे! ज्याप्रमाणें अनेक वस्तूांनीं शृांगारलेल्या तािाांतील प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जवणारास आविणें 
अशक्य आहे, त्याप्रमाणें या पत्रूपी तािाांत वाढलेल्या साऱ्या वस्तु प्रत्येकास आविणें हेंही अशक्य आहे. तेव्हाां 
दुकानदाराप्रमाणें ककवा मेजवानी देणाऱ्या मालकाप्रमाणें सव ुवस्तु पुढें कराव्या, आटण टगऱ्हाइकाांस ककवा जेवणाराांस 
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त्या कशा काय रुचतात हें उत्कां ठेनें पहात बसावें, हेंच पत्कत्यांस योग्य आहे. असो; आताां ही दीघुसूत्ी प्रस्तावना 
बस करून, मुख्य टवर्षयाकिे एकदम वळतों. 

 
वाचकवृांदास महाबळेश्वरीं कोणत्या वािेनें घेऊन जावें, ही पटहली मोठी नि आहे. बेळगाांवधारवािकिील 

वाचकाांस साताऱ्यापयंत प्रवास करून जावळी पेट्याांतील मेढें िोऱ्यानें केळघर नाांवाचा घाांि चढून या रम्य शलैावर 
येणें सोईचें वािेल. कोंकणपट्टींतील लोकाांस बाणकोिापयंत समुद्रपयिुण करून, व पुढें लहानशा होिींत बसून 
दासगाांव—महाि याच्या वािेनें प्रतापगिाची शोभा पहात पहात थेि सरकारी बांगल्यापाशीं येऊन ठेपणारा 
टफट्टजरल्ि घाांि चढून यावेंसें वािेल, व आम्हाां पुण्याकिील लोकाांस एक तर कातरज व िांिाळा हे लहानसे दोन 
घाि ओलाांिून सुरुळाहून वाांई पहावी, ककवा फार झालें  तर चाांगल्याशा िपालाच्या गािीच्या वगेानें चालणारी जी 
सदनु मराठा रेलव े टतनें वाठारापयंत अस्ग्नरथाांतून प्रवास करून, पुढें भािोत्ी िाांग्यानें ककवा बैल गािीनें वाईस 
येऊन दािल व्हावें, हेंही बरें वािण्याचा सांभव आहे. पण कसेंही केलें  तरी इकिून जाणाऱ्या पटथकाांस वाांईपाशीं 
कृष्ट्णा उतरल्याबरोबर लागणारा आठ मलैाांचा घाांि चढल्यावाांचून गत्यांतर नाही. जावळी, वाांई, व महाि या तीन 
टठकाणाांहून महाबळेश्वरीं येऊन दािल होणाऱ्या टतन्हीही सिका आपापल्यापरी फार उत्तम आहेत; पण त्याांतल्या 
त्याांत महािचा रस्ता टवशरे्ष रमणीय आहे, येवढें येथें म्हिल्यावाांचनू रहावत नाहीं. तसें काां, हें मात् येथें साांगण्याची 
सवि नाहीं; कारण तें साांगूां लागलों तर थेि महाबळेश्वराचें वणुन टकती दुरावले, हें साांगणें कटठण आहे. वाचक तर 
तेथें जाऊन पोहोंचण्याटवर्षयीं अत्यांत उत्कां टठत झाले असतील. तेव्हा सिरफिर गोष्टींच्या हकीकतीनें त्याांची 
इतराजी होण्याचा सांभव आहे, व ती न होऊां  देणें हें तर आमचें आद्य कतुव्य आहे! 

 
महाबळेश्वरास पाटहजे त्या ऋतूांत जा, तो आपला सदा रमणीय आहे, असें म्हाणण्यास हरकत नाहीं. पण 

छत्र्याांवर पायमाळा काढणाऱ्या घाांिावरील लोकाांनीं पावसाळ्याांत तेथें जाण्याचें धािस करूां  नये, हेंच आम्हाांस बरें 
टदसतें. महाबळेश्वरची पाहण्यासारिी सारी मौज जो कोणी आक्िोबरच्या आरांभापासून जूनच्या मध्यापयंत आठ 
सािे आठ मटहने तेथें काढील त्याला िटचत टदसेल, असें आम्हाांस वाितें. टवशरे्षतः आक्िोबर मटहन्यात सह्याद्रीचा 
हा बाहू फारच रमणीय टदसतो. या मटहन्यात या पवुतावरील सारी सपाि जागा टहरव्या गार गवताने ककवा 
नानाप्रकारच्या रानफुलाांनीं आच्छादून गेलेली असते. प्रत्येक कड्यावरून शुभ्र ऐरावताांच्या शुांिाांसारिे अच्छोदकाचे 
प्रवाह िालच्या दऱ्याांत धिाधि उड्या घेत असल्यामुळें, त्याच्या आघाताांपासून उत्पन्न होणारा प्रचांि स्वन 
कशटुववराांत एकसारिा भरत असतो, व कोठें कोठें टगरणींतील कापसाच्या टढगासारिी तुर्षाराांची शोभा टदसत 
असते; उभ्या पावसाळाभर अतोनात पाऊस अांगावर घेऊन शेंवाळलेलीं जाांभळीचीं व टपशाचीं झािें, आपल्या 
शरीराांत मावनेासें झालेलें  पाणी बाहेर िाकीत आहेत कीं काय असें वाितें; व पाण्याांत हात घातला तर तत्क्षणीं तो 
बटधर होईल, व तें तोंिाांत घातलें  तर बफाचा तुकिा टजभेवर ठेवल्यासारिें वािेल इतकें  तें गार असतें. 
सांध्याकाळचे सहाचेपुढें बाहेर पिल्यास, शरीराचा जो भाग उघिा पिेल तो थोड्या वळेाांत कालासारिा गार होऊन 
जाऊन त्याांत वदेना होऊां  लागतात, व टवस्तवापाशीं येऊन तो शकेण्यास केव्हाां सापिेल, असें होते. तात्पय,ु या 
मटहन्याांत येथील वनशोभेची आटण थांिीची टवलक्षण मौज दृष्टीस पिते. या टदवसाांत पारा बहुतकरून अठ्ठावन्नापासून 
पाांसष्टापयंत कोणत्या तरी अांशावर असतो. महाबळेश्वरचा िरा उन्हाळा इतर टठकाणाांप्रमाणें मे व जून या मटहन्याांत 
नसतो. माचय व एणप्रल हे मटहने येथें फार किकीचे वाितात. या टदवसाांत पारा कधीं कधीं नव्वद अांशाांपयंत चढतो. मे 
जून मटहन्याांत तो बहुधा पांचाहत्तर व पांचाऐांशी याच्या दरम्यान कोठें तरी असतो. पण टकती झाला तरी तो 
महाबळेश्वरचा उन्हाळा! बारापासून दोन वाजेपयंत तास दोन तास फलाणीची बांिी घालूां  नये असें वािणें, आटण 
ओलें  टचरगुि सगळ्या आांगभर गुांिाळून घेऊन त्या टठकाणीं कालत्यीं सूयाच्या टकरणाांचा प्रवशे होणार नाहीं अशा 
एिाद्या भयुाराांत ककवा लादणींत जाऊन दिी मारावी अशी इच्छा होणें, याांत केवढें अांतर आहे बरें? एके वर्षीं 
वऱ्हािातील उन्हाळ्याचें मान एकशसेोळा टिग्रींपयंत गेल्याबरोबर चार घिकें त सारे ढेंकूण पिाफि मरून गेले, 
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टकत्येक गभीणी टस्त्रयाांचे गभपुात झाले, व अनेक लोक चकवा लागनू वडे्यासारिे भिकूां  लागले, अशी हकीकत 
आमच्या एका टतकिील टमत्ानें जेव्हाां साांटगतली, तेव्हाां चौऱ्याण्णव अांशाांपयंत पारा चढूां देणारें आमचें पुणेंच आम्हाांस 
महाबळेश्वरासारिें वािलें ! तथाटप ज्याप्रमाणें पुण्याची हवाही उन्हाळ्याांत असह्य वािणारे असे पुष्ट्कळ लोक आहेत, 
त्याप्रमाणेंच महाबळेश्वरचा उन्हाळाही असह्य म्हणणारे काांहीं लोक साांपितात. अशा लोकाांस महाबळेश्वरच्या हवचेी 
िरी प्रौढी समजण्यासाठीं मे ककवा जून मटहन्याांत आठचार टदवस वऱ्हािाांत ककवा िानदेशाांत पाठटवले पाटहजे! 
अशा लोकाांवर अरबस्थानाांत ककवा साहाराच्या आसपास उन्हाळा काढण्याचा प्रसांग गुदरला तर त्याांची काय गटत 
होईल कोण जाणे! दुसरी काय होणार? नेपोलीयनच्या फौजेची रटशयाांत जी थांिीनें झाली ती याांची तेथें उष्ट्णतेनें 
होईल, येवढाच फरक! मॉस्को शहरापासून परत टनघालेल्या तीस हजार फ्रें च फौजेपैकीं पुरते सहा हजार लोक 
देिील फ्रान्स देशाांत परत आले नाहीत, असें म्हणतात! असो. 

 
महाबळेश्वरचा उन्हाळा टकतीही किक असला तरी जो कोणी पुण्याकिून टपत्ताचें फोि ककवा गाांधी घेऊन 

टतकिे जाण्यास टनघेल, त्याला महाबळेश्वरच्या घाांिमार्थ्याची हवा लागल्याबरोबर बरें वािूां लागेल, व बहुशः एक 
दोन रात्ीं तेथें काढल्यावर त्याच्या त्वचेवर उष्ट्णापासून आलेली त्ासदायक टवदु्रपता नाहींशी होईल, याटवर्षयीं 
स्वानुभवावरून आम्हाांस टबलकुल शांका नाहीं. िुद्ध महाबळेश्वरीं ककवा त्याच्या वािेवर वर साांटगतलेली आक्िोबर 
मटहन्याांतील वनश्रीची शोभा उन्हाळ्याांत दृष्टीस पित नाहीं, हें जरी िरें आहे तरी या टदवसाांतही हा प्रदेश अगदींच 
रूक्ष असतो, असें कोणी समजूां नये. कारण, एक तर वसांत ऋतूांत झािाांस आलेली पालवी जून होऊन त्याांची गदु 
छाया टजकिे टतकिे पिली असल्यामुळें, भर दुपारीं देिील कोठेंही सावलींत उभे राटहलें  असताां टबलकुल उकित 
नाहीं, व सकाळीं सांध्याकाळीं तर लोंकरीचीं वस्त्रें घेतल्याटशवाय बाहेर पिूां नयेसें वाितें. महाबळेश्वरच्या थांि हवमुेळें  
दुपारचें जेवण झाल्याबरोबर प्रत्येकास थोिीसी वामकुक्षी घेण्याची इच्छा सहज उत्पन्न होते, व ज्याअथीं बहुतेक 
लोक तेथें आरामासाठींच जाणारे असतात त्याअथीं ती इच्छा िाळण्याबद्दल कोणी फारशी धिपिही करीत नाहीं! 
टशवाय, सकाळीं व सांध्याकाळीं कोणत्या तरी प्रकारचा बराच व्यायाम केला असताां, ही दुपारची झोप 
म्हणण्यासारिी बाधक होत नसल्यामुळें, युरोपीअन लोक देिील टतचा थोिाबहुत आदर करण्यास मागेंपुढें पहात 
नाहींत! महाबळेश्वरचें पाणी जात्या स्वच्छ पण जि आहे. चाांगला व्यायाम केला तर त्यासारिें पाचक पाणी दुसरें 
नाहीं. पण जो कोणी व्यायाम न करील त्याला तें भोंवल्याटशवाय कधींही रहावयाचें नाहीं. ज्याला मटहना दीि 
मटहना महाबळेश्वरीं काढून पाांचचार शरे माांस काबीज करून परतावयाचें असेल त्यानें तेथें कहिणें, िाणें, व टवश्राांटत 
घेणें या ‘णें’काराांत तीन धातुसाटधत नामाांच्या बाहेर फारसें जाताां कामाां नये! अकरा मटहने कष्ट करून बारावा मटहना 
िूप चैनींत घालटवण्यास अत्यांत योग्य असें हें टठकाण आहे. बाहेरून टकतीही थकून आला असलाांत, तरी थोिा 
चहा घेतल्याबरोबर ककवा स्वल्प उपहार करून गार पाण्याचे चारदोन घोंि घेतल्याबरोबर, पटहल्याप्रमाणें 
ताजेतवाने व्हाल, व टबटझक वगैरे काांहीं तरी िेळ िेळावा, ककवा एकादें सुांदर नॉव्हेल हातीं घ्यावें, असें वािेल! 

 
महाबळेंश्वरास टकतीही श्रम केले तरी फार शीण येत नाहीं, व आला तरी तो थोिा वळे टिकतो, याचें कारण 

तेथील थांि हवा हें होय, हें साांगायाला पाटहजे असें नाही. तेव्हाां, येथें ही इतकी थांिी कशानें उत्पन्न होते, असा प्रश्न 
चौकस वाचकाांच्या मनाांत सहज उत्पन्न होणार आहे. आमचा कहदुस्थान देशच शीत कटिबांधाांत नाहीं, तेव्हाां 
महाबळेश्वर तर मुळींच असण्याचा सांभव नाहीं. तेव्हाां उत्तर धु्रवाकिील ककवा दटक्षण धु्रवाकिील प्रदेशात थांि हवा 
असण्याचीं जीं कारणें आहेत, तीं तेथें मुळींच नाहीत हें उघि आहे. तर मग ही थांिी आली तरी कोठून? अथात् काांहीं 
स्थाटनक कारणाांपासून टहचा उद्भव होत असावा, हें उघि आहे. या स्थाटनक कारणाांपैकीं पटहलें  कारण या 
टठकाणची उांची हें होय. समुद्राच्या पृष्टभागापासून महाबळेश्वराची उांची सुमारें पाांच हजार फूि आहे. िोंगराच्या 
मार्थ्यावर वारा मोठ्या सोसाट्यानें चालतो, आटण म्हणून मदैानाांतील प्रदेशाप्रमाणें तेथें उष्ट्णता भासत नाहीं, याचा 
अनुभव पुष्ट्कळाांस असेल. कसहगि, पुरांदर, तोरणा, प्रतापगि, पन्हाळा, यवतेश्वर, जराांिा, माथेरान वगैरे 
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लहानसान िोंगराांवरही बराच गारवा असतो, हें पुष्ट्कळाांच्या पहाण्यात आलें  असेल. तेव्हाां महाबळेश्वराची उांची हें 
एक तेथील थांि हवचेें कारण झालें . यावर कोणी अशी शांका घेतील कीं, उांची हें थांिीचें कारण असेल तर, 
महाबळेश्वराहूनही उांच अशीं दुसरीं टठकाणें आहेत, पण तेथें इतकी थांिी नाहीं, याचें कारण काय? या शांकेवर असें 
उत्तर आहे कीं, महाबळेश्वरास थांिी असून झािी फार आहे. पण यावर प्रटतशांका अशी टनघणार आहे कीं झािी 
होण्यास थांि हवा लागते, व थांि हवा असण्यास उांची लागते, तर ज्या टठकाणीं उांची आहे, त्या टठकाणीं थांि हवा 
आटण झािी असलीच पाटहजे, आटण तशी तर पुष्ट्कळ टठकाणीं दृष्टीस पित नाहीं. हा महाराष्ट्र देश साधारणपणें 
िोंगराळ मुलुिच आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं; व घाांिावरील सारा प्राांत समुद्रपृष्ठभागापासून बराच उांच 
आहे, हेंही कोणास नाहीं म्हणताां येणार नाहीं; तेव्हाां घाांिावरील प्रदेशाांत जेथें जेथें उांच िोंगर ककवा िोंगराांच्या राांगा 
असतील, तेथें तेथें उांचीच्या मानानें थांिी व झािी असलीच पाटहजे, असा अनुगम बेधिक काढण्यास न्यायशास्त्राचा 
प्रटतबांध नसून, त्याच्या उलि स्स्थटत अनेक िोंगराांवर अनुभवास येते, याचें कारण काय? याचें उत्तर फार सोपें 
आहे. लोकाांनीं झािी तोिली नाहीं तर या साऱ्या िोंगरावर झािी होईल व टतच्या प्रमाणाांत तेथील थांिीचें मानही 
कमीअटधक होईल! याटशवाय दुसरी एक गोष्ट ध्यानाांत ठेटवली पाटहजे ती ही की, झािी होण्यास िोंगराच्या 
मार्थ्यावर झािाांचीं मुळें  िोल जाण्यासारिी मोिर व माति अशी बरीच सपाि जागा पाटहजे. टत्कोणासारिा 
काळ्याटठक्कर पार्षाणाचा सुळका चांद्रसूयाच्या मागात आि येण्याइतक्या उांचीचा जरी असला तरी त्यावर झािी 
कोठून होणार? महाबळेश्वरचा माथा फार टवस्तृत आहे, व त्यावर झािें रुजण्यासारिी ताांबड्या मातीची जमीन 
आहे. साहेब लोकाांनीं महाबळेश्वरच्या आसपासाांत पाांच मलैपयंत झािी तोिूां न देण्याटवर्षयीं मोठ्या सक्तीचे टनयम 
केले आहेत. यामुळें सुमारें एकोणीसवीस चौरस मलैाांचें के्षत् टहरव्यागार झािाांनीं नेहमीं आच्छादून गेलेलें  दृष्टीस 
पितें. ह्या टवस्तीण ु झािीचा पावसावरही टवलक्षण पटरणाम घितो. अगोदर उांच िोंगर आपल्या उच्चत्वामुळें  
पजुन्योदकवाहक ढगाांचें आपल्याकिे आकर्षणु करतात, ही गोष्ट सुप्रटसद्ध आहे. त्याांतही अशा िोंगरावर झािाांची 
गदी असली म्हणजे, हें आकर्षणु मोठ्या झपाियानें चालतें; व हें आकर्षणु मोठ्या झापाट्यानें चालून पुष्ट्कळ पाऊस 
पिला म्हणजे झािाांचें जीवन जें उदक तें त्याांस यथेच्छ टमळून त्याांची वाढ चाांगली होते, व त्याांची सांतटत झपाट्याने 
वाढत जाते! यावरून वाचकाांच्या लक्षाांत आताां ही गोष्ट स्पष्टपणे येईल कीं, थांि हवा उत्पन्न होण्यास उांच िोंगराचा 
सपाि माथा, झािें, आटण पाऊस याांची फार आवश्यकता आहे. महाबळेश्वरास या साऱ्या गोष्टींची पूण ुअनुकूलता 
आहे, आटण म्हणून येथील हवा या प्राांताांतील इतर टठकाणाांहून फारच नामी आहे. अगदीं उष्ट्ण प्रदेशाांतही या तीन 
काराणाांमुळें  मधून मधून रम्य टठकाणें दृष्टीस पितात. म्हैसूर प्राांताांतील नीलणगरी हें स्थान महाबळेश्वरापेक्षाांही 
रमणीय आहे, असें साांगतात. त्याप्रमाणेंच वऱ्हाि, िानदेश, गुजराथ, रजपुताना, माळवा, नागपूर वगैरे सवुप्रटसद्ध 
उष्ट्ण प्राांताांतही उन्हाळ्याांत उन्हाळा न वािण्यासारिीं टठकाणें आहेत. पण याांपकैीं कोणत्याही टठकाणीं 
महाबळेश्वराइतकी पजुन्यवृटष्ट होत नाहीं. येथें कमीत कमी १७० इांच पाऊस पितो व कधीं कधीं तो सािेतीनशें 
इांचावर पिल्याचे दािले साांपितात. साहेब लोकाांनीं काढलेल्या सरासरीवरून येथे प्रटतवर्षी २८० इांच पाऊस 
पितो, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
महाबळेश्वराची हवा इतकी थांि आहे, यावरून कोणीं असा तकु करूां  नयें कीं “गगनचुांबी” प्रचांि वृक्षाांच्या 

रायावर राया येथें लागून गेल्या असल्यामुळें  हा थांिपणा तींत आला असेल. ते काांहीं नाहीं महाबळेश्वराच्या 
झािाांइतकीं टभकार झािें कोठेंही नसतील! आांबा, वि, कचच, कवठ, कपपळ, उांबर, कलब, वगैरे आकाशास भेदून 
जाणारी कमीअटधक दाि छायेचीं झािें येथें टबलकुल नाहींत. येथें जाांभळीचें पीक फार मोठें आहे! पण ह्या जाांभळी 
आटण त्याांचीं फळें याांचें त्याांच्या देशावरील जातभाईांशीं कुलनामसमतेटशवाय दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचे साम्य 
नाहीं. पानें लहान, फळें  लहान, झािें लहान, फार तर काय येथील जाांभळाांची रुटच देिील लहान आहे! कोणी असें 
म्हणतील कीं, जाांभळाांची ‘रुटच देिील लहान’ म्हणजे काय समजावें? तर त्यावर आमच्या प्रयोगदक्ष वाचकाांस 
येवढेंच साांगणें आहे कीं, त्याांनीं मदैानाांतील चाांगल्या जाांभळाांचा पावशरे रस काढून त्याांत एक शरे गोिें पाणी 



 
अनुक्रमणिका 

टमसळावें, आटण अशा प्रकारें तयार केलेलें  टमश्रण जसें लागेल तसें महाबळेश्वराचें रानजाांभळ लागतें असें समजावें! 
चटवणी ऊफु रानकेळी आटण गाांवकेळी उफु देवकेळीं याांत जेवढा फरक आहे, तेवढा येथील जाांभळींत आटण 
मदैानाांतील जाांभळींत आहे. कोणत्याही वािेनें कहिावयास टनघालें  तरी, थोड्याशा पोरकिपणाच्या वृत्तीचें अवलांबन 
केलें  असताां, पाटहजे त्याला एकसारिें तोंि हालवीत जाण्यास व धोसावर घोस शोधून काढण्याच्या नादाांत लागनू 
कमुणूक करून घेण्यास या जाांभळींपासून अवश्य मदत होते! ज्याांना अगदींच हातपाय हालवायास नको असतील ते 
िालीं वाकले तरी बस होणार आहे; कारण रस्त्यावरही या िोंगरी फळाांचा सिा झालेला असतो. पण हेही 
कोणाच्यानें होण्यासारिें होण्यासारिें नसेल तर त्यानें ‘आ’ करून आकाशाकिे पहात जावें! असें केलें  असताां मलै 
दोनमलैाांच्या आांत टनदान दहापाांच जाांभळें तरी त्याचे तोंिाांत अचानक येऊन पितील, याांत सांशय नाहीं! श्रम न 
पिताां तोंिाांत येऊन पिलेलीं जाांभळें दाताांनीं ककटचत् दुिवनू त्याांतील येवढासा रस आटण तुरि साल हीं 
घशािालीं जाऊां  देण्यापुरती व टबया बाहेर िाकण्यापुरती मेहनत मात् ज्याची त्यासच करणें भाग आहे! पण तीही 
करण्यास जो तयार नसेल त्यानें कोठा जी त्याची वाि लावील ती पतकरण्यास तयार असलें  पाटहजे! 

 
जाांभळीसारिेच ‘टपसा’ या नाांवाचें दुसरें एक टभकार झाि आहे. पुष्ट्कळ टदवस याचा जळणाटशवाय दुसरा 

काांहीं उपयोग होत असेल, असें आम्हाांस वािलें  नाहीं. केव्हाां केव्हाां असा तकु मात् करावासा वािे कीं, याच्या 
स्पशानें ककवा रससेवनानें विेेंपण येत असेल म्हणूनच यास ‘टपसा’ हें नाांव देण्याांत आलें  असेल! पण नुकताच 
आमचा हा भ्रम दूर झाला. मुांबईचे एक प्रटसद्ध नेटिव िाक्तर प्रकृतीच्या आरामासाठीं गेल्या मे मटहन्याांत येथें आले 
होते. त्याांचे घरीं या झािाच्या पानाांच्या बांग्या करून, मुांबईस रवाना करण्याची धूम ताराांबळ जेव्हाां आम्हीं पाटहली, व 
रा. ब. महादेव वासुदेव बवे याांसारख्यासही या पानाांच्या बांग्या करून बाहेर पाठवाव्या लागतात, असें आमच्या 
नजरेस आलें , तेव्हाां मात् या िाकाऊ टदसणाऱ्या ‘टभकार’ झािाांत काांहीं और्षटधगुण असावा असें आम्हाांस वािलें , 
आटण सृष्टींतील कोणतीही वस्तु टनरुपयोगी असण्याचा सांभव नाहीं, ती टनरुपयोगी समजणें हे आपलेंच अज्ञान होय, 
हा तत्त्वटवचार आम्हाांस मग सुचला! चौकशीअांतीं असें समजून आलें  कीं, टपशाचीं पानें वाळवनू त्याचें चूणु करून 
ठेटवलें , आटण त्याची थोिी थोिी टनत्य लापशी करून घेतली, तर शस्क्त वाढटवण्याचे कामीं टतची बरीच मदत होते. 
टपशाच्या ओल्या पानाांच्या रसाची भेंिीच्या रसासारिी तार टनघते, हाताला तो टचकि लागतो, आटण चवीलाही 
भेंिीच्या रसासारिाच तो टगळटगळीत व बेचव आहे! 

 
या दोन झािाांटशवाय आणिी दुसरीं पुष्ट्कळ झािें आहेत. टशकेकइ,ु टबबा, टहरिा वगैरेचीं झािेंही वािेनें 

जाताांयेताां दृष्टीस पितात. महाबळेश्वरीं सारक और्षधाप्रीत्यथु िाक्तरास पैसे भरण्याची गरज नाहीं. पण ही गोष्ट 
ज्याांचे कोठे टहरड्याांस ककवा बाळटहरड्यास दाद देईनासे झाले आहेत, त्याांस मात् लागूां नाहीं! येथें एका प्रकारचें 
रानिी ‘ॲरोरूि’ टवपलु आहे. गरीब लोक याच्या मुळाचें पाांढरें स्वच्छ सत्त्व काढून त्यावर काांहीं पैसे कमटवतात, 
असें ऐकतों. महाबळेश्वरीं म्हणजे फ्रीअरहॉल मध्यकबदू कल्पून पाांच मलैाांच्या टत्ज्येनें होणाऱ्या वतुूलावकाशाांतील 
प्रदेशाांत बोिायेवढी झािाची िाांदी, सरकारच्या परवानगीटशवाय, तोिण्याची जरी सक्त मनाई आहे, तरी रानिी 
फळें  व मुळें  हवी त्यानें हवीं टततकीं गोळा करावीं, आटण त्याांवर हवी टततकी सांपटत्त टमळवावी, अशी सरकारानें 
उदारपाणानें सदर परवानगी देऊन िाकलेली आहे! या सरकारदत्त हक्कामुळें येथील लोकाांस प्रटतवर्षीं सुमारें हजार 
रुपयाांची सांपटत्त सांपाटदताां येत असावीं असा आमचा तकु आहे! असो, याप्रमाणें नानाप्रकारचीं झािें, वले, वलेी, 
झुिपें व गवतें याांनीं अवगुांटठलेली अशी ही भव्य शलैमाला आहे. उन्हाळ्याांत थोरल्या झािाांटशवाय बाकीच्याांचीं पानें 
वाळून जातात. कै. िाक्तर भाऊ दाजी ककवा त्याांचे बांधू नारायण दाजी याांच्या तोिीच्या शोधक वैद्यानें येथील 
झािाांच्या शोधाांत चारदोन वर्षें घालटवलीं तर त्यापासून काांहींच फायदा होणार नाहीं असें नाहीं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ज्या टठकाणीं दोनतीन मटहन्याांच्या अवकाशाांत तीनशेंपासून चारशें इांच पाऊस पितो, त्या टठकाणच्या 
पावसाळ्याची कल्पना करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षाां तो फार जांगी असेल असें मानून स्वस्थ रहाणें बरें टदसतें! मे 
मटहन्याच्या दहाव्या बाराव्या तारिेपासून येथील लोक या स्वारीच्या आगमनसत्काराच्या तयारीस लागतात, व 
जूनच्या दहाव ेतारिेपयंत बहुतकरून सगळे सज्ज झालेले असतात! मुख्य तयारी धान्य व लाांकिें घेऊन ठेवण्याची 
महाबळेश्वरीं जळाऊ लाकिें सामान्य ऋतूांत पुष्ट्कळ सवांग टमळतात िरीं, पण पावसाळ्याांत दसपि ककमत टदली 
तरी तीं टमळणार कशीं, व टमळालीं जळणार कशीं? तेव्हाां प्रथम चरू आटण इांधन याांचा पुरेसा साांठा केल्यावर, ज्या 
घराांत हा भयांकर पावसाळा काढावयाचा, त्याचा तरणोपाय कसा लागेल, हें पहावें लागतें. पावसाच्या सांतत धारेनें 
घराच्या कभती वाहून जाऊां  नयेत, व बुरशानें आटण शवेाळीनें त्याांची नासािी होऊां  नये, म्हणून येथील लोक आपलीं 
घरें मागल्या दारापासून पुढल्या दारापयंत, व आढ्यापासून जोत्यापयंत लाांब लाांब गवताच्या व पानाांच्या जाि 
ताट्याांनीं कुिून िाटकतात, आटण ज्या टदशनेें फारच थोिा वारा ककवा धुकें  घराांत भरण्याचा सांभव असेल, अशा 
टठकाणीं एक लहानसें गवाक्ष ठेऊन पावसाळ्याांत त्या वािे अपटरहाय ु कामासाठीं बाहेर पितात, व आांत परत 
जातात! साहेब लोकाांची छावणी उठली, आटण ते िोंगरािालीं उतरले म्हणजे त्याांचे माळी बागेंतल्या कुां ड्याांतील 
झािें काढून िाकतात, आटण बागेंतील व कुां ड्याांतील माती एकाद्या कोंपऱ्याांत रचून ठेऊन, व तीवर 
पाल्यापाचोळ्याची ‘शाकारणी’ करून, बांगल्याच्या व्हेरांड्याांत उफु पिव्याांत कुां ड्याांच्या राांगा लावनू ठेवतात. 
बांगल्याांच्या आसपासची माती व सिका अगदींच नाहींशा होऊां  नयेत, म्हणून त्याांवर झािाचा पाला दाबून 
बसटवण्याची चाल आहे. पावसाळ्यास आरांभ होऊन आठपांधरा टदवस झाले कीं, कोणत्याही झािावर एक पान 
ककवा फूल टदसेल तर शपथ! साहेब लोकाांच्या बांगल्यासमोरच्या बागाांतील टदिाऊ, पण वासानें आटण सामर्थ्यानें 
अगदी नादान, फुलझािें तर एक दोन सरीबरोबरच जमीनदोस्त होऊन जातात! टलली, लॉरेल, कौझ्टलप, 
िेटलआ, िेझी वगैरे आांग्लटप्रयाांचें िुांि जटमनींतल्या जटमनींत कशाच्या तरी आश्रयानें तगून राटहले तर मोठें भाग्य! 
पण बहुधा तें कोणाच्या वाट्यास येत नाहीं! आठ मटहने रचावें आटण चार मटहने मोिावें–असा या टठकाणचा सामान्य 
क्रम आहे. घरें दगिाचीं असोत ककवा पत्र्याांची असोत; त्याांवर कौलें  घातलेलीं असोत, ककवा, पते् घातलेले असोत, 
पावसाच्या तिाक्याांतून त्याांचा बचाव होण्यासाठी त्याांच्या सव ु अांगभर ग्रासकोट अथवा गवती सकलादीची िोपी 
चढवावी लागते! हवा िाण्यास जाणारे मदैानाांतील लोक पावसाच्या सरी दोन सरी आल्याबरोबर आपला मोरचा 
टफरटवतात, आटण त्या अटरष्टाांतून बाहेर पितात; पण पोिाच्या िळीसाठीं तें टठकाण ज्याांना सोिताां येत नाहीं अशी 
साहेबलोकाांच्या नोकरचाकराांचीं, श्री महाबळेश्वर येथील देवस्थानच्या भिटभक्षुकाांची, दहापाांच वाण्याउदम्याांची, 
एकदोन दारूटवक्या पारशाांची, व धावि, धनगर, कुणबी वगैरे आणिी काांहीं लोकाांची टमळून सुमारें एक हजाराची 
येथली कायमची वस्ती आहे. उन्हाळ्याांत ती तीन हजाराांपयंत होते. बांगल्याांच्या रिवालीकरताां ठेवलेल्या माळ्याांचें 
मुख्य काम हें कीं, त्याांनीं आठचार टदवसाांनीं बांगल्याांत जपून प्रवशे करून, आांत जागोजाग आकट्या कराव्या, आटण 
सव ुसामानसुमानास वरचेवर धग द्यावी. असें न केल्यास पावसाळ्याच्या अिेर एकही वस्तू नीि हातीं लागण्याचा 
सांभव नाहीं, व कभतीवर तर शवेाळ व बुरसा वाढून त्याांत बारीकसारीक झािाांचीं टहरवींचार लहानशीं रोपेंही येण्याचा 
सांभव असतो! कोणास या टलटहण्याांत अटतशयोस्क्त आहे असें वािेल. पण सत्य स्मरून आम्ही िटचत साांगतों कीं, 
हा काांहीं थापेबाजीचा प्रकार नाहीं! पजुन्याच्या अटतशयत्वामुळें  येथील झािाांवर व दगिाांवर टकती शवेाळ जमते, 
याची कल्पना सुद्धाां आम्हाां मदैानाांत रहाणाऱ्या लोकाांस करताां येणार नाहीं. कोणत्या पाटहजे त्या झािापाशीं जा, 
आटण त्याला बोि लावा, कीं तें इांच अध ुइांच तरी शेंवाळीच्या लेपाांतून आांत जाईल. एकाद्या भाांड्यावर ज्याप्रमाणें 
मातीचा जाि लेप चढवावा, त्याप्रमाणें झािाच्या सव ु काष्टभर या शवेाळीचा लेप झालेला असतो व टकत्येक 
फाांद्याांवरून हे शवेाळीचे लोंबणारे पुांजके, तपसाचरणाांत फार टदवस गढून गेल्यामुळें  स्मश्र ू करण्यास सांटध न 
सापिलेल्या तापसाांच्या राांठ दाढ्याांप्रमाणें टदसतात! परांतु वास्तटवक पहाताां गोगलगाईइतकी ही शवेाळ मृदु असते! 
साहेब लोक इचे मोठे चहाते आहेत. दुसऱ्या झािावर हींत जीं लहान लहान फुलझािें होतात, तीं गोळा करण्याचा 
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या लोकाांस मोठा नाद आहे. या झािाांस हे लोक ऑर्वचड्स म्हणतात. साहेब लोकाांस शवेाळ व ऑर्वचिें आणून देऊन 
महाबळेश्वरचे गरीब कुणबी चारदोन आणे टमळटवतात. 

 
महाबळेश्वरास जे पॉइटं्स ककवा शलैबाहू पहाण्यासारिे आहेत, त्याांत बॅलबग् टन, लॉड् वुइक, व एस्ल्फंस्टन 

हे प्रमुि आहेत. बाँब,े कारनॅक, ससून वगैरे दुय्यम प्रतीच्या शािा आहेत. याांटशवाय कनॉिपीक, मौंि मालकम, रे 
स्व्हला, गव्हमेंि हौस वगैरे टठकाणें पहाण्यासारिीं आहेत. या सव ु टठकाणीं उभें राटहलें  असताां येथील दऱ्याांची, 
झािींची, व िोंगराांची अप्रटतम शोभा दृष्टीस पिते. आकाश टनरभ्र असल्यास मौंि माल्कम येथील बांगल्याच्या 
गच्चीवरून सूयास्ताच्या सुमारास पटिम समुद्राचा टकनारा आटण बदकाप्रमाणें त्याच्या पृष्ठभागावर क्रीिा करणारीं 
जहाजें स्वच्छ टदसतात, असें येथें नेहमीं रहाणारे लोक साांगतात. धुकें  नसल्यास मोठ्या दुर्वबणींतून सुमारें पन्नास 
मलै लाांबीची अधुचांद्राकृटत समुद्ररेर्षा स्पष्ट टदसतें, असें टकत्येक आांग्ल पे्रक्षकाांचें म्हणणें आहे, तेव्हाां ते िरें 
माटनल्यािेरीज गत्यांतरच नाहीं! आमच्या दुदैवामुळें  आम्हीं मात् जेव्हाां जेव्हाां हें समुद्रदशनु घेण्याचा प्रयत्न केला 
तेव्हाां तेव्हाां टक्षटतजाच्या जवळच्या वातावरणाांत काांहीं तरी टवघ्न उत्पन्न होऊन तो टनष्ट्फळ झाला, आटण त्यामुळें  
आम्हीं टनराश झालों हे साांगण्यास आम्हाांस फार वाईि वाितें! तथाटप पुनः एकादे प्रसांगीं एकाद्या उांच पॉइांिावर उभें 
राहून आरबी समुद्राांतील क्षारोदकाचा भव्य टवस्तार आम्ही पाहूां शकूां , अशी आशा धरून आम्ही आपले टदवस कां ठीत 
आहों! तथाटप महाबळेश्वरची यात्ा करणारास तेथें पहाण्यासारिी ही येवढीच गोष्ट नसल्यामुळें, ती नजरेस न 
पिली तरी त्याबद्दल इतका िेद करण्याची गरज नाहीं. महाबळेश्वरापासून दहापाांच मलैाांत पहाण्यासारिीं जीं 
तीनचार टठकाणें आहेत तीं पहाण्याची तकलीफ घेतलीं असताां धमुश्रद्धा, सुटष्टसौंदयावलोकनाकाांक्षा, व 
ऐटतहाटसकस्थानदशनेुच्छा तृप्त झाल्यावाांचून रहाणार नाहींत. मौज पहा कीं, साहेब लोकाांना हवचे्या 
चाांगलेपणामुळें  ज्या शलैमाला अत्यांत आदरणीय झाल्या आहेत, या त्याांनींच शोधून काढल्या आहेत असें नाहीं. 
टहमालय, कवध्य, सह्याटद्र, टनलटगरी वगैरे पवुताांच्या राांगाांतील उत्तम उत्तम स्थानें शोधून काढून तेथें कोणत्या तरी 
टनटमत्तानें जाण्याचा प्रघात आमच्या लोकाांनीं कधींच घालून ठेटवला आहे. भेद इतकाच कीं, अशा आरामाच्या 
टठकाणीं आमच्या लोकाांचें जाणें एका हेतूनें असतें, व साहेब लोकाांचें दुसऱ्या हेतूनें असतें. फार कशाला? साहेब 
लोकाांनीं अलीकिे मोठमोठ्या पहािाांतून, जांगलाांतून, दऱ्याांतून, सपाि व िोंगरी प्रदेशाांतून, आटण पूवुपटिम 
कोंकणपट्टींतल्या िाड्याांनीं व लहानसान तरींनीं जागोंजाग िांटिलेल्या काताळमय मुलिाांतून लहानमोठे साधे व 
आगगाड्याांचे रस्ते बाांधण्याचा जो क्रम चालटवला आहे, तो सारा आमच्या पूवींच्या वािाांच्या व घाांिाच्या धोरणानें 
चालटवला आहे, हें स्वल्प अवलोकनानें ध्यानाांत येण्यासारिें आहे. टकती झालें  तरी आम्हीं या देशाांत पाांचचार हजार 
वर्षें काढलीं आहेत; चाांगलींवाईि राज्यें केली आहेत; विेींवाांकिीं सैन्यें इकिून टतकिे व टतकिून इकिे नेलीं 
आटणलीं आहेत; ओबिधोबि टकल्ल े व गढ्या बाांटधल्या आहेत; लहानमोठ्या लढाया मारल्या आहेत; थोिाबहुत 
दयावदीपणा दािटवला आहे–तेव्हाां हवाशीर जागा कोणत्या, लढाईच्या सोईचे िोंगर कोणते, द्रव्यसांरक्षणास 
उपयोगीं पिण्यासारिीं टठकाणें कोणतीं, अांतःकरणाांतील धमुश्रद्धा वाढटवण्यास अनुकूल स्थानें कोणतीं तीं आमचीं 
आम्हीं शोध लावनू काढलीं, आटण त्याांसांबांधानें युरोटपअन लोकाांनीं आम्हाांस टशकटवण्यासारिें काांहीं राहूां टदलें  
नाहीं, याांत फारसें नवल नाहीं! आमच्या हातून येवढेंही झालें  नसतें तर मात् मोठी आियु करण्यासारिी गोष्ट झाली 
असती िरी! आताां महाबळेश्वरासारख्या ककवा धवलटगरीसारख्या अवघि टठकाणीं बग्याांत, टशघ्रामाांत, व फैिणींत 
बसून टनभयुपणें टफरण्यासारिे रुां द व सोपे रस्ते आम्हीं बाांटधले नाहींत, व मोठमोठे बांगले उठवनू देऊन ग्रीष्ट्म 
ऋतूचा उष्ट्मा िाळण्यासाठीं वारांवार त्याांत जाऊन राटहलों नाहीं, हें मात् िरें आहे. पण यास आमचा इलाज नाहीं. 
असलीं सुिें घेण्याची अक्कल व टदवस हीं आम्हाांस कधींच आलीं नाहींत. टदल्लीचे बादशहा हवा पालिण्यासाठीं कधीं 
कधीं काश्मीर प्राांताांत जात असत, असें म्हणतात. पण दटक्षणेंतील राजे ककवा पेशव ेअशा टनटमत्तानें कधीं कोठें जात 
होते ककवा नव्हते हें आम्हाांस ठाऊक नाहीं. बहुधा त्याांनीं तसें केलें  नसेल. कारण एक तर त्याांना तसें करण्यास 
फुरसुतच टमळाली नाहीं! स्वप्नाप्रमाणें आमच्या स्वराज्याची स्स्थटत झाली! तें आलें  केव्हाां आटण गेलें  केव्हाां हें 
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देिील आम्हाांस पुरतें समजलें  नाहीं! ज्याप्रमाणें फक्त टववाहसांस्कारापुरतें एकाद्या अल्पवयस्क कन्येला एकाद्या 
मुलापढेु आणून उभें करावें, आटण तो सांस्कार आिपल्याबरोबर त्या मुलास देवाज्ञा होऊन त्या दुदैवी कन्येच्या 
कपाळीं वैधव्य यावें, त्याप्रमाणें आमच्या स्वतांत्तावधूची दशा झाली! तेव्हाां आमचे राजे लोक ककवा बिे लोक 
टमजासीसाठीं रम्य अशा शलैप्रदेशाांत सुांदर वािे बाांधून फारसे राटहले असतील, असें आम्हाांस वाित नाहीं. अशा 
टठकाणचा जो काय थोिाबहुत सुिानुभव घेतला तो आमच्या श्रद्धालू सामान्य लोकाांनीं घेतला, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. कहदुस्थानाांतील पाटहजे तें रमणीय स्थान घ्या, तेथें आमच्या लोकाांनीं एकाद्या देवालयाची स्थापना 
करून यात्ा भरटवण्याचा पटरपाठ पािलेला नाहीं, असें सहसा टदसून येणार नाहीं! टनजुन अरण्य, ओसाि माळ, 
टकरु झािी, िोल दरी, उांच िोंगर–असल्या सव ुटठकाणीं िांिोबा, िेंबलाई, म्हसोबा, मारुती, अथवा शांभ–ूयाांपैकीं 
कोणाची तरी स्थापना झालेली असावयाचीच! प्रस्तुत वणुनाचा प्रधानटवर्षय असलेला िोंगरही या सामान्य टनयमास 
अपवाद नाहीं. या िोंगराच्या ज्या भागाांत नवीन वस्ती झाली आहे, त्यास वास्तटवकपणें नहर (थांि प्रदेश) म्हिलें  
पाटहजे. नहरापासून सुमारें चार मलैाांवर महाबळेश्वर नाांवाचें एक लहानसें िेिें आहे. याच िेड्याांत 
श्रीमहाबळेश्वराचें जुनें, फार मजबूत, व टवस्तीण ुदगिी देवालय आहे. या देवालयाचे गाभाऱ्याांत साांबाची कपिी आहे. 
गाभाऱ्याचे दाराबाहेर दगिी पिवींत गिारवजा एक आिवी मोरी आहे. या मोरींत िोंगराांतील टजवांत झऱ्याांचें पाणी 
सवुकाळ टझरपत असतें. हें टझरपणारें पाणी एक उभी मोरी काढून तींतून गायमुिाच्या वािे पिवीच्या दगिी 
जोत्यापुढें बाांधलेल्या कुां िाांत सोटिलें  आहे. हें या के्षत्ाांतील तीथु होय. येथें जी यात्ा भरते ती या कुां िाांत बुचकळी 
मारून गायमुिाांतल्या पाण्याच्या पुण्य कसचनानें पापक्षालन करून घेण्याकरताां भरते. या गायमुिाांतील पाण्याांत 
थांिीचे टदवसाांत बोि घातलें  असताां तें गळून न पिलें  तर टनदान बटधर तरी होईल, अशी आम्हाांस पक्की िातरी 
आहे! भर उन्हाळ्याांत करकरीत बारा वाजताां देिील या गायमुिालीं उभें राटहलें  असताां, वायूचा झिका होईल कीं 
काय, अशी भीटत वािते! स्नानाच्या कुां िाला लागून टचरगुिेंपाांघरुणें धुण्याचें गचाळ पाण्याचें दुसरें एक कुां ि आहे. 
दोन्ही कुां िातील पाण्याचा टनकाल जटमनीिालून देवळाच्या बाहेर करून टदलेला आहे. या िेड्याच्या हद्दीत पाय 
घातल्यापासून िाकें त जुन्या चोपड्या घेतलेल्या येथील भिाांचा जो घोळका पाठींमागें लागतो तो पाहून 
पारसीकाांच्या मूकिुगयस्थ पे्रतावर झिप घालणाऱ्या बभुटुक्षत गृध्रगणाचें स्मरण होते! अल्पस्वल्प तरी जकात 
टदल्याटशवाय याांच्या तिाक्याांतून कोणी सुित असेल असें वाित नाहीं! पूवीं या टभक्षुकाांस बरीच प्रास्प्त होत होती. 
पण अलीकिे सव ुटठकाणीं जें धमौंदाटसन्य बळावत चाललें  आहे यामुळें याांच्या वृत्तीसही बराच धक्का पोहोंचूां लागला 
आहे. या द्रव्यलोलुप टभक्षूांनीं मागचा लेि काढण्यासाठीं एका गृहस्थास आपलें  आिनाांव साांगण्याटवर्षयीं इतकें  
भांिावनू सोटिलें  कीं त्या रागाांत त्यानें टगटरधर टशताराम पेर्ड्ो, असें माझें नाांव आहे, असें त्याांस साांटगतलें ! हें नाांव 
कानीं पिताांच ही मांिळीं आपापल्या बािाांत ‘पेड्रो’चे घराणें हुिकूां  लागली! पेड्रोच्या वांशाांतील पुरुर्ष महाबळेश्वरची 
तीथुयात्ा करण्यास कोठून येणार? व त्याचें नाांव येथल्या वह्याांत कोठून साांपिणार? पण त्याांच्या लक्षाांत ही थट्टा 
कोठून यावी? टबचारे पेर्ड्ोचे घराणें हुिकताां हुिकताां कासावीस झाले, पण त्याचा काांहीं पत्ताच लागेना! अिेरीस 
आमच्या टवनोदी टमत्ास त्याांची कींव येऊन, त्यानें त्याांच्या हातावर पाांच रुपये काढून ठेटवले, आटण महाबळेश्वराचें 
दशनु घेऊन देवळाांतून आपला पाय काढता घेतला! महाबळेश्वराच्या देवळाांतील मोरींत वणे्या, साटवत्ी, कृष्ट्णा 
वगैरे पांचगांगाांचा उगम झाला आहे, असें म्हणतात! 

 
महाबळेश्वराच्या देवळापामनू तीनचार मलैावर एक टवस्तीण ु झािी आहे, टतला िह्मारण्य म्हणतात. हें 

िह्मारण्य मात् िरोिरीच फार पहाण्यासारिें टठकाण आहे. महाबळेश्वरावरील इतर टठकाणच्या देिाव्याांपेक्षाां 
येथील देिावा फारच भव्य आहे. भर दुपारीं या झािींतून जात असताां अांगावर काांिा उभा रहातो! िाव्या–उजव्या 
बाजूस झािींत िोकाऊन पाटहलें  तर कोठें बैलाची तांगिी व कोठें रेिक्याचा पाय–असल्या टवलक्षण टचजा कधीं 
कधीं दृष्टीस पितात, व त्या पाटहल्याबरोबर तर पोिाांत धस्स होतें. साहेब लोक या बाजूला बरोबर बांदूक 
घेतल्याटशवाय कहिावयास टनघत नाहींत. या भयांकर झािींतून िोंगराच्या किेपयंत साहेब लोकानीं एक पाऊलवाि 
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काटढली आहे, व ज्या टठकाणीं ही वाि सांपते तेथें चारदोन माणसाांस उभे रहाण्यापुरती जागा केलेली आहे. या 
जागेस ते लोक आथयसय सीट असे म्हणतात. कोणी छाती करून या आथुर सीिवर जाऊन बसतात. तेथून जो 
पुढल्या व िालच्या प्रदेशाकिे नीि न्याहाळून काांहीं वळे पाहील त्याच्या अांतःकरणाांत टवचार भीटत याांचा 
अननुभतूपूवु थरकाप झाल्यावाांचनू रहाणार नाहीं! जणूां काय ओळांब्यात असलेल्या दोन हजार फुि उांचीच्या 
सुळक्यावर दोन हात लाांब आटण दोन हात रुां द येवढ्या जागेंत उभें राहून पुढें असलेल्या मृत्युमुिाच्या तळाकिे 
ककवा त्याच्या दोन बाजूांस टकत्येक मलै पसरलेल्या प्रचांि दाढाांकिे टनभयुपणें व टनिलपणें पहाणारा मनुष्ट्य सहसा 
साांपिणार नाहीं. [आम्हाांस उपलब्ध झालेल्या ‘टवटवधटवर्षयसांग्रहा’च्या एकमेव प्रतीत या आटण इतर काही वाक्याांच्या टठकाणी कागदाचे तुकिे झालेले 

असल्यामुळें  मुळातील शब्द अांदाजाने जुळटवले आहेत. (सांपादक)] राांगतराांगत या प्रचांि गतेच्या काांठावर येऊन ठेपल्यावर एक वळे 
मागें वळून पाटहलें , आटण िोंगराच्या मुख्याांगास सोिून आपण अांतराळीं असलेल्या कड्यावर उभे आहों असें मनाांत 
आलें  कीं िोकें  भ्रमल्यासारिें होतें, काळीज धिाधिा उिूां लागतें, सवु अांगास काांपरें सुितें, आटण सारें शरीर 
घामानें िबिबून जाऊन िोळे टमिून िालीं बसावें, आटण बसल्या जागेस पालथें पिून घट्ट धरावें, असें वाितें! थोिा 
वळे दम िाऊन भीटत थोिी कमी झाली, आटण आजूबाजूस नजर िाकताां येऊां  लागली, म्हणजे टवचार आटण टवकार 
याांची एकच गदी होऊन जाते! हा कळपा एकदम तुिला तर एका क्षणाांत मी दोन हजार फूि िोलीच्या दरीच्या 
तळाशीं जाऊन पिेन, व त्या टठकाणीं चूणु होऊन पिलेल्या माझ्या अस्स्थ गोळा करण्यास माझे आप्त ककवा टमत् 
काांहीं केलें  तरी येऊां  शकणार नाहींत, असा टवचार मनाांत आल्यावाांचून रहात नाहीं! असल्या भयप्रद टवचाराांचा लय 
होण्यास काांहीं काळ लागतो. तो होऊन दरीच्या पलीकिे नजर फें कण्यास धीर होतो तेव्हाां नािकगृहाांत माांिलेल्या 
बाांकाांप्रमाणें एकाहून एक उांच अशा िोंगराांच्या राांगा आकाशास टभिण्यासाठीं एकमेकाांची स्पधाच करीत आहेत कीं 
काय अशा भासतात! या राांगाांचे आकार, टवस्तार व रांग पाहून शास्त्रज्ञाांनीं त्याांच्या उत्पत्तीटवर्षयी जे अनेक तकु केले 
आहेत ते िोळ्यापढुें येऊां  लागतात, सृष्टीचें महत्त्व व पुराणत्व हें स्थूलरूपानें नजरेपढुें उभें आहे कीं काय असा भ्रम 
होतो, आटण मनुष्ट्योत्पत्तीचे अवाचीनत्व आटण मनुष्ट्याांच्या सामर्थ्याचें क्षुद्रत्व हीं मूर्वतमांत पुढें उभीं रहातात! साराांश, 
सुटशक्षणरूप रासायटनक द्रव्याांनीं ज्याांचें अांतःकरणरूप काचफलक अशा भव्य वस्तूांच्या अवलोकनापासून उत्पन्न 
होणारे सांस्कार घेण्यासारिें झालें  असेल, त्याांनीं एकेक वेळ तरी अशीं स्थानें पाटहल्याटशवाय राहूां नये, अशी आमची 
टशफारस आहे! 

 
महाबळेश्वराच्या पटिमेस सुमारें बारा तेरा मलैाांवर इटतहासप्रटसद्ध प्रतापगिचा टकल्ला आहे. महाबळेश्वरास 

गेलें  असताां हा टकल्ला पाहून आल्याटशवाय सहसा कोणीही रहात नाहीं, आटण म्हणनूच येथें त्याटवर्षयीं दोन शब्द 
टलहीत आहों. ज्याला ह्या टकल्ल्याची चढण चढण्याचें सामर्थ्य ु नसेल त्याला िुचींत बसून जाण्याची सोय होते. 
फक्त मावळ्याांच्या पोिाला दोन अिीच रुपये देण्याचा उदारपणा केला म्हणजे झालें ! टशवाजीच्या हातािालीं ज्या 
अिाणी लोकाांनीं तोंिाांत बोिें घालण्यासारिे टजवावरच्या धािसाचे पराक्रम करून मुसलमानाांची िोि मोिली, व 
इटतहासाांत आपलें  नाांव टचरायु करून सोटिलें , त्या मावळ्याांस पोिाची वीतभर िळी भरण्यासाठीं मिमाांस, 
पाकशणींस साहेबाांस, आटण रावसाहेबाांस िुच्यांत िालून िाांद्यावर वहावें लागत आहे, यावरून दैवाची गटत मोठी 
टवटचत् आहे, असा टवचार या प्रामाटणक, कृश, व गरीब लोकाांकिे पाटहल्याबरोबर मनाांत आल्यावाांचून रहात नाहीं! 
प्रतापगिाच्या तिाबाहेर एका लहानशा िेंकिीवर थिग्यासारिी एक इमारत आहे तींत अफजुलिानाचें िोकें  
पुरलें  आहे म्हणून साांगतात. प्रतापगिाचे तिावर उभें राटहलें  असताां, एकीकिे महाबळेश्वरच्या िोंगराांची आटण 
दुसरीकिे कोंकण घािमार्थ्यापयंत पसरलेल्या टवस्तृत मावळ प्राांताची टवलक्षण शोभा टदसते. िुद्द टकल्ल्याचे 
टिकाऊ व मजबूत बाांधकाम पाहून जुन्या लोकाांनीं ही एवढालीं अवाढव्य कृत्यें कशीं केलीं असावी, असा चमत्कार 
वाितो. आटण ज्याांच्या पूवुजाांनीं असे िोलेजांग टकल्ल ेबाांधले त्याांच्या वांशजाांत मदुुमकी अशी मुळींच राटहली नाहीं, हें 
पाहून पराकाष्ठचेा टवस्मय होतो! प्रतापगिावरील देवीच्या अांगावरचें जवाहीर पहाण्यासारिें आहे. एकां दरींत असले 
टकल्ल ेपहाण्यास जाण्याांत आनांद ककवा दुःि याांपैकीं कोणत्या टवकाराचें प्राबल्य क्षणभर अटधक होईल, हें साांगताां 
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येणें कटठण आहे! तथाटप प्राणोत्क्रमण झालें  असताांही ज्याप्रमाणें स्नेहाळू जननीस अपत्यकलेवर सोिवत नाहीं, 
त्याप्रमाणें सहृदय महाराष्ट्रीयाांस अशा वस्तुच्या आसमांतात प्राप्त झाल्यावर पे्रमपूवुक एकवार तरी टतचें सांटनकि 
दशनु घेतल्यावाांचनू रहावत नाहीं! 

 
महाबळेश्वरीं दाि झािी असल्यामुळें बसल्याटठकाणीं फार वारा टमळत नाहीं. हवेच्या थांिपणामुळें  वारा 

घेण्याची इच्छाच होत नाहीं ही गोष्ट टनराळी; पण एकादे वळेीं बांगल्याांतल्या बांगल्याांत ककवा घराांतल्या घराांत 
सोंसाट्याची झुळूक पाटहजे, असें कोणी म्हणेल तर त्याला ती सहसा प्राप्त व्हावयाची नाहीं. याचें कारण उघिच 
आहे. झािें हीं पांिे िरीं; पण हे सजीव पांि हालूां  लागनू त्याांपासून वारा सुिण्यास त्याांमध्यें बरेंच अांतर असलें  
पाटहजे. पण येथें तर ते एकमेकाांस लागनू गेले असल्यामुळें, अगोदर ते मोठ्यानें हालत नाहींत, व थोिेबहुत हालले 
तरी त्यापासून मोठा वारा सुित नाहीं. तसेंच, बाह्य प्रदेशाांतून आलेला वाराही या झािाांत गुरफिून जातो, आटण 
क्षणोक्षणीं लहान लहान िेकड्याांचा आटण वृक्षराजींचा त्यास प्रटतबध होत असल्यामुळें  त्याची गटत िुांिते, आटण 
सवुत् सामसूम होते! ज्याला वहाता वारा पाटहजेच असेल त्यानें आपला बांगला ककवा घर सोिून एिाद्या उांच व 
मोकळ्या टठकाणीं गेलें  पाटहजे. अशीं टठकाणें येथें पुष्ट्कळ आहेत व तेथें जाण्यासाठीं गाड्याांचे, घोड्याांचे व पायाांचे 
रस्ते केलेले आहेत. अशा टठकाणाांस पॉइांट्स् म्हणतात. ज्याप्रमाणें एिाद्या मोठ्या टकल्याच्या तिाांत कभतीस सोिून 
पुढें आलेले बुरूज असतात, त्याप्रमाणें पवुताच्या मुख्य राांगेपासून उजव्या व िाव्या बाजूस काांहीं काांहीं अांतरावर 
फुिलेल्या ज्या शािा ककवा बाहु त्यास पॉइांिस असें म्हणतात. अशा प्रकारच्या दोन पवुतशािाांत ककवा बाहूांत मोठी 
थोरली दरी असते, व या बाहूांच्या िोंकास येऊन उभें राटहलें  असताां समोरचा िोंगराळ प्रदेश साफ टदसतो, आटण 
प्रटतबांधाच्या अभावामुळें  जोरानें वहाणारा वारा टमळतो. साहेब लोकाांनीं या पॉइांिाांवर हवा िात बसण्यासाठीं फार 
चाांगल्या सोई केल्या आहेत. आसपासची झािी तोिून व जमीन साफ करून गाड्या टफरटवण्याजोगें मदैान केलेलें  
असतें, आटण पॉइांिाच्या शवेिास येऊन उभें रहाणाऱ्या टजज्ञासु पे्रक्षकाचा, सृटष्टसौंदयाचें अवलोकन करण्याच्या 
नादाांत, तोल जाऊन किेलोि होऊां  नये, म्हणून पॉइांिाच्या सभोंवतीं बहुधा दगिी कभत घातलेली असते. अशा या 
रम्य स्थळीं अनेक युवयुवती सकाळसांध्याकाळ आपली करमुक करण्यासाठीं येत असतात. तथाटप या टठकाणीं 
कोणास जी काांहीं करमणकू करून घ्यावयाची असेल ती त्यानें सकाळीं सहा तासाांच्या पुढें व सांध्याकाळीं सहा 
तासाांच्या अगोदर करून घेतली पाटहजे. महाबळेश्वरीं सकाळीं सहाच्या पूवीं सहसा कोणी बाहेर पित नाही, व 
सांध्याकाळीं साताांचेपुढें सहसा कोणी बाहेर रहात नाहीं. कारण उघि आहे. सूयोदयाचे पूवी आटण सूयास्तानांतर 
थांिी असते अशा थांिींत हवा िात टफरण्यानें उपकार न होताां उलि अपकार होतो. टशवाय अशा वळेीं बाहेर 
जाण्यापासून ककवा बाहेर रहाण्यापासून आणिी एकदोन प्रकारच्या धोक्याांत येण्याचा सांभव असतो! कोंकणाप्रमाणें 
महाबळेश्वरीं टवर्षारी टजवाणूांची बरीच भीटत आहे. साप, धामणी, मण्यारी, फुरशीं, रातीं वगैरे दांश करणारीं जनावरें 
अांधाराांत तुमची टनदान केव्हाां केव्हाां तरी भेि घेतल्याटशवाय रहावयाचीं नाहींत! ज्याांना याांचें सपे्रम भेिणें नको असेल 
त्याांनीं टजकिेटतकिे स्वच्छ उजेि पिल्यावर बाहेर टनघालें  पाटहजे, व दाि अांधार पिण्यापूवीं घरीं परतआलें  
पाटहजे. पण या क्षुद्र टजवाणूांपेक्षाांही एका फार मोठ्या गृहस्थाची रात्ीच्या टनटबि अांधाराांत येथें मुलाित होण्याची 
भीटत असते! या स्वारीचा सामना झाल्यास असलेल्या जागेवरून हालताां येत नाहीं, व याांचा अपमान करून कोणी 
आपला माग ु सुधारला, तर त्याबद्दल त्याला हे शीघ्रकोपी जमदस्ग्न काय दांि करतील हें साांगताां येत नाहीं! एके 
टदवशीं आमच्या एका स्नेह्यास आपल्या टमत्ाांचें उशीराां उठणें आटण चहाकाफी आिोपून उशीराां बाहेर पिणें पसांत न 
पिून, त्यानें भल्ल्या पहािेस एका दूरच्या पॉइांिावर सिी मोहीम केली. दहापांधरा टमटनिें सकाळची थांि हवा 
िाल्ल्यावर स्वारी परत टनघाली! सूयोदय होऊन टजकिेटतकिे नुकतेंच ऊन पिूां लागलें  होतें, व आसपासच्या 
िेड्याांतील काांहीं टजन्नस घेऊन वर येणारा एकादा धनगर ककवा कुणबी दृष्टीस पिेल अशी आशा उत्पन्न होत होती, 
तों आमचे एकाांतटप्रय स्नेही दोहों बाजूांनीं झािाांची आटण वलेाांची िूप गदी होऊन गेली आहे. अशा एका थोिी भीटत 
वािण्यासारख्या टठकाणीं येऊन पोहोंचले! इतक्याांत िाव्या हाताकिील झािींत काांहीं िुसबुसल्यासारिें वािलें ! 
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त्यासरशी स्वारी दचकल्यासारिी होऊन थोिी मागें सरली, आटण काय िुसबुसलें  असेल तें मान टफरवनू पहावें 
ककवा आपलें  तिक चालतें व्हावें, अशा घोंिाळ्याांत क्षणमात् गढून गेली आहे तों सुमारें पांचवीस हाताांच्या अांतरावर 
एक प्रचांि गृहस्थ िाव्या हाताकिील झािींतून बाहेर पिले आटण रस्ता ओलाांिून उजव्या हातकिील झािींत 
अांतधान पावले! जाताां जाताां त्याांनीं आमच्या टमत्ाकिे एक टनष्ट्काळजीचा नेत्किाक्ष फें कण्याहून दुसरें काांहीं एक 
केलें  नाहीं! पण तेवढ्यानें या राजश्रींची टकती गाळण होऊन गेली असेल याची वाचकाांनींच कल्पना करावी! काांहीं 
म्हणा, आमचा स्नेही धैयाचा सागर िरा! दुसरा एकादा असता तर बोबिी वळून तेथल्या तेथेंच पिला असता. पण 
निटशिाांत घामानें िबिबलेल्या, हातापायाांस काांपरें सुिलेल्या, व मोठ्या कष्टानें हळूहळू श्वास िाकणाऱ्या 
आमच्या टमत्ानें अांगीं असलेलें  सारें धैय ुगोळा केलें , जोिा काढून हाताांत घेतला, आटण ज्या टठकाणीं वाघोबाची 
पावलें  लागलीं होतीं तेथपयंत टजवाचा धिा करून कसें तरी येऊन ठेपल्यावर, स्वारीनें मागें न पहाताां जो पोबारा 
केला तो काांहीं पुसूां नये! एक दोन तीन, आिव ेउभे रस्ते जाऊन िाव्या उजव्या हातास बांगले टदसूां लागले, व वािेनें 
जाणारीं येणारीं मनुष्ट्यें दृष्टीस पिूां लागलीं, तेव्हाां टबचाऱ्याच्या टजवाांत जीव आला, आटण पांचाननाच्या जबड्याांतून 
सुिून आपण आपल्या घरीं िचीत पोहोंचतों, व आपल्या टप्रय पत्नीची आटण कन्येची भेि टनःसांशय होते, असा त्यास 
भरांसा आला! ही घामाघूम, लाल, व भयभीत झालेली मृर्वत घरीं येऊन ठेपली तेव्हाां िुशालपणें चहाकाफी घेत 
बसलेल्या बाकीच्या मांिळीस, व टवशरे्षतः आमच्या या स्नेहाच्या टप्रय पत्नीस, त्याची ही हकीकत ऐकून काय वािलें  
असेल, व लौकर उठून एकिें बाहेर पिण्याबद्दल त्याांनीं त्याची टकती तारीफ केली असेल, याची वाचकाांनींच 
कल्पना करावी! हे गृहस्थ आांग्लटवद्याटवभटूर्षत लोकमान्य तरुण वकील आहेत. तात्पय,ु महाबळेश्वरीं सकाळीं 
सहाांचेपूवीं एकट्या दुकट्यानें बाहेर पिणें, व सांध्याकाळीं साताांचेपढुें कां टदलाटशवाय व सोबतीटशवाय बाहेर रहाणें 
चाांगलें  नाहीं. टवशरे्षतः काळोख्या रात्ीं तर शहाण्या मनुष्ट्यानें टदव्याटशवाय बाहेर राहूां नये, ककवा बाहेर जाऊां  नये. 
टकरु झािीमुळें टजकिेटतकिे इतकें  अांधारगुिुप होऊन गेलेलें  असतें कीं, तुमचा बांगला ककवा तुमचें घर देिील 
तुम्हाांस साांपिण्याची मारामार पिते. बाहेरून येणारास ही पांचाईत न पिावी, म्हणून येथें सामान्य अशी चाल पिली 
आहे कीं, बांगल्यावरच्या गड्यानें कां दील घेऊन बांगल्याच्या फािकापाशीं, ककवा त्यापासून रस्त्यावर थोड्याशा 
अांतरावर बाहेर गेलेल्या माणसाची वाि पहात बसावें, आटण तो आला म्हणजे त्यास बांगल्याांत घेऊन जावें. आपले 
माजी गव्हनुर लॉडय रे याांस फार दूर एकिें टफरण्याचा मोठा नाद होता. एके टदवशीं टदल टवशरे्ष िुर्ष असल्यामुळें  
म्हणा, ककवा काांही गूढ राजकारणाच्या कचतेंत मन व्यग्र होऊन गेल्यामुळें म्हणा, आपण कोणीकिे व टकती चाललों 
आहों, याचें त्याांस भान राटहलें  नाहीं, व ते टफरताां टफरताां फार लाांब झुकले. पुढें बरीच रात् झाली असे पाहून परत 
यावयास टनघाले. पण रात्ीच्या अांधारामुळें टदशाभलू होऊन वाि साांपिेनाशी झाली. इलािाटधपटत झाला तरी 
त्याला टजवाची भीटत आहेच! कारण लॉडय रे याांस हें पक्कें  ठाऊक होतें कीं, रानाांतील कू्रर श्वापदाांपढुें ककवा 
टजवाणूांपढुें आपण मुबांइुचे गव्हनुर आहों असें साांटगतलें  असताां काांहीं रदबदली होईल, व तीं आपणाांस त्ास न देताां 
टनमुिपणें चालतीं होतील, असें काांहीं नाहीं! अशा स्स्थस्तींत साहेबमजकूर इकिेटतकिे बरेच टफरले, पण िात्ीची 
वाि साांपिेना. इतक्याांत सुदैवानें एक धनगर त्याांस भेिला. पण त्याशीं बोलावें कसें, याची पांचाईत पिली! 
साहेबाांना मराठी समजावयाचें नाहीं, धनगराला इांग्रजी कळावयाचें नाहीं! अिेरीस कधीं कधीं कानावर आलेल्या 
दहापाांच कहदुस्थानी व मराठी शब्दाांपासून नेक नामदाराांनीं आपलें  काम करून घेतलें ! ‘बेला व्हेस्िा’, ‘सरकारी 
बांगला’, ‘गव्हनुर साहेब’, ‘मालकम पेठ’, ‘चलो’, वगैरे साहेबाांच्या तोंिून टनघालेले शब्द ऐकून, धनगर बोवाांनी 
इतकें  तािलें  कीं, हे साहेब वाि चुकले आहेत, व याांस गव्हनुराच्या बांगल्यावर जावयाचें आहे. गव्हनुराच्या बांगल्याचें 
टठकाण बहुतेक लोकाांस ठाऊक असतेंच व त्याप्रमाणें या अिाणी वािाड्यासही ठाऊक होतें. लागलीच त्यानें 
आपल्या गाांवाचा माग ुसोटिला, आटण तो पुढें व साहेब मागें – याप्रमाणें उभयताां बेला व्हेस्टातं येऊन पोहोंचले! 
साहेबाांनीं व्हेरडँ्याांत पाय िाकल्याबरोबर, टिशाांतून दोन रुपये काढून आपल्या वािाड्याच्या हातावर ठेटवले! दुसरे 
टदवशीं या आनांदलेल्या धनगराकिून ही सारी मौज बाहेर पिली! यापुढें लॉडय रे याांनीं आपला टफरावयास जाण्याचा 
क्रम सोटिला, असें नाहीं. पण सांध्याकाळ झाल्यावर बाहेर पिावयाचे झाल्यास ते एक कां टदलवाला पोटलस टशपाई 
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बरोबर घेतल्याटशवाय रहात नसत, असें साांगतात! आणिी दोघाां गृहस्थाांवर एके टदवशीं असाच प्रसांग गुदरला 
होता. हे दोघे मागें साांटगतलेल्या दीटक्षताांचे घरीं उतरले होते. रात्ीचे आठ वाजून गेले तरी परत येत नाहींत, असें 
पाहून दीटक्षताांच्या अनुभवशीर वृद्ध मातुश्रीस चैन पिेनासें झालें  आटण टतनें आपल्या दोनही मुलाांस व घरच्या 
गड्यास या भिकणाऱ्या पुणेंकर पाहुण्याांच्या शोधाकटरताां कां दील घेऊन बाहेर पाठटवलें . पण त्याचा कोठेंही पत्ता 
लागेना. आगरकर आटण णटळक रा. ब. महादेव वासुदेव बवे याांच्या बांगल्यावर साांपिण्याचा काांहीं तरी सांभव? पण 
विेावलेल्या दत्तोपांतानें त्याांचा तेथें जाऊन सुद्धाां तपास केला! अिेरीस टनराश होऊन ही शोधकमांिळी घरीं परत 
आली! इकिे आमचे भिकणारे दोघे प्रोफेसोटरअल एटििसु ककवा एटििोटरअल प्रोफेससु वादाच्या भराांत वाघाच्या 
घळींत जाऊन पिण्यापूवीं ककवा एकाद्या कड्यावरून घसरण्यापूवीं शुद्धीवर आले, आटण मोठ्या प्रयासानें नऊ 
वाजण्याच्या सुमारास दीटक्षताांच्या ओिीवर येऊन दािल झाले, हें मोठें भाग्यच म्हणावयाचें! आताां पुढें 
महाबळेश्वरचीं पहाण्यासारिीं एक दोन टठकाणें वाचकाांस दािवनू, ही बरीच लाांबलेली यात्ा पुरी करू. 

 
महाबळेश्वरीं सव ुकाांहीं चाांगलें  आहे; पण एक मात् चागलें  नाहीं. तें काय म्हणाल तर राहण्याची सोय. ही 

गोष्ट इांग्रज लोकाांना ककवा हजारों रुपये िच ुकरणाऱ्या राजे लोकाांना लाग ूनाहीं. ती मध्यम स्स्थतींतल्या िाह्मण व 
इतर लोकाांना लाग ूआहे. साहेब लोक काय? जेथें जातील तेथें टपशाचभवुनाचें इांद्रभवुन करून सोिणारे! त्याांचें येथें 
काहीं एक कमी पित नाहीं! त्याांना हव ेटततके बांगले आहेत; त्याांचीं एक दोन मोठीं हॉिेलें  आहेत; मोठें पुस्तकालय 
व पत्कालय आहे; उघड्या हवेंत िेळण्याचीं कोिें आहेत; िाांग्याांत बसून कहिण्यासारिे, घोड्यावर स्वार होऊन 
दौि करण्यासारिे, ककवा श्रेष्ठ अधांगाांच्या बाहूस स्वबाहूचा आधार देऊन त्याच्याबरोबर टहतगुजाच्या गोष्टी बोलत 
सकाळसांध्याकाळ हवा टततका व्यायाम करण्यासारिे लहानमोठे, टनभयु, व एकाांत असे रस्ते आहेत; प्राथुना 
करावयाची झाल्यास टिस्तालय आहे; कोणास देवाज्ञा झाल्यास त्यासाठीं शाांत कबरस्तान आहे; टजमिाना आहे; 
नािकगृह आहे; शयुतीचे ‘सरकस’ आहे; होड्या टफरटवण्यासारिें तळें  आहे; व कोठें काांहीं कमी पिलें  तरी तें 
भरून काढण्यासारिें गव्हमेंि हौस म्हणजे सरकारी बांगला आहे, आटण सध्याां त्याांत सव ु िेळाांस उदार आश्रय 
देणारा, सव ुस्वजातीस स्वादु अन्नानें, स्वादु स्वभावानें, आटण स्वादू भार्षणानें सांतुष्ट करणारा इलािाटधपटत आहे. 
लॉन िेटनसकटरताां काांहीं जागा कमी पित होती ती लॉिु ह्याटरस याांनीं सरकारी बांगल्याच्या हद्दींतील काांहीं झािी 
तोिवनू नुकतीच तयार करटवली असें म्हणतात. तसेंच, पुरुर्षाांनीं िाव्या हाताांनीं काठ्या घेऊन व बायकाांनीं उजव्या 
हाताांनीं ब्यािें घेऊन एकमेकाांशीं एका प्रकारच्या िेळाचा सांग्राम उन्हाळ्याांत केला, असेंही आम्ही ऐकतों. याप्रमाणेंच 
काांहीं अांशीं येथें येणाऱ्या जहाटगरदाराांचीं व राजेरजवाड्याांची चैन असते, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. पण या 
लोकाांस चैन कशी करावी, हेंच आमच्या मतें नीि समजत नसल्यामूळें, महाबळेश्वरीं येण्यापासून साहेब लोकाांस 
प्रकृतीच्या सांबांधानें जें फायदे होतात, ते या लोकाांस होत असतील ककवा नाहीं याची शांका आहे. अथवा हे लोक येथें 
प्रकृतीच्या फायद्यासाठीं येत असतील, असें तरी काां समजावें? येथें येण्याांत बड्या बड्या साहेब लोकाांच्या भेिी 
घ्याव्या, व त्याांशीं आपापल्या सांस्थानाच्या सांबधानें एकादी दुसरी गोष्ट बोलणें असेल तर बोलावी, काांहीं बातमी 
काढणें असेल तर काढण्याची ििपि करून पहावी, कोणी एकादा नवीन साहेब आला असेल त्याची ओळि 
करावी–अशा प्रकारच्या कामटगरीसाठीं आमचे सांस्थाटनक बहुधा येथें येत असावते, असा आमचा तकु आहे. 
ज्याप्रमाणें पेशवाइंत कामाधामाच्या टनटमत्तानें दटक्षण महाराष्ट्राांतील व उत्तरेकिील सरदाराांस पुण्यास नेहमीं यावें 
जावें लागे, म्हणून ते उतरण्यासाठीं आपल्या मालकीचा एकादा वािा बाांधून ठेवीत, त्याप्रमाणें टकत्येक 
सांस्थाटनकाांनीं आपल्या मालकीचे बांगले बाांधून ठेटवले आहेत, व टकत्येक आले तर अमुक बांगल्याांतच उतरावयाचे 
असें ठरून गेलें  असल्यामुळें  ते बांगले त्याांचेच होऊन गेल्यासारिे झाले आहेत, व त्याांच्या मालकाांस प्रटतवर्षीं नवीन 
भािेकरी पहाण्याची गरज उरलेली नाहीं. पण ही सारी अांमलवाल्या व पैसेवाल्या इांग्रज लोकाांची आटण फक्त 
पैसेवाल्या कहदूांची, पारशाांचीं, व मुसलमानाांची गोष्ट झाली. पण गरीब लोकाांनीं काय करावें? गरीब लोकाांनीं अशा 
टठकाणीं मुळींच जाऊां  नये! पण याांच्यािेरीज अांमलदाराांचा आटण श्रीमांत लोकाांचा टनभाव तेथें कसा लागेल? 



 
अनुक्रमणिका 

साहेबाला टशरस्तेदार पाटहजे, कारकून पाटहजेत, पटे्टवाले पाटहजेत–साराांश, बहुतेक त्याचें हटपस पाटहजे! 
सांस्थाटनकाांना त्याांचे कारभारी, त्याांचे टशक्षक, त्याांचे कारकून, त्याांचे चारदोन स्नेही, हुजरे, पाणक्ये, आचारी वगैरे 
लोक पाटहजेत. या लोकाांची व्यवस्था नीि रीतीनें लागत नाहीं. सांस्थाटनकाांच्या आटश्रताांची स्स्थटत थोिी तरी बरी 
असते. कारण हे आपल्या मालकाच्या बांगल्याांत कोठें तरी पिून रहातात. पण साहेब लोकाांच्या हटपसाांतील 
नोकराांची फार ते्धा उिून जाते! सरकाराांतून टकतीही मोठें भािें टमळालें  तरी तेवढ्यानें उन्हाळ्याांत येथें रहाण्यास 
चाांगलें  घर टमळत नाहीं. मटहन्या दीि मटहन्यासाठीं पांचवीस, तीस, ककवा चाळीस रुपये देऊन, कोणाला एकाद्या 
वाण्याच्या अांधाऱ्या माजघराांत, कोणाला एकाद्या टभक्षुकाच्या धुरकि स्वयांपाकघराांत, कोणाला एकाद्या कुणबिाच्या 
िोपिाांत व कोणाला एकाद्या धनगराच्या िोपिाांत गुजारा करावा लागतो. महाबळेश्वरास पाण्याची मोठी पांचाईत 
पिते. पाणी लाांब असून िोल असतें! म्हणजे रहाणें बहुधा उांचवियाच्या जागेवर असून टवहीर िोलगि जागेंत 
िणावी लागत असल्यामुळें, व वरचा कातळ फोिून त्याच्या िालच्या काळ्या दगिाच्या थरापयंत वीस पांचवीस 
फूि िणल्याटशवाय पाणी सहसा लागत नसल्यामुळें, टवटहरींतून एक घागर ककवा हांिा वर काढून घरीं आणनू 
िाकीतोंपयंत हातापायाांस आटण पाठीच्या कण्यास चाांगलाच व्यायाम होऊन जातो! कोणी टवशरे्ष वातबद्ध स्त्री असेल 
तर टतच्याकिून येथील टवटहरीच्या दहाबारा घागरी रोज आणवाव्या, म्हणजे एका पांधरवड्याच्या आांत टतचा बहुतेक 
वात झिून जाईल, असें आम्हाांस वाितें! जाग्याचे इतके हाल सोसून देिील येथें मटहना दीि मटहना काढणें 
फायदेशीर आहे. ज्याप्रमाणें तरुण स्त्रीला सासूसासऱ्याचा, नणांदाजावाांचा ककवा दुसऱ्या कोणाचा टकतीही जाच 
असला तरी जर तीवर नवऱ्याचें पूण ुपे्रम असेल तर त्याची टफकीर वाित नाहीं, उलि माहेरापेक्षाांही सासरच अटधक 
सुिावह वाितें, त्याप्रमाणें अवाांतर गोष्टींपासून टकतीही त्ास झाला तरी एका हवचे्या सुांदरपणामुळें  बाकीच्या 
गैरसोईटवर्षयीं येथें काांहीb वाित नाहीं! बफु न घालताां गार व गोि पाणी; कोठेंही पिलें  तरी गार व स्वच्छ हवा; 
गोठ्याांत पहा कीं पिवींत पिा, जटमनीस आांग लागल्याबरोबर टनदे्रची टमठी; अटतशय टभकार जागेंत देिील एक 
ढेंकूण, िास, ककवा टपसू टदसण्याची मारामार; टकतीही श्रम झाले तरी सदरा काढून िाकून जरासे हुश हुश्श केलें , 
पाण्याची एकादी चूळ भरून िाकली, पानसुपारीचा एकादा बार भरला, ककवा टचलमीचे–साध्या टचलमीचे–
चारदोन झुरके घेतले, कीं पुनः आपले पटहल्यासारिें हुशार! काांहीं िाल्लें तरी साफ पचावयाचें आटण टकतीही िाल्लें 
तरी अटधकच िावेंसें वािावयाचें–अशी जेथील हवा; तेव्हा अशा टठकाणीं जागेच्या अिचणीपासून होणाऱ्या 
त्ासाकिे कोणी फारसें लक्ष देत नाहीं. तथाटप मुांबईचे ककवा पुण्याचे सावकार जागा िरेदी करून तेथें लहान 
लहान घरें ककवा चाळी बाांधतील तर त्याांचा तोिा न होताां, सामान्य स्स्थतीच्या लोकाांची मोठी सोय होणार आहे. पण 
पैसेवाले लोक आपल्या रकमा येथें गुांतवनू ठेवण्यास धजत नाहींत याचें मुख्य कारण असें आहे कीं, उभ्या वर्षाचें 
भािें येथें एटप्रल व मे या दोन मटहन्यात उभें करावें लागते, म्हणजे बारा मटहन्याांचें भािें या दोन मटहन्याांच्या 
सीझनवर ककवा ऋतूवर लादावें लागतें, व त्यामुळें  टदसण्याांत त्याची रक्कम फार जबर टदसते. पण वास्तटवक पहाताां 
इतकें  भािें घेऊन घराच्या मालकास म्हणण्यासारिा फायदा होत नाहीं. बाकीच्या टठकाणाांप्रमाणें घराांत कोणी 
रहात नसल्यास येथें त्यास कुलूप लावनू ठेवणें पुरें होत नाहीं. पजुन्याटतशयामुळें  पावसाळ्याांत घराचा बचाव 
करण्यास गवताचा वगैरे बराच िच ु लागतो, व त्यावर नेहमीं नजर ठेवावी लागते. तथाटप ज्याप्रमाणें बाजाराांत 
येणारा माल आटण तो घेणाऱ्या ग्राहकाांची सांख्या याांचा एकमेकाांवर पटरणाम पितो, त्याप्रमाणें येथें जसजशीं 
अटधकाटधक सोईचीं घरें टमळूां  लागतील तसतशीं महाबळेश्वरास आरामासाठीं जाणाऱ्या लोकाांची सांख्या वाढत 
जाईल, व ही सांख्या वाढत जाईल तों तों असलीं घरें बाांधणारे भाांिवलवाले पुढें येऊां  लागतील! याचा प्रत्यय 
पहाण्यास दूर जावयास नको. रा० दत्तात्य कमलाकर दीटक्षत म्हणून येथें रहाणारे एक घरांदाज गृहस्थ आहेत 
त्याांचेंच उदाहरण बस आहे. याांची वृटत्त मूळ टभक्षुकीची होती. पण अलीकिील अश्रद्धावान् टपढीपासून त्या वृत्तींत 
म्हणण्यासारिा फायदा होत नाहीं, असें पाहून या गृहस्थानें टतला रामराम केला, आटण जेवढी माया जवळ होती 
तेवढीनें एक लहानसें िुमदार घर ककवा बांगला उठवनू टदला. या बांगल्यास गेल्या सीझनबद्दल आ. रा. ब. रानिे 
यानीं पावणे दोनशें रुपये भािें टदलें , असें ऐकतों! या रकमेवरून रा० दीटक्षताांस मूळ रकमेवर टनदान पांचवीस िके्क 
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तरी व्याज पिलें  असेल असें मात् कोणीं समजूां नये. काां तें वर साांटगतलेंच आहे. रा० दत्तोपांत हे हुशार, प्रामाटणक, 
उद्योगी आटण मनटमळाऊ गृहस्थ आहेत. याांनीं महाबळेश्वरीं अलीकिे एजन्सीचा धांदा सुरू केला असल्यामुळें  मध्यम 
स्स्थतीच्या लोकाांची मोठी सोय झाली आहे. दत्तोपांतापाशीं घरापासून िाांचणीपयंत पाटहजे ती वस्तु, भाड्यानें 
देण्यासारिी भाड्यानें, व टवकत देण्यासारिी असेल तर ककमत देऊां  करून मागा, ती थोड्या वळेाांत फार माफक 
कटमशन घेऊन ते तुम्हाांस आणनू देतात, आटण तुमचा परामश ुघेण्याटवर्षयीं नेहमीं तत्पर असतात. आज दोनतीन 
वर्षें महाबळेश्वरीं मधल्या स्स्थतीचे जे िासगी गृहस्थ ककवा मोठमोठे नेटिव अांमलदार गेले, त्याांनीं दत्तोपांताांस 
टदलेल्या सर्विटफटकिाांचें एक लहानसें पुस्तक झालें  आहे, व या पुस्तकाांतील बहुतेक सर्विटफटकिाांत दत्तोपांताांचे 
अांगीं वर साांटगतलेले गुण असल्याबद्दल दािला साांपिण्यासारिा आहे. या गृहस्थाांनीं या धांद्याची सुरवात येथें 
केल्यापासून वटरष्ठ वणांतील कोणत्याहीं नेटिवास महाबळेश्वरीं गेल्यावर पटहल्याप्रथम चांबुगवाळें  कोणाच्या घरीं 
िाकूां , व मला थारा कोठें टमळेल, अशी काळजी करण्याची गरज उरली नाहीं. गािीवानास ककवा िाांगेवाल्यास 
मालकम पेठेंत दीटक्षताांचें घरीं घेऊन चल असें साांगावें, आटण दारापाशी येऊन गािी ककवा िाांगा सोिावा, म्हणजे 
तुमची सारी व्यवस्था लागेल! फक्त कशाचें तोंि थोिेंसें िुलें  ठेवा म्हणजे झालें ! 

 
———— 

 
स्वेझचा कालवा 

 
एम्. डी. टॉक्व्हील् म्हणून एक फें च ग्रांथकार व राजमांत्ी नुकताच होऊन गेला. त्यानें एके टठकाणीं असें 

टलटहलें  आहे कीं, ‘पृर्थ्वीवर कोणतीही अघटित कल्पना टनघायाची झाली तर ती प्रथम फ्रान्स देशाांत टनघाली 
पाटहजे, व कोणतेंही अचाि कृत्य करावयाचें झालें  तर तें प्रथम फ्रें च लोकाांकिूनच झालें  पाटहजे. फ्रें च लोकाांसारिे 
साहसी व काल्पटनक दुसरे लोक नाहींत, आटण म्हणून इतर राष्ट्रें माझ्या देशबांधूांचा कधीं टतरस्कार करतील, कधीं 
त्याांजटवर्षयीं आिय ुकरतील, व कधीं त्याांचा हेवा करतील. पण कोणत्याही वळेेस माझ्या देशाटवर्षयीं त्याांना बेपवा 
ककवा उदासीन होताां येणार नाही.’ वरील ग्रांथकाराने आपल्या देशबाांधवाांटवर्षयीं टलहून ठेटवलेला हा अटभप्राय 
अलीकिे यूरोपाांतील बहुतेक ठळक राष्ट्राांस मान्य झाला आहे. कहदुस्थानाांतील लोकाांस युरोपिांिापैकीं इांस्ग्लश 
लोकच वारांवार दृष्टीस पित असल्यामुळें, व येथील शाळाांत व कालेजाांत त्याच लोकाांच्या इटतहासाचें पठण होत 
असल्यामुळें, युरोपाांतील इतर लोकाांच्या सुधारणेटवर्षयीं व पराक्रमाटवर्षयीं त्याांस मुळींच माटहती नाहीं, असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. पण वास्तटवक पहाताां फ्रें च, जमयन वगैरे लोक अनेक गोष्टींत इांग्रजाांच्या बरोबरीचे व काांहीं 
गोष्टींत त्याांहून श्रेष्ठ आहेत, असें ज्याांनीं त्या देशाांत प्रवास केला आहे, ककवा त्याांचा इटतहास वाचला आहे, त्याांच्या 
नजरेस आल्यावाांचनू रहात नाहीं. ज्याप्रमाणें इांग्लां िच्या इटतहासाांत टशकण्यासारख्या व अनुकरण करण्यासारख्या 
पुष्ट्कळ गोष्टी आहेत, त्याप्रमाणें या देशाांच्या इटतहासाांतही आहेत; आटण म्हणून या देशाांतील लोकाांनीं इांग्लां िच्या 
इटतहासाप्रमाणें फ्रान्स व जमयनी या देशाांच्या इटतहासाचाही अभ्यास करणें जरूर आहे. हा अभ्यास येथें व्यवस्स्थत 
रीतीनें चालू होण्यास आमच्या लोकाांत जमयन व फ्रें च भार्षाांचा अभ्यास करण्याचा पटरपाठ पिला पाटहजे. पण तो 
केव्हाां पिेल हें साांगवत नाहीं. दोन वर्षांपूवीं आमच्या युटनव्हर्वसिीच्या भार्षाभ्यासक्रमाांत फ्रें च भारे्षचा समावशे 
करण्याांत आला; पण अजून कोणत्याही नेटिवानें टतचा अभ्यास करण्यास आरांभ केल्याचें आमचे ऐटकवाांत नाहीं. 
कदाटचत् ती टशकण्याची सोय नसल्यामुळें, ककवा दुसऱ्या काांहीं अिचणींमुळें  तसा पटरणाम झाला असेल. पण जर 
आम्हाांस मोठमोठ्या युरोपीय राष्ट्राांची िरी स्स्थटत समजून घ्यावयाची असेल, तर आज नाहीं उद्या, आम्हीं त्या 
भार्षाांचा अभ्यास करूां  लागलें  पाटहजे. तो आम्ही करूां  लागेतोंपयुत, त्या देशाांटवर्षयीं जेवढी व जसली माटहती इांग्रजी 
ग्रांथाांत साांपिेल तेवढीवर व तसलीवर आम्हाांस आपला टनवाह केला पाटहजे, हें उघि आहे. आताां येवढें िरें आहे 
कीं, प्रस्तुत स्स्थतींत कोणत्याही देशाांतील शकेिा नव्वद लोकाांस आपल्याच भारे्षचा अभ्यास करताां करताां पुरें होतें. 



 
अनुक्रमणिका 

कहदुस्थानाांतील टशक्षणेच्छु लोकाांस देशभारे्षचा व इांस्ग्लशभारे्षचा अभ्यास करणें टवशरे्ष अगत्याचें आहे. तो झाल्यावर 
पुढें फ्रें च व जमयन या भार्षाांचा टवचार! तथाटप टकतीही अिचणी असल्या तरी त्या न जुमानताां, या लोकाांच्या 
इटतहासाांटवर्षयीं, सुधारणेटवर्षयीं, व भार्षाांटवर्षयीं, आम्हाांस माटहती झाली पाटहजे. ती करून घेण्यास आमचे लोकाांना 
उते्तजन यावें, एतदथु त्या देशाांतील मोठमोठ्या राजकीय घिामोिींटवर्षयीं, त्याांतील प्रटसद्ध पुरुर्षाांनीं केलेल्या 
अद् भतु पराक्रमाटवर्षयीं इांग्रजी ग्रांथद्वारा टमळटवलेली मनोरांजक व उपयुक्त माटहती आम्हीं वाचकाांपढुें माांिण्याचा 
इरादा केला आहे. 

 
ज्या प्रटसद्ध फ्रें च गृहस्थाटवर्षयीं वर उल्लेि केला आहे, त्याचें नाांव एम्. डी. लेसेप््. हा एस्न्जनीअर असून 

आज टमत्तीस टजवांत आहे. जोंपयंत भमूध्यसमुद्र आटण ताांबिा समुद्र यास जोिणारा स्वझेचा कालवा चालू राहील 
तोपयंत याचें नाांव ज्याच्या त्याच्या तोंिून टनघत राहील! ज्याप्रमाणें टहदुस्थानाांत राज्य स्थाटपत करण्याची कल्पना 
इांस्ग्लश लोकाांस सुचवनू देण्यास ड्यूप्ले नाांवाचा फ्रें चमनच मागें कारण झाला, त्याप्रमाणें आताां त्याांचा आमच्यावर 
पक्का अांमल बसवनू देण्यासही फ्रें चमनच कारण झाला आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही! कारण आजटमत्तीस या 
प्रचांि कालव्यापासून इांस्ग्लश लोकाांस टजतका फायदा होत आहे, टततका दुसऱ्या कोणत्याही राष्ट्रास होत नसेल. 
स्वेझची सांयोगीभटूम फोिून कालवा करण्याची कल्पना लेसेप्स यासच प्रथम सुचली, असें नाहीं. असलीं अवाढव्य 
कामें उठवनू देण्याची छाती पूवींच्या लोकाांसही होत असे. भगीरथानें िणलेल्या कालव्याांत भागीरथी वहात आहे, 
असें आमच्या पुराणाांवरून टनघतें! टचनी लोकाांनीं आपल्या देशाच्या पटिमोत्तर सीमेवर बाांधलेली पवुतप्राय कभत 
अजून उभी आहे! तथाटप अशा प्रकारचीं कामें करण्याबद्दल जुत्या णमसरदेशाांतील लोकाांची फार प्रटसटद्ध होती. 
टिस्ती शकापूवीं सुमारें सहाशें वर्षें कोणीं राजानें भमूध्यसमुद्र व ताांबिा समुद्र याांच्या दरम्यान एक कालवा बाांधला 
होता. हें काम बहुशः टमसर देशाांतील एिाद्या अमरत्वकचतक राजानें केलें  असावें अशी कल्पना आहे. हा जुना 
कालवा सन ७०० ककवा ८०० पयंत वहात राहून पुढें भरून आला असावा, अशी अिकळ आहे. याच कालव्याचा 
जीणोद्धार करावा, असा नेपोणलअनानें बेत केला होता, पण तो त्याच्या हातून तिीस गेला नाहीं. जें काम साऱ्या 
युरोपास भारी झालेल्या वीराच्या हातून घिलें  नाहीं, तें त्याच्याच देशाांतील एका एस्न्जनीअराकिून दहा वर्षांत 
तिीस गेलें ! एका प्रसांगीं इटजप्त देशाचे नकाशाकिे काळजीनें पहात असताां लेसेप्स यास असें वािलें  कीं, 
भमूध्यसमुद्र व ताांबिा समुद्र याांचे दरम्यान असलेली सांयोगीभटूम नाहींशी करून, टतच्या जागीं सामुद्रधुनी करून 
िाकली तर यूरोप व आटशया या दोन िांिामधील व्यापार व प्रवास टकती सुलभ व सुिावह होणार आहे! एकदा 
कल्पना मात् आली, मग काय पुसताां? त्या टदवसापासून लेसेप्सला झोंप नाहींशी झाली! अहोरात् िोळ्यापढुें दोन्ही 
समुद्र आटण त्याांस जोिणारी सांयोगीभटूम! पूवीचा एक कसलाबसला तरी कालवा होताच; तेव्हाां नवीन कालवा 
करण्याची कल्पना केवळ अशक्य नाहीं, अशी लेसेप्सची िात्ी होऊन, तो लागलीच इटजप्तच्या सांयोगीभमूीवर 
येऊन दािल झाला, व टतची मोजणी करूां  लागला! ही सांपाटवण्यास त्याला पक्कीं चार वर्षें लागलीं. हीं चार वर्षें 
त्यानें या वालुकामय उष्ट्ण प्रदेशाांत टकती कष्टानें काढलीं असतील तें त्याांचें त्याला ठाऊक. पण तो जातीचा फ्रें चमन 
असल्यामुळें  कोणत्याही प्रकारच्या अिचणीस िगला नाहीं! सांयोगीभमूीची मोजणी होऊन कालव्याची रेघ 
मारल्यावर अशा शांका टनघाल्या कीं, कदाटचत् भमूध्यसमुद्र ताांबड्या समुद्रापेक्षाां अटधक उांचीवर असेल; तसें 
असल्यास कालवा वाहून जाईल! तसेंच, दुसरे कोणी असा आके्षप घेऊां  लागेल कीं, सांयोगीभमूीची जमीन बळकि 
नसल्यास दलदल होईल, आसपासच्या प्रदेशाांतील वाळू आत भरून तो जागोजाग भरून येईल, ककवा त्याच्या बाजू 
ढासळतील! या सव ुशांकाांचें टनरसन करण्यासाठीं लेसेप्सनें भमूध्यसमुद्र व ताांबिा समुद्र याांच्या दरम्यान एकोणीस 
टठकाणी रायल होल्स (प्रतीटत पहाण्यासाठीं िोदलेलीं भोंकें ) पािून पाटहलीं, व त्याांवरून आपली व आपल्या 
टमत्ाांची अशी िात्ी करून घेतली कीं, वरील अिचणींपैकीं पटहली अिचण मुळींच येत नाहीं, कारण दोन्ही 
समुद्राांची उांची सारिी आहे, व बाकीच्या अिचणी सहज दूर करण्यासारख्या आहेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इतकी तयारी झाल्यावर पुढें भाांिवलाची व मजूराांची काय सोय करावी, ही काळजी पिली. लेसेप्स यानें 
फ्रें च लोकाांपुढें हें प्रकरण आटणलें  तेव्हाां त्याांनीं तें मोठ्या वीरश्रीनें हाती धरून पार पािण्यासाठीं बराच पैसा व माणसें 
उभीं केलीं. पण हें प्रचांि कृत्य फ्रान्स देश टकतीही टदलदार व साहसी झाला तरी त्याच्या एकट्याच्यानें 
होण्यासारिें नव्हतें. त्यामुळें  लेसेप्स याला दुसऱ्या देशाांची पायधरणी करावी लागली. प्रथम त्यानें इटजप्तच्या 
िेटदवास या कामीं मदत करण्याटवर्षयीं टवनांटत केली, व सुदैवानें सय्यि महंमिास लेसेप्सच्या पटरश्रमाांचें आटण 
शोधकपणाचें कौतुक वािून, त्यानें कालवा िणण्याटवर्षयीं ताबितोब परवानगी टदली. इतकें च नाहीं, तर तीस 
हजार मजूर देण्याचेंही अटभवचन टदलें ! येवढें झाल्यावर फक्त पुरेसें भाांिवल उभें करण्याची काळजी राटहलीं. फ्रें च 
लोकाांनीं बरेंच भाांिवल थोड्या टदवसाांत गोळा केलें ; पण आणिीही बरेंच पाटहजे होतें. जमुनी तर बोलूनचालून 
कां गाल! िकी कजुबाजारी! स्पेन व इिली गतवैभव! बाकी सारीं टचलीटपली मांिळी! राहताां राटहला एक इांग्लांि 
देश. त्याांत मात् असले दहा कालव ेबाांधावयाचे झाले तरी त्याांना पुरेंसें भाांिवल पैदा होण्याची पांचाईत नव्हती! पण 
ते लोक पके्क मारवािी! भाांिवल टदलें  आटण फायदा झाला नाहीं तर मग लेसेप्सचें काय घ्यावयाचें? बूि आली तर 
ती फ्रें च सरकार भरून देणार आहे काय? अशा शांका त्या देशाांत टनघूां लागल्या. त्या वळेचे मुख्य प्रधान लाडय 
पाल् मस्टयन या प्रकरणास अगदीं प्रटतकूल होते. ते असें म्हणूां लागले कीं, हे फ्रें च लोक काांहीं तरी अकिोटवकि 
कृत्य आरांभनू आपणाांला आटण दुसऱ्याला टभकेला लावायाचे! जहाजें आटण आगबोिी जाण्यासारिे कालव ेकधीं 
कोणीं बाांटधले आहेत? असले कालव ेकरताां आले तर मग पृर्थ्वीला भोंक पािून अमेटरकें त काां उतरताां येऊां  नये? 
अथवा चांद्रावर आगगािीनें काां जाताां येऊां  नये? पण या शांका केवळ राजकायुकुशलाांच्या होत्या, शास्त्रज्ञाांच्या 
नव्हत्या, म्हणून त्याबद्दल लेसेप्स यास फारसें वाईि वािलें  नाहीं. पण जेव्हाां इांग्लां िाांतील प्रटसद्ध एांटजनीअर राबटय 
स्स्टफन्सन् असें म्हणूां लागला कीं. हा कालवा बाांधणें काांहीं अशक्य नाहीं, पण तो व्यापारदृष्ट्ट्या फायदेशीर होईल 
कीं नाहीं याचा सांशय आहे, तेव्हाां मात् लेसेप्स यास थोिी भीटत वािली, आटण आपण होऊन इांग्लां िची सफर करून 
तेथील पैसेवाल्याांची िात्ी करून टदल्याटशवाय हवें टततकें  भाांिवल टमळणार नाहीं, असें त्यास पक्कें  टदसून आलें . 
तेव्हाां अथातच वादाची उत्तम तयारी करून लेसेप्स इांग्लां िास गेला, आटण पाांचचार मटहन्याांच्या आत त्यानें तेथील 
मोठमोठ्या व्यापाऱ्याांची व शास्त्रज्ञाांची, हा कालवा फायदेशीर झालाच पाटहजे, अशी िात्ी करून टदली! ती 
केल्यावर मग भाांिवलाला काय तोिा! थोड्या टदवसाांत ते हवें होतें त्याहून अटधक टमळेल असें टदसूां लागलें ! 

 
याप्रमाणें सव ुअिचणी दूर झाल्याबरोबर लेसेप्स यानें एका टदवसाचा सुद्धाां टवलां ब न लावताां १८५९ च्या 

आगस्ि मटहन्याच्या २५ व ेतारिेस या कामास आरांभ केला. कालव्याची एकां दर लाांबी ८८ मलै असून त्यापैकीं ६६ 
मलै िोदीव काम होतें. १४ मलै सरोवराांतील गाळ व भर काढून तीं हवीं टततकी िोल व रुां द करावयाचीं होतीं, 
आटण ८ मलै मात् जसेच्या तसेच ठेवावयाचे होते. पाण्याच्या पृष्ठभागािालीं कमीत कमी २६ फुि िोली, व तळाशीं 
कमींत कमी ७२ फूि रुां दी, ठेटवली आहे. या कालव्याचें काम जारीनें सुरू करण्यापूवीं दोन गोष्टी कराव्या लागल्या. 
अगोदर भमूध्यसमुद्राचा एक लहानसा पाि काढून त्याच्या तोंिाशीं समुद्रास लागून एक बांदर करावें लागलें . हें 
केल्याटशवाय पुढें काम चालटवणें शक्य नव्हतें; कारण चोहोंकिून जें सामानसुमान आणावयाचें तें उतरून 
घेण्यासाठीं, व समुद्रावर केवढेंही वादळ सुरू असलें  तरी गलबताांस टबलकुल धक्का न पोंचेल अशा रीतीनें त्यास 
आांत घेताां येण्यासाठीं, रुां द तोंिाच्या बांदराची पटहली अवश्यकता होती. ती दूर करण्यासाठीं सुमारें एकेक मलै 
लाांबीच्या दोन प्रचांि कभती समुद्राांत बाांधीत नेल्या. या कभतींच्या समुद्राकिील दोंन िोंकाांमध्यें १५०० यािांचें, व 
कालव्याकिील दोन िोंकाांमध्यें ११०० यािांचें अांतर ठेटवलें  आहे. या कभती इतक्या उांच व मजबूत बाांटधल्या आहेत 
कीं, वादळामुळें  समुद्राच्या लािाांचा केवढाही कल्होळ चालला असला तरी जें जहाज पटहल्या तोंिातून बांदराांत 
टशरते त्याला पुढें कशाचीही भीटत रहात नाहीं! या कृटत्म बांदरास पोटय सय्यि असें नाांव ठेटवलें  आहे. हें बांदर तयार 
झाल्यावर पुढें अशी काळजी पिली कीं, कालव्याच्या कामावर जें लािपन्नासहजार मनुष्ट्य लावावयाचें त्याच्या 
टपण्याच्या पाण्याची काय सोय करावी? जागोजाग टवटहरी िणाव्या तर टजकिेटतकिे वाळू व िारें पाणी! ही 



 
अनुक्रमणिका 

अिचण दूर करण्यासाठीं लेसेप्सने नैल नदीचा एक कालवा अगोदर बाांधून आणून टजकिेटतकिे मुबलक गोिें 
पाणी करून सोटिलें  आटण कालवा िणण्याचें काम झपाट्यानें चालू केलें ! प्रथम बरेच दगि जहाजाांतून आणून 
बसटवले; पण पुढें अशा रीतीनें दगिाांचा पुरवठा करणें अशक्य आहे, असें टदसल्याबरोबर लेसेप्स यानें एक टवलक्षण 
तोंि काटढली. त्यानें वाळूचे दगि करण्यास आरांभ केला! कालव्यासाठीं िणनू काढलेली वाळू ‘टसटमिाांत’ 
कालवनू लाांकिाांच्या साांच्यात भरून द्यायाची, व ती थोिी सुकली म्हणजे साचे काढून घ्यावयाचे, आटण वाळूचे टचरे 
जागच्या जागीं वाळूां देऊन जेथल्या तेथें बसवनू िाकावयाचे, असा क्रम सुरू झाला! हा वाळूचा एकेक दगि सुमारें 
२८ िांिी वजनाचा आहे! काांहीं काम झाल्यावर िेटदव साहेबाांची लहर टफरल्यामुळें, त्याांनीं एकाएकीं आपले तीस 
हजार मजूर काढून नेले! या पोरकिपणाचा लेसेप्स याला फार सांताप आला! पण टबचारा करतो काय? काांहीं 
टवशरे्ष अिचण आली कीं मेंदूस सांकि घालावें म्हणजे तींतून पार पिण्याचा उपाय सुचतो, हें त्याला चाांगलें  कळून 
आलें  होतें! िेटदवानें आपले लोक काढून नेल्याबद्दला त्यानें त्याला यस्त्कां टचत् सुद्धा टवर्षाद दािटवला नाहीं. पण 
मनाांतल्या मनाांत त्यानें असा बेत केला कीं, सढळ मजूरी देऊां  करून टजतके मजूर टमळतील टततके तर 
लावायाचेच; पण तसें करूनही टजतके कमी पितील टततक्याांच्या जागीं यांत्ाांची योजना करावयाची! ही युस्क्त 
सुचल्याबरोबर यांत्ें ओतण्यास काय उशीर? १५ पासून ७५ घोड्याांच्या सामर्थ्याचीं अनेक एांटजनें त्यानें तयार 
करटवलीं, व त्याांकिून जमीन, वाळू व दगि िोदण्याचें, िोदलेली माती, वाळू व दगि वर उचलण्याचें, व वर 
उचलून आणलेली माती व वाळू टकनाऱ्यावर वाहून नेण्याचें काम तो झपाट्यानें करवूां लागला! या यांत्ाांपकैीं वाळू 
वाहून नेण्यासाठीं जें सवांत मोठें एक यांत् केलें  होतें त्याला २ लक्ष रुपये िच ुआला होता! या यांत्ाला ५ फूि रूां द व 
२ फूि िोल अशा आकृतीचा एक उघिा पन्हळ लावनू टदला होता. ज्याप्रमाणें तारायांत्ाची तार नदीच्या दोन 
टकनाऱ्याांवर दोन भले मोठे िाांब पुरून त्याांवर िाकून टदलेली असते, त्याप्रमाणें या पन्हळाचें एक तोंि एांटजनाच्या 
धक्क्यावर व दुसरें कालव्याच्या टकनाऱ्यावर िेंकटवलें  होतें! मध्यांतरी त्याला बाांक न यावा म्हणून कालव्याांत 
नाांगरलेलीं जहाजें उभीं करून त्याांत उभ्या केलेल्या लोिांिी िाांबाांचा त्याला िालून आधार टदला होता. वरतीं 
चढटवलेली वाळू एांटजनास लागलेल्या पन्हळाच्या तोंिाांत ओतली कीं पाण्याच्या जोराने व पन्हळाच्या ढाळानें ती 
सहज टकनाऱ्यावर जाऊन पिे! या युक्तीमुळें स्वल्प िचांत पुष्ट्कळ काम होऊां  लागलें ! या यांत्ानें एका मटहन्याांत 
टकनाऱ्यावर आणनू िाकलेल्या गाळाचा आटण मातीचा एक चौकोनाकृटत ढीग केला असता तर तो १४०० यािु लाांब, 
१४०० यािु रुां द, आटण १४०० यािु ओांढ म्हणजे सुमारें पाऊण मलै उांच अशा बऱ्याच मोठ्या िेंकिीसारिा झाला 
असता! हें राक्षसी यांत् व याच्याच तोिीचीं दुसरीं काांहीं यांत्ें, प्रटतवर्षीं कालव्याची दुरुस्ती करण्यासाठीं 
कालव्यापाशीं जशींचीं तशीं ठेवलीं आहेत. 

 
या कालव्यास एकां दर १७,५१,८७,२९० रुपये लागले! आटण बरोबर दहा वर्षांनीं म्हणजे १८६९ च्या आगस्ि 

मटहन्याचे १५ व ेतारिेस त्याची पटरसमास्प्त झाली! इ. स. १८६९ सालच्या नोव्हेंबर मटहन्याच्या सतराव्या तारिेस 
व्यापाराचीं आटण प्रवाशाांचीं गलबतें व आगबोिी कालव्याांत वावरूां  लागल्या! १८७० सालीं या कालव्याांतून ४९१ 
जहाजें सुमारें ६ लक्ष िांिींचा माल घेऊन गेलीं. १८८१ सालाांत जहाजाांजी सांख्या २,७२७ झाली आटण त्याांतील 
टजनसाांचें वजन सुमारें ७५ लक्ष िांिी भरलें ! तेव्हाां या कालव्यामुळें  व्यापारास टकती उते्तजन आलें  आहे, याचा 
टवचार आम्ही आमच्या वाचकाांवरच सोंपटवतों! १८८१ सालीं जहाजाांवरील जकातीचें एकां दर उत्पन्न २,२०,००,००० 
रुपये झालें ! १८८१ पासून आजपयंत सतरा कोिींच्या मूळ भाांिवलावर दोन कोिी वीस लक्षाांहूनही अटधक फायदा 
होत आहे; व काांही झालें  तरी येथून पुढे बारा िक्क्याांची टमत्ती पिण्याबद्दल कोणत्याही भागीदारास भीटत 
बाळगण्याचें कारण उरलें  नाहीं! 

 
———— 
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नायगाराचा धबधबा 

 
आकर्षणुशस्क्त, उष्ट्णता, तेज, आकार, व पटरमाण याांचें प्राचांड्य लक्षाांत भरण्यास नभोमांिळाांत 

कालोत्पत्तीपासून पटरभ्रमण करणाऱ्या सूयुकबबाचें आटण तदवलांबी ग्रहमालें तील मण्याांचें वणुन वाचलें  पाटहजे. 
त्यावरून मनुष्ट्याच्या सामर्थ्याची, बुद्धीची, आटण कतुृत्वाची क्षुद्रता सहज अांतःकरणाांत उतरेल याांत सांशय नाहीं. 
आकाशस्थ कोणत्याही गोलाचें अवलोकन व कचतन केलें  असताां, मनाची तशी वृटत्त झाल्याटशवाय रहाणार नाहीं. 
पण अशी लीनता उत्पन्न होण्यास नेहमीं िगोलाचाच आश्रय केला पाटहजे असें नाहीं. या आपल्या भगूोलावरही अशा 
अद्भतु सृष्ट वस्तु आहेत कीं, त्याांच्या साक्षात् अवलोकनानें ककवा कचतनानें मनावर तसा पटरणाम घिूां शकेल. 
नायगाराचा धबधबा तशा प्रकारची वस्तु आहे. अशा वस्तूांच्या प्रत्यक्ष अवलोकनापासुन होणाऱ्या आनांदाचा 
एकदशाांशही त्याांच्या वणुनापासून होईल ककवा नाहीं, याची शांका आहे. तथाटप ज्याांना अशा वस्तु पाहण्यास 
टमळण्याचा सांभव नाहीं, अशाांनीं त्याांच्या वणंनाांतच समाधान करून घेतलें  पाटहजे, हें उघि आहे. 

 
उत्तर अमेटरकेच्या उत्तरप्रदेशाांत जो प्रटसद्ध कासारसमूह आहे, त्याांत इरी आटण आंतेणरओ अशीं दोन टवशाळ 

सरोवरें आहेत. याांपैकीं पटहलें  समुद्रपृष्ठभागापासून ५७३ फुिाांच्या उांचीवर असून, नायगारा नदीचें जनकत्व 
त्याच्याकिे आहे. नायगारा नदी इरी सरोवरापासून उगम पावनू, सुमारें ३३ मलै भभू्याक्रमण केल्यावर आंतेणरओ 
सरोवरास जाऊन टमळते. उगमापाशीं नायगाराचें पात् सुमारें तीनचतुथांश मलै रुां द आहे. या स्स्थतींत दोन मलै 
प्रवास केल्यावर, ती दोन शािाांनीं ग्राडं आयलंड नाांवाच्या बेिास प्रदटक्षणा करून झपाट्यानें पुढें टनघते, व पुनः 
एकत् झालेल्या पात्ाचा सांकोच करून मोठ्या वगेानें वाहूां लागते. ग्राडं आयलंड बारा मलै लाांब व दोन पासून सात 
मलै रुां द आहे. या बेिापासून धबधब्याचें अांतर सुमारें दीि मलै आहे, व तेवढ्याांत त्याला साठ फुिाांचा उतार आहे, 
कड्याांवरून िालीं पिूां लागण्यापूवीं अजाद्वीप (गोि आयलां ि) नाांवाच्या सुमारें ४० फूि उांचीच्या व १००० फूि 
रुां दीच्या लहानशा बेिानें टतचे पुनः दोन भाग होतात. याांपैकीं क्यानड्ाकिील भागाची रुां दी सुमारें २८००० फूि 
असून त्याला घोड्याच्या नालाचा आकार आला असल्यामुळें  हॉसयशू म्हणतात. अमेटरकेकिील भागाची रुां दी सुमारें 
१४००० फूि असून तो सरळ आहे. यावरून कड्याच्या मार्थ्याशीं टदसण्याांत दोन धबधब े टदसतात, हें वाचकाांच्या 
ध्यानाांत येईलच. क्यानड्ाच्या बाजूचा धबधबा १५० फूि िोल आहे, व अमेटरकेच्या बाजूचा १६४ फूि आहे. प्रत्येक 
टमटनिास या टठकाणीं पाण्याच्या १,८०,००,००० घनफुिाांचा अधःपात होत असावा, त्याचें वजन सुमारें २५,००,००० 
िांिी असावें, असा दीघोद्योगी गटणतज्ञाांचा अजमास आहे! कड्यावरून िालीं उतरल्याबरोबर पात्ाची रूां दी अगदीं 
सांकुटचत होऊन, तें १००० फुिाांच्या रूां दीच्या िोल दरींतून वाहूां लागतें. धबधब्यापासून सात मलैाांच्या आांत या 
दरीची रुां दी ७५० पासून १२०० फुिापयंत आहे व टहच्या टकनाऱ्याची उांची २०० पासून ३५० फूि आहे. पाण्याच्या 
घर्षणुामुळें  दरीचें तोंि टनत्य थोिथोिें घाांसून जात असल्याकारणानें, तें प्रटतवर्षीं मागें हित चालल्याचीं टचन्हें काहीं 
टठकाणीं स्पष्ट टदसतात. १८४१ पासून तें सुमारें १०० फूि मागें सरलें  आहे. या दरीमुिावरून टकत्येकाांनीं असें 
काढलें  आहे की, ही नदी कमींत कमी १० लक्ष वर्षें वहात असावी! धबधब्याच्या तळाजवळचा दगि वरच्या 
दगिापेक्षाां मोिर असल्यामुळें  पाण्याच्या आघातानें तो घाांसून जाऊन त्याांत मोठमोठीं वायुटववरें (caves of winds) 
झालीं आहेत. धबधब्यापासून २५० यािांवर पादचारी लोकाांसाठीं १८६९ त बाांधलेला एक झुलता पूल आहे. हा 
१२६८ फूि लाांब व पाण्यापासून १९० फूि उांच आहे. याटशवाय सुमारें दीि मलैाांच्या अांतरावर दुसरे दोन आगगािीचे 
झुलते पूल आहेत. त्याांपैकीं पटहला १८५५ त बाांधला व दुसरा १८८३ त सांपटवण्याांत आला. पटहल्याची लाांबी ८२१ 
फूि, रुां दी ४० फूि व पाण्यापासून उांची २४५ फूि असून, रेल्वचे्या िालीं १८ फूि रुां दीचा माणसें व साध्या गाड्या 
जाण्याच्या सोईचा रस्ता केला आहे. दुसऱ्या पुलावर दोन आगगाड्या चालण्यासाठीं चार रेल घातले आहेत! तेव्हाां 
आताां नदीच्या सामर्थ्याची टवशरे्ष तारीफ करावी कीं अमेटरकन लोकाांच्या अकलेची आटण पटरश्रमाची टवशरे्ष तारीफ 
करावी, अशी शांका उत्पन्न होते! 



 
अनुक्रमणिका 

 
येणेंप्रमाणें या जगत्प्रटसद्ध धबधब्याची कच्ची हकीकत आहे. ती वाचनू ज्यास जेवढी करमणूक होईल 

तेवढींत त्यानें सांतोर्ष मानून घेतला पाटहजे. पण ज्यास तो प्रत्यक्ष पहाण्याचा लाभ होतो त्यास त्याच्या दशनुानें 
अत्यानांद होऊन कृतकृत्यता वािते. इरी सरोवरापाशीं नायगारेची जी मांदगटत आहे ती पाहून मनाांत असा तकु येतो 
कीं, माहेराहून सासरीं जाणें टहला अगदी नकोसें असल्यामुळें  ही अशी रेंगाळत आहे कीं काय कोण जाणे! पण हें 
टतचें रेंगाळणें फार वळे टिकत नाहीं. थोड्या वळेाांत पटतसमागमाच्या आनांदलहरी टतच्या हृदयाांत येऊां  लागनू टतचें 
पाऊल वगेानें पुढें पिूां लागतें, व प्रत्येक पावलास पुढें जाण्याची टतची उत्कां ठा अटधकच तीव्र होते. मनाच्या अशा 
स्स्थतींत असणाऱ्या स्त्रीस कोणीं अिथळा केला असताां टतचा क्षोभ होऊन ज्याप्रमाणें ती अिथळा करणारावर मोठ्या 
रागानें चवताळून जाते, त्याप्रमाणें अजाद्वीपाचा प्रटतरोध या उतावीळ झालेल्या चपलेस दुःसह होऊन ती क्रोधानें 
इतकी फणफणूां लागते कीं, टतचें तें भयानक स्वरूप पाहून व गजुना ऐकून पे्रक्षकाांच्या अांगावर काांिा उभा रहातो! 
अजाद्वीपास टहसिा देऊन जेव्हाां ती दीिशें फुि उांचीच्या कड्यािाली उिी घेते तेव्हाां टतला जे रागाचे कल्होळ 
येतात त्यामुळें  दशटदशा भरून जाऊन आसमांतातील इतर ध्वटन पांचत्वाप्रत पावल्यासारिे भासतात! क्रोधाग्नीनें सव ु
उदकसांचय अत्यांत तप्त होऊन त्यास उसळ्या येत आहेत कीं काय, व त्यातून स्फटिकासारख्या शुभ्र, व 
टहऱ्यासारख्या तेजोमय, अांबकुणाांच्या बाष्ट्पाांचे अनांत लोळ टनघत आहेत कीं काय, असा भास होतो! 

 
टकत्येक टवटचत् टजज्ञासूांस या धबधब्याची शोभा तळाशीं कशी टदसत असेल, हें जाणण्याची उत्कां ठा उत्पन्न 

होऊन क्यानड्याच्या बाजूनें ते साठसत्तर फूि उांचीच्या टशड्याांवरून िालीं उतरतात, आटण काठाकाठानें काांहीं 
अांतर क्रमून ज्या टठकाणीं धबधबा पित असतो त्या टठकाणीं येऊन ठेपतात. या टठकाणीं उभें राहून वर पहाणाराांच्या 
अांगीं असामान्य धैय ुअसलें  तरच त्याचा टनभाव सागतो. टकत्येकजण घेरी येऊन पितात, व तेथूनच परत टनघनू 
जातात! तथाटप ज्याांचें धैय ु दगिासारिें असतें ते टजवावर उदार होऊन आपली उत्कि टजज्ञासा पटरपूण ु
करण्यासाठीं, आपले जीव आपल्या वािाड्याांच्या हवाली करतात, आटण ते नेतील टतकिे जाण्यास टसद्ध होतात. हे 
वािािे तेथले कोळी असतात. याांना टनत्यसहवासामुळें  या धबधब्याच्या काांही भागाांत होिी ढकलण्याचीं टबलकुल 
भीटत वाित नाहीं! ते आपल्या उतारूां स होिींत बसवनू घेऊन, थोड्या वळेाांत धबधब्याच्या मागें घेऊन जातात, 
आटण वर ज्या वायुटववराांच्या उल्लेि केला आहे त्याांत त्याांस नेऊन उतरतात. या टठकाणीं वारा नसल्यामुळें  
श्वासोच्छ्वास करण्याची मुष्ट्कील पिते; व काांहीं कारणाांमुळें  हवेंतील वारा एकदम पिला, तर टकत्येक प्रवाशाांचे 
जीव गुदमरून जाऊन त्याांवर तेथल्या तेथें देह ठेवण्याची पाळी येते! अशा टठकाणीं उभें राहून पुढें पिणाऱ्या प्रचांि 
वाटरप्रपाताकिे पहात असताां व कणुरांध्राांस भेदून जाणारा वाटरटनघोर्ष ऐकत असताां मनाची जी स्स्थटत होत असेल 
टतची वाचकाांनींच कल्पना करावी! अशा टठकाणाहून जे सुरटक्षतपणें परत येत असतील त्याांस मृत्युमुिाांतून बाहेर 
पिल्यासारिें होऊन आपला पुनजुन्म झाला, असें वाित असेल याांत काांहीं शांका नाहीं!. 

 
———— 

  



 
अनुक्रमणिका 

गुरु अथवा बृहस्पणत 

 
सूयाला प्रदटक्षणा घालणाऱ्या बुधशुक्राटद ग्रहाांची जी माटलका आहे त्याांत वरील टवर्षयाचा जो नायक गुरु 

अथवा बृहस्पटत हा स्थूल देहाच्या मानानें सवांत श्रेष्ठ आहे. कारण सूयाटशवाय इतर सव ुग्रहाांचा एक गोळा करून 
त्याची ह्याच्याशीं तुलना केली तर हा २½ पिीनें त्या सवांच्या गोळ्यापेक्षाां मोठा आहे, असें टदसून येईल. आमच्या 
पूवुजाांनींही याची स्तुटत करताांना म्हिलें  आहे कीं: – 

 
देवानाां च ऋर्षीणाां च गुरुां  काांचनसांटनभम् । 
बुटद्धभतूां टत्लोकेशां तन्नमाटम बृहस्पटतम ू।। 

 
ह्यावरून त्याांनाही ह्याच्या मोठेपणाबद्दल कदाटचत् कल्पना असावी असें वाितें. 

 
अलीकिे याजटवर्षयीं अद्याटप सव ु जरी नाहींत तरी पुष्ट्कळ शोध लागले आहेत. सूयापासून ह्याचें अांतर 

अजमासें ४७५६९२००० मलै आहे. म्हणजे आमची पृर्थ्वी व सूय ुयाांजमध्यें जें अांतर आहे त्याच्या पाांचपि ह्या दोहोंमध्यें 
आहे. गुरूमध्यें व सूयामध्यें टनरटनराळ्या वळेीं टनरटनराळें  अांतर असतें. उदाहरणाथु गुरु जेव्हाां सूयापासून अटतदूर 
असतो त्यावळेीं हें अांतर ४९८६००००० मलै, व अटतजवळ असतो त्या वळेीं तें ४५२७४५००० मलै असतें. व ह्याच 
कारणामुळें  सूयावरून ककवा पृर्थ्वीवरून हा ग्रह लहानमोठा टदसतो. बृहस्पतीला सूयाभोंवतीं प्रदटक्षणा घालण्यास 
बारा वर्षें लागतात व हा दररोज ६८०००० मलै म्हणजे एका तासाांत सुमारें २९००० मलै चालतो. आपण आपल्या 
भोंवतालचे टहमालयाटद महान् महान् पवुत ककवा पाटसटफक महासागरासारिा महासमुद्र पाटहला म्हणजे त्याांच्या 
टवशालतेचें आपल्यास फारच आिय ुवाितें. परांतु ज्या पृर्थ्वीवर असले महान् महान् पवुत ककवा महासागर वाळूच्या 
मदैानाांतील एका कणाप्रमाणें होऊन राटहले आहेत त्या पृर्थ्वीपेक्षाां हा बृहस्पटत १२३३ पिीनें मोठा आहे, असें जर 
आपल्याला साांटगतलें  व टसद्ध करून टदले, तर आपल्याला केवढा अचांबा वािेल बरें? ह्याचा व्यास पृर्थ्वीच्या 
व्यासापेक्षाां ११ पिीनें व चांद्राच्या व्यासापेक्षाां ३३ पिीनें मोठा आहे, व ह्याच्या आकाराएवढा आकार होण्यास एक 
हजार चांद्र लागतील. ह्याची आकृती अांिाकृटत असून ह्याच्या मध्यभागाच्या व्यासापेक्षाां धु्रवाजवळील व्यास २५०० 
मलै कमी आहे व ह्याच कारणामुळें  हा ग्रह दोन्ही धु्रवाांकिे चापि झाला आहे. हे चापि भाग दुर्वबणींतून अगदीं स्पष्ट 
टदसतात. 

 
पृर्थ्वीप्रमाणें बृहस्पटतही आपल्यासभोंवतीं टफरतो. पूवीं णबअर मॅडलर वगैरे ज्योटतर्षज्ञाांनीं याांच्याांवर 

असलेल्या दोन काळ्या िागाांचें काांहीं एक काळामध्यें जे स्स्थत्यांतर काटढलें  होतें त्याजवरून हा ग्रह आपल्या 
सभोवतीं टफरतो असें टसद्ध केलें . ह्याला आपल्या सभोंवती टफरण्यास ९ तास ५५ टमटनिें व २६ सेकां द लागतात. 
यावरून असें टसद्ध होतें कीं ह्याच्या मध्यरेरे्षवर असलेला कबदु दर सेकां दास आठ मलैां प्रमाणें चालतो––म्हणजे 
पृर्थ्वीच्या मध्यरेरे्षवर असलेल्या कबदूपेक्षाां तो २७ पिीनें अटधक चालतो. 

 
ह्याची प्रदटक्षणा पुरी होण्यास बारा वर्षें लागतात हें मागें साांटगतलें च आहे. तेव्हाां साऱ्या धुव्राजवळ सहा वर्षें 

टदवस व सहा वर्षें रात् असते हें उघिच आहे. ह्याच्या ऋतूांमध्यें टवशरे्षसा फरक होत नाहीं. मध्यरेरे्षजवळच्या 
प्रदेशाांत सवुदा पावसाळा असतो, समशीतोष्ट्ण कटिबांधाांत नेहमीं वसांत ऋतु व धु्रवाांजवळ सदैव कहवाळा असतो. ह्या 
प्रदेशातील हवसेांबांधानें अद्याटप टवशरे्षसे शोध लागले नाहींत. सूयापासून हा ग्रह फारच लाांब असल्यामुळें  त्याला 
सूयापासून जी उष्ट्णता व उजेि टमळतो तो फारच कमी आहे. परांतु ही उणीव त्याच्या अटतदाि वातावरणामुळें  तो 
ज्या द्रव्याांनीं झालेला आहे त्याांच्या प्रकाशजनकत्वामुळें  भरून काढली जाते असें काांहीं लोकाचें म्हणणें आहे. परांतु 



 
अनुक्रमणिका 

ह्यासांबांधानें फारसे शोध अद्याटप लागले नाहींत. ह्याच्याकिे बारकाईनें पाटहलें  असताां ह्याच्या उत्तर व दटक्षण बाजूांस 
टनरटनराळ्या रगाांचे पटे्ट टदसतात, व मध्यें उष्ट्ण कटिबांध स्वच्छ टदसतो. ह्याच्या धु्रवाांजवळ प्रकाश अगदीं अांधुक 
टदसतो. व पट्टट्याांचा आकार टनरटनराळ्या वळेीं टनरटनराळा टदसतो व कधी कधी तर एकादा पट्टा काहीं काळपयंत 
मुळींच टदसेनासा होतो. १८३४—३५ मध्यें ह्याच्या मोठ्या दोन पट्टट्याांपकैीं एक पट्टा टदसेनासा झाला होता. 
ह्यावरून असे चमत्कार होण्यास वातावरणच कारण असावें असें वाितें. आमच्या पूर्थ्वीवरील रेिकवड्स्प्रमाणें 
ह्याच्या मध्यभागीं हवचेे एकसारिे प्रवाह चालले आहेत. फरक एवढाच कीं याची गटत मात् रेिकवड्स्च्या उलि 
असते. पृर्थ्वीपेक्षाां हा ग्रह वजनानें ३०१ पि अटधक आहे व याचा आकार ककवा देह पृर्थ्वीपेक्षाां १२३३ पि मोठा आहे 
असें पूवीं साांटगतलें च आहे. यावरून असें स्पष्ट टदसतें कीं. याजवरील द्रव्यें पृर्थ्वीवरील द्रव्यापेक्षा चतुथांशाहून कमी 
दाि आहेत. ह्या गोष्टी मनाांत आणल्या असताां अद्याटप ह्याजवरील द्रव्यें प्रवाहावस्थेंतच आहेत कीं काय असा प्रश्न 
सहज उत्पन्न होतो. परतु ह्यासांबांधानें अद्याटप टवश्वसनीय शोध काांहींच लागला नाहीं. 

 
बृहस्पतीवरील सवांत रमणीय असा देिावा म्हिला म्हणजे त्याजवरील चांद्राांचा होय. हे चांद्र चार आहेत, व 

ते लहानशा दुर्वबणींतूनही स्पष्ट टदसतात. कधीं कधीं ते दोनदोन तीनतीनही एकाच वळेीं टदसतात, व कधीं कधीं 
असेंही होतें कीं, चारही मुळीच टदसत नाहींत. हा देिावा १८४३ मध्यें दृष्टीस पिला होता. हे उपग्रह अथवा चांद्र 
आपापल्या अांतराच्या मानानें िालीं टदल्याप्रमाणें बृहस्पतीला प्रदटक्षणा घालतात. 

 
 टदवस तास टमटनिें 

[१] १ १८ २८ 
[२] ३ १३ ४३ 
[३] ७ ३ ४३ 
[४] १६ १६ ३२ 
 

ह्यापैंकीं पटहल्या दोन चांद्राांचे भ्रमणमाग ुबहुतेक वतुुलाकृटत असून दुसऱ्या दोहोंचे पसरि आहेत; व हे सव ु टमळून 
टजतक्या जागेंतून भ्रमण करीत आहेत त्या जागेचा व्यास २३००००० मलै आहे. ह्या चार उपग्रहाांपकैीं पटहल्या तीन 
चांद्राांस वरचेवर ग्रहणें लागतात, व चवर्थ्यालाही तें कधीं कधीं लागतें पटहल्या चांद्रास गुरूवरील प्रत्येक चार 
टदवसाांनीं, दुसऱ्यास ८½ टदवसाांनीं, व टतसऱ्यास १७⅓ टदवसाांनीं ग्रहण लागतें. भ्रमण करीत असताांना ते सूय ुव 
गुरूमध्यें येऊन गुरूवर सूयगु्रहणें कटरतात. ह्या चार चांद्राांचे व्यास पुढें टदल्याप्रमाणें आहेत. (१) २३५२; (२) २०९९; 
(३) ३४३६, (४) २९२९ मलै. ह्याांपैकीं सवांत मोठा चांद्र बुधापेक्षाां मोठा आहे. हे तेजानेंच केवळ टभन्न आहेत असें नव्हें, 
परांतु रांगानेही टभन्न आहेत. पटहल्याचा व दुसऱ्या रांग टनळा आहे. टतसऱ्याचा कपवळा व चवर्थ्याचा ताांबसू आहे. 

 
———— 
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धूमकेतु 

 
या अनांत अांतटरक्षमांिलाांत धूमकेतु स्वचे्छाचारी आहेत. जोटतःशास्त्राचे टनयम व नटलकायांत्ाचे वधे याांस न 

जुमानून एकादी स्वारी अकस्मातु आकाशाांत प्रकि होऊन व आपलें  पुच्छ कपजारून थेि सूयाचें दशनु घेते, व 
बेधिक पुनः परत सांचार करीत अांतधान पावते. अशा स्वारीचें काम नेहमीं ताराांगणाांत नक्षत्ापासून नक्षत्ापयंत 
भ्रमण करणें हेंच होय. धूमकेतूांची सांख्या अत्यांत आहे असें महान्  जोटतःशास्त्रज्ञ म्हणतात. या अगाध व प्रांचांि 
नभोजलधींत धूमपुच्छाचे असांख्य मत्स्य आहेत. त्याांपकैीं काांहीं आपण पाहतों, कारण ते स्वच्छेनें क्रीिा करीत 
असताां आपल्या प्रबल सूयुधीवराच्या आकर्षणुसूत्ानें सूयुमाटलकें त ओटढले जातात. यापैकीं बहुतेक पृर्थ्वी, गुरु, 
शटन इत्याटद धीवरबालकाांच्या ओढाताणीनें टनसिून जातात, व पुनः तोंि दािवीत नाहींत. काांहीं टपलें  साांपितात 
ती सवुदा सूयुमाटलकें त जििलीं जातात. 

 
सूयुमाटलकें तील धूमकेतु अटतदीघु वतुुलाांत टफरतात, व त्याांचे सूयाभोंवतीं प्रदटक्षणेचे काल टभन्न टभन्न 

आहेत. हॅलेचा प्रचांि धूमकेतु ७६ वर्षांत एक प्रदटक्षणा कटरतो. याची कक्षा सूय ुव शुक्र याांजमधून जाते. सूयापासून 
अत्यांत अांतरावर हा धूमकेतु असताांना सूयाचा जो उजेि व उष्ट्णता याांजवर पिते, त्याांच्या ३००० पि उजेि व 
उष्ट्णता हा अत्यांत समीप असताांना याजवर पिते. यावरून त्याजवरील पदाथांत टकती व कसा फेरबदल होतो हें 
समजेल. इ० स० १६८० त एक धूमकेतु अगदीं सूयाजवळून गेला. त्यावळेीं त्याची उष्ट्णता तापलेल्या लाल 
लोिांिाच्या २००० पि असावी असा न्यिून साहेबाांचा अांदाज आहे. याची प्रदटक्षणा ८८१४ वर्षांनीं एकदाां होते. पण 
याहीपेक्षाां दीघुकालाच्या प्रदटक्षणा करणारे धूमकेतु आहेत. इ० स० १८४४ तल्या धुमकेतूच्या प्रदटक्षणेचा काल 
१००००० वर्षें आहे. जेव्हा हा धुमकेतु इसवी सन १०१८४४ या वर्षीं टदसेल! साधारण मध्यावर याची गटत पृर्थ्वीच्या 
४००० पि आहे! पण १६८० तल्या धूमकेतूची गटत सूयेतर कबदूांजवळ सारी एका सेकां िास ९ फूिच आहे! 

 
या टवलक्षण व्योमसांचाऱ्याांबद्दल ज्योटतःशास्त्रास फारच थोिें ज्ञान आहे. टवस्तीण ुधूमकेतूचें पुच्छ म्हणजे एक 

अत्यांत दीघु लहान लहान ग्रहाांचा लोि, ककवा हायर्ड्ोजन व काबानचा प्रचांि ढग असावा, आटण िोक्याांतील 
चकचकीत लहान कबदु हा सोटियम, लोिांि वगैरेंचा प्रज्वटलत लाल गोळा असावा, असें म्हणतात. 

 
धूमकेतूांच्या िोक्याांतील पदाथांची सूयाच्या भयांकर उष्ट्णतेनें वाफ होऊन, ती सूयापासून उलि टदशसे 

एकसारिी पसरत असते. प्रथम वाफ सूयाकिे जाते. तेथून टवदु्यच्छक्तीनें प्रटतसारण होतें. याप्रमाणें एकसारिें 
टकत्येक युगें चालत असल्यामुळें, टजतके वळे धूमकेतु सूयाजवळ येईल टततके वळे प्रटतसारणास जोर टमळून 
धूमकेतु टनःशक्त होत जातो, व त्याची शपेिी टवदीण ंहोऊन अगदीं सूक्ष्म होत जाते. यामुळेंच हॅलेच्या धूमकेतूची 
शपेिी लहान लहान टदसत आली आहे, व यामुळेंच नेहमीं व जलद टफरणाऱ्या धूमकेतूची शपेिी आहे कीं नाहीं अशी 
टदसते. ३⅓ वर्षात प्रदटक्षणा करणाऱ्या धूमकेतूची तर शपेिी अत्यांत सूक्ष्म असते. यावरून असा टसद्धाांत टनघतो कीं, 
धूमकेतु हे मूळचे आपल्या सूयुमाटलकें तील नव्हत, तर ग्रहाांच्या आकर्षणुशक्तीनें बळेंच ओटढलेले आहेत. आटण 
याप्रमाणें आणिी टकती येतील याचा टनयम नाहीं. कारण जर हॅलेचा धूमकेतु फार पूवींपासून असता तर केव्हाांच 
टनःशक्त होऊन टदसेनासा झाला असता. 

 
आपण सूय,ु चांद्र, गुरु, शुक्र, शटन वगैरेंचें वजन करून गटणतानें तुलना करूां , परांतु धुमकेतूटवर्षयीं काांहीं 

पक्कें  समजत नाहीं. 
 



 
अनुक्रमणिका 

धूमकेतूची स्वारी जर पूर्थ्वीजवळ आली, आटण जर का दोहोंची धिक झाली, तर आपली काय अवस्था 
होईल, हा धाक आताां फारसा वाित नाहीं. कारण एक दोन वळे पृर्थ्वी या टवलक्षण व्योमसांचाऱ्याांच्या बहुतेक जवळून 
गेली व काांहीं झालें  नाहीं. पण टकत्येक असें म्हणतात कीं, ही भीटत अगदीं व्यथ ुआहे असें नाहीं. दोघाांच्या िकरींत 
धूमकेतूचा तर टनःसांशय चुरािा होईल. पण पृर्थ्वीवर अत्यांत प्रज्वटलत पदाथु पिल्यानें, सव—ुककबहुना बहुतेक—
प्राणी नष्ट होतील. इ. स. १८१२ त पुष्ट्कळ लोक भयभीत झाले होते, व १८६१ त पृर्थ्वी धूमकेतूच्या शेंपिींत 
घोंिाळल्यानें काांहीं यांत्ें व घड्याळें  बांद पिलीं होतीं! 

 
छत्पटत टशवाजीचे मरणसमयीं जो भयांकर धूमकेतु टदसत होता, त्याची प्रदटक्षणा ५७५ वर्षानीं होते. हा 

धूमकेतु इ. स. २२५५ त पुनः टदसेल.  
 

———— 
 

युरेनस व नेपच्यनू 

 
यरेूनस 

 
मागें आम्हीं सूयाटशवाय इतर सव ुग्रहाांमध्ये जो श्रेष्ठ गुरु अथवा बृहस्पटत त्यासांबांधानें माटहती साांटगतली; 

तसेंच सूयुकवच, धूमकेतु वगैरेंचीही आमच्या वाचकास ओळि करून टदली आहे. िेरीज एके टठकाणीं 
शनीटवर्षयींही काांहीं माटहती टदली आहे. या स्थळीं या शांभर सव्वाशें वर्षांत शोध लागलेल्या यूरेनस व नेपच्यून या 
ग्रहाांची हकीकत देणार आहों. 

 
इ. स. १७८१ च्या माच ुमटहन्याच्या तेराव्या तारिेस रात्ीं दहा अकरा वाजण्याचे सुमारास प्रटसद्ध ज्योटतर्षी 

डॉ. हशेल हे आपल्या दुर्वबणींतून टमथुन राशींतील नक्षत्ें पहात असताांना त्याांना एक तारा टदसला व त्याजकिे 
त्याांचें लक्ष लागलें . काांहीं वळे त्याजकिे पाटहल्यानांतर त्याना तो एक धूमकेतु असावा असें वािलें . परांतु त्या सांबांधानें 
त्याांनीं पूणु टवचार केल्यानांतर तो एक ग्रह आहे असा टसद्धाांत ठरटवला. यूरेनस हा ग्रहमालें त सहाव्या प्रतीचा ग्रह 
आहे. परांतु तो अटतशय दूर असल्यामुळें आपल्याला नेहमींच टदसतो असे नाहीं. कधीं कधीं मात् टदसतो. परांतु 
दुर्वबणींतून त्यानें कवच स्पष्ट टदसून त्याच्या व्यासासांबांधानें वगैरे काांहीं टसद्धाांत ठरटवता येतात. त्याच्या 
प्रदटक्षणामागाचा आकार केवळ वतुुलाकार नसून इतर ग्रहाांप्रमाणेंच अांिाकृटत आहे. ह्यामुळें  सूयापासून ह्याचें अांतर 
कधीं कधीं १६७२२००००० व कधीं कधीं १८१५५००००० मलै असतें – म्हणजे सरासरींनें पाहताां हा ग्रह सूयापासून 
१७५३८६९००० मलै आहे. आपली पृर्थ्वी व हा ग्रह ज्या वळेीं सूयाच्या एकाच बाजूला असतात त्या वळेीं त्याांजमध्यें 
१,६६,२०,००००० मलै व एक एका बाजूस व दुसरा दुसऱ्या बाजूस असतो त्या वळेीं त्याांजमध्यें १,८४,५०,००००० 
मलै अांतर असतें. पृर्थ्वीपेक्षा हा ७४ पिीनें मोठा असून ह्याचा व्यास ३२२५० मलै आहे. िा. हशले व माड्लर याांचें 
म्हणणें असें आहे कीं, हा आपल्या धु्रवाांकिे चापि झालेला आहे; परांतु हल्लींच्या ज्योटतर्षाांस ह्या सांबांधानें लागाव ेतसे 
शोध अद्याटप लागले नाहींत. 

 
गुरु व शटन ह्याांची जशी एक छोिीशी उपग्रहमाला आहे तशीच ह्याचीही एक आहे. ह्या उपग्रहामालें त 

कोणाच्या म्हणण्याप्रमाणें आठ व कोणाच्या म्हणण्याप्रमाणें चार चांद्र आहेत. हे आपल्या चांद्राप्रमाणें मुख्य ग्रहाभोवती 
टफरत असून त्याांतील अगदीं जवळच्या चांद्राची दोन टदवसाांत, व अगदी दूरच्याची १०८ टदवसाांत प्रदटक्षणा होते. 
यूरेनस सूयापासून फारचां लाांब असल्यामुळें आमच्या पृर्थ्वीवर जसा सूयाचा उजेि पितो तसा त्याजवर पित नाहीं. 



 
अनुक्रमणिका 

यूरेनसवरून सूयाकिे पाटहलें  असताां सूय ुअगदीं लहान टदसतो; म्हणजे आमच्या परृ्थ्वीवरून जेवढा मोठा टदसतो 
त्याच्यापेक्षाां या ग्रहावरून तो ३७० पिीनें कमी टदसतो. साराांश, आम्हीं रात्ीं आकाशाकिे पाटहलें  असताां जसें 
आम्हाला एकादें नक्षत् टदसावें त्याचप्रमाणें यूरेनसवरच्या लोकाांना (जर कदाटचत् तेथें लोक असले तर, व त्याच्या 
शारीटरक स्स्थतीच्या मानानें पहाताां तेथें नसावते असेंच वाितें) सूय ुटदसतो. सूयांपासून त्याला उष्ट्णताही आपल्या 
पूर्थ्वीपेक्षाां ३७० पिीनें कमी टमळते. सव ुसूयुमालें त न आढळणारी अशी एक टवशरे्ष गोष्ट ह्याच्या चांद्रासांबांधानें ही आहे 
की, ह्या सवांची गटत आमच्या चांद्राांच्या व ग्रहाांच्या गतीच्या अगदी उलि आहे. ह्याांतील अगदीं जवळचा चांद्र मुख्य 
ग्रहापासून १२३००० मलै (आमच्या चांद्राच्या सुमारें अध्या अांतरावर) व अगदीं लाांबचा ३०००० मलै दूर आहे. ह्याचे 
चार चांद्र जे स्पष्ट टदसतात त्याांतील अगदीं जवळच्या दोहोंचा शोध िा० लॅसेल ह्याांनीं व बाकीच्या दोहोंचा िा० 
हशले याांनी लाटवला. ह्या दूरच्या चांद्राच्या प्रकाशावरून, व इतर ग्रहाांचे जे चांद्र आहेत ते जसे आपल्या भोंवती 
टफरतात त्यावरून, हेही टफरत असतील, असें अनुमान केलें  आहे. परांतु ह्याला िात्ीलायक पुरावा अद्याटप काांहींच 
टमळाला नाहीं; व गुरुच्या चांद्राांचीं जशीं ग्रहणें होतात तशीं ह्याांची जरी अद्याटप कोणीं पाटहलीं नाहींत तरी तीं होतात 
यात काांहीं एक सांशय नाहीं; आटण आमच्या चांद्राप्रमाणें याांचीही कलावृटद्ध व कलाहाटन होत असेल असें अनुमान 
आहे. 

 
यरेूनसच्या शारीटरक स्स्थतीसांबांधानें अद्याटप काांही टवशरे्ष शोध लागले नाहींत. पृर्थ्वीपेक्षाां हा वजनानें 

पांधरापि अटधक आहे. पृर्थ्वीचीं द्रव्यें ह्याच्या द्रव्याांपेक्षा सहापि अटधक आहेत. म्हणजे ह्यावरील द्रव्याांची स्स्थटत 
बहुतेक बफासारिी आहे, व ह्याची गुरुत्वाकर्षणुशस्क्त आहे. 

 
———— 

 
नेप्च्यनू 

 
हा सूयुमालें तींल अगदीं शवेिचा ग्रह आहे. इतर ग्रहाांप्रमाणें हा नुसत्या िोळ्याांनीं कधींच टदसत नाहीं. ह्याचें 

कारण तो अटतशय लाांब आहे हेंच होय. सूयापासून हा २,७४,५९,९८,००० मलै अांतरावर आहे. ह्याच्या प्रदटक्षणेचा 
माग ुबहुतेक वतुुळाकृटतच आहे. ह्यासांबांधानें अद्याटप टवशरे्ष शोध काांहींच लागले नाहींत. ह्याची सूयाभोंवती प्रदटक्षणा 
होण्यास सुमारें १६५ वर्ष ेसागतात. 

 
यूरेनसच्या सांबांधानें काांहीं टसद्धाांत ठरटवताांना ज्योटतर्षशास्त्रवते्त्याांना ज्या काांहीं शांका आल्या त्यावरून 

ह्याच्या (यूरेनसच्या) पलीकिे कोणी तरी ग्रह असला पाटहजे असें त्याांस वािलें . परांतु १८४६ पयंत त्याचा काांहीं एक 
पत्ता लागला नाहीं. त्यावर्षीं प्रोफेसर अॅडॅम्स व एक लीव्हणरअर नावाचा फ्रें च ज्योटतर्षी ह्याांनीं हा ग्रह शोधून 
काटढला. म्हणजे ह्याच्या प्रदटक्षणेचा ⅓ भाग देिील अद्याटप सांपला नाही. हा फार लाांब असल्याकारणानें टदसण्याांत 
अगदीं हळू चालतो असें वाितें परांतु िरी गोष्ट तशी नसून तो दर तासास १२००० मलै चालतो. इतर ग्रहाांप्रमाणें 
हाही पृर्थ्वीपासून लहानमोठा टदसतो. हा अटतदूर असतो त्यावळेीं २,८३,७५००००० मलै, व ज्यावळेीं अगदीं जवळ 
असतो त्या वळेीं २६,०४,५००००० मलै असतो. दुर्वबणींतून ह्याच्याकिे पाटहलें  असताां सूयुमालेंत हा आठव्या प्रतीचा 
ग्रह टदसतो. परांतु वास्तटवक पहाताां हा टतसऱ्या प्रतीचा ग्रह आहे असें म्हणतात. ह्याचा व्यास ३७००० मलै आहे, व 
ह्याचा आकार पृर्थ्वीच्या आकारापेक्षाां १०५ पिीनें अटधक आहे. ह्या ग्रहाला सूयापासून जी उष्ट्णता टमळते ती आमच्या 
पृर्थ्वीला टमळते त्यापेक्षाां हजारपिीनें कमी आहे. ह्याच्या वातावरणासांबांधानें वगैरे काांहींच शोध लागले नाहींत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इतर काांहीं ग्रहाांना जसे उपग्रह आहेत तसा ह्यालाही एक उपग्रह मुख्य आहे. मुख्य ग्रहापासून तो आमचा 
चांद्राइतकाच म्हणजे सुमारें २२००० मलै लाांब आहे. तो नेप्च्यूनभोंवतीं सुमारें सहा प्रदटक्षणा +++ घालतो. 
नेप् च्यूनवरील द्रव्यें समुद्राच्या पाण्यापेक्षाां थोिी अटधक िारि आहेत, ह्याची गुरुत्वाकर्षणुशस्क्त शटन व यूरेनस 
ह्याांच्या इतकीच बहुतेक आहे. हा आपल्याभोंवतीं टफरतो कीं नाहीं ह्याचा अद्याटप शोध लागला नाहीं. 

 
———— 

 
कडक थंडीचे अदु्भत चमत्कार 

 
आपल्या देशाांत सवुत् उष्ट्ण हवा असल्यामुळें, अटतशय थांिीनें होणारे चमत्कार आपल्या दृष्टीस पित 

नाहींत. ते पहावयाचे असल्यास आपणाांस टहमालय पवुतावर सांचार केला पाटहजे. पण तसें करण्याचीं साधनें फारच 
थोड्याांस अनुकूल असतात. सबब, ज्या शकेिों टजज्ञासु लोकाांस तीं कधींच प्राप्त होण्याचा सांभव नाहीं, त्याांनीं 
आपल्या प्राांताांत क्वटचत् प्रसांगीं टदसून येणाऱ्या गोष्टींचें लक्षपूवुक अवलोकन करून, त्याांच्या साहाय्यानें तत्तुल्य इतर 
गोष्टींची कल्पना केली पाटहजे. 

 
पावसाळ्याच्या आरांभास कधीं कधीं गारा पिताांना आपण पाटहल्या आहेत. या गारा काांहीं वळे जटमनीवर 

राटहल्या म्हणजे त्या टवतळून जाऊन त्याांचें पाणी होतें. त्या वरून िालीं पितात, येवढें मात् आमच्या दृष्टीस पितें. 
पण त्या वर कशा होतात, हें आम्हाांपैकीं पुष्ट्कळाांस नीि ठाऊक असण्याचा सांभव नाहीं. तसेंच त्या पावसाळ्याच्या 
आरांभासच काां पितात, या प्रश्नाचें तरी यथास्स्थत उत्तर टकतीजण देऊां  शकतील? तथाटप टनत्याच्या अनुभवावरून 
सवांस ही गोष्ट कबूल केली पाटहजे कीं, पाण्यास बरीच उष्ट्णता लाटवल्यानें त्याांस उकळी फुिून अिेर त्याची वाफ 
होते, तसेंच याच वाफेस थांिी लाटवली असताां टतचें पाणी होतें. गार स्लेि पािीवर तोंिाांतली वाफ सोटिली असताां 
एक प्रकारचे दांव जमतें, हें सवांनीं पाटहलें च असेल. तसेंच [मूळ मजकूर अवाच्य (सांपादक)] +++ मनुष्ट्यासाठीं 
तापटवलेल्या पाण्यावर, ककवा थाटलटपठाच्या पातेल्यावर थांि भािें ठेटवलें  असता त्याचें बूि ओलें  होतें, हेंही सवांच्या 
पहाण्याांत आहे. यावरून काय झालें? पाण्याच्या उष्ट्ण वाफेचा थांिीशीं सांयोग झाला असताां, टतचें टफरून पाणी होतें. 
याच पाण्यास आणिी थांिी लाटवली तर याचें बफु होतें. हें म्हणणें आमच्या लोकाांस सहसा कळावयाचें नाहीं. प्रथम 
अशी शांका येणार की, ही फाजील थांिी आणावी कोठून? लाांकिें पेिटवलीं असता हवी टततकी उष्ट्णता उत्पन्न करताां 
येते; पण थांिी कशी उत्पन्न करावी? ही थांिी कशी उत्पन्न करतात, हें ज्याांस पहावयाचें असेल, त्याांनीं कृटत्म बफु 
करण्याचा एकादा कारिाना जाऊन पहावा. उन्हाळ्याांत आपण बाजाराांतून जें बफु टवकत आणतों, तें येथल्या येथें 
पाण्यास थांिी लावनू केलेलें  असतें. बफु हें टकती थांि असतें, याचा पुष्ट्कळाांना अनुभव असेंलच पण बफापेक्षाांही 
टवशरे्ष थांि असें टमश्रण आपणाांस टमठाच्या साहाय्यानें करताां येतें. ऐस्क्रीम पुष्ट्कळाांनीं चािलें  असेल. एकदा आम्हीं 
एका गृहस्थास असें टवचारलें  कीं, ऐस्क्रीम कसें करतात, हें तुला ठाऊक आहे काय? त्यावर त्यानें उत्तर टदलें  कीं, 
‘त्याांत हो काय? बफाचे तुकिे, दूध, आटण सािर हीं एके टठकाणीं केलीं कीं ऐस्क्रीम तयार होतें!’ आणिी एका 
प्रसांगीं आमच्या पहाण्याांत एक गोष्ट आली ती तर याहूनही मौजेची असल्यामुळें, ती येथें थोिक्याांत साांटगतल्यावाांचून 
रहावत नाहीं. आमच्या एका टमत्ाच्या घरीं गेल्या उन्हाळ्याांत काांहीं सुटशटक्षत व ठळक मांिळी सांध्याकाळीं फराळास 
बोलाटवली होती. पुण्याांत फार न दृष्टीस पिणारी, व वसांत ऋतूांत अत्यांत आल्हादकारक अशी काांहीं चीज 
मांिळीच्या सेवनास सादर करताां यावी, म्हणून ऐस्क्रीम करण्याचें यांत् आणवनू त्यात घरच्या घरीं करटवण्याचें 
ठरटवलें  होतें. फराळ झाल्यावर मांिळी आराम करीत गच्चीवर बसली असताां, ऐसक्रीमचें यांत् मालकानें मांिळींत 
आणनू ठेटवलें . दुदैवानें यांत्ाच्या पांचपात्ास एक लहानसें भोंक होतें, व त्याांतून थोिथोिा स्त्राव होत होता. 
मांिळीपैकीं एका टजज्ञासू गृहस्थास काय उत्कां ठा झाली कोण जाणे, त्यानें आपलें  एक बोि त्या पांचपात्ाांतून 
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पिणाऱ्या द्रवाांत बुिवनू तोंिाांत िाकलें  आटण तें विेेवाांकिें केलें ! त्यावर मालकानें असें टवचारलें  कीं काां हो, तोंि 
असें विेेंवाकिें काां केलें त?’ त्यावर चािणारा गृहस्थ प्रत्युत्तर करतो, ‘मी मुांबईत ऐस्क्रीम घेत असे तें गोि लागे; 
तुमच्या येथलें  असें िारि काां लागतें बरें?’ यावर आमच्या टवनोदी टमत्ानें असें उत्तर केलें  कीं, थोिा वळे थाांबा, तें 
अजून पुरतें टथजलें  नाहीं; चाांगलें  टथजलें  म्हणजे गोि लागूां लागेल!’ तात्पय ुकाय कीं, थांिीनें घिून येणाऱ्या ज्या 
गोष्टी येथें सहजगत्या टदसण्यासारख्या नाहींत, त्या ग्राज्विेाांस सुद्धा नीि समजून घेतल्याटशवाय लक्षाांत 
येण्यासारख्या नाहींत! एक शरे बफाच्या चुराांत अध ुशरे मीठ घातलें , तर तें टमश्रण बफापेक्षा फारच थांि होतें. असें 
टमश्रण एकाद्या लाांकिी पांचपात्ाांत घालून त्यात सािर टमसळलेल्या दुधाचें भाांिें ठेटवले, म्हणजे तें दूध .टथजून 
त्याचें ऐस्क्रीम बनतें. दुधाच्या भोंवतालचें टमश्रण पराकाष्ठेचें थांि असल्यामुळें, दुधाांतील उष्ट्णता त्याला लागून, 
त्याांचें िारि पाणी होतें. पण इकिे दुधाांतील उष्ट्णता नाहींशी झाल्यामुळें, म्हणजे त्या टमश्रणाची थांिी त्यास 
लागल्यामुळें, तें सािळून जाऊन त्याचें द्रवत्व नाहींसें होतें व त्याच्या अांगीं जित्व येतें. तेव्हाां पाण्यास थांिी 
लावल्यानें त्याचें प्रवाटहत्व नष्ट होऊन त्याला घनत्व येतें, व उष्ट्णता लाटवल्यानें वाफ होते, म्हणजे त्याला वायुरूपता 
येते, हें टसद्ध आहे. व याच रीतीनें, म्हणजे कमी अटधक थांिी व उष्ट्णता आटण दाब याांच्या मदतीनें पाटहजे त्या 
पदाथास या तीन स्स्थतींपकैीं पाटहजे ती स्स्थटत आटणताां येईल, असें शास्त्रज्ञाांचें म्हणणें आहे. आटण बहुतेक पदाथांस 
त्याांनीं त्या तीनही स्स्थटत आणून दािटवल्या आहेत. 

 
आताां नैसर्वगक थांिीपासून होणारीं काांहीं अद्भतू कायें साांगून हा लेि पुरा करतो. बेंजाणमन फ्राकंणलनचें 

नाांव सवुश्रुत आहे. हा गृहस्थ एका किक टहवाळ्याांत कॉपरमाईन नाांवाच्या नदीच्या काांठीं होता. त्यावळेेस थांिी 
इतकी तीव्र होती कीं, धीवराांनीं पाण्याच्या बाहेर जाळीं काढलीं कीं त्याांतले मासे टथजून जाऊन लाांकिासारिे होत; 
आटण मग त्याांचे कुऱ्हािींनीं तुकिे कराव ेलागत! तशाांत एकादा मासा टवस्तवापढुें धरला कीं, पुनः हालचाल करूां  
लागे! यावरून ज्या प्राण्याचें रक्त थांि असतें त्याचे चैतन्य बरेच टदवस टिकून कसें रहाते, तें समजणार आहे, 
आपल्या साध्या जळूच्या अांगीं देिील थांिी राहण्याचे मोठेंच सामर्थ्य ुआहे असें म्हणतात. या जळवाांचे पुांजकेच्या 
पुांजके इजा न होताां टकत्येक टदवस बफािालीं सजीव रहातात, असें पहाण्याांत आलें  आहे. उत्तरधु्रवासभोंवतीं 
कहिणाऱ्या एका प्रवाशाचें असें म्हणणें आहे की, ग्रीनलंडातं माशाटशवाय पाटहजे त्या प्राण्याचे माांस धूर टदल्याटशवाय, 
भाजल्याटशवाय, ककवा मीठ घातल्याटशवाय, न कुजताां पुष्ट्कळ टदवस टिकतें. स्कॉिलां ि वगैरे देशाांतून या बेिाांत 
आटणलेल्या बैलाच्या, बकऱ्याच्या, ककवा िुकराच्या मासाचे +++++ आटण पांि न उपिलेलीं ककवा मसाला न 
भरलेलीं पाांिरें, जशींच्या तशी रहातात! पाकटसटद्ध करावयाची असल्यास हीं टवळ्याांनीं तोिावी लागतात! साराांश, 
येथील अटतशय थांिीमुळें  तीं टथजून जाऊन कोणत्याही प्रकारें त्याांची रुटच कमी होत नाहीं. ज्या वळेेस िाण्यास 
काढावीं त्या वळेेस जणूां काय आताांच कापलीं आहेत कीं काय, असें वाितें. प्राण्याांच्या माांसाप्रमाणेंच वनस्पतींचीं 
अांगेंही थांिीनें कुजत नाहींत. स्स्पट्स्बजेन येथें एक शांभर वर्षांचें लाांकूि टतळमात् न टबघिलेलें  पहाण्याांत आलें  
होतें. इ. स. १६३५ त याच शहरीं एका तरीच्या काांठीं सात असामी पुरण्याांत आले होते. पुढें वीस वर्षांनीं काांहीं 
िलाशी ज्या टठकाणीं हे सात इसम पुरले होते त्या टठकाणींच उतरले, आटण त्याांचीं तीं सात पे्रतें जशींच्या तशीं 
त्याांच्या दृष्टीस पिलीं! याच कारणामुळें  थांि देशाांतील पवुताांत प्रवास करणारे लोक एकाएकीं बफाचे किे घसरूां  
लागले असताां त्याांच्यािालीं साांपिून गतप्राण होतात, व त्याांचीं शरीरें अनेक वर्षें दऱ्याांच्या तळाशीं जशींच्या तशीं 
रहातात. बफांत साांपिून मेलेल्याचें पे्रत साांपिणार नाहीं, अशी टनराशा त्याच्यामागें राटहलेल्या आप्ताांस कधींही होत 
नाहीं. तूप वगैरे प्रवाही पदाथु टथजले असताां त्याांचें घनफळ थोिें कमी होते. पाण्याची तशी गोष्ट नाही तें टथजलें  
असताां त्याचें घनफळ वाढतें. म्हणजे काांठोकाठ भरून ठेवलेल्या तपेलींतील पाणी टथजलें , तर ते त्या तपेलीवर 
चढेल; टभजलेल्या तुपाप्रमाणें काांठाच्या आत जाणार नाहीं. याचें कारण असें आहे कीं, पाण्याच्या परमाणूांत टजतकें  
अांतर असेल त्याहून बफाच्या स्फटिकाकार कणात अटधक अांतर असतें. स्फटिक अनेक आकाराांचे असतात. पण 
त्या सवांत एक सामान्य गुण हा असतो कीं, त्याांस बहुशः सहा बाजू असतात. उदकस्फटिकाचा एक कण दुसऱ्या 
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कणाशीं साठ अांशाांच्या कोनानें टभिलेला असतो, असें टकत्येकाचें म्हणणें आहे. पाणी टथजलें  असता त्याचें धनफळ 
वाढतें, यामुळें  पुष्ट्कळदाां अपघात होतात व नुकसान होतें. पाण्याच्या तोट्याांस वाव नसल्यास त्या दुभांगतात, 
झािाांच्या रसवाटहन्याांतील रस एकदम टथजल्यास तीं उकलतात; जटमनींतील पाण्याचें बफु झाल्यास तीवरील घरें 
उलथून पितात; व कधीं कधीं ििकाांच्या भेगाांत साांपिलेलें  पाणी टथजून फुगल्यामुळें, सुरुां गाप्रमाणें आवाज 
होऊन, त्याांचें कळपे सुितात! टथजून फुगूां लागलेल्या पाण्याच्या अांगीं केवढा जोर येतो, हें पहाण्यासाठीं एका 
अमेटरकन लष्ट्करी अांमलदारानें मोठ्या गमतीचे दोन प्रयोग केले. चवदा इांच व्यासाचा एक तोफेचा कुलपी गोळा 
घेऊन त्याांत त्यानें पाणी भरलें , आटण लोिांिाच्या घट्ट िुांिीनें त्याचें तोंि बांद करून तो गोळा किक टहवाळ्याांत 
उघड्या हवेंत टकत्येक टदवस ठेटवला. एके टदवशीं िुांिी शांभर यािावर जाऊन पिली, आटण टतच्या पाठोपाठ 
टतच्या जािीचें एक आठ नऊ इांच लाांबीचें भरींव बफी पांचपात् बाहेर पिलें ! दुसऱ्या प्रयोगाचे वळेीं िुांिीनें टिकाव 
धरला; पण गोळ्याचें मध्याांग दुभांगून त्याच्या कमरेसभोवतीं बफाचें एक किें ठोकल्यासारिें झालें ! प्रस्तुत लेि 
बराच लाांबला आहे तरी, बफाच्या प्रसरणसामर्थ्याचें आणिी एक चमत्काटरक उदाहरण साांगण्याचें धाष्ट्टु्य करतों 
आटण आिपतों. अमेटरकेत केनेबेक नावाची एक नदी आहे. टतची रुां दी एके टठकाणी सुमारें सातशें फूि आहे. या 
नदीचें पाणी समुद्राच्या भरती ओहोिीनें या टठकाणीं सुमारें पाांच फूि चढतें व उतरतें. याच टठकाणी ओहोिी 
असल्यास टहची कमींत कमी िोली सतरा फूि असते, व भरती आली असताां ती अगदीं िोल जागीं पांचवीस फूि 
होते. टहवाळा पिूां लागला कीं टहचा पृष्टभाग गोठूां लागून बफाच्या वडे्यावाांकड्या राशी दोहों टकनाऱ्याांवर टठचूां 
लागतात. हा प्रकार पाहून, एका गृहस्थानें दोनही टकनाऱ्याांकिे शांभर शांभर फूि जागा सोिून मधल्या पाांचशें फुिाांत 
शांभर फुिाांच्या अांतरावर बफु फोिून पाण्याच्या तळास लागलेले असे पाांच िाांब पुरले. पुढें एका मटहन्यानांतर असें 
टदसून आलें  कीं, पटहल्याांत व दुसऱ्याांत आटण चवर्थ्याांत व पाांचव्याांत शांभर फुिाांच्या ऐवजीं एकशें एक फुिाांचें अांतर 
पिलें  आहे, व पटहल्याांत आटण पाचव्याांत पाचशें फुिाऐवजीं पाचशें तेरा फुिाांचें अांतर पिलें  आहे!! 

 
———— 
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पेणकन शहराचें वियन 

 
चीनच्या राजधानीचें शहर जें पेटकन त्याटवर्षयीं थोिीशी माटहती येथें देण्याचा टवचार आहे. टचनी लोक 

पराकाष्ठचेे उद्योगी, सहनशील व चतुर आहेत हें टनर्वववाद आहे. पण येवढ्यावरून त्याांच्या रीतीभातींत, 
रहाण्यासवरण्याांत, टशल्पाटद कलाांत, ककवा दुसऱ्या कोणत्याही व्यवहाराांत टवशरे्ष बहुटवधता आहे, असें नाहीं. 
एकां दरीनें पहाताां आमच्या लोकाांहून हे लोक श्रेष्ठ आहेत यात सांशय नाहीं. परांतु आमच्या लोकाांत जी एक गोम आहे 
ती याांच्याांतही पूणुपणें भरली आहे. ज्याप्रमाणें आमच्या लोकाांचे रीतटरवाज अनाांटदकालापासून चालत आल्यासारिे 
टदसतात, त्याप्रमाणें याांचेही टदसतात; व ज्याप्रमाणें आमच्या लोकाांस त्याांत फेरफार करण्याचा स्वाभाटवक कां िाळा 
आहे, त्याप्रमाणें याांसही आहे. कदाटचत् या बाबतींत हे लोक आम्हाांहूनही टचकि आहेत, असें म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. आमच्या देशावर अनेक लोकाांच्या स्वाऱ्या झाल्या म्हणून म्हणा, ककवा दुसऱ्या कोणत्याही कारणामुळें  म्हणा, 
आमच्या लोकाांच्या आचारपद्धतींत थोिाबहुत तरी फरक होत गेला आहे, व सध्या तर तो बराच झपाट्यानें होत 
आहे. या देशाची तशी गोष्ट नाहीं. यावर म्हणण्यासारिीं परचक्रें  न आल्यामुळें, व देशाांतल्या देशाांतही 
म्हणण्यासारख्या राज्यक्राांत्या न झाल्यामुळें, याच्या आद्य ऋर्षींनीं घालून टदलेले, ककवा फार प्राचीन काळीं पिलेले 
जे रीतटरवाज ते ओतीव लोिांिाप्रमाणें ठाम होऊन बसले आहेत! अलीकिे युरोटपअन लोकाांच्या टवशरे्ष सांधट्टनामुळें  
या लोकाांस, टकत्येक गोष्टींत फेरफार केला तरच आपला टनभाव लागणार आहे, असें वािूां लागलें  आहे; पण ही 
इच्छा अगदीं सूक्ष्म असून टतचा प्रादुभाव फारच थोड्या लोकाांत झालेला आहे. राांष्ट्र या नात्यानें हे लोक अद्याटप 
जागे झालेले नाहींत, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. म्हणून एका पेटकनच्या वणुनावरून वाचकाांस टचनाांतील इतर 
शहराांच्या स्स्थतीचीही चाांगली अिकळ बाांधताां येणार आहे.  

 
लोकसांख्येंच्या मानानें जगाांत शहर पटहलें  लंडन आहे व त्याच्या िालोिाल पेणकन आहे. आटशया िांिाांत 

सवांत मोठां शहर हेंच आहे. येथील वस्ती वीस लािाांवर आहे. युरोपाांत याच्या बरोबरीचें पाणरस शहर आहे. हें शहर 
फार जुनाि आहे टिस्ताचा जन्म होण्यापूवीं हें बरींच वर्षें बाांधलें  असावें असें टदसतें. पेणकन या शब्दाचा अथु 
‘उत्तरेची कचेरी’ असा आहे. हे येन परगण्याची राजधानी होतें. तातुरी लोकाांनीं तो परगणा कजकल्यावर हें काांहीं वर्षें 
िालावलें  होतें; पण पांधराव्या शतकाच्या आरांभास हें पुनः या देशाचें मुख्य शहर झालें . पूवीं चीन देशाचे बादशहा 
नाणंकन येथें रहात असत. पण तातटर लोकाांपासून फार त्ास होऊां  लागल्यामुळें  त्याांनीं तें शहर सोिून टदलें , व 
आपल्या राजधानीचें शहर बरेंच उत्तरेकिे असल्यास त्या लोकाांचा बांदोबस्त करण्यास ठीक पिेल, असें 
वािल्यावरून त्याांनीं पेटकन येथें राजकुल आटणलें . हें शहर पीहो नदीच्या काांठच्या रेताि मदैानाांत वसलेलें  आहे. 
याचे चार भाग आहेत. पैकीं एकास टचनी पेटकन व दुसऱ्यास तातुर पेटकन असें म्हणतात. टतसऱ्या भागाांत 
राजपटरवार रहातो. चवथा सरकारी अांमलदाराांकिे आहे. या देशाांतील इतर शहराांप्रमाणें हे चारही भाग उच्च 
नगरकभतींनीं वटेष्टत आहेत. चोहों टदशाांस मोठमोठे दरवाजे असून त्याांच्या आत तीन ककवा चार पोिदरवाजे आहेत. 
दटक्षणेकिील दरवाजा मानाचा आहे. बादशहास जाणें येणें पिल्यास मात् तो उघिला जातो. बाकी तो नेहमी बांद 
असतो. पेटकनच्या चार पोिभागाांस ज्या कभती आहेत, त्याटशवाय सव ु शहरास वढेणारी एक सामान्य कभत आहे. 
टहची लाांबी सुमारें सोळा मलै आहे. टहला उत्तरेकिील बाजूस म्हणजे तातुरीच्या बाजूस तीन दरवाजे आहेत, व 
याटशवाय इतर बाजूांस सारे दोनच आहेत. पटहल्या टतहींपैकीं मुख्य दरवाजाचें नाांव चीनमून असें आहे. या 
दरवाजावर िोलेजांग इमारत बाांधली असून तींत त्याच्या सांरक्षणासाठी बरेच लष्ट्कर ठेवलेलें  आहे. या शहराांतील 
रस्ते फार रुां द आहेत रस्त्याांच्या दोहों बाजूांस गिारें नाहींत. तें मध्यभागीं उांचि असून दोहों बाजूांस त्याांस थोिासा 
ढाळ टदलेला असतो. हे उन्हाळ्याांत धूळीनें आटण पावसाळ्याांत टचिलानें आच्छाटदलेले असतात. प्रत्येक रस्त्याच्या 
शवेिीं एक प्रकारचा लाांकिी ति असतो, व त्यावर रात्ांटदवस ििा पहारा असतो. रात्ीं नवाच्या पुढें सबळ कारण 
दािटवल्यास फक्त टचनी लोकाांस मात् याांतून जाऊां  येऊां  देतात. लष्ट्करी टशपाई व पोटलस टमळून रस्त्याांवर कोठेंही 
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टबलकुल दांगाधोपा होऊां  देत नाहींत. कोणी टगऱ्हाइकारनें टवशरे्ष बिबि केल्यास त्याचें तोंि बांद करण्यासाठीं त्यास 
थोिेंसें चवदावें रत्न दािटवण्यास हे मागेंपुढें पहात नाहींत! शहराच्या एका िोंकापासून दुसऱ्या िोंकापयंत जाणाऱ्या 
रहदारीच्या मुख्य रस्त्याांटशवाय शहराांतून बाहेर पिण्यास दुसऱ्या वािा नाहींत. या रस्त्याांच्या दोहों बाजूांस झािें 
लावलेलीं आहेत. रहाण्याचीं घरें आिरस्त्याांत व गल्ल्याांत आहेत. शहराप्रमाणें या घराांच्या भोवतींही कभती असतात. 
व्यापारधांदा मात् शहराांत चालतो. देवालयें, मठ, स्मशानभटूमका वगैरे नगरवशेीच्या बाहेर आहेत. रस्त्याांत जो दांगा 
चाललेला असतो, तो ऐकून अपटरटचताचें तर िोकें  उठतें! त्याच्या दोहों बाजूांस ज्याला जेथें जागा साांपिेल तो तेथें 
तांब ूठोकून, पाल बाांधून, ककवा एकादी मोठीशी छत्ी उघिून दुकान माांिून बसलेला असतो! या दुकानाांत िाण्याचा 
हरतऱ्हेचा टजन्नस तयार असतो. चारसहा आणे टदले म्हणजे साधें जेवण यथेच्छ टमळतें. आपल्या देशाांतील 
माळणीप्रमाणें, पाठीला हारे अिकटवलेले टकराणे व्यापारी इकिून टतकिे टफरत असून, हें पाटहजे काय, तें पाटहजे 
काय, म्हणून सारिे ओरित असतात. ििारे, घोिीं, िेंचरें, व एकचाकी हातगाड्या याांची गदी होऊन गेली 
असल्यामुळें, सारी रर्थ्या टवके्रते आटण ग्राहक याांनीं गजबजून गेल्यासारिी टदसते! चाांभार लोक जागा साांपिेल तेथें 
क्षणभर िेंकून टगऱ्हाइकाांच्या तब्यतीप्रमाणें तळव े लावीत असतात, व गोंठ भरीत असतात, लोहार लोक हत्यारें 
लावीत असतात, व टिळे मारीत असतात, आटण सामान्य लोक चारदोन पैसे िाकून चहाचे पाणी ककवा सागुतीचे 
घुिके घेत असतात! 

 
टचनी लोकाांत पुरुर्षाांनीं वणे्या घालण्याचा प्रघात पिला तो तातुरी लोकाांनीं त्याांस कजटकलें  तेव्हाां पिला. 

प्रथम वणेी घालणें हें दास्यतेचें टचन्ह होतें. पण आताां तें भरू्षण होऊन बसलें  आहे! यामुळें  ज्याची टवशरे्ष लाांब त्याला 
मोठा अटभमान वाितो. टकत्येकाांच्या वणे्याांचीं शपेिें चालताां चालताां रस्ता झाितात. शेंिी कापणें म्हणजे फार वाईि 
टशक्षा, असें टचनी लोक समजतात; व त्यामुळें  ज्या अपराध्याचें वतुन अत्यांत कनद्य असेल त्यास व ही देण्याांत येते.  

 
बहुतेक दुकानाांचीं तोंिें उघिीं असतात. या शहराांत मात् कोठें कोठें त्याांस कभगाांचीं दारें लाटवलेलीं आहेत. 

दुकानास टचनी भार्षेंत हागं म्हणतात. या हाांगच्या तोंिाशीं दुकानदार उभा राहून टगन्हाइकाांची वाि पहात असतो. 
पुष्ट्कळ वळे टचटकत्सा करून काांहीं न घेताां टगऱ्हाईक गेला तरी टचनी दुकानदार, आपल्या इकिल्या 
दुकानदाराांप्रमाणें, त्यावर त्ासत नाहींत. दुकानाच्या दारावर मोठमोठ्या फळ्या लाटवलेल्या असून, त्याांवर सोनेरी 
ककवा दुसऱ्या कसल्या तरी रांगाच्या शाईनें दुकानाांत काय टवकलें  जातें, हें घातलेलें  असतें. या सावुटत्क सांप्रदायाचा 
साांचा पुढें टदल्याप्रमाणें असतो :– 

 
फुां ग टीईन पू 
सीह यी िीएन 

 शून  
 टीन  

 
यापकैीं जाड्या िैपाांत घातलेल्या शब्दाांचाां अथु असा आहे कीं, जो दूरदशी असतो त्यास देव हात देतो. ‘फुां ग पू’ 
म्हणजे टगरद्याांचें दुकान; ‘सीह िीएन’ म्हणजे चियाांची विार; व प्रत्येक दुकानावर ‘पू’ ककवा ‘िीएन’ ही अक्षरें 
असल्यािेरीज टनवाहच नाहीं. आपल्या देशाांतील बाजाराप्रमाणें चीनच्या बाजारातली टवशरे्ष वस्तूांची घिामोि 
टववटक्षत टठकाणीं करण्याची चाल आहे. 

 
या देशाांत उघड्या व झाांकलेल्या गाड्या वापरण्याची चाल आहे. गाड्या बहुशः दुचाकी असतात, व त्याांचा 

फक्त श्रीमांत लोक उपयोग करतात. गरीब लोक फार दूरचा प्रवास करावयाचा असेल ककवा फारच मोठें ओझें 



 
अनुक्रमणिका 

न्यावयाचें असेल तर भाड्याचीं घोिीं करतात. या देशाांत लोकसांख्या फार झाल्यामुळें  माणसाांसच अन्न पोिभर 
टमळण्याची मारामार पिते, त्यामुळें  जनावर सहसा कोणी बाळगीत नाहीं. नदी असली कीं ओझें वहाण्याचें काम 
होड्याांतून करतात. शतेकरी लोक शतेीच्या कामास बैल लावतात; पण ते देिील अगदीं कामापुरते. गरीब लोक 
आपल्या बायकाांस एकचाकी हातगाड्याांत घालून त्या आपणच लोितात, व थकलेल्या बायाांस मुलगे ओढतात! 
घोड्याांच्या वगैरे गाड्याांचे कोचमन बहुशः गािीवर बसत नाहींत, तर त्याांच्या बाजूनें चालतात. या घोड्याांस कधीं 
कधीं लगाम देिील घालण्याची गरज पित नाहीं, इतकीं तीं गरीब असतात! टचनी लोकाांस पतांग उिटवण्याचा 
मोठा छांद आहे. चार वर्षांच्या पोरापासून चवऱ्याहत्तर वर्षांच्या म्हाताऱ्यापयंत हा िेळ टप्रय असतो! टचनी लोकाांचे 
पतांग नानाप्रकारच्या टकड्याांच्या, पक्ष्याांच्या, व जनावराांच्या आकृतीचे कापलेले असतात, व ते कापण्याांत ते फारच 
चतुराई दािटवतात. लहान मुलें  भोंवरे, गोट्या, लघोऱ्या, सरकफळी वगैरे िेळ िेळतात. मोठे लोक इांग्रजी 
ब्याडलमटन सारिा एक िेळतात. भेद इतकाच कीं, इांग्रजी िेळात शटल्कॉक ब्यािानें उिटवलें  जातें, टचनी लोक 
त्याला कोंपराचा ककवा मनगिाचाच ठुस्सा देतात. टचनी लोकाांस बाहुल्याांचा िेळ पहाण्याचाही मोठी शौक आहे. या 
बाहुल्या मागें लावलेल्या ताराांनीं ककवा वर बाांधलेल्या दोराांनीं नाचटवण्याांत येतात. 

 
टहवाळ्याांतील किक थांिीच्या टनवारणासाठीं टचनी लोक आपलीं अांथरुणें शगेड्याांवर घालतात! 

टनजावयाच्या िोलींत एक मोिा कट्टा असतो. या कट्टट्याच्या पोिात एक लोिांिी बरेंच मोठें पांचपात् आिवें 
बसटवलेलें  असते. या पांचपात्ाच्या एका तोंिास धुरािें करून त्याांतील धूर आढ्याांतून काढून टदलेला असतो. 
पांचपात्ाचें जें अांग जटमनींवर िेकलेलें  असतें, त्याांत एक आिवी जाळी केलेली असते. या जाळीवर टनिारे ठेऊन 
त्याांवर बारीकसारीक ढलप्या घालतात. थोड्या वळेानें कट्टा गरम होतो. मग त्यावर चट्या ककवा पातळ गाद्या 
पसरून त्याांवर टचनी लोक रात्भर टनजतात. एकां दरीनें ही शय्या फार सुिावह होत असावी, असें वाितें. 

 
———— 

 
चीन िेशाणवषयीं णकत्येक ध्यानातं ठेवण्यासारख्या गोष्टी 

 
चीन देशाांत एकां दर तीन धमुपांथ आहेत. त्याांत मुख्य दोन आहेत; एक कानफ्यणूशअस पंथ व दुसरा बौि 

पंथ. टतसऱ्या टौपंथाचे अनुयायी फार क्वटचत् आहेत. टिस्ती शकाच्या पूवी सुमारें ६०० वर्षें कानफ्यटूशअस नाांवाचा 
मोठा वदेाांती तत्त्ववते्ता चीन देशाांत होऊन गेला. हा पराकाष्ठेचा बुटद्धवान् व तारतम्यज्ञ असल्यामुळें, अत्यांत 
लोकटप्रय होऊन स्वतांत् धमुस्थापक झाला. लोकाांत नीतीची वृटद्ध व्हावी, प्रजेनें राजटनष्ठ असावें, अपत्याांनीं 
माताटपतराच्या आज्ञेंत सवुदा रहावें, लोकाांनीं भ्रामक मूर्वतपूजारत होऊां  नये, अशीं यानें स्थाटपलेल्या पांथाांतील मुख्य 
मतें होतीं. पण असा कोणता धमु आहे कीं, तो अिाणी लोकाांच्या हातीं पिल्यावर त्याांत टबघाि झाला नाहीं? इतर 
धमुस्थापकाांप्रमाणें हा धमुस्थापकही देवावतार ठरून, देवाप्रमाणें पूजाग्रहणास योग्य वािूां लागला. गाांवोंगाांव 
कानफ्यटूशअस याचीं देवालयें बाांधण्याांत येऊां  लागून त्याांत त्याच्या मूतीची स्थापना होऊां  लागली, आटण त्यानें मी 
मूर्वतपूजा नाहींशी करण्याचा प्रयत्न केला होता, ती टफरून पटहल्याप्रमाणें सवुत् टदसूां लागली! तथाटप ही गोष्ट 
लक्षाांत ठेटवली पाटहजे कीं, धमाचरणापेक्षाां नीटतप्रसाराकिे या पांथाचा टवशरे्ष किाक्ष आहे. कानफ्यटूशअस हा 
धमुस्थापक झाला ही गोष्ट िरी आहे; पण वास्तटवक पहाताां तो सदाचारसांपन्न तत्त्ववते्ता होता, यामुळें  त्यानें 
स्थाटपलेल्या पांथाांत धमुटवदे्यची फारशी किकि नाहीं, व देवताांचें प्राचुय ु नाहीं. कानफ्यटूशअसपांथी लोक फक्त 
त्याची, व त्याहून श्रेष्ठ जो जगदात्मा परमेश्वर त्याची पूजा कटरतात. याांपैकीं पटहल्यास मात् देवळें  असून मूर्वत 
आहेत. दुसऱ्याचें सव ु पूजन मानटसक असतें. एकां दरीनें हा पांथ सुटशटक्षत लोकाांस मान्य झालेला आहे, असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. 



 
अनुक्रमणिका 

 
िालच्या प्रतीचे सारे लोक बुद्धधमानुयायी आहेत. टिस्ती शकाच्या पूवी सुमारें सातशें वर्षें साांख्यमुटन 

नाांवाचा जो असाधारण पुरुर्ष टहदुस्थानाांत होऊन गेला; ज्यानें ज्ञानसांपादनासाठीं व परोपकार करताां येण्यासाठीं 
राज्यपदावर लाथ मारून परमाथुवृत्तीचा अांटगकार केला; बुद्धीस अग्राह्य ककवा असांमत अशा कोणत्याही गोष्टीचा 
स्वीकार न करण्याचा टनिय करून तो पटरपूण ुकेल्यामुळें, ज्याच्या पांथास “बौद्ध” असें नाांव पिलें , प्राटणमात्ाचें 
टहताटहत ईश्वराधीन न मानताां कमाधीन माटनल्यामुळें, ज्या धमास टकत्येकाांनीं नास्स्तक असें नाांव ठेवलें  असून, व 
त्याचा उच्छेद करण्यासाठीं नानातऱ्हेचे बरेवाईि प्रयत्न केले असून ‘अकहसा परमो धमुः’ इत्याटद अत्यांत मान्य 
नीटततत्त्वाांनीं पटरपूण ु असल्यामुळें  ज्याचा बीमोि झाला नाहीं, तर आजटमत्तील परृ्थ्वीवरील दुसऱ्या कोणत्याही 
धमापेक्षा ज्याची अनुयायीसांख्या मोठी आहे; व ज्याांतील सदाचारतत्त्वाांचें प्रटतकबब कहदुधमांत व टिस्तीधमांत स्पष्टपणें 
पिलें  आहे, अशा सुांदर धमाचा प्रस्थापक जो गौतम बुि त्याची पूजा या देशाांत सवुत् चालू आहे. टजकिेटतकिे 
बुद्धाचीं देवालयें आहेत, व त्याांत त्याच्या पूजेचा सपािा चाललेला असतो. लामापंथ याच धमांतून टनघाला आहे. 
जरी हा पांथ मुख्यत्वेंकरून णटबेट व मोंगोणलआ या प्राांताांत टवशरे्ष रूढ आहे, तरी तो या देशाांत मुळींच अनुसतृ नाहीं 
असें नाहीं. लामाला टजवांत बुद्ध ककवा बुद्धाचा टजवांत अवतार माटनतात. देवाप्रमाणें लामाची पूजा करतात. एक 
लामा परलोकवासी झाला म्हणजे त्याच्या जागीं त्याचे पुजारी दुसऱ्या लामाची टनविणूक करतात. ही टनविणकू 
करण्याांत ज्या मुलाचें बाह्य स्वरूप समाटधस्थ झालेल्या लाम्याच्या स्वरूपासारिें असेल त्याला त्याच्या गादीवर 
बसटवण्याचा टवशरे्ष टवचार होतो. अमूक एका मुलाचें स्वरूप लाम्यासारिें आहे, तेव्हाां त्या लाम्यानें आपला आत्मा 
ही त्या मुलाचे ठायीं ठेवनू परलोकप्रयाण केलें  असावें, असें हे पुजारी अनुमान करतात. बुद्धालयाच्या गाभाऱ्याांत 
कसहासनावर बुद्धाची नग्न मूर्वत असते. दाराच्या बाहेर आपल्या इकिील जयटवजयाांप्रमाणें दोन मूर्वत असतात हे 
द्वारपालक होत. याची पूजा करीत नाहींत. बुद्धाच्या मूतीपढुें कापूर, धूप, वगैरे सुगांधी व सहज पेिणारीं द्रव्यें 
जाळण्याचा मोठा धिाका चाललेला असतो. सगळें  बुद्धालय व लामालय अशा प्रकारच्या धूमराशींनीं भरून गेलेलें  
असतें, व त्याांत फार वळे राटहलें  असताां श्वासोच्छ्वास बांद होईल की काय, अशी भीती वािते! एकां दरींनें पहाताां, 
दुसऱ्या देशाांतील अिाणी लोकाांत मूर्वतपूजेचे टजतकें  बांि टदसून येतें, टततकें च तें येथेंही टदसतें, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. आपल्याप्रमाणें बुद्धाच्या पायावर ककवा पुढें िोकें  ठेवणें, हा प्रणामाचा अत्यांत प्रशस्त माग,ु असें हे लोक 
समजतात. 

 
मूर्वतपूजा फैलावत गेली कीं, टतच्याबरोबर देवताांची सांख्याही फैलावत जाते, हें सवांस माहीत आहेच. 

आमच्या देशाांतील देवताांची सांख्या फार वाढली, त्या वळेेस लोकाांनीं त्याांची एक व्यापक सांख्या ठरवनू िाकली, 
टतच्यापढुें ती जाऊां  द्यावयाची नाहीं असा टनिय केला; आटण बहुशः जाण्याची गरज पिावयाची नाहीं. कहदुस्थानच्या 
पांचवीस कोिी प्रजेपैकीं प्रत्येक पुरुर्षाला, स्त्रीला, व मुलाला एकेक टनराळा देव टदला, तरी आणिी आठ कोिी देव 
आमच्यापाशीं टशल्लक आहेत! असो; चीनच्या चाळीस कोिी लोकसांख्येपैकीं प्रटतव्यक्तीस एक, या मानानें 
पुरण्याइतक्या देवता हे लोक मानतात ककवा नाहीं, हें ठाऊक नाही; पण या प्रकरणाटवर्षयीं जो साधारण शोध झाला 
आहे त्यावरून असें टदसून आलें  आहे. कीं, चीन देशाांत कहदुस्थानापेक्षाां देवताांचे वग ु व जाती तरी िटचत कमी 
नाहींत. आपल्या देशाांत ज्याप्रमाणें कोणतीही वस्तु अपूज्य आहे असें म्हणता येणार नाहीं, त्याप्रमाणें या लोकाांचीही 
कल्पना असावी, असें त्याांच्या देवताांचा ‘मस्तररोल’ ककवा ‘नावटनशीपुस्तक’ पाटहलें  असताां टदसून येईल! पावसाचा 
देव, गिगिािाचा देव, पैशाचा देव–म्हणजे वरुण, इांद्र, लक्ष्मी–इत्याटद देवता तर आहेतच आहेत. परांतु चोराचा 
देव; मेघगजुनाांची देवी; आपल्या दहा सेवकगणाांकिून मुलाांस िेळण्यास, हांसण्यास, चालण्यास, व िाण्यास 
टशकटवणारी कुां —फा नाांवाची बायकाांपोराांचें सांरक्षण करणारी देवी; मटदरेश्वर; पावकेश्वर, अनुकां पा देवी; नाटवकाांची 
देवी; ‘माता’ नाांवाची फक्त मुलाांची देवी; पाकदेव व गोंवराचा आटण फोड्याांचा देव वगैरे मांिळी ध्यानाांत 
ठेवण्यासारिी आहे. ‘ध्यानाांत ठेवण्यासारिी’ म्हिलें  यावरून असले देव या देशाांतच आहेत, आटण आमच्या देशाांत 
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नाहीत, म्हणून म्हिलें  आहे असें नाहीं; तर कोणत्याही देशाांतल्या अज्ञान व मूढमटत लोकाांच्या धमुटवर्षयक टवचाराांत 
टकती साम्य असतें, व देवताांची कल्पना ते टकती उपहासास्पद करून िाटकतात, इकिे वाचकाांचें लक्ष जावें, 
येवढ्यासाठीं म्हिलें  आहे. आम्हाांप्रमाणें टचनी लोक सूयाची पूजा करणारे असून, टशवाय ते चांद्राची पूजाही करतात. 
या देशाांत टठकटठकाणी चांद्राचीं देवालयें आहेत. याांिेरीज आणिी शेंकिों देव व देवता आहेत. 

 
ज्याप्रमाणें टचनी लोक वृद्धाांस मान देतात, त्याप्रमाणें दुसरे कोणतेही लोक देत नसतील. चीनदेशाांत 

अजूनपयंत अटवभक्तकुिुांबपद्धतीचें माहात्म्य बरेंच असल्यामुळें, प्रत्येकास आपल्या दूरच्या देिील आप्तसोयऱ्याांचा 
परामर्ष ुघ्यावा लागतो. तशाांत तो आप्त अटतशय वृद्ध असेल तर तो मग टनकि असो, ककवा दूरचा असो, त्याची 
वास्तपसु्त करणें हें प्रत्येकाचें कतुव्य आहे, असे टचनी लोक मानतात. दाांत पिून गेल्यामुळें अन्न पचत नाही, दृटष्ट 
मांद झाल्यामुळें टदसत नाहीं, शस्क्त क्षीण होऊन शरीरयष्टीची धनुकली झाल्यामुळें  हातपाय चालत नाहीं, अशा 
प्रकारच्या वयातीत टस्त्रया ककवा पुरुर्ष अन्नान्न करीत दारोदार टफरत आहेत, रस्त्यानें कोलमिून पित आहेत, 
उन्हाांत व्याकुळ होऊन पिले आहेत, ककवा नदींच्या काांठीं लोळत आहेत, अशा स्स्थतींत त्याांस पाहून पहाणाराच्या 
मनास जो उदे्वग होतो, तो चीन देशाांत अगदीं अननुभतू आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. ज्या वृद्ध स्त्रीस ककवा 
पुरुर्षास िोली करण्याचें सामर्थ्य ु नाहीं, अशाांस त्याांचे नातू ककवा पणतू िाांद्यावर घेऊन वहाताहेत, व रस्त्यानें 
जाणारे येणारे तरुण लोक त्याांस आदरपूवुक प्रणाम करीत आहे, अशी रीत येथें प्रत्येक टठकाणी दृष्टीस पिते. 
कोणताही सुवृत्त मनुष्ट्य ऐशीं, नव्वद, ककवा शांभर वर्षांचा होऊन मेला कीं, त्याच्या समस्स्थतींतले ककवा गावाांतले 
लोक लहानमोठ्या वगणु्या देऊन त्याचें स्मारक करतात. असलीं स्मारकें  चीन देशाांत जागोंजाग दृष्टीस पितात. 
सरकारही या कामीं मागें नाहीं इतकें च नाहीं, तर उलि त्याला तें अनुकूल आहे. यामुळें रस्तोंरस्तीं राजदत्त 
पीतवस्त्र पटरधान केलेले व रौप्यतुल्य श्वेत केशकलाप असलेले वृद्ध लोक मोठमोठ्याांकिून मुजरे घेत चालताांना 
दृष्टीस पितात. जे टवशरे्ष वयातीत झाले आहेत त्यास चीनचीं टवश्वटवद्यालयें (युटनव्हर्वसट्या) कधीं कधीं 
दीघायबूद्दल पदव्या (टिगऱ्या) देतात, ही एक येथील असामान्य तऱ्हा ध्यानाांत ठेवण्यासारिी आहे. आजटमत्तीस 
अशा प्रकारचे पाांच पन्नास तरी एल.् एल.् िी. टचनाांत साांपितील, याटवर्षयी शांका नाहीं! एका प्रसांगीं चीनच्या 
बादशहानें देशाांतील सव ुम्हातारे राजवाड्याांत आणनू त्याांस एक बिी मेजवानी टदली. या मेजवानींत बादशहाच्या 
मुलाांनी आटण नातवाांनी मोठ्या पे्रमानें व हौसेनें वाढण्याचें काम केलें ! मेजवानी आिपल्यावर मोठा दरवार करून 
त्याांत वयाच्या मानानें प्रत्येक म्हाताऱ्यास कमी अटधक दटक्षणेसह पोर्षाि (म्हणजे टपवळा झगा) देण्याांत आला व 
सवांहून विील जो १११ वर्षांचा म्हातारा होता त्याला येवढ्या मोठ्या वाधुक्यासाठीं बड्या अांमलदारीचा पोर्षाि 
आटण पदवी देण्याांत आली. चीन देशात तुम्ही कोठेंही जा, टजकिे टतकिे सवु लोक तुम्हाांस मान देण्यास अत्यांत 
तत्पर असतात, असें टदसून येईल. रस्त्याांत फार गदी झाली असली, आटण एकादी सवत्स स्त्री पुढें आली, तर 
ज्याप्रमाणें फ्रें च लोक एका क्षणाांत दुतफु होऊन टतला वाि करून देतात, त्याप्रमाणें चीन देशाांत म्हाताऱ्याला कोठेंही 
जाण्यास टकतीही दािी असली तरी टबलकुल पांचाईत पित नाहीं. त्याचे ते पाांढरे कें स आटण सुरकुतलेलें  तोंि 
त्याांच्या दृष्टीस पिलें  कीं, त्याटवर्षयीं त्याांच्या मनाांत पूज्यबटुद्ध उत्पन्न होऊन, त्यास ते लागेल ती मदत देण्यास प्रवृत्त 
होतात. आटशयाांतलीं व युरोपाांतलीं अनेक राष्ट्रें उदयास येऊन अस्तास गेलीं, तरी पृर्थ्वीवरील सव ुराष्ट्राांत हें जुनें 
राष्ट्र असून अद्याटप चाांगल्या स्स्थतींत आहे. तेव्हाां याचें हें दीघायु टस्त्रयाांस व पुरुर्षाांस जो बहुमान टमळतो त्यापासून 
उत्पन्न होणाऱ्या पुण्याईचें तर फळ नसेल ना? नाहीं तर आमच्या देशाांतली स्स्थटत पहा. टकत्येक लोकाांस आपलीं 
वृद्ध माांताटपतरें आपणास शोभत नाहींत ककवा आपणाांस टनष्ट्कारण ओझें झालीं आहेत असें वािूां लागतें! असे लोक 
पारतांत्र्यपाशाांत अनेक शतकें  जििले जाऊन दुःसह दास्यस्स्थतीचा अनुभव घेत असाव,े याांत काांहीं नवल नाही! 

 
ज्या शाळेंत आपला मुलगा घालावयाचा त्या शाळेचा मुख्याध्यापक कशा प्रकारचा आहे, हें टचनी लोक फार 

बारकाईनें पाहतात. त्याचें वतुन नीटतशुद्ध नसेल, ककवा त्याला पूवुऋटर्षप्रणीत मताची चाांगली माटहती नसेल, तर 
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त्याांना तो पसांत पित नाहीं. काांहीं लोक आपली मुलें  िुद्द गुरूां च्या घरीं ठेवतात, व काांहीं त्याांच्या नजरेिालीं 
त्याांच्या जेवणिाणाची दुसरीकिे सोय करून ठेवतात. याप्रमाणें दोहोंपकैीं कोणत्या व्यवस्थेनें मुलास ठेवायाचें वगैरे 
ठरल्यावर, त्याचीं माताटपतरें, केवळ मुलाच्या अध्यापकासाठीं मेजवानीचा बेत करून त्याला आमांत्ण देतात. 
जेवणिाण आिोपल्यावर एिाद्या चाांगल्याशा ज्योटतष्ट्याकरून पांचाांग पाहवनू मुहूतु ठरटवण्याांत येतो. मग त्या 
टदवशीं सकाळीं हे छोिेिानी, टशष्ट्य नजर घेऊन गुरूकिे जातात. कॉन्फ्यटूशअस याच्या वाढटदवसास ककवा 
मृतटतथीस कोणताही टवद्याथी शाळेच्या वािेला म्हणून टफरकावयाचा नाहीं. प्रत्येक शाळेंत कॉन्फ्युटशअस याचें 
स्थांटिल केलेलें  असतें. मुलानें शाळेत पाऊल िाकलें  कीं, त्याचें पटहलें  कतुव्य त्या स्थांटिलाकिे जाऊन 
कॉन् फ्यटूशअस यास वांदन करावयाचें हें होय. तें झाल्यावर गुरूस मानपुरःसर प्रणाम करून, मग तो काय साांगेल तें 
ऐकावयाचें, आटण नांतर बाांकावर आपल्या जागीं जाऊन बसावयाचें, अशी सावुटत्क चाल आहे. 

 
चीन देशाांतील घरेंदारें, सावुजटनक इमारती, सरकारी कचेऱ्या, व देवालयें या देशाांतील हवामानास योग्य 

अशीं बाांधलेलीं असतात. टकत्येक इमारतींत आिय ुकरण्यासारिें नकशीचें व कोरींव काम केलेलें  असतें. टकत्येक 
देवालयाांवर टचनी लोकाांनीं लािों रुपये िच ु केले आहेत, व अशा सुांदर व भव्य इमारती दुसऱ्या कोणत्याही 
टठकाणीं नसतील असा त्याांचा ग्रह झालेला आहे. पूवीं साांटगतल्याप्रमाणें टचनाांत अद्याटप अटवभक्तकुिुांबपद्धटत बरीच 
अमलाांत असल्यामुळें, एकाच कुिुांबाच्या अनेक शािाांचा गुजारा होण्यासारिीं मोठमोठीं घरें या देशाांत टठकटठकाणीं 
दृष्टीस पितात. अशा घराांच्या टनरटनराळ्या भागाांत टनरटनराळ्या शािा रहातात! अशा घराला बहुधा तीन दरवाजे 
असतात. त्याांपकैीं मधला सवांत मोठा असून त्याांतून आांत टशरलें  म्हणजे बाहेरील गृहस्थाांच्या मुलािती घेण्याचा 
टदवाणिाना लागतो. घराचा हा भाग दुसऱ्या कोणत्याही भागापेक्षाां-टवशरे्ष शोटभवांत असतो. याच्या कभती कोठें कोठें 
रेशमाच्या पाांढऱ्या पिद्याांनीं ककवा मिमालींनीं आच्छाटदलेल्या असून त्यावर उपदेशपर वाक्यें टलटहलेलीं असतात. 
याच्या किीपािास नानातऱ्हेचे कां दील कापसाच्या, व कधीं रेशमाच्या, दोऱ्याांनीं िाांगलेले असतात. टशवाय मधून 
मधून हांड्याझुांबरेंही असतात. तथाटप या लोकाांस कां टदलाांचाच टवशरे्ष शौक आहे असें म्हणण्याला हरकत नाहीं मुख्य 
सामान म्हिलें  म्हणजे तऱ्हेतऱ्हेच्या लाकिी व वतेाच्या िुच्या. टनरटनराळ्या आकाराांची ठेबलें , तऱ्हेतऱ्हेच्या रांगाांचे 
बेलबटु्टीदार कापसाचे ककवा रेशमी पिदे, व कभगाप्रमाणें लिलिणारीं शकेिों जातीचीं टजल्हईची मृत्पात्ें, आटण 
अगटणत पांिे हे होत. बहुतकरून प्रत्येक घराांत छानदार बगीचा असतो. अगदीं गरीब लोक सुद्धाां आपल्या 
घरासभोंवतीं लहानसा बाग करतात. पुष्ट्कळ घराांस उांच जोत्याच्या पिव्या असतात. या पिव्याांत माांिलेल्या 
पायपसऱ्या िुच्यांवर पिून सांध्याकाळचे वळेीं टचलीम ओढण्याांत टचनी लोकाांस आपण स्वगसुुिाचाच अनुभव घेत 
आहों काय, असें वाितें! शाघंाई येथें जें जकातीचे हपीस आहे, टततकें  सुांदर हपीस दुसऱ्या कोणत्याही टठकाणीं 
नसेल; तसेंच या शहराांतील इतर इमारतीही पहाण्यासारख्या आहेत. नदीच्या काांठीं वसलेल्या काांहीं लहानमोठ्या 
शहराांत नदीच्या वहात्या पात्ाांवर पोहतीं भोजनालयें बाांधलेलीं असतात. रात् होऊन टजकिेटतकिे टदव े लागले 
म्हणजे हीं फारच रमणीय टदसतात, आटण परमुलिी लोकाांस तर ती फारच सुिावह होतात. कारण नऊ 
वाजल्याबरोबर नगरवशेीचीं दारें बांद करण्याचा पटरपाठ येथें सवुत् अमलाांत असल्यामुळें, ज्याांना त्या वळेापुढें 
स्वातांत्र्यसुिाचा अनुभव घ्यावयाचा असेल त्याना, या नदीपृष्ठभागस्थ भोजनालयाांत स्वादु अन्न टमळून, टतच्या 
प्रवाहावरून वहाणाऱ्या शीतल व मांद अशा वायूांनें भरलेल्या िोल्याांत टनद्रासिीच्या समागमापासून होणाऱ्या 
आरामसुिानुभवाचीही सोय करून घेता येते! 

 
आता एका प्रटसद्ध उत्सेधाचें (िॉवरचे) स्वल्प वणुन करून हा लेि पुरा करतों. हा उत्सेध यूगं लो नाांवाच्या 

बादशहानें १५ व्या शतकाांत बाांधला होता. यूगं लोची आई मोठी सद्गुणी, चतुर, व राजकारस्थानी स्त्री होती. अशा 
आपल्या अटद्वतीय मातेचें काांहीं तरी टचरस्थाई स्मारक असावें, अशा हेतूनें या बादशहानें १४१३ त एका सुमुहुूतास हा 
उत्सेध बाांधण्यास सुरुवात केली. याचें काम वीस वर्षें चालले होतें. जटमनीच्या वर याची उांची दोनशें फुिाांहून अटधक 
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होती. याला एकां दर नऊ मजले असून त्यावर घुमि होता. घुमिावर टशिर होतें. िालपासून वरपयंत चोहों बाजूांनीं 
याचे टगलाव े नाना प्रकारच्या रांगाांच्या टजल्हईदार पक्क्या टचनी मातीचे केलेले होते. त्यामुळें  यावर सूयुप्रकाश 
पिल्याबरोबर हा रक्त, पीत, हटरत, नील, श्वेत इत्याटद वणांचा तेजोराशीच आहे कीं काय, असा भास होई. एक 
मजला सांपून दुसरा मजला लागण्याच्या दरम्यान जो अष्टकोनाकृटत गलथा होता त्याच्यावर वरच्या मध्यभागापासून 
कोनापयंत आटणलेल्या साांिळ्याांस आठ मोठ्या घांिा लाटवलेल्या असत. याप्रमाणें यावर एकां दर ७२ घांिा होत्या. 
याांचा ध्वटन टवस्तृत व मधुर असल्यामुळें  तो होऊां  लागला म्हणजे आसमताांतील लोक, कृष्ट्णाच्या कणुमनोहर 
मुरटलस्वनानें मोहून जाणाऱ्या व्रजवासी गोपगोटपका जनाांप्रमाणें, विेावनू जात! “गगनमांिलास व्यापून िाकणारी 
या उत्सेधाची काांटत पुत्पौत्ाांच्या अांतःकरणाांतील दोर्षटतटमराचा टवध्वांस करून त्याांस सुिी करील, व चांद्रसूयु 
आहेत तोंपावतेों त्याांच्या तेजाशीं हा प्रटतस्पधा करीत राहील”, असें एका टचनी कवीनें म्हिले आहे! पण प्रमादशील 
मनुष्ट्याांचा तकु कोणीकिे आटण नश्वर वस्तूांची रहािी कोणीकिे? १८५३ त चीन देशाांत जी बांिाळी झाली तींत 
बांििोर लोकाांनीं नाांटकन शहर अनेक वळे हस्तगत करून घेऊन, त्याांतील भव्य इमारतींची दुदुशा करून िाकली. 
सन १८५५ पयंत या उत्सेधास त्याांनी हात लाटवला नव्हता. पण या सालीं राजपक्षाचा पुरा सूि उगटवण्याची त्याांस 
बुटद्ध होऊन, त्याांनीं हें लोकोत्तर आकाशभवन रसातळास नेलें ! आताां त्याचीं छकलें  मात् पहाण्यास साांपितात! 

 
———— 

 
सशंृग मनुष्ट्यें 

 
मनुष्ट्यजातीमध्यें अशा प्रकारचे प्राणी फारच क्वटचत् आढळून येतात. आपणाां सवांस पुराणावरून माहीत 

आहेच कीं पूवीं आमच्या देशाांत शृांगर्वर्ष नाांवाच्या एका ऋर्षीला एक कशग होतें. त्यानांतरही कदाटचत् आमच्या इकिे 
अशा प्रकारचीं काांहीं मनुष्ट्यें झालीं असतील; परांतु आमच्या देशाांत पदाथुसांग्रहालयें नसल्याकारणानें व लोकाांनाही 
ती स्थापन करण्याची आस्था नसल्याकारणानें आम्हाांस िात्ीलायक माटहती काांहींच टमळत नाहीं. परांतु 
युरोपिांिाची अशी स्स्थटत नाहीं. त्याांतील लोक, ज्या ज्या चमत्काटरक वस्तु त्याांना आढळतात त्या त्या वस्तूांचा 
पदाथुसांहालयाांमध्यें साांठा करून ठेटवतात. हल्लीं एकिबग ुयेथील पदाथुसांग्रहालयाांत अशा प्रकारच्या मनुष्ट्याांचीं चार 
कशगें आहेत. ह्याांतील एक कशग सात इांच लाांब असून कराांगुलीएवढें जाि आहे. हें कशग इ० स० १६७१ मध्यें िॉक्िर 
िेंपल याांनीं एटलझबेथ लो नाांवाच्या एका बाईच्या िोक्यावरून पुष्ट्कळ लोकाांसमक्ष कापून काटढलें . दुसरी एक मेरी 
िेव्हीस नाांवाच्या बाईची गोष्ट अशी साांगतात कीं, टतच्या वयाच्या अठ्ठाटवसाव्या वर्षीं टतच्या िोकीवर एक िेंगुळ 
उठलें . तीस वर्षांनांतर ह्याांतून मेंढ्याच्या टशगाांसारिीं दोन कशगें वर आलीं. ह्याांतील एक कशग नऊ इांच लाांब असून 
त्याचा पटरघ दोन इांच होता. दुसरा एक इांस्ग्लश ग्रांथकार असें म्हणतो कीं, अठराव्या शतकाच्या शवेिीं इांग्लां िमध्ये 
कशगें असलेल्या दोन बाया होत्या. त्याांतील एका बाईचें िोकीवर पाांच इांच कशग आल्यानांतर टतनें तें उपिून 
काढण्याचा प्रयत्न केला. परांतु ते मध्येंच मोिलें , व नांतर काांहीं टदवसाांनीं तें नाहींसें झालें . परांतु त्याच टठकाणीं 
दुसरीं टकत्येक नवीन कशगें येत होतीं. अशा प्रकारचीं दुसरींही टकत्येक उदाहरणें घिून आलीं आहेत. परांतु ह्याांत 
एक टवशरे्ष गोष्ट एवढी आहे कीं, हा रोग बहुतकरून टस्त्रयाांनाच झालेला आढळतो. पुरुर्षाांना क्वटचत्. एकदाां मात् 
एका जमुन सरदाराच्या पाठीच्या कण्याांतून एक कशग आलें  होतें. 

 
———— 
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पेट घेिारा मासा 
 

उत्तर अमेटरकें तील काांहीं नद्याांमध्यें एक प्रकारचे मासे आढळून आले आहेत. ह्या माशाांत तेलाचा भाग इतका 
असतो कीं तेथील लोक हे मासे वाळवनू त्याांचा मेणबत्याांसारिा उपयोग कटरतात. ह्याांचा रांग पाांढरा असून लाांबी 
सुमारें एक फूि असते. तेथील लोक असें साांगतात कीं, हा मासा इतर माशाांपेक्षा फार चवदार आहे. प्रत्येक वर्षीं 
काांहीं वळेीं ह्या माशाांचा नद्याांला इतका पूर येतो कीं, लोक जाळीं िाकून लक्षावटध मासे पकितात, व सुमारें तीन 
चार आठविेपयंत लोकाांची सव ुउपजीटवका ह्या माशावरच चालते. टशवाय पुढील तरतुदीकटरताां हे मासे तेथील 
लोक वाळवनू ठेटवतात. ह्याचें तेल और्षधोपयोगी असून काि नाांवाच्या माशाचे तेलापेक्षाां फारच रुचकर असतें. ज्या 
ज्या वळेीं तेथील लोकाांस टदव्याची अगर मशालीची जरूर लागते त्या त्या वळेीं ते ह्या सुकटवलेल्या माशाांपैकीं एक 
मासा घेऊन त्याची शपेिी पेिटवतात, व मग तो मासा मेणबत्तीसारिा शाांतपणें िालपयंत जळतो, व त्याचा प्रकाश 
ककबहुना मेणबत्तीपेक्षाांही जास्त पितो. परांतु ह्याांचा मशालीऐवजीं फार उपयोग होतो. तेथील लोकाांचा ह्याांवर मोठा 
व्यापार चालतो. 

 
त्या पृर्थ्वीतलावर िरोिरी कोठें काय वस्तु आहेत, आजपयंत टकती वस्तूांचा शोध लागला आहे, व अद्याटप 

टकतींचा लागावयाचा आहे हें बरोबर रीतीनें कोणासही साांगता येणार नाहीं. कारण कीं, रोजच्या रोज टकत्येक 
वस्तूांचा त्या भपूृष्ठावरून लोप होत चालला आहे, व तो लोप त्याांच्यामध्यें काांहीं फरक होऊन, अथवा त्याांच्याहून 
अगदीं टभन्न अशा टकत्येक नवीन वस्तूांचा आगम होऊन होत आहे. िारटवन साहेबाांच्या शोधाप्रमाणें जर पाटहलें  तर 
आज टमत्तीस जे आपण मनुष्ट्य आपला अटधकार टजकिेटतकिे स्थापन करण्यास झित आहों ते आपण सव ु
माकिाांपासून उत्पन्न झालों आहों. वर्षाकालामध्यें जे आपण सुरवांि (अथवा कुसरूि) नाांवाचे केसाळ व स्पश ुझाला 
असताां कां िू उत्पन्न करणारे एक प्रकारचे कीिक पाहतो, ते काांही टदवसाांनीं पतांग होऊन उिूां लागतात. असें प्रत्येक 
वस्तूचें सारिें काांहींना काांहीं तरी रूपाांतर होत चाललें  आहे. त्याप्रमाणें काांहीं देशाांत काांही नवीन जनावरें, व 
समुद्राांत काांहीं नवीन जलचर सापिले आहेत व साांपित आहेत. एकदा तर हांगेटरया प्राांताांत दोघा धीवराांना 
मनुष्ट्याच्या आकृतीचा एक प्राणी साांपिला होता. तो त्याचा आकृतीवरून दहा वर्षांच्या एका मुलाएवढा टदसत होता. 
त्याचा बाांधा मजबूत असून त्याचे अवयव साधारण मनुष्ट्याचे अवयवापेक्षाां बरेच लाांब होते. त्याचीं बोिे तर मनुष्ट्याच्या 
बोिाांपेक्षाां दुपिीनें लाांब होतीं. त्याच्या त्वचेवर िवले असून ते फार कठीण होते. त्याचें मस्तक अगदीं वािोळें, त्याचे 
िोळे लहान, लिलिीत व िोल गेलेले, नाक वर आलेलें , व तोंि फार मोठें होतें. त्याला धरून आटणल्यावर 
त्यास बोलण्यास टशकटवण्याचे लोकाांनीं पुष्ट्कळ प्रयत्न केले, परांतु ते सव ु टनष्ट्फल झाले. एका वर्षानांतर तो कपिे 
वापरूां  लागला व आपलें  पूवीचे अन्न जें गवत तें िाकून देऊन टशजलेलें  अन्न िावयास लागला. त्याला िांदकामध्यें 
पोहताांना फार आनांद होई, व त्यामध्यें तो इतक्या सफाईनें बुिे व पोहत असे की, लोकाांना तें त्याचें जण ूकाय घरच 
आहे असें वािे; व त्याांतून त्याला बाहेर काढण्यास फार आयास पित. काांहीं टदवसाांनांतर त्याला मोकळीक टदली. 
परांतु ही स्वतांत्ता प्राप्त झाल्यानांतर तो लागलींच पळून गेला. पुढें धीवर लोकाांना दोनतीन वळेाां तो आढळला होता. 
परांतु तो कोणाच्या हातीं लागला नाहीं. 

 
———— 
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शरीरातं णफरिाऱ्या सुया 
 
िाक्तर लोकाांच्या पाहण्याांत असे काांहीं रोगी आले आहेत कीं ते काांहीं कारण नसताां शरीराांत अपाय करून 

घेण्यासाठीं न पचणाऱ्या पदाथांचें सेवन कटरतात. कोणीही स्त्री ककवा पुरुर्ष जाणनूबजूुन िाांचण्याांचें ककवा सुयाांचें 
आांथरूण करून त्यावर टनजण्याचा प्रयत्न करील असें होणें शक्य आहे, असें कोणासही वािणार नाहीं. तथाटप अशा 
काांहीं मुली व बायका पहाण्यात आल्या आहेत कीं, त्याांनीं आपल्या शरीराच्या त्वचेच्या आांत िाचण्या व सुया िोंचनू 
भरल्या इतकें च नाहीं, तर एकाद्या पदाथाप्रमाणें िाण्याच्या घशावािे त्याां टगळण्यासही सोटिलें  नाहीं! आताां हें 
कबूल केलें  पाटहजे कीं, असलीं बहुतेक उदाहरणें ज्या रोग्यास अपस्मार झालेला असतो, त्याांत दृष्टीस पितात, 
आटण म्हणून अशाांटवर्षयींचे बहुतेक लेि वडे्याांच्या इस्स्पतळाांत साांपितात. तथाटप टकत्येकदाां असेंही टदसून आलें  
आहे कीं, टदसण्याांत ज्याांच्या मनास कोणत्याही प्रकारचा भ्रम झालेला नाहीं, अशाांनींही टकत्येक प्रसांगीं केवळ 
चैनीसाठीं सूटचभक्षण केलें  आहे! 

 
एकादे वळेेस सुई ककवा िाांचणी मोिून माांसात टशरली तर ती काढणें शस्त्रवैद्याांस फार कटठण जातें; कारण 

ती एकदा त्वचेिालीं गिप झाली म्हणजे टतचा काांहीं एक मागमूस रहात नाहीं. यामुळें अदमासानें ती बाहेर 
काढण्यासाठीं माांसाांत टचमिा घातला असताां ती बाहेर न टनघताां अटधकच आांत जाते. यासाठीं धातूांचे तुकिे 
िोळ्याांत उिाले असताां ते काढण्यासाठीं बलवान् लोहचुांबकाचा उपयोग कटरतात. ज्या बाबतींत हे शरीराांतगतु 
धातूांचे तुकिे कोठें असतील याचा बरोबर टनिय कटरताां येत नाहीं, त्या बाबतींत टदङ्टनणायक यांत्ाांतील सूचीच्या 
कलावरून शरीरस्थ धातूांचा स्थानटनिय करण्यास पुष्ट्कळ साहाय्य होतें. 

 
अलीकिे दुसरी अशी एक युस्क्त काढली कीं, एका हस्स्तदांती शलाकें त दोन तारा बसवनू त्या टवदु्यन्मय 

घांिाांस लाटवलेल्या असतात. त्यामुळें  ही शलाका माांसाांतून जाऊां  लागली व तीस जोिलेल्या ताराांच्या शरीराांतील 
धातूच्या तुकड्याांशीं स्पश ुझाला कीं घांिा वाजूां लागतात. त्याबरोबर अमुक टठकाणीं धातुचा तुकिा असावा असा 
टनिय कटरताां येतो. 

 
शरीराांत धातूचा एक तुकिा गेला असताां तो शोधून काढण्यास जर इतका त्ास पितो, तर ज्या रोग्याांच्या 

शरीराांत शेंकिों सुया भ्रमण करीत असतील त्याांच्या यातना दूर करणें टकती कटठण आहे बरें! एका फ्रें च िाक्तरानें 
एका बाईटवर्षयीं असें टलहून ठेटवलें  आहे कीं, ती मेली त्या वळेेस टतच्या शरीराच्या टनरटनराळ्या भागाांतून पांधराशें 
सुया काटढल्या! दुसऱ्या एका मुलीच्या आांगाांतून तीनशें वीस सुया काढण्याांत आल्या. ह्या टतनें टगळल्या होत्या ककवा 
माांसात िोचनू घेतल्या होत्या याचा टनणुय कधींच कटरताां आला नाहीं. या गोष्टींत चमत्कार टदसून येतो तो हा कीं, 
असल्या पदाथांपासून या नाटदष्ट लोकाांच्या प्रकृतीस कोणत्याही प्रकारची क्षीणता आल्याचें टचन्ह टदसत नाहीं. वर 
ज्या मुलींचे उदाहरण साांटगतलें  आहे टतची तर काांहीं टवलक्षणच स्स्थटत होती. टतच्या शरीरातील सुया एकामागून 
एक त्वचेंतून आपलीं िोकीं वर काढीत व पुनः अदृश्य होत. या रीतीनें एके टदवशीं साठ सुया दृष्टीस पिल्या, व त्या 
दृष्टीस पिण्यापूवीं टतचें अांग थोिेंसें टतिकल्यासारिें होऊन टतला थोिा तापही आला होता. दुसऱ्या एका मुलीची 
एक अत्यांत टवश्वसनीय गोष्ट आहे. टतनें पुष्ट्कळच सुया आटण िाांचण्या टगळल्या होत्या व त्या टतच्या शरीराांत 
असल्याचें काांहींएक टचन्ह न दृष्टीस पिताां, त्याांत त्या दोन वर्षें भिकत होत्या. दोन वर्षें नऊ मटहने झाल्यावर सुमारें 
दोनश े सुया व िाांचण्या टतच्या हाताच्या, दांिाच्या, गळ्याच्या, आटण इतर टठकाणच्या त्वचेंतून बाहेर टनघाल्या. 
िस्ब्लन येथील एका शास्त्रीय मांिळीपुढें एका बाईचें पे्रत आटणलें  होतें, टतच्या शरीराांतून तीनशें सुया काढल्या व 
त्याांनींच ती मेली असावी, असें मांिळीनें आपले दप्तरीं टलहून ठेटवलें  आहे. परांतु टवशरे्ष आिय ुकरण्याजोगी गोष्ट ही 
कीं, बहुतेक बाबतींत अशा प्रकारच्या मूिुपणाच्या वागणुकीचा पटरणाम चैतन्यटक्रएवर फारसा होत नाहीं, व 
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त्याहूनही टवशरे्ष अद्भतु गोष्ट ही कीं, अशा प्रकारचे लोक मेल्यावर त्याांचीं शरीरें कापून पाहताां ते या सुयाांमुळे मेले 
असावते असें टदसून येत नाहीं! 

 
———— 

 
न्ययूाकय  येथील हवेत चालिाऱ्या आगगाड्ा 

 
ज्या लोकाांस असे वाित असेल कीं, इांग्लां िाांत जी टवपलु सांपटत्त आहे ती तेथील लोकाांना टहदुस्थानामुळें  

प्राप्त झाली आहे, त्याांनीं, इांग्लां िाांतील चारपाांच कोिी लोक टकती माल उत्पन्न कटरतात, त्याांच्या हातून व्यापाराची 
केवढी घिामोि होते, व ती सुलभ व सुिावह होण्यासाठीं त्याांनीं केवढ्या िचाच्या व युक्तीच्या सोयी केल्या आहेत, 
याचा क्षणभर टवचार केला असताां, त्याांचा तो भ्रम तेव्हाांच दूर होईल. अमेटरकें तील सांयुक्त सांस्थानें, ज्याांना 
युनायिेि स्िेट्स् असें म्हणतात, हीं तर कहदुस्थानासारख्या देशावर राज्य करणारीं नाहींत ना? तथाटप तेथील 
लोक प्रटतवर्षीं टकती सांपत्ती उत्पन्न कटरतात तें पहा, म्हणजे राष्ट्राची भरभरािी ही त्यानें कजकलेल्या देशावर 
अवलां बून असत नाहीं, तर िुद्द त्याांतील लोकाांच्या पटरश्रमावर व कल्पकतेवर अवलां बून असते, हें स्पष्टपणें टदसून 
येईल. ही गोष्ट वाचकाांच्या ध्यानाांत बरोबर रीतीनें उतरून देण्यासाठीं आम्हीं आज न्ययूॉकु येथील आकाशगामी 
आगगाड्याांची थोिी हकीकत देण्याचा टवचार केला आहे. 

 
न्यूयॉकु शहराचा टवस्तार व तेथील लोकसांख्या हीं लां िनच्या टवस्ताराहून व लोकसांख्येहून फारच कमी 

आहेत, तरी लां िनच्या लोकाांप्रमाणें न्ययूॉकुच्या लोकाांसहीं सामान्य रस्त्याांनीं व्यापाराची घिामोि करण्याची व 
एकमेकाांशीं दळवळण ठेवण्याची जी सोय असते, तीहून दुसरी एकादी टवशरे्ष बरी सोय टनघाली तर बरें, असें त्याांस 
वािून त्याांनीं ही िाांबाांवर घातलेल्या आिव्या तुळविाांत बसटवलेल्या रुळाांवरून आगगाड्या चालटवण्याची युक्ती 
काढली. लां िन येथें या कामासाठीं पातालगामी आगगाड्या केल्या आहेत. एका दृष्टीनें पाहताां िाांबाांवर चालणाऱ्या 
गाड्या जटमनीिालीं चालणाऱ्या गाड्याांपेक्षाां बऱ्या, कारण एक तर त्या गाड्या फारच हलक्या व हवाशीर असून 
त्याांना धुळीचा मुळीच उपद्रव होत नाहीं; आटण जटमनीिालच्या रस्त्यापेक्षाां याांच्या रस्त्याला िचुही कमी पितो; 
कारण हें करण्याांत नाले, पाण्याच्या तोट्या, धुराच्या नळ्या ककवा अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टींची 
टदशा बदलावी लागत नाहीं. तसेंच मोठमोठीं घरें टवकत घ्यावीं लागत नाहींत, ककवा प्रकाश आटण हवा हीं 
टमळण्याची अिचण पित नाहीं. दुसऱ्या पक्षीं या गाड्या टकतीही हलक्या व सुरेि केल्या तरी त्याांच्यामुळें  रस्त्यास 
जें वैरूप्य येतें तें काांही कमी होत नाहीं. टशवाय, हेंही कबूल केलां  पाटहजे कीं, अगदी अरुां द गल्ल्याांतून या गाड्या 
नेताांना फार पांचाईत पिते, आटण गािी चालली असताां िालच्या जटमनीवरील रस्त्यानें चालणाऱ्या गाड्याांचें घोिे 
आटण इतर जनावरें फार बुजतात.  

 
या रस्त्याांचीं एक दोन टचत्ें देण्याचीं सोय आम्हाांपाशीं असती तर तीं पाहून त्याांची कल्पना आमच्या 

वाचकाांच्या मनाांत ती टजतकी स्पष्ट उतरती, टततकी ती त्या रस्त्याांचें टकतीही वणुन केलें  तरी उतरण्याचा सांभव 
नाहीं, तथाटप ‘दगिापेक्षाां वीि मऊ’ या न्यायानें केवळ शब्दानें थोिीशी कल्पना देण्याचा प्रयत्न कटरतो. या गाड्या 
रुळाांवरून िालीं येऊां  नयेत म्हणून रुळाांपासून थोड्या उांचीवर भक्कम लोिांिी तुळ्या मधून मधून बसटवलेल्या 
असतात. अलीकिे जे रस्ते बाांधले आहेत त्याांवर या तुळ्या रुळाांच्या बाहेर न घेता आांत घेतल्या आहेत; आटण 
बाहेरच्या अांगास मोठमोठीं लोिांिी तुळविें बसटवलीं आहेत. एकदा असा टवचार केला होता कीं, एका टठकाणीं 
स्थाईक असलेल्या इांटजनानें आटण सािळदांिानें या गाड्या चालवाव्या, पण पढुें तो रद्द होऊन गािीबरोबर 
जाणारीं–येणारीं इांटजनें लावण्याचाच बेत कायम झाला; मात् हीं इांटजनें फार हलकीं असावीं असें ठरलें . 
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अमेटरकें तील गाड्या लाांबच लाांब असल्यामुळें प्रत्येक िब्यास पुढल्या दोन चाकाांवर तीं हवीं तशीं टफरटवताां येण्याची 
सोय केलेली असते. त्यामुळें  साध्या गाड्याांप्रमाणें आगगाड्याांचे िबे थोड्या जागेंत पाटहजे तसे वळटवताां येतात. 
भाड्याच्या दराांची व्यवस्था फारच सोपी केली आहे. सकाळचे पाांच आटण आठ, व सांध्याकाळचे सािेचार आटण 
सािेसात याांचे दरम्यान पाटहजे त्या स्िेशनाहून दुसऱ्या पाटहजे त्या स्िेशनास जाण्यास एक आणा आठ पै द्याव्या 
लागतात, व इतर वळेीं तीन आणे चार प ैद्याव्या लागतात. हें भािें दूरच्या अांतरावर जावयाचें असलें  म्हणजे बरें 
पितें, पण जवळपास कोठें जावयाचें असताां रॉमवनेें जाणें अटधक हलकें  पितें. या गाड्याांचे दर सव ु टठकाणी 
जाण्यास सारिेच असतात, पण ते वरच्या दराांपेक्षाां टनम्मे आहेत. यावरून पहाताां असें टदसतें कीं, आगगािीनें ककवा 
रॉमवनेे न्यूयॉकु येथें प्रवास करणें हें लां िन येथील प्रवास करण्यापेक्षाां थोिें महाग आहे; पण कसेंही झालें  तरी याांच्या 
ऐवजीं घोड्याांची गािी करणें बरें पित नाहीं. या गािीस पटहल्या दोन मलैाांकटरता दोन रुपये एक आणा चार पै 
पितात व त्यापुढें प्रत्येक तासास टततकें च भािें द्यावें लावतें. न्यूयॉकु शहराचा नकाशा पुढें ठेटवला असताां असें 
टदसून येईल कीं, तें शहर सािेतेरा मलै लाांब सव्वादोन मैल रुां द अशा एका नागमोिी टकनाऱ्याच्या बेिावर बाांटधलेलें  
आहे. त्याचें के्षत्फळ सरासरी बावीस मलै आहे, आटण लाांबीस धरून तें नैऋुत्य टदशकेिून ईशान्य टदशकेिे वसत 
गेलेलें  आहे. तें पाटहल्याबरोबर जी गोष्ट एकदम लक्षाांत येते ती ही कीं, तेथील आिव ेउभे रस्ते अत्यांत सरळ रेर्षेंत 
असल्यामुळें  व ते एकमेकाांस वलाांिून गेले असल्यामुळें, सारें शहर इमारतींनीं गजबजलेल्या चौकोनासारिें टदसतें. 
आिव्या रस्त्याची पटहली नाांवें कायम ठेटवलीं असून प्रत्येकावर त्याना नांबर असतो. उभ्या रस्त्याांस अळ्या असें नवें 
नाांव ठेंवनू त्याांवरही नांबर घातले आहेत. या प्रकारचे बारा उभे आटण एकशें नव्वद जुने असे रस्ते आहेत. याांपकैीं 
दुसऱ्या, टतसऱ्या आटण सहाव्या आटण नवव्या रस्त्यावरून आगगाड्याांचे रस्ते बाांधले आहेत. याांचा नैऋुत्य िोंकाला 
आरांभ आटण ईशान्य िोंकास शवेि होतो. याांिेरीज आगगाड्याांचे आिव े रस्ते बरेच आहेत. शहराच्या मध्यभागीं 
दोनशें पन्नास यािांच्या अांतरावर आकाशगामी आगगाड्याांचें दोन समाांतर रस्ते पाांच मलै लाांबीचे काटढले आहेत. 
चार वर्षांपूवीं हे रस्ते जेमतेम नऊ मलै होते. आजटमत्तीस सव्वीस मलैाांवर आगगाड्या चालू आहेत. या आकाशस्थ 
रस्त्याांटशवाय न्यूयॉकु येथे चवदा पांधरा मलै लाांबीचे लोिांिी रस्ते जटमनीवर आहेत. 

 
केवळ लोकसांख्येचाच टवचार केला असताां इतक्या लोिांिी रस्त्याांची गरज टदसत नाहीं. सन १८८० सालीं 

न्यूयॉकु येथें १२०६५०० लोक होते. पण यावरून याची लां िनशीं तुलना करणें बरोबर नाहीं. लां िनप्रमाणें याच्या 
आसमांताांतील वाड्याांच्या वस्तीचा समावशे केला तर याची लोकसांख्या पांचवीस लक्षाांजवळजवळ येईल. या वाड्याांत 
लोक केवळ राहतात असेंच नाहीं; त्याांत कामधांदाही पुष्ट्कळ चालतो. न्यूयॉकु येथून त्याांस जाण्याकटरताां क्वटचत् 
स्थलीं पूल बाांधले आहेत, व होड्या मात् सवुत् आहेत. पुनः व्यापारदृष्टीनें ज्याांस या शहराचें महत्त्व समजण्याची 
इच्छा असेल त्याांनीं ही गोष्ट लक्षाांत ठेवावी कीं, युनायिेड् स्िेट्स्च्या परदेशाांशीं होणाऱ्या व्यापाराच्या तीन 
पांचमाांशाचा सांबांध या शहराशीं पितो; आटण येथें प्रटतवर्षीं वीस हजार जहाजें येतात आटण येथून जातात. 

 
या सव ु गोष्टींचा टवचार कटरताां असें टदसून येईल कीं, वर वर्वणलेल्या लोिांिी रस्त्याांटशवाय या शहराांत 

रॉमवचेे रस्तेही अनेक असावते, याांत काांहीं आिय ुनाहीं. रामवचेे एकां दर सव्वाशें रस्ते आहेत, पैकीं सतरा आिव ेव 
नऊ उभे आहेत; याांिेरीज टनरटनराळ्या देशाांत याांच्यासारख्या शािा आहेत. तथाटप व्यापार जो होतो तो बहुशः या 
आियोत्पादक आकाशगामी (अथवा िेचर) आगगाड्याांनीं होतो. 

 
———— 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

ऊंस व साखर 

 
आपल्या अन्नाांत सािर अगदीं अवश्य आहे, असा समज हल्लीं प्रत्येक देशाांत झाला आहे. ज्या देशाांत गेल्या 

शांभर दीिशें वर्षांपूवी सािर हा केवळ और्षधी पदाथु मानला जात असे, तेथें सध्याां हजारों िांिी सािर िपते. 
जगाांत एकां दर जी सािर वर्षास िपते ती एकत् जमा करून टतचा शांकूसारिा ढीग केला तर त्याची उांची १८०० 
फूि होईल व पायाचे वतुुळाचा व्यास ६६० फूि होईल! टनरटनराळ्या देशाांची सांपटत्त व सुधारणा याांची तुलना करणें 
झाल्यास काांहीं एक प्रकारच्या टजन्नस त्याांत टकती िपतो हें पाहतात. कोणी म्हणतात, कीं साबण टकती िपतो हे 
पहावें. बहुतेक लोक देशाांत कागद टकती िपतो, हें पाहून त्याची सांपटत्त व सुधारणा ताटितात. हेंच अनुमान धरून 
आपण चाललों, तर अमेटरकें तील लोकसत्ताक राज्य पटहलें  येतें. तेथे दरवर्षास ५५०००० िन कागद िपतो! 
यािालोिाल जमुनी. तेथें २४०००० िन कागद िपतो, व यािालीं दुसरीं राष्ट्रें. पण सािरेवरून जर देशाच्या 
सांपत्तीचा अांदाज केला तर इांग्लां ि देशाचा नांबर पटहला येतो. तेथें दरवर्षीं माणशीं ७२ पौंि म्हणजे ३६ शरे सािर 
लागते! दुसरें अमेटरकें तील युनायिेि स्िेट्स हें राष्ट्र. येथें माणशीं ४४ पौंि म्हणजे २२ शरे सािर िपते. टतसरा 
फ्रान्स देश, माणशीं सारी २४ पौंि म्हणजे १२ शरे, व चवथा जमुनी देश, येथें माणशीं अवघी १५ च पौंि म्ह० ७।। शरे 
सािर लागते. 

 
जगात जी सािर िपते ती सारी उांसाचीच कटरतात असें नाहीं. एकां दर पाांच सहा झािाांपासून ती 

काटढतात. पण मुख्यत्वें ऊंस व बीट याांपासून सािर काढण्याचे कारिाने फार आहेत. सव ंदेशाांत एकां दर अदमासें 
जी १०६२६०००००० गोि सािर िपते त्याांपैकी उांसापासून ५०३८०००००० पाठ व बीि झािापासून ५५८८०००००० 
पौंि सािर काटढतात. 

 
पटहल्यानें उांसापासूनच सािर काढण्याचा प्रचार होता. प्राचीन व अवाचीन ग्रांथ आटण दुसरे आधार याांवरून 

असें टदसतें कीं, कहदुस्थान व चीन देश याांतच उांसाची लागवि करून सािर काढण्याची चाल असे. या देशाांत 
टनदान दोन हजार वर्षांपूवी तरी सािरेची माटहती लोकाांस होती, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. इटजप्त, टफनीटशया 
व जूटिया याांतील अत्यांत प्राचीन ग्रांथाांत कोठेंही सािरेटवर्षयीं काांहीं टलटहलेलें  साांपित नाही. यूरोप िांिाांतील 
लोकाांत इकिील ज्या वस्तूांची माटहती झाली त्याांतील सािर ही पटहली होय. ग्रीक वैद्यास प्रथम इकिील सािर 
पाहण्यास टमळाली, व ते सािरेस कहदी मीठ म्हणत असत! तेराव्या शतकाचे सुमारास जेव्हाां इकिील व्यापाऱ्याांनीं 
अरबस्थानाशीं व्यापार सुरू केला तेव्हाां सािर पटहल्यानें टतकिे जाऊां  लागली. तेव्हाांची सािर गुळासारिी ककवा 
अगदी हलक्या प्रतीच्या ििीसािरेसारिी होती. म्युणसणरस, ऑरमस वगैरे टठकाणीं जेव्हाां इकिून प्रथम ही सािर 
गेली तेव्हाां तेथील लोकाांस हा काांहीं टवलक्षण पदाथु आहे असें वािलें ! इकिील व्यापारी त्याांत अथातच सािर 
कशापासून व कशी काटढतात हें साांगेनात! तेथील काांहीं लोकाांनीं तकु केला कीं, हा एक प्रकारचा मध असावा! 
कोणी म्हणाले कीं, गाराांचा वर्षाव होतो, ककवा झािाांचे पानावर दांव साांचतें, त्याप्रमाणें ह्याची उत्पटत्त असावी; व 
कोणी तर असें म्हणालें  कीं हा एकाद्या झािाचा किक असावा! 

 
प्रथम पटिमेकिील लोकाांस बरेच टदवस सािर कशी व कशाची कटरतात, हें कळलें  नाहीं. परांतु पुढें 

टतकिील काांहीं लोक जेव्हा इकिे आले तेव्हाां ते ती सव ुमाटहती घेऊन गेले. पांधराव्या शतकाच्या अांतीं व्हेनीणशअन 
लोक युरोपिांिाांत ही कला घेऊन गेले. इांग्लि देशाांत सािरेचा कारिाना प्रथम इ. स. १५४४ त सुरू झाला. 
यानांतर टतकिे पुष्ट्कळ नवीन युक्त्या टनघून हल्लीं सािर करण्याचीं उत्तम यांत्ें व टगरण्या टनघाल्या आहेत. पण 
इकिे व चीन देशाांत जीं अत्यांत पूवीं सािर ककवा गूळ करण्याचीं साधनें होतीं तीं तशींच आहेत! हल्लीं हल्लीं कोठें 
थोिी थोिी सुधारणा होत आहे. पूवींचा जो लाकिी चरक अटतशय बोजि, लौकर मोिणारा व मलै दीिमलैावरून 



 
अनुक्रमणिका 

ऐकुां  येणारा, तो सध्या पुण्याांतील बऱ्याच शतेकऱ्यानीं सोटिला आहे, व त्याच्या ऐवजीं ते लोिांिी चरक घेऊां  लागले 
आहेत. हा चरक येथील बुटद्धमान कारागीर सुबराव रावजी याांनी केला आहे. याांत घर्षणुापासून नुकसान होऊां  नये 
अशी तजवीज केली आहे व याचे तुकिे करून बैलाच्या गािींतून नेऊन, पुनः हा उभा कटरताां येतो. 

 
आमच्या शतेकऱ्याांची दटरद्रता जटमनीची दैना, व सावकाराांचा जुलूम यामुळें उसापासून हवें टततकें  उत्पन्न 

होत नाहीं. येथील वुर्ड्ोसाहेबाांचें असें मत आहे कीं, एक एकरभर उसाांत िपणाऱ्या शतेकऱ्यास साधारण मजुराच्या 
वतेनापेक्षाां सारे २० ककवा पराकाष्ठा ३० रुपयेच एकां दर जास्त टमळतात.पुण्याच्या आसपास इटरगेशन िात्याकिून 
पाणी घेतलें , ककवा टवटहरीचें पाणी मोिेनें काटढलें , तरी िच ु साधारण टततकाच येतो. एक एकर उांसास 
साधारणपणें १७९२० ग्यालन पाणी द्यावें लागतें व ऊस काांपणीस येईपयंत तीस वळेाां पाणी द्यावें लागतें. टवटहरीची 
उांची अदमासें २५ फूि धरून, मोिेनें २००० ग्यालन पाणी काढण्याची मजुरी २ आणे धटरली, तर एकां दर िच ु३३ 
रुपये ९ आणे ७ पै येतो. इटरगेशन िात्याकिून पाणी घेतलें  तर एक एकरास २५ रुपये पितात. पण टवटहरीच्या 
पाण्याच्या िचांत जे ८ रुपये ९ आणे ७ पै जास्त येतात त्याांत बैल टबनमजुरी तेथल्या तेथें चारणीस असतात. एकूण 
कोणत्याही पाण्यास टततकाच िच ु येतो. याटशवाय पाणी फोिण्याची मजुरी एक एकरास २६ रुपये येते. जमीन 
नाांगरणें, फाळणें, वगैरेबद्दल २६ रुपये लागतात. याांतच मातीची ढेंकळें वगैरे फोिून जमीन तयार करण्याचा िचु 
आपण धरूां . ितास टनदान १२० रुपये पितात. साधारणतः लोक आताां जें ित घेतात त्याचा हा िच ु टलटहला 
आहे. ितामध्यें हािाांचा उपयोग करावा ककवा नाहीं, त्याांना िच ुटकती येईल, तसेच माशाचे ित सध्याां ३८।। रुपये 
िनप्रमाणें टमळतें त्याचा उपयोग केला तर टकती िच ु येईल, वगैरे गोष्टींचा टवचार सध्या आपण करीत नाहीं. 
लागणीस जें उसाचें बेणें द्यावें लागतें त्याचा िच ुरु. ३०; उांसाची लागवि वगैरेची मजुरी रु. १२; उांसाच्या भोवतीं 
कुां पण करण्यास व रािणावळ टमळून रु. १० इतके रुपये आपल्या शतेकऱ्यास कजीं काढाव ेलागतात. +++२७।। 
रुपये, व जटमनीचा फाळा रु. २५ अशी एकां दर उांसाची लागवि करून ऊां स कापणीस येईपयंत िच ु२९८ रु. ८ 
आणे लागतो. एकरभर उांसाचें गुऱ्हाळ बहुतेक सोळा टदवस जातें. आता ऊां स कापून फिाांतून गुऱ्हाळाकिे नेण्यास 
१० मनुष्ट्याांची ५ आणे प्रमाणे मजुरी रु. ५०. उांसाचा घाणा जर भाड्यानें घेतला तर टदवसास १ रुपयाप्रमाणें भािें 
द्यावें लागतें. टशवाय, गुळी व जळी व गिी याांनी मजुरी रु. १४, बैलाच्या टकमतीचें व्याज रु. ८, व टकरकोळ िचु 
कापि, टदवा, छप्पर वगैरेस रु. ३. एकूण गुळ तयार करण्यास िच ु८३ रु. ८ आणे व उांसाचे लागविीबद्दल वगैरे 
िच ुरु. २९८—८ टमळून रु. ३८२ लागतो. 

 
आताां एका एकराांत सरासरी ३०४८ शरे गूळ होतो. एक पल्ला म्हणजे १२० शरे, व वाढाव्याबद्दल ७ शरे 

पल्ल्यावर जास्त द्याव ेलागतात, म्हणजे शतेकऱ्यास एका एकराांतील गुळास २४ पल्ल्याांची ककमत येते. वर पल्ल्यास 
१२ आणे दलाली वजा करून, १६ रु. ४ आणे पल्ल्याप्रमाणें गुळाची टमळकत ३९० रु. व पालापाचोळा वगैरे टमळून 
एकां दर उत्पन्न ४०२ रु. होतें, व िच ुवर दािटवल्याप्रमाणें रु. ३८२ होतो. म्हणून शतेकऱ्यास सरासरी २० रुपयेच 
फायदा होतो! कािकसर बरीच केली तर, पराकाष्ठा ३० रुपये प्राप्ती होईल! यावरून पहा कीं, इतके श्रम करून व 
इतकें  जोिमीचें काम करून टबचाऱ्यास टमळकत अगदींच कमी! मेहनत कमी झाली, ककवा कोठें कसूर झाली अगर 
रािण्याांत टढलाई झाली, तर जमािच ु बरोबर, व टबचारा कोरिा तो कोरिाच, ककबहुना एिादे वळेीं 
आांतबट्टट्याचाच धांदा व्हावयाचा. 

 
———— 
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झोंप. 

 
प्राटणमात्ाचे श्रम पटरहार करणारी, दुःिाांस व यातनाांस टवसर पािणारी, क्षणमात् कचता दूर करणारी, व 

मनास आटण शरीरास आराम देणारी अशी अजब चीज कोणती आहे बरें? टनद्रा. ज्याांना ही टनद्रा सहज प्राप्त होते, 
त्याांना टतचें काहीच महत्त्व वाित नाही. पण ज्याांना ती हवी असते, त्याांना ती न टमळाल्यास अटतशय त्ास भोगावा 
लागतो. या कुां भकणुटप्रयेचा साराच क्रम अगदी टवटचत् आहे! भव्य मांटदरें, टदव्य शरीरलावण्य, अनांत लक्ष्मी, इत्याटद 
टजनसाांस सामान्य लोक लुब्ध होतात, गरीबगुरीबाांकिे त्याांना ढुांकून सुद्धाां पहावेंसें वाित नाहीं! टनदे्रची तशी गोष्ट 
नाही. राजवाड्याांतील पुष्ट्पिटचत शय्या टतचें आवितें टवलासस्थान असत नाहीं! दुपारपयंत ओरओरिून पाांिरें 
हाांकताां हाांकताां थकून गेलेल्या कुणब्याचा माळा, ककवा मासे पागताां पागताां टशणनू जाऊन आांग िाकण्याटवर्षयीं 
उत्कां ठ झालेल्या धीवराांचा नदीच्या काांठचा तापलेला काळा टठक्कर ििक, ककवा चारही टदशाांनीं वाहणाऱ्या वाऱ्यास 
ज्याांत आांत बाहेर हव्या टततक्या वगेानें जाण्यायेण्याची पूणु परवानगी असते असें एकाद्या टभकार धनगराचें 
मोिकळीस आलेलें  िोंपि हीं या टनदे्रस टजतकीं आवितात, टततके रुप्याचे छपरपलां ग आटण त्याांवरील 
टकनिापाच्या गाद्या आवित नाहींत! साराांश, ही साांपिूां नये तेथें साांपिते, व ज्याांना भाळूां  नये त्याांना भाळते!  

 
असें जरी आहे तरी टहची थोिीबहुत कृपा असल्याटशवाय मनुष्ट्यास फार टदवस टजवांत राहताां येणार नाहीं. 

आपल्या वाणीनें श्रोतृसमुदायाच्या मनोवृत्तींस कधीं भरती व कधीं ओहिी आणणाऱ्या महान वक्त्यास, तोफाांच्या व 
बांदुकाांच्या गोळ्याांच्या वर्षावास तोंि देऊन टजवाची पवा न करताां हातावर शीर घेऊन शत्ूवर चालून जाणाऱ्या 
वीरास, शाांत व एकाांत स्थानीं बसून अनेक तास शास्त्रकचतन करणाऱ्या अथवा ग्रांथ टलटहणाऱ्या तत्त्वज्ञान्यास, 
द्रव्याजुनासाठीं कृष्ट्णपक्षाांतील मध्यरात्ीच्या सुमारास वरे्षाांतर करून व सशस्त्र होऊन, धनाढ्याांचीं घरें फोिण्यास 
टनघणाऱ्या चोरास, साराांश या पृर्थ्वीतलावरील प्रत्येक स्स्थतींतील व वगांतील मनुष्ट्यास टनदे्रवाांचून फार टदवस 
कां टठताां येत नाहींत. ज्यावर टतचीं पूण ुअवकृपा झालीं त्याचें दुदैव पुरें ओढवलें  म्हणून समजावें! ज्याला ही बराच 
काल प्राप्त झाली नाहीं तो ती प्राप्त होण्याकटरताां काय पाटहजे तें बोलण्यास व करण्यास तयार होईल! 

  
यावरून झोंप ही मनुष्ट्याच्या अनामयास टकती आवश्यक आहे वाचकाांच्या लक्षाांत आल्यािेरीज राहणार 

नाहीं. झोंप लागली म्हणजे थकलेल्या गात्ाांस टवश्राांटत साांपिून तीं ताजीतवानीं होतात, आटण तीं तशीं झालीं 
म्हणजे आपणाांस पुनः उद्योगास लागावसेें वाितें. झोंपेटशवाय शरीराची वाढ चाांगल्या प्रकारची व्हावयाची नाही. 
झोपेटशवाय प्रकृटत टनरोगी रहावयाची नाही. झोपेटशवाय मनाचे व शरीराचे व्यापार नीि चालावयाचे नाहींत. टनटित 
प्रमाणापेक्षाां ही अटधक व कमी घेण्यानें नुकसान होतें. अगदीं लहान मुलास बारापासून पांधरा तास झोंप पाटहजे. 
तरुण पुरुर्षास सातपासून आठ, व तरुण स्त्रीस आठपासून नऊ तास झोंप पाटहजे. वृद्ध पुरुर्षाांस व टस्त्रयाांस चार ककवा 
पाांच तास झोंप बस होते. नुकतींच उपजलेलीं मुलें  अठरा ककवा वीस तासपयंत टनजतात. तात्पय,ु वयाच्या व 
उद्योगाच्या मानानें हवी टततकी झोंप टमळाली तरच प्रकृटत नीि राहाण्याचा सांभव असतो. झोंप न येणें व फार येणें 
ही दोन्ही प्रकृटत नीि नसल्याचीं ककवा तींत काांहीं तरी टबघाि होऊां  लागल्याचीं टचन्हें होत. असो; आताां या 
कुां भकणटुप्रयेच्या टवशरे्ष कृपेचीं काांहीं उदाहरणें देऊन टतचा टनरोप घेतों. सन १७५६ त इांग्लां िाांतील काांहीं वैद्याांपुढें 
इणलझाबेथ आरणवन नावाच्या एका बाईच्या रोगाची टचटकत्सा झाली तींत असें टनष्ट्पन्न झालें  कीं, ही बाई दहा 
वर्षेंपयंत प्रत्येक टदवशीं चोवीस तासाांपैकीं सतरा तास टनजत असे, व १७३८ सालीं ही चार टदवस एकसारिी 
टनजली होती! िाक्िर बॉडी असें म्हणतो कीं, या बाईस जागें करण्यासाठीं नानातऱ्हेचे उपाय केले–टतच्या पाठीला 
मध चोपिून ती मधमाशाांकिून चाववली, िाांचण्या िोचल्या, व चाबकू ओढून पाटहले. पण ती म्हणून काांही केलें  तरी 
जागी झाली नाहीं! पुढें जेव्हाां ती आपोआप जागी झाली तेव्हाां ती जणूां काय पुरेशी झोंप न टमळाल्यामुळें  टिन्न 
झाल्यासारिी व सांतापून गेल्यासारिी टदसली! याच वैद्याच्या पहाण्याांत दुसरी एक बाई आली होती, टतची 
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हकीकत फारच टवलक्षण आहे. या बाईचें वय सुमारें तेवीस वर्षांचें असून ती अगदीं टनरोगी होती. एकदा टहच्या एका 
मटैत्णीच्या शरीरावर शस्त्रवैद्याांनीं टवशरे्ष अवघि असा शस्त्रप्रयोग करण्याचा टवचार ठरटवला. तो टहच्या मनाांत 
पहाण्याची इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळें  तो करताांना टहला जवळ उभें राहूां द्याव ेअसें ठरलें . पुढें उद्याां तो प्रयोग होणार 
तर आज ही बाई त्याचें कचतन करीत आांथरुणावर जी पिली ती त्या प्रयोगाच्या यातनाांच्या कल्पनेनें अगदीं भाांबावनू 
गेली, व अिेरीस सकाळ होण्यापूवींच टतला अपस्माराचा झिका येऊन जी झोप लागली ती ते्सष्ट तासपयंत 
राटहली! मोठमोठे िाक्तर आले व त्याांनीं परीक्षा करून असें ठरटवलें  कीं, टहला जागी करण्यास तुांबिी लाटवली 
पाटहजे. त्याप्रमाणें तुांबिी लावनू टतला जागी केल्याबरोबर पुनः अपस्माराचा झिका आला, व त्यासरशी टतला जी 
गाढ झोंप लागली ती एक सगळा पांधरविा टिकली! पुढें सुमारें एक वर्षभुर ती नेहमीप्रमाणें सात आठ तास टनजत 
असे. पण त्यानांतर काांहीं कारण नसताां एकाएकीं टतची प्रकृटत टबघिली, व पुनः लाांब झोंपेचा प्रकार सुरू झाला; तो 
असा कीं, बारा वर्षांत ती सारिी तीसपासून चाळीस तास टनजत असे! यानांतर ती पुनः पूवुस्स्थतीवर आली, व त्या 
स्स्थतींत सहा मटहने गेल्यावर टफरून अठ्ठेचाळीस तास टनजूां लागली! हा शवेिचा टवकार होण्यापूवीं टतला 
दोनतीन मटहने मुळींच झोंप आली नाहीं. टहच्या लाांब झोंपेचा आरांभ सुमारें मध्यरात्ीच्या सुमारास होई, व तींतून ती 
उठली म्हणजे टतला जागें रहाण्याची मोठी भीटत वािे! 

 
याच बाईसारिी नॉरफॉक नाांवाच्या कौंिींतील इणलझाबेथ परणकन्स नाांवाच्या बाईची गोष्ट साांगतात. ही 

बाई आठवड्यापैकीं एकच टदवस जागी असे! एकदा ती झोंपेंतून उठली म्हणजे टतला जागी ठेवण्यास, व एकदा 
टनजली म्हणजे टतला पुनः जागी करण्यास फार प्रयास पित. पुढें एका ‘नािीपरीक्षद रसशेंदुरमात्ावैदा’नें टतची 
परीक्षा करून टतच्या आप्ताांची अशी िात्ी केली कीं, ‘ही झोंपेचें थोताांि करीत आहे; टहची झोंप िरी नाहीं. 
परवानगी टमळेल तर टहचा रोग काढून िाकण्यासारिा आहे.’ वैद्यबुवाांनीं अशा प्रकारची िाशी थाप टदल्यामुळें 
आप्ताांनीं प्रयत्न करून पहाण्यास रुकार टदला. तेव्हाां या राजश्रीस उपाय करणें भाग पिलें . िाण्यािोण्याांनीं जागी 
होत नाहीं असें पाहून, या गध्ध्यानें काहीं तीव्र टवर्षारी वनस्पतींच्या मुळ्याांचा रस काढून टतच्या नाकाांत घातला! या 
रसानें ती जागी तर झाली नाहींच, पण टबचारीच्या नाकाला, ओठाला, आटण चेहऱ्याला मोठमोठे फोि येऊन 
चामड्याचे कळपे टनघाले!  

 
टिटिश सांग्रहालयाांत एक पुस्तक ठेटवलें  आहे, त्याांत णनकोलास हाटय नाांवाच्या एका डचमन्टवर्षयीं अशी गोष्ट 

साांटगतली आहे कीं, याचा जन्म होण्यापूवीं याची आई पाांच टदवस अहोरात् टनजली होती, व याचा जन्म 
झाल्याबरोबर बाळबाळांटतणीस पुनः पाांच टदवस गाढ झोंप लागली! पुढें प्रटतवर्षीं आगष्ट मटहन्याांत वाढटदवसाचे रात्ीं 
या मुलास झोंप लागे ती पाांच टदवस टिके! 

 
दीघु टनदे्रच्या गोष्टी अगदीं अलीकिच्या आहेत असें नाहीं. ग्रीक व रोमन लोकाांतील टजज्ञासु गृहस्थाांनीं 

आपल्या. पहाण्याांत आलेल्या व टलहून ठेवलेल्या गोष्टींपकैीं टकत्येक अद्याटप प्रटसद्ध आहेत. प्लॅणटरसाच्या वळेेस 
एक गृहस्थ तीन टदवस एकसारिा टनजून होता. अॅंणरस्टॉट्ल्नें एका बाईटवर्षयीं असें टलहून ठेटवलें  आहे कीं, ती 
घराांतील माणसाांचा िोळा चुकवनू कोठें तरी जाऊन टनजे ती दोन ककवा तीन मटहने! अकराव्या गे्रगरी नावाच्या 
पोपाच्या कारकीदींत एक गहृस्थ कभतीमागें लपटवलेल्या एका पेिींत सात वर्षें टनजून राटहला! घरच्या माणसाांस तो 
कोठें तरी टनघनू गेला असावा, असें वािलें  होतें. पण जेव्हाां तो जागा झाला तेव्हाां असें म्हणूां लागला कीं, फार 
टनजलो असें काय म्हणताां? माझ्या समजुतीप्रमाणें फार झालें  तर मी एक रात् आटण अधा टदवस इतका काय तो 
टनजलों असेन! जमुनींतील थकलेला भागलेला एक कुणबी उन्हाळ्याांतील एके टदवशी गवताच्या एका िोलीत 
जाऊन जो टनजला तो पुढला एक पावसाळा व कहवाळा उलिून गेला तरी उठला नाहीं! स्प्लनी असे म्हणतो कीं, 
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एणपणमणनडीस नावाांचा कोणी ग्रीक तत्त्ववते्ता एका प्रसांगीं रागावनू व थकून गेल्यामुळें  एका गुहेंत जाऊन जो टनटद्रत 
झाला तो सते्तचाळीस वर्षें या अांगचा त्या अांगावर झाला नाहीं! 

 
वालशग्टन् इस्व्हंग् म्हणून अमेटरकें त जो प्रटसद्ध टनबांधकार होऊन गेला त्यानें आपल्या पुस्तकाांत णरप व्हॅन 

लवकल नावाच्या एका मानवी कुां भकणाची जी मनोरांजक गोष्ट टलटहली आहे टतला बहुशः या एटपटमटनिीसच्या 
गोष्टीचा आधार घेतला असावा. 

 
———— 

 

णसडने स्स्मथ याचें स्त्रीणशक्षिाणवषयीं णवचार 

 
‘एटिम्बरो टरव्ह्य’ू नाांवाच्या प्रटसद्ध माटसकपुस्तकाचे प्रथम चालक टसिने स्स्मथ, याांनीं सुमारें ७५ वर्षांपूवीं, 

स्त्रीटशक्षण या टवर्षयावर एक उत्कृष्ट टनबांध टलटहला आहे. तो टलटहण्याच्या वळेची तेथील स्स्थटत व आजची आमची 
स्स्थटत याांत बरेंच साम्य आहे. टस्त्रयाांस थोिेंबहुत तरी टशक्षण देणें अवश्य आहे असें आमच्यातील पुष्ट्कळ लोकाांस 
वािूां लागलें  आहे. मग तें त्याची अवश्यकता भासून वािो, ककवा लाजेकाजेस्तव वािो. परांतु त्याांस वटरष्ठ टशक्षण 
देण्याटवर्षयीं एकां दर समाजाचा काय रोंि आहे, हें येथील फीमेल हायस्कूल स्थापण्याच्या वळेीं चाांगलें  व्यक्त झालें  
आहे. तो रोंि बदलावा, व इांग्रज लोकाांचे दुराग्रह दूर होऊन तेथील टस्त्रयाांस जसा वटरष्ठ टशक्षणाचा लाभ होऊां  
लागला आहे, त्याप्रमाणेंच इकिेही घिून यावें, या हेतूनें सद्ु  टनबांधाांतील मुख्य मुख्य मुदे्द भार्षाांतररूपानें आमच्या 
वाचकाांकटरताां देण्याचें आम्हीं योटजलें  आहे:– 

 
टस्त्रयाांस आताांहून अटधक ज्ञान देण्याच्या बाबतीत अशी एक अिचण दािटवतात कीं, त्याांस पुरुर्षाांप्रमाणें 

फुरसत नसते. परांतु जरासा टवचार केला असताां, ही सबब टनराधार आहे असें टदसून येईल. वकील, न्यायाधीश, 
वैद्य याांस आपापल्या धांद्याांसांबांधानें टजतका वळे िचावा लागतो त्यापेक्षाां त्याांच्या टस्त्रयाांस आपापलीं कामें उरकण्यास 
अटधक वळे लागत नाहीं. आपल्या कुळाांशीं घासाघीस करण्याांत, ककवा रोग्याांच्या घरोघर हेलपािे घालण्याांत, 
वटकलाांच्या व वैद्याांच्या टजतक्या काळाचा व्यय होतो त्याहून मुलाांबाळाांची देिरेि ठेवण्याांत, ककवा स्वयांपाक 
करण्याांत, अटधक वळे जातो, असें कोणासही म्हणताां येणार नाहीं. आताां हें िरें कीं टस्त्रयाांच्या वळेास अगदी मोलच 
नाहीं असें समजून, त्याांस वािेल ती क्षुल्लक कामें करण्यास लाटवलें , चार आठ आणे वाांचटवण्याच्या बुद्धीनें मुलींस 
शाळेंत न धािताां, त्याांची वळे टशवणकामाटद गोष्टींतच मुरवनू िाकली व टशक्षणाचें महत्त्व मुळींच ध्यानाांत आटणलें  
नाही, तर मग त्याांस फुरसत नाहीं असें वािणार आहे. तेव्हाां, ज्याांना गटरबीमुळें  दमिी अघेल्याकिेही पाटहल्यावाचनू 
गत्यांतरच नाहीं, व पुरुर्षाांप्रमाणें सकाळपासून सांध्याकाळपयंत िपल्यावाांचनू ज्याांस आपल्या मुलाांबाळाांचा चटरताथु 
चालटवण्यास दुसरा मागचु नाहीं, अशा दुदैवी टस्त्रया िेरीज करून, िाऊन टपऊन सुिी असणाऱ्या कुिुांबाांतील 
टस्त्रयाांस फुरसत नसते, हें िरें नाहीं. 

 
स्त्रीपुरुर्षाांच्या ग्राहकशक्तींत स्वभावतः मोठा फरक आहे, असें पुष्ट्कळ लोकाांनीं पुष्ट्कळपरी म्हिलेलें  आमच्या 

ऐटकवाांत आहे. परांतु आम्हाांस तर तें सव ु मनःकस्ल्पतच आहे असें वाितें. आताां आजटमत्तीस आपल्या भोवतालीं 
टदसणाऱ्या स्त्रीपुरुर्षाांच्या बुटद्धमत्तेंत अांतर टदसून येतें, ही गोष्ट कोणासही कबूल असली पाटहजे. परांतु त्यावरून तें 
अांतर नैसर्वगकच आहे असें काल्पटनक अनुमान काढण्याचें प्रयोजन नाहीं. तें परस्पराांच्या व्यवसायवैटचत्र्याचें फळ 
होय. लहानपणी मुलें  व मुली एका टठकाणीं िेळत असताां त्याांच्या बुटद्धचातुयांत अगदीं तफावत नसते. परांतु पुढें 
जर उभयताांस अगदीं वगेळाला आयुष्ट्यक्रम लावनू टदला तर ज्या व्यवसायास ज्या बुटद्धशािेची अवश्यकता असेल 
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ती बुटद्धशािाच प्रगल्भ व्हावी, व व्यासांग नसल्यामुळें  बाकीच्या शािा मुग्धावस्थेंत रहाव्या हें अगदीं साहटजक आहे. 
तेव्हाां हल्लीं टदसून येणाऱ्या बुटद्धवैटचत्र्याचें कारण इतकें  उघि असताां. तें शोधून काढण्यास इतक्या गूढ वदेाांताांत 
टशरण्याचें मुळींच प्रयोजन नाहीं. टशवाय आज पुरुर्षाांस जे जे टवर्षय टशकटवले जातात, ते सव ुटस्त्रयाांसही टशकवाव े
ककवा नाहीं, असा वाद असता, तर मात् त्याांची बुटद्ध अगदीं तांतोतांत सारिी आहे ककवा नाहीं, या गूढ टवचाराांत 
टशरणें कदाटचत् योग्य झालें  असतें. परांतु परस्पराांच्या ज्ञानाांत आजटमत्तीस टदसून येणारें टवलक्षण वैर्षम्य असेच राहूां 
द्यावें ककवा नाहीं, या प्रश्नाचा टवचार कटरताांना, साधारणपणें स्त्रीपुरुर्षाांची बुटद्ध स्वभावतः सारिीच असते, असें 
गृहीत धरण्यास हरकत नाहीं, व म्हणून हा शुष्ट्क वाद एकीकिे ठेवनू, टस्त्रयाांस उच्च प्रतीचें टशक्षण न देण्याटवर्षयीं जीं 
काांहीं कारणें दािटवण्याांत येतात, त्याांचा टवचार करणें अगत्याचें आहे. 

 
आजपयंत टस्त्रयाांस कोणीं उच्च प्रतीचें टशक्षण टदलें  नाहीं, हा प्रकार अगदीं नवीन आहे, व म्हणूनच तो 

आम्हाांस नको, असें म्हणणाऱ्या लोकाांस आम्ही उत्तर देत बसत नाहीं. एक वटरष्ठ टशक्षणापासून वाईि पटरणाम 
होण्याची भीटत आहे, ककवा त्यापासून कािीमात् उपयोग होणार नाहीं, असें जर कोणाचें मत असेल, तर तें मात् 
टवचारणीय आहे. तथाटप ‘नवटमत्यवांद्य’ या पक्षाचा अांटगकार करणाऱ्या लोकाांनीं ही गोष्ट लक्षाांत ठेवावी कीं, एका 
काळीं प्रत्येक स्स्थतींतील व प्रत्येक दजाच्या पुरुर्षाांस सुद्धाां ज्ञान ही वस्तु अगदीं नवीन होती. िेिेगाांवाांतील लोकाांस 
इतकें  चाांगलें  टलटहताांवाचताां येईल, व त्याांस प्राचीन व अवाचीन इटतहासाचें साधारण ज्ञान होईल असें एका 
शतकापूवीं कोणास वािलें  होतें? तात्पय,ु भतूस्स्थटत व भटवष्ट्यस्स्थटत ह्या सारख्याच असल्या पाटहजेत; जे आज आहे 
त्याहून अटधक काांहींच शक्य नाहीं; असा िोिाच ग्रह करून घेऊन, कोणीं एकादी नवीन गोष्ट पुढें आटणली असताां, 
‘छे हो, ही अगदी अशक्य आहे, हें तुमचें केवळ विे आहे!’ असें म्हणून प्रथम थट्टा करावी, व ती गोष्ट एकदा घिून 
आल्यावर’ काय हो, पटहल्यानेंच इतकी उघि गोष्ट लोकाांस कशी सुचली नाहीं?’ म्हणून आिय ुकरीत बसावें हें 
सामान्य जनाांच्या अगदी अांगवळणीं पिून गेलें  आहे. 

 
असो; टशक्षणापासून टस्त्रयाांवर जे अटनष्ट पटरणाम घितात अशी समजूत आहे त्याांपकैीं एक असा आहे कीं, 

त्याच्या योगानें टस्त्रया बढाईिोर व छाांटदष्ट होतात; आटण त्याांच्या ठायीं साहटजक असणाऱ्या टवनयमयादाटद गुणाांचा 
अटतक्रम करून, त्या आपल्या ज्ञानाचा तोरा टमरवनू पुढें पुढें करतात, व गर्ववष्ठ होतात. आताां हें कदाटचत् िरें 
असेल, परांतु असें न होण्यास उपाय इतका सुलभ व जगजाहीर आहे कीं, त्याची पुनरुस्क्त करण्यासही आमचें मन 
घेत नाहीं. मला दोन हात व दोन पाय आहेत, म्हणून कोणीं कधीं गवु केला आहे काय? नाहीं. कारण, प्रत्येकास 
दोन हात व दोन पाय आहेतच. तेव्हा इतराांहून आपणास काांहीं अटधक आहे असें वािल्यावाांचून कोणी गवु करीत 
नाहीं. म्हणून, एक दोघी टस्त्रयाांस ज्ञान टमळालें  तर मात् त्या गर्ववष्ठ होण्याची भीटत आहे; पण तेंच ज्ञान पुष्ट्कळ 
टस्त्रयाांस प्राप्त झालें  म्हणजे अथातच गवास जागा रहाणार नाहीं. आपण काांहीं केलें  तथाटप गवाटद मनोटवकाराांचें 
अस्स्तत्व अगदीं नाहीसें करणें अशक्य आहे. परांतु तें मयाटदत राहण्यास उपाय म्हिला म्हणजे ज्ञानाचा टवस्तार हाच 
होय. पुष्ट्कळ लोकाांत पुष्ट्कळ ज्ञानाचा फैलाव झाला, म्हणजे अांगीं बरीच योग्यता आणल्यावाांचनू कोणास गवुच 
कटरता येणार नाहीं; व दीघु पटरश्रम व िरी टवद्या याांवाांचून गवाचें अस्स्तत्वच अशक्य झालें , म्हणजे 
‘ज्ञानलवदुर्ववदग्ध’ टस्त्रयाही दृष्टीस पिणार नाहींत, व गवाटदकाांपासून जे अटनष्ट पटरणाम घिण्याचा सांभव आहे तेही 
फार आकुां टचत व मयाटदत होतील. तात्पय,ु ज्ञानप्राप्तीनें टस्त्रया गर्ववष्ठ होतात हे िरें असल्यास, त्याांस आताांहून 
अटधक ज्ञान देऊन, ज्ञानप्राप्त झालेल्या टस्त्रयाांची सांख्या वाढटवण्याचा प्रयत्न करणें, हेंच त्याच्या प्रटतकाराथु उत्तम 
साधन होय. 

 
दुसरा एक आके्षप असा आहे कीं, बायकाांस एकदा टवदे्यची गोिी लागली कीं त्याांचें सांसाराकिे दुलुक्ष 

होईल; व घराांतील सव ु बारीकसारीक गोष्टी त्याांच्यावरच पित असल्यामुळें, व लहानपणीं मुलाांची सव ु काळजी 
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वहाणें त्याांचें कतुव्य असल्यामुळें, त्याांस एकदा ‘ज्ञानवकृ्षाचें फळ’ चािूां टदलें  कीं, या सव ुगोष्टींवर पाणी पिलें च 
म्हणून समजावें! ह्याच्या योगानें कुिुांबाांतील सव ु लोकाांस वाऱ्याांकिे तोंिें करण्याचा प्रसांग येणार! हे व अशाच 
प्रकारचे दुसरे आके्षप आणणाऱ्या लोकाांची अशी समजूत असल्यास न कळे, कीं जगामध्यें जी काांहीं व्यवस्था आज 
दृष्टीस पिते ती सव ुमनुष्ट्यकृत सांस्थाांचेंच फळ आहे; मनुष्ट्याांच्या नैसर्वगक मनोवृत्तीचा त्यात अगदीं भाग नाहीं; टस्त्रया 
आपल्या पोिच्या मुलाांची जी काळजी वहातात, त्याचें कारण त्याांस ग्रीक भार्षा ककवा गटणत येत नाहीं हेंच होय; 
नाहींतर त्या िुशाल मुलाांस रित िाकून समीकरणें सोिवीत बसतील! आमची तर आजपयंत अशी समजूत आहे 
कीं, आपल्या मुलाांबद्दल टस्त्रया जी कळकळ बाळटगतात टतचें कारण त्या अज्ञान असतात हें नव्हे; तर टनसगतुःच 
त्याांच्या अांतःकरणाांत जें अपत्यपे्रम वास करीत असतें, त्याचेंच तें फळ होय. शाळेंतील टशक्षणाचा सृटष्टटनयमाांवरही 
पटरणाम घितो व त्याच्या योगानें स्वभावजन्य मनोवृत्तींचा उच्छेद होतो ही कल्पना आम्हाांस अगदीं विेगळ टदसते. 
तसेंच, टस्त्रया ज्या सांसाराटवर्षयीं दक्ष असतात, त्याचें कारण त्या शाळेंत जात नाहींत हें िटचत नाहीं. आपण 
आपल्या सांसारास जपलें  नाहीं तर सव ुगोंधळ होऊन आपणाांस दाटरद्र्य येईल या भीतीनें सांसाराची काळजी त्या 
घेतात, व टशक्षणाच्या योगानें तर हा टवचार टवशरे्ष स्पष्ट रीतीनें मनाांत येण्याचा सांभव आहे. अज्ञानामुळें  जी उधळपट्टी 
व अटवचार घितो, व त्या योगानें जे अनथ ुउद्भवतात, ते उलिे टशक्षणानें प्रटतबांटधत होण्याचाच सांभव आहे. तेव्हाां 
टशक्षणाच्या योगानें टस्त्रया आपल्या पोिच्या मुलाांची हेळसाांि करूां  लागतील ककवा आपल्या सांसारास जपणार 
नाहींत, हे दोनही आके्षप भ्रममूलक होत. 

 
दुसरें असें कीं, मागें साांटगतल्याप्रमाणें टशक्षणापासून जर वाईि पटरणाम होण्याचा सांभव आहे, तर 

आजपयंत तो झालेला कोठेंच टदसून येत नाहीं. एक शतकापूवीं टस्त्रयाांची टशक्षणाच्या बाबतींत जी स्स्थटत होती 
टतजपेक्षाां आज पुष्ट्कळ बरी स्स्थटत आहे; परांतु त्यामुळें  एकां दर गृहकृत्याांटवर्षयीं त्या बपेवा झाल्याांचें मुळींच आढळून 
आलें  नाहीं. साराांश, या सव ुगोष्टीचा शाांतपणें टवचार केला असताां आपणाांस असें टदसून येईल कीं, स्त्रीटशक्षणावर 
आजपयंत जे आके्षप आणले आहेत ते वास्तटवकपणें मनुष्ट्यस्वभावास लाग ू आहेत. ज्ञानाची आटण ज्याांची ओळि 
नाही असे शतेकरी, टशपाई, िलाशी वगैरे सव ु म्हणजे गवाटद मनोटवकाराांपासून अलग आहेत असें नाहीं. तसेच 
टशटक्षत पुरुर्षही गर्ववष्ठ, छाांटदष्ठ, ककवा टनष्ट्काळजी असे साांपितातच. तेव्हाां टशक्षणावर जर काांहीं आके्षप योग्य रीतीनें 
लाग ूकटरताां येतील, तर ते टस्त्रयाांच्या टशक्षणावरच तेवढे काां लाग ूकराव?े पुरुर्षाांच्या टशक्षणावरही काां करूां  नयेत? 
साराांश, गवाटद मनोवृटत्त मनुष्ट्याांस नैसर्वगक असल्यामुळें, जशा त्या अटशटक्षताांतही दृष्टीस पितात, ककवा टशकलेल्या 
परांतु जात्याच मूिु अशा पुरुर्षाांत दृष्टीस पितात, त्याप्रमाणें काांहीं मूिु टस्त्रयाही गर्ववष्ठ होणारच, व त्याचें कारण 
त्याांचा मूळ स्वभावच होय, टशक्षण नव्हे; तर उलि टशक्षणाची वृटद्ध झाली असताां तुिपुांज्या ज्ञानानें लोकाांस गवुही 
करताां येणार नाहीं, व िरी टवद्यावगवु याांची आपण साांगि घालून टदली म्हणजे त्यापासून अटनष्ट पटरणामही घिून 
येणार नाहीत. िरे टवद्वान् लोक टकती टवनीत, मयादशील व सालस असतात हें ध्यानात आणलें  असताां आपली 
अशी िातरी होईल कीं, टवदे्यच्या योगानें, टस्त्रयाांस भरू्षण देणाऱ्या टवनयमयादाटद गुणाांचा ऱ्हास न होताां ते उलिे 
टवशरे्ष सांस्कृत होऊन आपणाांस अटधक आनांददायक होतील. 

 
स्त्रीटशक्षाणाटवरुद्ध जो एवढा गवगवा झालेला आहे, त्याचें िरें बीज टशक्षणाांतच काांहीं गोम आहे, हें नव्हे. तें 

दुसरीकिेच साांपिणारें आहे. ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास जो उद्योग करावा लागतो व जीं साधनें अवश्य असतात, तीं 
साधनें नाहींत म्हणून म्हणा, ककवा तो उद्योग करण्याचा कां िाळा म्हणून म्हणा, पुष्ट्कळ पुरुर्ष स्वताांच अज्ञान 
असतात; व आपण टस्त्रयाांपेक्षाां वटरष्ठ आहों, असा सव ुपुरुर्षाांचा कायमचा ग्रह होऊन बसल्यामुळें, आपणाांस काांही 
ज्ञान नसून टस्त्रया ज्ञानी झाल्या असताां अपली धिगत रहाणार नाहीं, आपला पदोपदीं पाणउतारा होईल, अशा 
भीतीनें स्त्रीटशक्षणाटवरुद्ध होईल टततकी ओरि करण्यास ते नेहमीं एका पायावर उभे असतात. परांतु अशा लोकाांस 
आम्ही पूणु अटभवचन देतों कीं, स्त्रीटशक्षणवाद्याांनीं सव ु टस्त्रयाांस टशक्षण टमळण्याटवर्षयीं हरप्रयत्न केले, टकतींही 
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हायस्कुलें  ककवा कॉलेजें स्थापन केली, तथाटप त्याांच्यानें अज्ञानी टस्त्रयाांचा अगदीं बींमोि कधींही होणार नाहीं. 
टवद्यासांपादनाचीं इतकीं साधनें असूनही आपण अज्ञानी रहाण्याची जशी टकत्येक पुरुर्षाांनीं िबरदारी घेतली आहे, 
त्याप्रमाणें ज्ञानाचा आपणाांस टविाळ न होऊां  देणाऱ्या टस्त्रयाांचीही सांख्या नेहमीं मोठी रहाणारच. तेव्हाां अज्ञानाचें 
जगाांतून समूळ अस्स्तत्व नाहींसें झाल्यास आपली काय वाि होईल अशी भीटत कोणास बाळगण्याचें प्रयोजन नाहीं. 
त्याांस पाटहजेत टततक्या अज्ञानी टस्त्रया टमळतील, व त्याांचा पाणउताराही होणार नाहीं! 

 
ज्या टस्त्रया या टवद्योद्यानाांत प्रथम सांचार करूां  लागतील त्याांस टनवळ अिाणी लोकाांपासूनच त्ास होईल 

असें नाहीं, टशटक्षत म्हणटवणाऱ्याांपकैींही टकत्येक त्याांच्याशीं शत्ुत्त्वाचे आचरण करण्यास मागेंपुढें पहाणार नाहींत. 
आपल्यास ग्रीक भार्षेंतील काांहीं टकयापदाांचीं रूपें साांगताां येतात वगैरे क्षुल्लक गोष्टीवरूनच ज्याांस मोठी प्रौढी माटरताां 
येते व आपण मोठे टवद्वान् आहों असें वाितें, असे लोक आज पुष्ट्कळ आहेत. परांतु ह्या गोष्टी एकाद्या १८ वर्षाच्या 
पोरीलाही टशकताां येतात, (आमच्या इकिे ‘अठरा वर्षांच्या पोरीला’ हे शब्द मोठे टवसांगत टदसतात! कारण अठरा 
वर्षांची पोरगी तर इकिे चार मुलाांची आई बनते!) असें लोकाांस एकदाां समजलें , म्हणजे मग आपली थोरवी कोठें 
राटहली? मग आपणाांस कोण टवद्वान् म्हणायाला बसलें  आहे? वगैरे गोष्टी मनात येऊन त्याांनीं टशटक्षत टस्त्रयाांची स्पधा 
करण्यास तयार व्हावें, व त्याांच्याबद्दल हवी तशी नालस्ती करावी, हें अगदीं साहटजक आहे. परांतु िऱ्या टवद्वान 
लोकाांस टस्त्रयाांची उन्नटत पाहून आनांदच होईल व त्याांच्या गुणाांबद्दल टवर्षाद न वािताां, उलि त्याांच्याटवर्षयीं अत्यांत 
आदरबुटद्ध जागृत होईल, याांत सांशय नाहीं. 

 
आताांपयंत ज्या आके्षपाांचा टवचार केला त्याांत काांहीं तर्थ्य आहे असें मानल्यास, असा एक टसद्धाांत त्यापासून 

ध्वटनत होतो कीं, अज्ञान हें एक मोठें सुधारणेचें साधन होय. टस्त्रयाांची चालचलणूक, त्याांचें भार्षण वगैरे टवशरे्ष सभ्य 
काां? त्या अज्ञान म्हणून! त्याांस घराांत िापिीप काां ठेवताां येतें? त्या शाळेंत जात नाहींत म्हणून! त्या आपल्या 
मुलाांबाळाांची काळजी काां घेतात? त्याांस टवद्या नाहीं म्हणून! आम्हीं प्राांजलपणें कबूल करतों कीं, अज्ञानापासून 
इतके चाांगले पटरणाम घितात या महातत्त्वाटवर्षयीं आम्ही आजतागाईत अज्ञानच आहों! आम्ही तर आजपयंत असें 
समजत आलों कीं, टवनय, मयादा, सभ्यता वगैरे सव ु सद्गुण टशक्षणाचेंच फळ होत. आपण पुरुर्षाांस टप्रय व्हावें, 
अशी जी बळकि इच्छा टस्त्रयाांच्या अांताकरणाांत वास करीत असते, त्यामुळेंच त्या टवनीत, नम्र, व मयादशील 
असतात, व ही इच्छा जगाच्या अांगापयंत स्त्रीपुरुर्षाच्या मनाांतून नाहीशी होणें अशक्य असल्यामुळें, टशक्षण टमळाल्यानें 
टस्त्रया पुरुर्षाांची स्पधा करूां  लागतील असें मानण्याचें अगदी कारण नाहीं. ‘समानशीलव्यसनेरु्ष सख्यां’ या न्यायानें 
टशक्षणरूप समानव्यवसायापासून स्त्री—पुरुर्षाांच्या पे्रमाांत अांतर न पिताां तें उलिें वृटद्धगतच होईल. 

 
आमच्या वरील टवचाराांवरून, टशक्षणापासून कोणत्याही स्स्थतींत केवळ चाांगलेच पटरणाम झाले पाटहजेत, 

त्यापासून यस्त्कां चत्ही अटहत होणार नाहीं, असें प्रटतपादन करण्याचा आमचा हेतु आहे, असें कोणींही समजूां नये. 
जगाांत अशी एकही गोष्ट नाहीं कीं टजच्यापासून सवतुोपरी व सवुकाळीं केवळ इष्ट पटरणामच घिून येतात. 
योजकाच्या मूिुपणामुळें  चाांगल्याही साधनाांचा दुरुपयोग होतो, हें आम्हाांस कबूल आहे. त्याप्रमाणें प्रसांगटवशरे्षीं 
टशक्षणाचाही दुरुपयोग होईल, हें आम्हाांस कबूल आहे. आमचें म्हणणें इतकें च आहे कीं, आज ज्याांस काांहीं काम 
करण्याची फारशी अवश्यकता नाहीं अशा टनदान ५०००० टस्त्रया गे्रि टििन देशाांत आहेत, व प्रत्येक सुधारलेल्या 
देशाांतही आपल्या मुलाांबाळाची व्यवस्था करून व आपलीं गृहकृत्यें सांभाळून ज्याांचा बराच काळ व्यवसायावाांचनू 
टनरथुक िच ुहोतो, अशा पुष्ट्कळ टस्त्रया नेहमीं असणारच. त्याांचा वळे जाण्याचे जे काांहीं अन्य उपाय आहेत त्याांमध्यें 
टशक्षणासारिा टनदोर्ष उपाय दुसरा कोणताही नाहीं. यापासून मनुष्ट्यमात्ाची योग्यता वाढण्यासारिी आहे, व हा 
उपयुक्त असून अन्य उपायाांपेक्षाां िटचत कमी अपाय करणारा आहे. दुसरें असें कीं, टस्त्रयाांचा सांबांध नेहमीं घराशींच 
असल्यामुळें  त्याांस बाह्य जगाची थोिीच ओळि असते, व साधारणपणें त्याांस एकाांतवासच कां ठावा लागतो, असें 
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म्हणण्यास हरकत नाहीं; व कधीं कधीं पुरुर्षाांच्या हातीं त्याांस हालअपेष्टा सोसाव्या लागत असून त्याांबद्दल कोठें 
कुरकुर करण्यासही जागा नसते; तेव्हाां अशा स्स्थतींत आपले कसें तरी समाधान करून घेण्याचें, व आपला 
कां िाळवाणा वळे घालटवण्याचें योग्य साधन त्याांचें त्याांच्याच स्वाधीन असण्यास त्याांस ज्ञान प्राप्त करून करून 
देण्यासारिा दुसरा माग ुनाहीं, हें टवचाराअांतीं प्रत्येकास टदसून येईल.  

 
आताां टस्त्रयाांस ज्ञान टमळालें  असताां त्याांनीं पुस्तकें  टलहूां लागावींत, व अमक्या स्त्रीनें अमुक पुस्तक टलटहलें  

म्हणून टतच्या नाांवाची टजकिेटतकिे टिमकी वाजत रहावी हें चाांगलें  नाहीं, वगैरे जे आके्षप घेण्याांत येतात, त्यास 
उत्तर इतकें च की, आज टजतक्या पुरुर्षाांस टवद्या टमळाली आहे, त्याांपैकीं ग्रांथकार टकती आहेत याचा त्याांनीं टवचार 
करावा, दुसऱ्याांकटरताां पुस्तकें  टलटहणाराांपेक्षाां, टवदे्यच्या योगानें ज्याांनीं आपलीं स्वताांची मनें सांस्कृत केलीं आहेत 
अशाांचीच सांख्या फार मोठी आहे; व त्या मानानें पुस्तकें  टलटहणाऱ्या टस्त्रया एकां दर सांख्येच्या मानानें पहाताां केवळ 
शून्यवतच असतील हें उघि आहे; व आम्हीही जो स्त्रीटशक्षणाचा पुरस्कार कटरतों ती त्याांनीं ग्रांथ टलहाव ेया उदे्दशानें 
करीत नाहीं. आमचा मुख्य हेतु म्हिला म्हणजे त्याांच्या स्वतःच्या सुिाांत व कुिुांबसुिाांत भर पिावी एवढाच आहे. 
टस्त्रयाांस नृत्यगायनाटद कला अवगत असल्या, ककवा त्याांस टचत्कलेचें ज्ञान असलें  म्हणजे त्याांनीं नािकाांत नाचावें, 
ककवा गाणींबजावणीं करावीं, ककवा प्रदशनुाांत टचत्ें पाठवावीं, असा टसद्धाांत काढणें मूिुपणाचें आहे. या सव ुकलाांचा 
उदे्दश त्याांचें सुि वाढावें व स्वताांची करमणूक व्हावी इतकाच आहे. टशवाय टस्त्रयाांनीं पुस्तकें  टलहून त्याांच्या नाांवाची 
चचा व्हावी हेंच जर मोठें अटनष्ट असेल तर त्याचा पटरणाम फारच थोड्या टस्त्रयाांवर घिण्याचा सांभव आहे. टमस 
एजवथु, टमसेस बारबाल्ि, ककवा टमसेस हॉटमल्िन (या सव ुप्रटसद्ध ग्रांथकत्या होऊन गेल्या, व याांपैकीं पटहलीचे ग्रांथ 
तर प्रख्यात कादांबरीकार सर वाल्िर स्कॉि यासही फारच आदरणीय झालें) याांच्या नाांवाची जशी आज चचा होत 
आहे, तशी स्स्थटत काांहीं टस्त्रयाांस प्राप्त झाल्यास मोठें दुदैव िरें! परांतु ती स्स्थटत त्या मोठ्या धैयानें सहन करतील, 
असेंही आम्हाांस वाितें!  

 
दुसरें असें आहे कीं, पुरुर्ष मूळचे अटशटक्षत असले तथाटप त्याांचा सव ु जगाशीं अवश्य सांबांध पोहोंचत 

असल्यामुळें, व आपल्या मस्तकास श्रम देण्याचे त्याांस वारांवार प्रसांग येत असल्यामुळें, शवेिपयंत ते केवळ अिाणी 
रहाण्याचा सांभव कमी असतो. बऱ्यावाईिाचा टवचार करणें, सावधटगरी बाळगणें, बारीक गोष्टींवरही नजर ठेवणें 
वगैरे गुण, त्याांच्यावर जोिीम पित असल्यामुळें, त्याांस हळूहळू प्राप्त होतात. परांतु टस्त्रयाांचें तसें नाहीं. त्याांचें 
जगाशी दळणवळण अगदीं नसते, व त्याांचा सव ु वळे घराांतच जाणारा असतो. म्हणून शाळेंत टमळणाऱ्या 
टशक्षणक्रमाांत ज्या काांहीं काल्पटनक अिचणी येतात, व ज्याांच्या योगानें मनाचा गोंधळ होतो त्याांतून पार पिण्याची 
त्याांस सांवय लागली तरच त्याांच्या बुद्धीस सांस्कार होऊन ती प्रगल्भ होण्याचा सांभव आहे. नाहीं तर त्या नेहमीं 
अप्रबुद्ध रहाणार. तेव्हाां टस्त्रयाांच्या बुद्धीचा टवकास होणें अवश्य असेल तर त्याांस शाळेंत पाठटवल्यावाांचून गत्यांतर 
नाहीं; व यावरूनच बायकाांना जर नोकऱ्या, व इतर धांदे करावयाचे नाहींत तर त्याांस शाळेंत जाऊन काय करावयाचें 
आहे, ही समजूत टकती चुकीची आहे हेंही व्यक्त होतें.  

 
आजटमत्तीस स्त्रीटशक्षणाचा एकां दर रोंि म्हिला म्हणजे त्या पुरुर्षास अटधक टप्रय कशा होतील 

इतक्यापुरताच आहे. गायन, नतुन, टचत्कला याांतच टस्त्रयाांस प्राटवण्य टमळटवण्याटवर्षयीं टवशरे्ष श्रम घेण्याांत येतात. 
परांतु या सव ुकलाांचा उपयोग अथातच मयाटदत असला पाटहजे. तारुण्यात असताांना पुरुर्षाांचें मन सुप्रसन्न करून 
आपण त्याांस आवित्या व्हावें, व पुढेंही थोिा काळपयंत उभयताांस करमणूक व्हावी यापलीकिे या कलाांचा फारसा 
उपयोग नाहीं. आताां या कलाांवरच उपजीटवका करण्याचा ज्याांचा उदे्दश असेल त्याांनीं त्याांचा अभ्यास करण्याांतच 
सव ुवळे िच ुकेल्यास तें िटचत गैरवाजवी होणार नाहीं. (येथें एक गोष्ट साांगणें अवश्य आहे कीं, इांग्लां ि देशात 
गाण्याबजावण्यावर उपजीटवका करणाऱ्या सव ं टस्त्रया इकिल्याप्रमाणें वशे्यावगांतीलच नसतात.) परांतु ज्याांस तो 
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धांदा करावयाचा नाहीं अशा टस्त्रयाांचा सव ुवळे त्याांतच मुरटवणें शहाणपणाचें नाहीं. सव ुजन्मभर गात नाचत बसण्याचे 
प्रसांग फारच थोिे असतात. प्रत्येक कुिुांबाचा आयुष्ट्यक्रम म्हणजे सतत चालणारा ‘आकलटपक गेम’ नसतो. मुलें बाळें  
झाल्यावर टस्त्रयाांस या कलाांचा उपयोग नाहीं. टनसगतुःच मोहक असणारें तारुण्य अटधक मोहक होण्यास मात् काय 
तो त्याचा उपयोग. त्याांच्या योगानें आपल्या मुलाांच्या टशक्षणास टस्त्रयाांस फारशी मदत होत नाहीं हें कोणीही कबूल 
करील. आजारीपण फारसें जि जाऊां  नये, एकाांतवास कां िाळवाणा होऊां  नये, वृद्धपणी ज्यानें त्यानें आपला 
टतरस्कार करूां  नये, आपले आयुष्ट्याचे टदवस टवशरे्ष महत्त्वाचे व उपयुक्त असे व्हाव,े व मरणकाल टवशरे्ष भीटतप्रद 
होऊां  नये, असें जर वाित असेल तर टस्त्रयाांचा सव ुकाल गायननतुनाटदकाांत घालणें चाांगलें  नाहीं. आताां या सव ु
टवचाराांवरून आम्ही या कलाांचें महत्त्व मानीत नाहीं, असे मात् कोणीं समजूां नये. आमचें म्हणणें इतकें च आहे कीं, 
ज्ञानाटवर्षयीं एकदा प्रीटत जिली असताां त्यापासून ज्या नाना सुटवचाराांचा अिांि प्रवाह वाहील, तो जसा टचरकाल 
राहील व त्यापासून होणारें सौख्य जसें श्रेष्ठ व टवस्तृत असेल तसें वरील कलाांच्यानें होणें नाहीं. त्याांपासून फार तर 
तास दोन तास करमणूक होईल व तीही जोंपयंत त्यास तारुण्याची मदत आहे तोंपयतुच शक्य आहे. एकदा तारुण्य 
गेलें  कीं त्याबरोबर त्याांची बहुतेक शोभा लयास गेलीच पाटहजे. याकटरताां टस्त्रयाांची बुटद्ध कभतीवर िाांगून 
राहण्यापेक्षाां, ककवा मांजुल वाद्याच्या ताराांमध्यें तरांटगत होण्यापेक्षाां, ककवा वायुवश होऊन राहण्यापेक्षाां, ज्या रीतीनें 
त्या आपल्या स्वताांस, आपल्या कुिुांबास, ककवा सव ुसमाजासही भरू्षण होतील त्या रीतीनें त्याांच्या वळेेचा उपयोग 
करणें हें फार महत्त्वाचें आहे. 

 
वरील टवचाराांचा आमच्या सद्यःस्स्थतीशीं सांबांध अगदीं नाहीं हें कोणासही कळण्यासारिें आहे. इांग्लां ि 

देशाांतील टस्त्रयाांचा बहुतेक काल गायनवादनाांतच िच ुहोत होता, तो मयाटदत करण्याच्या उदे्दशानें वरील टवचार 
टनबांधकाराांनी प्रदर्वशत केले आहेत. आमच्या इकिे तर याच्या अगदीं उलि प्रकार आहे. येथील स्त्रीटशक्षणाांत या 
कलाांचा अटतरेक झाला नाहीं इतकें च नाहीं, तर त्याांचा अजून प्रवशेच होणें आहे; व तो अांशतः होऊन त्यापासून 
टस्त्रयाांचें स्वताांचें मनोरांजन होऊन त्याच्या पतींसही करमणूक होऊां  लागली, व तेणेंकरून बाहेरख्यालीपणावर काांहीं 
अनुकूल पटरणाम घिला, तर तें इष्टच आहे. 

 
टस्त्रयाांस चाांगलें  टशक्षण टमळूां  लागलें  असताां पुरुर्षाांच्या टशक्षणासही मदत होणारी आहे. मुलाांच्या 

बाल्यावस्थेंत त्याांचा आइुशीं टकती टनकि सांबांध असतो, व पुढें मनुष्ट्य चाांगला ककवा वाईि टनपजणें हें त्याच्या 
लहानपणच्या गृहटशक्षणावर टकती अवलां बून असतें, याचा जो क्षणभर टवचार करील त्यास असें टदसून आल्यावाांचनू 
रहाणार नाहीं कीं, हल्लीप्रमाणें टस्त्रया अटशटक्षत राहणें हें मोठें दुदैव होय. टशक्षणाच्या योगानें त्याांचीं स्वताांचीं मनें जर 
प्रगल्भ झालेलीं नसलीं, तर मुलाांस गृहटशक्षण टमळावें कसें? व त्याांस चाांगली टदशा लागावी कशी? मुळीं आिाांतच 
जर पाणी नाहीं तर पोहऱ्याांत यावें कोठून? आटण भावी देशसुधारणा गृहटशक्षणावर पुष्ट्कळ अांशानें अवलां बून आहे हें 
जर िरें आहे, व गृहीटशक्षणाचा पाया जर सवुस्वी स्त्रीटशक्षणावरच असणें साहटजक आहे, तर देशाची स्स्थटत 
सुधारावी अशी ज्याांची इच्छा आहे त्याांनीं स्त्रीटशक्षणाच्या आि येणें म्हणजे पायाटशवाय इमारत बाांधण्याच्या 
टवचारासारिें आहे! 

 
कोणत्याही देशाांत ज्ञानवान् लोकाांची सांख्या टजतकी अटधक असेल टततकें  त्या देशाचें अटधक टहत झालें  

पाटहजे. आटण मनुष्ट्यजातींतील अध्या भागास आम्हीं मुद्दाम ज्ञानहीन राहूां देण्याचा आग्रह धरल्यानें आम्ही आपला 
अधा फायदा बुिवीत आहों. ईश्वरानें जर टस्त्रयाांसही पुरुर्षाांप्रमाणें बुटद्ध टदली आहे तर त्या बुद्धीचा पुरुर्षाांच्या 
बुद्धीप्रमाणें देशास उपयोग व्हावा असें गृहीत धरून चालण्यास हरकत नाहीं. बुटद्ध हा पदाथु जर चाांगला आहे असें 
प्रत्येकास कबूल आहे, तर अमुक टठकाणीं टतचा टवकास होऊां  देऊां  नये असें म्हणताां येत नाहीं. तेव्हाां पुरुर्षाांच्या 
बुद्धीचा टवकास झाला असताां अमुक फायदे होतात, परांतु टस्त्रयाांच्या बुद्धीचा टवकास झाल्यास मात् अमुक अनथ ुउद्
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भवतील असें स्पष्ट टसद्ध करून देण्याची जोिीम स्त्रीटशक्षणदे्वष्ट्ट्याांवरच आहे, व तसें केल्यावाांचनू स्त्रीटशक्षणास दोर्ष 
देणें हें टनवळ आग्रहाचें व हिवादीपणाचें आहे हें उघि आहे! 

 
वृद्धावस्थेंत मनुष्ट्यास मान टमळून त्याचा आदर होण्यास ज्ञानासारिी दुसरी कोणतीच चीज नाहीं. काांहीं 

तरी योग्यता अांगीं असल्यावाांचून कोणी आदरास पात् होत नाहीं. आटण या दृष्टीनें टवचार केला असताां टस्त्रयाांस 
ज्ञानप्राप्तींची टकती अवश्यकता आहे हें कोणासही टदसून येणार आहे. तारुण्य, दागदाटगन्याांनीं येणारी शोभा, 
गायनवादनाटद कलाांचें ज्ञान, ही सव ुसतत टिकणारीं नाहींत. तारुण्य व त्याचा टवकास करणारे त्याचे अनुयायी हीं 
परस्पराांवर अवलां बून असतात, व एकदा तारुण्याचा लोप होऊन तोंिावर सुरकत्या पिल्या म्हणजे तारुण्याांत 
टमळटवलेल्या सव ुजयजयकाराचा लोप होऊन जातो. मग जे ते टतरस्कार करूां  लागतात. परांतु ज्ञानाच्या बळावर 
ज्यानें योग्यता टमळटवली असते, व ज्याची वाहवा झाली असते, असा मनुष्ट्य वृद्ध झाला व त्याची बुटद्धही वयोमानानें 
ऱ्हास पावली असली, तथाटप एकदा जी टवद्वत्ता त्याचे अांगीं होती टतच्या नुसत्या स्मरणानें तो सवास वांद्य असतो, व 
त्याच्या मृत्य ू नांतरही त्याचें स्मरण झालें  असताां त्याच्याबद्दल आदरबटुद्ध जागृत होते. आटण म्हणून टस्त्रयाच्या 
वृद्धावस्थेंत जी त्याांची दैना आज दृष्टीस पिते ती नाहींशी करणें जर महत्त्वाचें असेल, व त्याांची वृद्धावस्था सुिाांत 
जावी अशी जर इच्छा असेल, तर त्याांस टशक्षण देणें फार अगत्याचें आहे. 

 
वास्तटवक पाहताां धार्वमकता ककवा नीटत याांचा अज्ञानाशीं अगदीं सांबांध नाहीं, परांतु टस्त्रयास टशक्षण टदलें  

असताां त्या अधार्वमक व अनीटतमान् होतील अशी एक भीटत टकत्येकाांच्या मनात टशरलेली टदसते. आताां ही त्याांची 
भीटत पाहून अशी कल्पना करणें भाग पितें कीं, धमु व नीटत यासांबांधी सव ुटनयम केवळ फसवणुकीचे व लबािीचे 
आहेत, व म्हणून ते होतील टततके गूढ राहतील तेवढे चाांगले. ज्ञानवटृद्ध होऊन एकदा का त्याांतील लबािी 
लोकाांच्या लक्षाांत आली, कीं मग टजकिेटतकिे अधमु व अनीटत याांचा प्रसार होऊन एकच हाहाकार होईल व 
टवशरे्षतः टस्त्रयाांवर तर या ज्ञानवृद्धीनें मोठे दुधुर अनथ ुओढवतील. परांतु आम्हाांस ही सव ुभीटत टनराधार टदसते. धमु 
व नीटत याांचा उच्छेद करणारें असे ज्ञानाच्या अांगी काय गूढ तत्त्व आहे याचा जर आम्हाांस चाांगला उमज पिता तर 
आम्हीही टशक्षणाचे कटे्ट दे्वष्टे बनलों असतों. आम्हाांस तर उलिें असें वाितें कीं, नीटतटवर्षयक जे जे काांहीं टनयम 
मनुष्ट्यमात्ास लावनू टदलेले आहेत ते सव ुशहाणपणाचेंच फळ होत; व त्या सवांचा उदे्दश मनुष्ट्याचे सुिाची वृटद्ध 
व्हावी हाच आहे. आटण याांत जर चूक नसेल, तर टस्त्रयाांस अटधक टशक्षण टमळालें  असताां, त्या टनयमाांचें िरें रहस्य 
अटधक स्पष्टपणें कळून, व अनीतीचे दुष्ट पटरणाम टवशरे्ष पूणुतेनें मनावर असून त्यायोगें टस्त्रया अटधक धार्वमक व 
अटधक नीटतमान् होतील हेंच टवशरे्ष साहटजक टदसतें. नुसत्या ज्ञानाच्याच अांगीं सवांस नीटतमान् करण्याची योग्यता 
पूणुत्वानें नाहीं हें आम्हाांसही कबलू आहे. ज्ञान ही एक शस्क्त आहे, व जसें इतर शक्तींपासून योजकाच्या 
मूिुपणामुळें  प्रसांगटवशरे्षीं अटहत होतें तसें या शक्तीपासूनही होईल हें उघि आहे. अग्नीपासून जशी पाकटनष्ट्पटत्त 
होते, तशींच घरेंही जळतात, म्हणून अग्नीचा उपयोग करूां  नये असें कोणी प्रटतपादन करीत नाहीं. टशकलेले लोक 
िोिे कागद कटरतात म्हणून सव ुशाळा बांद कराव्या असें कोणाचें मत नाहीं. तात्पयु, सुटशटक्षत टस्त्रयाांपकैीं एकादी 
आपल्या टशक्षणाचा दुरुपयोग करील म्हणून टस्त्रयाांस मुळींच टशक्षण देऊां  नये असा आग्रह धरणें केवळ अटवचाराचें 
आहे. 

———— 
 

आणफ्रकें तील णहऱ्यांच्या खािी 
 
पृर्थ्वींत अनेक टठकाणीं टहऱ्याांच्या िाणीं आहेत. आमच्या गोवळकोंड्याच्या िाणींची फार प्राचीन 

कालापासून प्रटसटद्ध आहे. पण ज्याप्रमाणें अलीकिे कहदुस्थानाचा पाय साऱ्याच कामाांत मागें पिल्यासारिा झाला 
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आहे, त्याप्रमाणें त्याच्या िटनज द्रव्याांनाही मांदाई आली आहे कीं काय कोण जाणे! तें कसेंही असो, येवढें िरें आहे 
कीं, आजटमत्तीस आमची सांपटत्त आम्हाांस पारिी झाली आहे. इांस्ग्लश लोकाांच्या कां पन्या येथें येऊन लोिांि 
काढतील, कोळसा काढतील, सोनें काढतील, मोत्यें काढतील, माणकें  काढतील, पाटहजे तर टहरेही काढतील! 
आम्हाांस मात् पोिापुरतें जटमनींतून धान्य काढताां येईनासें झालें  आहे! टकत्येक नेटिव लोक या आमच्या दुदुशबेद्दल 
इांस्ग्लश लोकाांस दोर्ष लावीत असतात. पण त्याांच्या मनाांत असा टवचार येत नाहीं कीं, आम्हीं इांस्ग्लश लोकाांस 
आपली अशी दुदुशा काां करूां  टदली? आम्ही आपलें  स्वातांत्र्य सांभाळण्यास समथु असतों तर आमच्या िाणी 
उकरण्याचे कष्ट इांग्रज लोक कशाला करते? पण आम्ही टजतके परावलां बी व टनरुद्योगी आहों, टततकेच स्वावलां बी व 
उद्योगी इांस्ग्लश लोक असल्यामुळें, त्याांनीं आम्हाांस व आमच्या जन्मभमूीस पादाक्राांत केलें  आहे इतकें च नाहीं, तर 
त्याांनीं आपल्या पराक्रमानें आटण उद्योगानें पृर्थ्वीचा बहुतेक भाग आपल्या आधीन करून सोिला आहे. जगाांतील 
मोठमोठ्या नाक्याांच्या जागा, सुपीक बेिें, व्यापाराचे समुद्रावरील ककवा िुष्ट्कीचे राजमाग–ुहे सारे इांग्रजाांच्या 
ताब्याांत आहेत. पृर्थ्वीच्या तीनही कटिबांधाांतील पाटहजे तो प्रदेश घ्या, त्याांत आांग्लतनय टमजासीनें वागत नाहीं असें 
टदसून येणार नाहीं. हें सारें त्याांच्या करामतीचें फळ होय. अशाांना टनष्ट्कारण दोर्ष देत बसण्यापेक्षाां आपल्याच 
वतुनाांतील दोर्ष हुिकून काढून ते नाहींसे करण्याचा प्रयत्न करावा, आटण अशाांचें उदाहरण पाहून त्याप्रमाणें 
वागण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे केव्हाां ना केव्हाां तरी आपणाांस चाांगला टदवस उगवले याांत टतळमात् सांशय नाहीं. 

 
ज्याांना इांस्ग्लश लोकाांच्या उद्योगपरायणतेचें अनुकरण करण्याची इच्छा असेल त्याांनीं, या लोकाांनीं 

आटफ्रकािांिात चालटवलेल्या नाना प्रकारच्या उद्योगाांची हकीकत वाचावी, अशी आम्ही टशफारस करतों. टनदान 
तेथें तरी ते आपल्या टनढळाच्या घामानें बुटद्धकौशल्यानें, आटण असामान्य कष्टाळूपणानें सांपटत्त कमावीत आहेत, असें 
आम्हा हेविेोर व टनरुद्योगी नेटिव लोकाांना कबलू करणें भाग पिेल. इांस्ग्लश लोकाांनीं त्या अप्रटसद्ध िांिाचा शोध 
लावण्याच्या कामीं, तेथील उष्ट्ण प्रदेश सुिावह करण्याच्या कामीं, तेथील मोठमोठ्या अरण्यापासून आपलें  टहत 
करून घेण्याच्या कामीं, व तेथील सुपीक जटमनीपासून आटण नानाप्रकारच्या पशुपक्ष्याांपासून आपला फायदा करून 
घेण्यासाठीं असांख्य प्रयत्न चालटवले आहेत. त्या प्रयत्नाांपकैीं फक्त एकाटवर्षयीं म्हणजे टहऱ्याांच्या िाणींतून टहरे 
काढण्यासाठीं इांग्रज लोकाांनीं तेथें केवढाले िोलेजांग कारिाने घातले आहेत, त्याटवर्षयीं चार शब्द येथें 
टलटहण्याच्या आमचा टवचार आहे. 

 
टहरा हा एक दगि आहे हें सवांस ठाऊकच आहे! रसायनशास्त्रवतेे्त त्याला दगि न म्हणताां कोळसा 

म्हणतात. तेव्हाां तो बरोबरी कोळसा आहे, ककवा दगि आहे, याचा टनिय करणें अांमळ कटठण आहे! पण आपणाांला 
त्या टनियाच्या उठाठेवींत पिण्याची गरज नाहीं. कारण, टहरा हा दगि असो ककवा कोळसा असो, तो फार 
मौल्यवान् आटण मोहक चीज आहे याटवर्षयी मुळींच मतभेद नाहीं. या मतभेदाच्या अभावामुळें टवद्वान आटण अटवद्वान् 
या उभयताांसही त्याचा सांग्रह करण्याटवर्षयीं अत्यांत उत्कां ठा असते, व या त्याांच्या उत्कां ठेमुळें बाजाराांत त्याला फार 
चाांगला भाव येतो. बाजाराांत ज्या वस्तूला पुष्ट्कळ मागणी आहे, ती टकतीही कष्टसाध्य असली तरी बाजाराांत 
आल्यािेरीज रहात नाहीं. युरोपिांिाांतील मोठमोठ्या बाजाराांत या चकचकणाऱ्या कटठण दगिाच्या जाि चुराला 
इतक्या मागण्या आहेत कीं, टहऱ्याच्या िाणी आटफ्रकािांिाांत न साांपिताां, जेथें सहा मटहने टनटबि रात् व सहा 
मटहने सांध्याप्रकाशासारिा टदवस असतो, व जमीन नेहमीं टहमाच्छाटदत असते, अशा प्रदेशाांत जरी त्या साांपित्या, 
तरी लोभी, कष्टाळू, व साहसी मनुष्ट्यानें तेथें जाऊन त्याचें टवदारण केलें  असतें, आटण त्याांच्या उदराांतून हे सतेज 
पार्षाणाचे तुकिे तो घेऊन आला असता! आटफ्रकें त टहऱ्याांच्या बऱ्याच िाणी आहेत; पण त्याांस प्रमुि दोनच आहेत. 
एक डीबीसय व दुसरी लकबले. बहुधा या िाणींयेवढ्या दुसऱ्या मोठ्या िाणी जगाांत दुसऱ्या कोणत्याही टठकाणीं 
नसतील! याांपैकीं पटहलीच्या तोंिाचें के्षत् तेरा एकर आहे, व टतची िोली चारशें पन्नास फूि आहे. दुसरीचें के्षत् व 
िोली याहीपेक्षाां अटधक आहेत. प्रस्तुत या िाणींत तोंिाकिून उतरत नाहींत, तर त्याांच्या तळाांशीं जाऊन 



 
अनुक्रमणिका 

पोहोंचण्यासाठी तोंिाांपासून बऱ्याच अांतरावर टनराळीं भोंकें  पाितात, आटण त्यात टशरून पाांचशेंपासून बाराशें 
फुिाांच्या लाांबीच्या आिव्या वािाांनीं टनळ्या जटमनीला येऊन ठेपतात.  

 
वर ‘टनळ्या जटमनीला येऊन ठेपतात’ असें जें म्हिलें  आहे, ती टनळी जमीन डीबीसय आटण लकबले या 

िाणीच्या तळाांशीं लागलेली आहे याच जटमनींत टहरे साांपितात. हे टहरे शोधून काढण्याचें काम फार प्रयासाचें व 
िचाचें आहे. या िाणींपासून बऱ्याच अांतरावर एक टवस्तीण ु मदैान तयार केलेलें  आहे. याचा पटरघ सुमारें ६०० 
एकर आहे. हें सहाशें एकराांचें के्षत् फरशीसारिें गुळगुळीत व कटठण केलेलें  आहे. टनळी जमीन उकरून तींतील 
िांिोगणती माती या प्रचांि के्षत्ाांत आणनू पसरतात या टनळ्या मातीचा सुमारें एक फूि उांचीचा थर साऱ्या के्षत्भर 
झाला, म्हणजे नवीन माती आणनू घालण्याचें काम बांद करतात. आणनू घातलेल्या मातींने बरींच उन्हें िाल्लीं 
म्हणजे तींतील टहऱ्याांचीं ढेंकळें  आपोआप फुिूां लागतात. पण ही थराच्या वरच्या भागाांतील ढेंकळें  वर येण्याकटरताां 
नाांगर घालाव े लागतात, आटण बरेच टदवस हें सहाशें एकराचे कृटत्म शते पुनःपुनः नाांगरण्याचें काम चालतें. 
उन्हानें, नाांगरानें आटण जनावराांच्या व माणसाांच्या तुिवण्यानें साऱ्या ढेंकळाांचा चूर झाला, म्हणजे नागर काढून 
घेतात. नांतर सोनाराच्या शगेिींतील रािेप्रमाणें टहऱ्याांच्या या धुळीस धुण्याचा सपािा सुरू होतो. हें धुण्याचें काम 
करण्याकटरताां मोठ्या िचाचीं फार नाजूक यांत्ें केलेलीं आहेत. टनरटनराळ्या चाळणींतून माती काढून िाकता 
िाकताां शांभर पोत्याांच्या जागीं एक पोतें माती रहाते! हा सांशोधनटवटध सांपतो तेव्हाां टनळ्या आटण काळ्या वाळूच्या 
िड्यासारिे ििे मागें रहातात. नांतर पल्सेटर म्हणून एका प्रकारच्या यांत्ाांत घालून ते ििे चाळले, म्हणजे 
आकाराच्या मानाप्रमाणें त्याांचे चार वग ुहोतात. या चार वगांत ही सारी मांिळी जाऊन बसली म्हणजे मग त्याांच्या 
गुणाांप्रमाणें व रांगाांप्रमाणें टनवि करण्याच्या कामास सुरुवात होते. हें टनवि करण्याचें काम ओलेपणीं गोरे लोक 
िेबलावर करतात व वाळल्यावर हबशी लोक करतात. टनविीचें काम एका प्रकारच्या करणीनें होत असतें, व तें 
करण्याांत ते लोक इतके तरबेज झालेले असतात कीं, भलत्याच रांगाचा ििा भलत्याच िड्याांत कधींही टमसळला 
जात नाहीं. टहऱ्याचा रांग पाांढराच असतो असें नाहीं; सवु प्रकारच्या रांगाचे टहरे आहेत; तथाटप टहरव्या, टनळ्या, 
कपगि, कपवळ्या, केशरी, ककवा दुसऱ्या कोणत्याही रांगापेक्षाां पाांढरा रांगच सवांस टवशरे्ष टप्रय झाला आहे. सवांत 
लहान टहरा िाांचणीच्या िोक्यायेवढा असतों. आजपयंत या िाणींत जो सवांत मोठा टहरा साांपिला त्याचें वजन 
४२८½ क्यारि भरलें . (दोन गुांजा म्हणजे एक क्यारि.) याला पैलु पािून हा पाटरसच्या प्रदशनुाांत ठेटवला तेव्हाां 
त्याचें वजन २२८½ क्यारि म्हणजे ४५७ गुजा ककवा ४¾ तोळे भरलें ! 

 
याप्रमाणें टनवि झाल्यावर या टहऱ्याांची ककमत करण्यासाठीं फौजेची कुमक देऊन त्याांस ककमत 

करणाऱ्याच्या हटपसाांत पाठटवतात. ही ककमत करण्यापूवीं ते त्याांस सल्फ्युटरक आटण नैटरक अॅटसिचें स्नान 
घालतात. या स्नानामुळें  त्याच्या अांगावरील फालतू मळ टबलकुल नाहींसा होऊन ते आपल्या नैसर्वगक तेजानें चमकू 
लागतात. हें स्वरूप त्यास प्राप्त होऊन आकार, रांग, वजन याांच्या मगदुराप्रमाणें त्याांचा आांकिा ठरला कीं, डीबीसय 
कां पनीचे हटपसाांत टवक्रीकटरताां त्याांची माांिणी करण्याांत येते. या हटपसाांत पाय िाकल्याबरोबर, दृष्टीची व मनाची 
काय स्स्थटत होत असेल याचा वाचकाांनींच टवचार करावा! डीबीसय कां पनी प्रटतटदवशीं सुमारें ५,५०० क्यारि वजनाचे 
टहरे काढते, व दुकानाांत सुमारें ६०,००० क्यारि वजनाचे टहरे बहुधा टशल्लक ठेटवते. 

 
टहरे काढण्याचें काम वर्षांतून सुमारें तीन मटहने चालतें. या तीन मटहन्याांपुरते जे नेटिव हबशी लोक 

नोकरीस ठेवण्याांत येतात, त्या टबचाऱ्याांस ते तीन मटहने केवळ सक्त मजुरीच्या टशके्षचे होत असें म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. पण भारी मजूरी टमळत असल्यामुळें त्या गरीब लोकाांस त्याचें काांहींच वाित नाहीं. प्रत्येक टदवशीं सांध्याकाळीं 
कामावरून परत आल्यावर सगळा पोर्षाि काढून ठेवायाचा, आटण शुद्ध टदगांबर बनावयाचें! अशा स्स्थतींत काांहीं 
अांतरावर कोंिलेल्या जागा असतात त्याांत गेल्यावर तोंि, नाक, कान, शेंिी, िाांका वगैरे शरीराांत थोिाबहुत 



 
अनुक्रमणिका 

अवकाश असणाऱ्या प्रत्येक भागाची किकिीत तपासणी झाल्यावर त्याांस एका प्रकारच्या जािी घोंगड्या नेसावयास 
देतात, आटण मजूरी देऊन िाकतात. या घोंगड्या नेसून हे लोक त्याांच्यासाठीं दुकानें घातलेलीं असतात त्याांत 
आविेल तो टजन्नस टवकत घेण्यासाठीं जातात. िाणेंटपणें झाल्यावर कां पनीनें बाांधून टदलेल्या िोल्याांत ते जाऊन 
टनजतात. त्याांच्यामागें त्याांनीं काढून ठेवलेल्या कपड्याांची मोठ्या बारकाईनें तपासणी करतात. दुसरे टदवशीं त्याांनीं 
टफरून आपापले कपिे घालाव,े आटण कामावर जावें अशी टशस्त आहे.  

 
युरोटपयन लोक प्राण गेला तरी पैशासाठीं अशी कदर ककवा कैद सहातील काय? कधीं नाहीं. कां पनी त्याांवर 

इतकी सक्ती करीत नाहीं इतकें च नाहीं, तर त्याांच्या सुिाकरताां व ऐर्षआरामाकटरताां हर एक प्रकारची तजवीज 
करते. लायिरी, िेळाची जागा, वतुमानपत्ें, टवश्राांटतस्थान वगैरे सव ु गोष्टी त्याांना कां पनीच्या िचानें पुरटवल्या 
जातात. काळ्या लोकाांस पाणी, रहाण्याच्या जागा व दुिणेंबाहणें आलें  असताां और्षधें वगैरे कां पनी फुकि देते. 

 
इतका बांदोबस्त ठेटवला आहे, व टहऱ्याची चोरी म्हणजे सदोर्ष मनुष्ट्यवधाचा गुन्हा समजून तो करणारास 

एकपासून पांधरा वर्षपेयंत काळ्यापाण्याची टशक्षा देण्याची चाल आहे, तरी दगलबाजी ही झाल्याटशवाय रहातच 
नाहीं! शेंकिा दहा ककवा पांधरा रुपये ककमतीचे टहरे चोरीस जातात असें म्हणतात. टहरे काढण्याचा ऋतु सांपून नेटिव 
लोकाांस आपापल्या घरीं जाऊां  द्यावयाची वळे आली म्हणजे त्याांनीं अिेरच्या एकदोन टदवसाांत जर काांहीं टहरे िाल्ले 
असतील, तर ते टबनचूक साांपिावें म्हणून जी शोधाची अमांगळ पद्धत घातली आहे, टतचें वणुन करण्यापेक्षाां 
वाचकाांनीं टतची कल्पना करावी, हेंच बरें! 

 
टहऱ्याांचा सट्टा बहुतकरून युरोपाांतील व्यापाऱ्याांचे एजांि करतात. चोरलेले टहरे िरेदी करणारे व्यापारी 

इांस्ग्लश लोकाांच्या कायद्याची परवा न करताां तसला माल िरेदी करून फ्रीस्टेट््मध्ये बेलाशक चालते होतात. 
रॅन्सव्हालची सीमा ओलाांिून फ्रीस्िेट्स्च्या सीमेच्या आांत त्याांचें पाऊल पिलें , म्हणजे इांग्रजी पोटलसाचें काही एक 
चालत नाहीं! एकदा अशा प्रकारच्या टबलां दर चोरानें फारच मौज केली. त्यानें चोरीचा माल िरेदी केला असावा, 
अशी पोटलसास शांका आल्यावरून त्याांनीं त्याचा झािा घेतला, पण त्याांत काांही टनष्ट्पन्न झालें  नाहीं. तेव्हाां पोटलस 
लोक टनराश होऊन मागें परतले. त्या गिनूें फ्रीस्िेट्स्च्या सीमेच्या आांत पाऊल िाकल्याबरोबर त्याांस हाांका मारून 
उभें केलें , आटण त्याांच्या िोळ्याांदेित आपल्या घोड्याचें पोि कापून त्याांतून काढलेले टहरे त्यास दािटवले! 

 
सोनें, रुपें वगैरे उपयुक्त धातूांच्या कारिान्याांत मनुष्ट्याांनीं कोट्यवटध रुपये घालाव,े आटण अतोनात पटरश्रम 

कराव े याबद्दल त्याांस फारसा दोर्ष लावताां येणार नाहीं. पण रानिी लोकाांच्या टस्त्रयाांप्रमाणें तेजोमय दगिाांनीं 
स्वशरीरें टवभटूर्षत करणाऱ्या टस्त्रयाांच्या कौतुकासाठीं आम्हाां, सुधारलेल्या लोकाांनीं इतका पैसा आटण इतके श्रम व्यथ ु
िच ुकराव ेहें टकती लाटजरवाणें आहे बरें? बरें इतकें ही करून या काांटतमान् पार्षाणशकलाांनीं तरुण, रूपवती, व 
गुणवती टस्त्रयाांचे देहच सालां कृत होते तर अशा प्रकारची िीका करणें केवळ न्याय्य झालें  नसतें, परांतु तसेंही होत 
नाहीं. तेव्हा अिेरचा टसद्धाांत काय काढावा लागतो की, पुरुर्षाांची उत्पटत्त कशापासूनही झाली असो, टस्त्रयाांची 
उत्पटत्त तरी माकिापासूनच झाली असली पाटहजे! टनदान लॉिु रॅन्िॉल्फ चर्वचल याांचें असें म्हणणें आहे!  

 
❀❀❀  
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कै. णवष्ट्िु कृष्ट्ि णचपळोिकर 

 

 
 

िेह त्याणगता ंकीर्नत मागें उरावी । 
मना सज्जना हेणच क्रीया धरावी ।। 

श्री रामिास 
 
गेल्या शुक्रवारीं सकाळीं सात आठ वाजण्याच्या सुमारास िोळकर आळींत एकच गदी झाली. शाळाांतील 

लहान मोठीं मुलें , व त्याप्रमाणेंच गाांवाांतील तरुण आटण वृद्ध लोक याांचीं तोंिें म्लान होऊन त्याांवर टवपरीत कळा 
आली. इतक्याांत टचपळोणकराांच्या वाड्याांतून टस्त्रयाांचा दीघुरुदनस्वर बाहेर आला! त्याबरोबर घात झाला अशी 
िात्ी होऊन सवुजण तोंिाला पदर लावनू रिूां लागले. या वळेीं शाळेंतील मुलाांनीं रिून जो कल्होळ केला तो 
साांगताां पुरवत नाहीं. टवष्ट्णुशास्त्री एिाद्या रोगानें चार सहा मटहने टितपत पिले होतें असें नाहीं. पांधरा टदवसाांपूवीं 
क्याांपमध्यें फोिोग्राफ घेण्यासाठीं िेबलावर उभे राटहले असताां एकाएकीं टपत्तप्रकोप होऊन जी चक्कर आली 
त्यासरशीं ते धािकन् जटमनीवर बेशुद्ध पिले. काांहीं वळेानें शुद्धीवर आल्यावर त्याांस घरीं आटणलें . नांतर थोिासा 
ज्वर भरला, पण तो अशा थराला जाईल असें कोणाच्या स्वप्नाांत देिील आलें  नाहीं. त्या ज्वरामुळें  त्याांस क्षीणता 
आली होती हें िरें, पण तो अशा तीव्र वगेानें उलिून, बोलताां बोलताां पुण्याांतील मोहरा रातोरात घेऊन जाईल असें 
कोणासही वािलें  नाहीं. परांतु दैवाची परम टवटचत् गटत!! शास्त्रीबोवाांस कलां गि िाऊन थांि पाणी टपण्याची बुटद्ध 
झाली; त्यासरशीं कुपर्थ्य झाल्याचें टनटमत्त होऊन तात्काळ सटन्नपात झाला तो त्याांना घेऊनच गेला. शास्त्रीबोवाांच्या 
अकाटलक मृत्यनूें “केसरी”चा एक पाय लां गिा झाला याांत काांहींच नाहीं. आज महाराष्ट्रवाणीचा पटत परलोकवासी 
झाल्यानें ती गतभतुृका झाली व महाराष्ट्रीयाांनीं अटद्वतीय रत्न गमाटवलें , अशी आमची समजूत आहे, “मरणां प्रकृटतः 
शरीटरणाम्” अशी कटवकुलगुरूस्क्त आहे ती आम्हाांस अक्षरशः मान्य आहे. परांतु हा अबाटधत सृटष्टटनयम शास्त्रीबोवा 
वयातीत झाल्यावर त्याांस लाग ू पिता म्हणजे आम्हाांस इतका िेद करण्यास जागा उरतीना. परांतु ज्याप्रमाणें 
एिादा प्रचांि वृक्ष फळास येतो आहे नाहीं तों टवदु्यत्पात होऊन तो जमीनदोस्त व्हावा, त्याप्रमाणें आताां आताां कोठें 
शास्त्रीबोवाांच्या बुद्धीचीं पटरपक्वफलें  हवीं तशीं लोकाांस टमळूां  लागलीं होतीं तों त्याांस करुणाटवमुि मृत्यनूें हरून नेलें  
हा केवढा दुःिाचा प्रसांग!! गेल्या वर्षींच आम्हीं एकत् होऊन एक टदलानें प्रस्तुत उद्योग आरांटभला तेव्हाांची वीरश्री 
कोणीकिे आटण केसरीराजाच्या नैसर्वगक उद्धत वृत्तीला अननुरूप अशी साांप्रतची टिन्नावस्था कोणीकिे? असो, 
धैय ु धरून आला टदवस कसा तरी घालटवलाच पाटहजे. गतवर्षीं बाळाजी बापूजी साने व कचतामण सिाराम 
टचिणीस याांची मृत्युवाता कळटवण्याचें दुःिाचें काम केलें ; आज आम्हाांपैकींच एकाच्या सांबांधानें मृत्यलेूि 
टलटहण्याचें आमच्या कपाळीं आलें  आहे, त्या कामासाठीं शोक क्षणभर एकीकिे ठेवनू धैयाचें अवलां बन कटरतों. 

 
टवष्ट्णुशास्त्री हे प्रटसद्ध कृष्ट्णशास्त्री याांचे टचरांजीव. याांचें जन्म १८५० त झालें . याांना लहानपणापासून 

वाचण्याचा जबरदस्त नाद असे. ज्याप्रमाणें िॉक्िर जान्सन बापाच्या दुकानावर बसून फावल्यावळेीं अनेक 
टवर्षयाांवरील व्हाल्मेंच्या व्हाल्में फिशा करी, त्याप्रमाणें “दटक्षणापै्रज कटमिी” ककवा “नेटिव पे्रसचे टरपोिुर” या 
नात्यानें कृष्ट्णशास्त्र्याांकिे जी पुस्तकें  येत तीं हे भावी शास्त्री वाचून िाकीत. या रीतीनें माटरक्युलेशन होण्यापूवींच 
टवष्ट्णूपांताच्या नजरेिालून अनेक ग्रांथ जाऊन मराठी भारे्षवर त्याांचें पे्रम जिलें , व तें उत्तरोत्तर वृकद्धगत होत गेलें . 
१८६५ त टवष्ट्णुशास्त्री पटहली परीक्षा होऊन ते कॉलेजाांत गेले. त्याांना गटणताचा मोठा कां िाळा असे. मेकालेप्रमाणें ते 
आपल्या सारा वळे ऐटतहाटसक ग्रांथ वाचण्याांत घालवीत. १८७२ त त्याांची बी. ए. ची परीक्षा पास झाली. १८७३ त 
काांहीं मटहने बाबा गोिले याांच्या शाळेंत टशक्षकाचें काम केल्यानांतर येथील सरकारी हायस्कुलाांत त्याांना नव्वदाांची 
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जागा टमळाली, व पुढें नव्वदाांचे शांभर झाले. टनबांधमालेचा पटहला अांक १८७४ त बाहेर आला. टनबांधमाला जों जों 
मोठी होऊां  लागली तों तों शास्त्रीबोवाांचीं मतें बाहेर पिून स्वातांत्र्यशत् ुआटण स्तुटतटप्रय अशा अटधकाऱ्याांशीं त्याांचें तेढें 
पिूां लागलें . आपल्या कतुव्याांत कनरांतर तत्पर असल्यामुळें  शास्त्रीबोवा कधीं कोणाची पवा ठेवीत नसत. याचा 
पटरणाम असा झाला कीं, जात्या परप्रटतष्ठाअसटहष्ट्ण ु असे आमचे िायरेक्िर चािफील्ि साहेब याांच्या तापि 
प्रकृतीवर टकत्येक टनदकाांनीं तैलवृटष्ट केल्यामुळें  टतनें जो पेि घेतला त्यासरशीं त्याांनीं शास्त्रीबोवाांची ‘परशुराम 
के्षत्ास’ गठिी वळली. कोंकणवास टवष्ट्णुशास्त्र्याांना पराकाष्ठेचा दुःसह होऊन राजसेवाशृांिलाांतून आपला पाय 
काढून घेण्याटवर्षयीं त्याांचा टनिय झाला, १८७८ त कृष्ट्णशास्त्री वारले. १८७९ च्या एटप्रलाांत टवष्ट्णुशास्त्री चाकरी 
सोिण्याच्या बेतानें आपलें  चांबूगवाळें आिोपून पुण्यास आले. चारपाांच मटहने काय करावें, कोणता धांदा काढावा 
अशा टवचाराांत गेले. या सुमारास िेक्कन कालेजाांतील दोनतीन गृहस्थाांचा सरकारी नोकरी न कटरताां स्वतांत्पणें 
लोकोपयोगी एिादें काम करण्याचा टनिय झाला. नोकरी सोिून गाांवाांत शास्त्रीबोवा येऊन बसले आहेत असें 
कळल्याबरोबर सदहुू मांिळी त्याांस जाऊन भेिली, व उभयताांच्या टवचारें एक शाळा काढण्याच्या टवचार झाला; 
त्याप्रमाणें १८८० च्या जानेवारी मटहन्याांत ‘न्य ूइांस्ग्लश स्कूल’ या नाांवानें मोरोबादादा फिणीस याांच्या वाड्याांत शाळा 
घातली; ती आताां कोणत्या स्स्थतींत आहे हें साांगायला पाटहजे असें नाहीं. शाळेस पुरें वर्ष ुझालें  न झालें  तों टतला 
आणिी एक दोन गृहस्थ येऊन टमळाले. पाांचसहा मांिळी एका हेतूनें व एका मतानें वागत असल्यामुळें शाळेचें काम 
आिोपून आणिीही काांहीं कटरताां येईल असें वािल्यावरून शुद्ध इांग्रजी आटण शुद्ध मराठी अशीं दोन वतुमानपत्ें 
काढण्याचा टवचार झाला, व त्याप्रमाणें ८१ च्या जानेवारींत मराठा व केसरी हे बाहेर आले. या दोघींनीं टमळून एका 
वर्षांत महाराष्ट्र देशाांत केवढी चळवळ करून सोटिली आहे, याचा वाचकाांनींच टवचार करावा. यािेरीज 
शास्त्रीबोवाांचे िासगी धांदे जोरानें चालले होते. टनबांधमाला, टकताबिाना, टचत्शाळा, वगैरे गोष्टी नेिानें चालल्याच 
होत्या. येणेंप्रमाणें शास्त्रीबोवा ज्या उद्योगाांत व्यग्र असत त्याांची थोिीशी हकीकत झाली. शास्त्रीबोवाांचे बहुतेक टवचार 
त्याांच्या मालें तून आटण केसरींतून प्रटसद्ध आहेत, तेव्हाां त्यासांबांधानें टवशरे्ष टलहावयाचें आहे असें नाहीं. पण ज्या गोष्टी 
अटतशय टभिस्त स्वभावामुळें  शास्त्रीबोवा टजवलग टमत्ाांबरोबर कधींही काढीत नसत, त्यासांबांधानें येथें दोन शब्द 
टलटहण्याचा हेतु आहे. 

 
आपल्या देशाचें पारतांत्र्य आटण दाटरद्र्य ही शास्त्रीबोवाांच्या अांतःकरणाला जशीं िात तसें दुसरें काहीं िात 

नसे. आपल्या लोकाांची दैन्यावस्था पाहून त्याांचा जीव टतळटतळ तुिे. पारतांत्र्याला ज्ञान आटण दाटरद्र्याला उद्योग 
हींच वस्ताद और्षधें असें ते नेहमीं म्हणत. लोकाांना िरें ऐटहक सुि होण्याला त्याांची राज्यव्यवस्था कशी पाटहजे 
याचा टवचार त्याांच्या मनात नेहमीं घोळत असे. लोकाांत टवद्याप्रसार होऊन त्याांना राजकरणाांतील तत्त्व ेकळावीं, व 
तदनुसार त्याांनीं वतुन ठेऊन या हतभाग्य भरतिांिास त्याांनीं एकदाां तरी सुटदन आणावा ही त्याांची बळकि इच्छा 
असे. परकीय लोक राज्य करीत असल्यामुळें  आमचे लोक सत्त्वहीन होत जाऊन अप्पलपोिे, भेकि, 
हाांजीहाांजीिोर, मठ्ठ, टनलुज्ज, अटभमानशून्य असे झालेले पाहून त्याांच्या अांगाचा टतळपापि होई. परकीय या 
नात्यानें इांगे्रजाांचा त्याांना अत्यांत कां िाळा असे, पण त्याांची करामत, दृढता, कौशल्य आटण उद्योग हीं पाहून त्याांस 
त्याांचें पराकाष्ठेचें आिय ुवाित असे. कहदुलोकाांचा, कहदुधमांचा, कहदुटरवाजाांचा, साराांश ज्याला ज्याला म्हणून ‘कहदु’ 
हें टवशरे्षण लाटवता येईल त्याचा त्याांना मोठा अटभमान असे. सवांपेक्षा मराठी भारे्षवर त्याांचें जें पे्रम असे तें काांहीं 
पुसूांच नये. एकसारिी सात वर्षें टतची उपासना करून त्याांनीं टतला अगदीं भारून िाकल्यासारिें केलें  होते. 
ज्याप्रमाणें प्रख्यात फ्रें च ग्रांथकता व्होलिे्र यानें एकदाां कोरिा उचलला म्हणजे स्िाकहोम व रोम, आटण पीतसुबग ु
व टलस्बन याांच्या दरम्यान चिसारी मांिळी चळचळ काांपत असे, त्याप्रमाणें शास्त्रीबोवाांनी लेिणी उचलली कीं 
रावसाहेब, रावबहादुरें, रेवरांिें, सरस्वती–याांची पाांचावर धारण बसे. आपल्या मागें आपलें  नाांव चालटवण्यास त्याांनीं 
एक सप्तसांवत्सरा टनबांधमाला कन्येिेरीज दुसरें काहीं ठेटवलें  नाहीं. त्याांच्या त्या गद्य कृतीला 
“स्फुरत्कलालापटवलासकोमला” हें बाण कवींचें वणुन हुबेहूब लागतें. कोणीं एकदाां शास्त्रीबोवाांना असा प्रश्न गेला 
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होता कीं असे किक लेि टलटहण्यास तुम्ही कसे धजताां? त्यावर त्याांनीं असें उत्तर केलें  कीं अगोदर तुरुां गाांत एक 
पाय ठेवनू मग आम्हीं देशोन्नतीसाठीं आपली लेिणी हातीं घेतली. एिाद्या वळेेस त्याांचा कल्पनाटवहांग पूणु पांि 
पसरून भराऱ्या मारूां  लागला म्हणजे त्याला कहदूस्थान देश स्वतांत् होऊन प्रजासत्ताक राज्यािालीं सुिानें नाांदत 
आहे असें टदसे. पुनर्वववाह, बालटववाह, स्त्रीटशक्षण, स्त्रीस्वातांत्र्य, धमुसांस्थापना, जाटतभेद यासांबांधानें त्याांचे टवचार 
जुन्या मताचे टदसत, परांतु ते वास्तटवक रीतीनें अगदीं पढुें सरसावलेल्या सुधारकाप्रमाणें होते. फार कशाला, गेल्या 
केसरींतील ‘देशोन्नटत’ या सदरािालचा टनबांध जो कोणी लक्ष लावनू वाचील त्याला शास्त्रीबोवाांचे जाटतभेदासांबांधानें 
काय टवचार होते हें सहज लक्षाांत येईल. इतकें  िरें आहे कीं ते या टवर्षयासांबांधानें फारसें कधीं टलहीत नसत; पण 
टलहूां लागल्यास वृद्धटपढीचा रोर्ष होईल म्हणून आपलीं िरीं मतें पुढें करण्यास ते कधींही भीत नसत. साराांश 
कहदुस्थानचें पारतांत्र्य नष्ट होऊन तो स्वराज्यािालीं सुिी होण्याचें कोणतेंही साधन असल्यास त्याला ते अिथळा 
घेणारे नव्हते. अस्तु, बरवपे्रकरण चालू असताां त्याांचा एकाएकी अांत झाला हें पाहून कोणीं अधमाांनीं अशी कां िी 
उठटवली कीं, कारभाऱ्याला टभऊन जाऊन त्याांनी आत्महत्या केली; असले नीच नरपुांगव कोण असतील ते असोत. 
शास्त्रीबोवाांना तर आपल्या लेिणीच्या सामर्थ्याटवर्षयीं अशी धमक होती की प्रसांग पिल्यास तुरुां गाांतल्या तुरुां गाांत 
“असल्या शेंपन्नास राजशत्ूांना सव ुमहाराष्ट्राकिून मी ‘छी थू’ करून सोिीन.” 

 
येथवर शास्त्रीबोवाांचीं ठळकठळक राजकीय व सामाटजक मतें साांगण्याांत आलीं. कहदुस्थानच्या दाटरद्र्याच्या 

सांबांधानें त्याची अशी िातरी झाली होती कीं येथें व्यापारवृटद्ध झाल्याटवना आमच्या देशाचें िोकें  वर टनघणार नाहीं. 
याच उदे्दशानें त्याांनीं सरकारी दास्याची रुपेरी टबिी तोिून घेऊन पुणें येथें स्वतांत्पणानें वास्तव्य करण्याचा टवचार 
केला, व एकीकिे अध्ययन, अध्यापन आटण ग्रांथरचना याांत आपला कालक्रम करण्याचा टनिय करून दुसरीकिे 
आपल्या नजरेिालीं छापिाना, टचत्शाळा, टकताबिाना वगैरे कारिाने काटढले. लवकर काांही ििपि करून 
कागदाचें एक यांत्ही आणटवण्याचा त्याांचा टवचार होता. हे धांदे त्याांनीं द्रव्यसांपादनेच्छेनें काटढले असें नाहीं, कारण 
द्रव्यसांबांधानें शास्त्रीबोवा टजतके टनरपेक्ष होते टततका दुसरा पुरुर्ष सापिणें कटठण. त्याांचा हेतु असा असे कीं देशाांत 
कारिाने टनघून लोकाांस काम टमळावें व त्याांस भाकरीची वाण पिूां नये. शास्त्रीबोवाांबनीं वर जे करिाने काटढले 
त्याांत तरी त्याांचा येवढाच हेतु होता. त्याांपासून स्वतःचा फायदा करून घेण्याची इच्छा त्याांनीं कधीं धरली नाही. 
त्याांचें असे म्हणणें असे कीं, बुटद्धवान् आटण चतुर लोकाांनीं मोठमोठे धांदे अांगावर चालूां  कराव ेआटण मग ते साधाराण 
लोकाांच्या हाताांत देऊन आपण त्याांपासून अलग रहावें. आम्हाांस तर असें वाितें कीं शास्त्रीबोवासारिा टहम्मतवान, 
प्रशाांत, गांभीर आटण टनरपेक्ष मनुष्ट्य अत्यांत टवरळा असेल. कोणी टहतकचतक टमत् टवनोदानें आमच्या गट्टीस ग्राज्विे 
पांचायतन, ग्राज्विे पाांिव असें म्हणत. टनष्ठुर मृत्यनूें आम्हाांपैकीं आमचा भ्राता धमुराज आज यमसदनास पाठटवला, 
व आमच्या बांधाचा ग्रांटथमटण टहराटवला ही गोष्ट िरी. तथाटप आमची अशी उमेद आहे कीं आम्ही एकवार मनाचा 
टनिय करून देशोन्नतीसाठीं झिण्याचा केलेला सांकल्प होताां होईल तों ढळूां  देणार नाहीं. प्रथम लोकाांना 
आम्हाांटवर्षयीं अशी भीटत होती कीं, द्रव्यसांबांधानें आमच्याांत आपआपसाांत कलागती लागनू आमची जूि फुिेल. पुढें 
बवेप्रकरण येऊन धिकलें  तेव्हाां तर टकत्येकाांना असें वािलें  कीं, या ग्राजुएिाांची फिफजीती होते! आटण आताां तर 
आम्हाांपैकीं एकानें परलोकास प्रयाण केलें ; तेव्हाां आम्हाांटवर्षयीं लोकाांच्या मनाांत नानातऱ्हेचे तरांग येऊां  लागले याांत 
नवल नाहीं. पण सवांनीं एक गोष्ट लक्षात धरावी ती ही कीं, आम्हीं जो उद्योग आरांटभला तो लोकाांनीं घोड्याांवर 
बसटवलेल्या रितरावाची मनोवृटत्त धारण करून आरांटभला नाहीं. हें काम आम्हीं आपल्या आपिुशीनें आटण 
आपसमजुतीनें आमचें आम्हीं आपल्या अांगावर घेतलें ; तें तिीला लावण्यासाठीं आमच्याकिून होईल टततका प्रयत्न 
करण्यास आम्ही कधींही सोिणार नाहीं. देवाच्या ककवा दैवाच्या इच्छेपुढें इलाज नाहीं, अशा रीतीनें मनाची िोिी 
समजूत घालून अशा लोकटहताच्या कामाांत प्रटतपक्षाची क्षमा मागण्याचें काम आमच्या हातून होणार नाहीं. अटधकार, 
धन, वजन यापढुें टिकाव धरणें दुस्तर आहे हें आम्ही कबूल कटरतों. परांतु सत्याचा कैवार घेऊन शुद्ध अांतःकरणानें 
लोकटहतासाठीं भाांिणाराांना कोणत्याही प्रकारची धास्ती बाळगण्याचें कारण आहे असें आम्हाांस वाित नाहीं. आटण 
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असें असूनही प्रसांग येऊन बेतलाच तर तो साहण्यास आम्ही कचरूां  अशी कोणीही शांका घेऊां  नये. आमचें धैय ुआटण 
कायटुनष्ठा ही कसास लावण्याची सांधी आली आहे असें आम्ही समजतों. शास्त्रीबोवाांचीच कथा काय, पण आम्हाांपैकीं 
एक जरी तळावर असला तरी तो आम्हीं सवांनीं आरांटभलेले उद्योग अटवस्च्छन्न चालटवण्यास होईल टततकी ििपि 
करील. ‘टनबांधमाला’ मात् पुढें चालटवण्याचा आमचा टवचार नाहीं, कारण शास्त्रीबोवाांनींच ८४ व्या अांकाांत टतची 
समास्प्त करून टतच्या जागीं ‘ग्रांथमाला’ प्रटसद्ध करण्याची इच्छा प्रदर्वशत केली आहे. तो अांक कारणाांसह लोकाांपढुें 
लवकरच येईल. देशोन्नटत, देशकल्याण वगैरे गोष्टी थोिीबहुत अांगास झीज लाऊन घेतल्यािेरीज फुकाच्या पोकळ 
गप्पा मारून होत नाहींत हें आम्ही पक्कें  समजत आहों. ती लाऊन घेण्यास आम्ही तयार आहों. प्रयत्न करणें आमचें 
काम आहे, यश येणें न येणें बाह्योपाधींवर अवलां बून आहे. त्याचा आम्ही टवचार करीत नाहीं. येवढें साांगून व त्या 
महात्म्याला परलोकीं सवोत्कृष्ट शाांटत आटण कल्याण कचतून हा लेि आिोपतों.  

 
(वर्षु २, अांक १२) 

 
आगरकर—वाङ्मय समाप्त 
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अकतुृक टक्रयापदे 
आज्ञाथुक वाक्ये 
इांग्रजी आटण मराठी प्रयोग –  

प्रकरणातील भेद 
उदे्दश्य 
उदे्दश्यगुणवाचके 
ऐटहक सुधारणेचा मुख्य उदे्दश 
कता आटण उदे्दश्य 
‘कारागृहनीटत’ हबुिु स्पेन्सरचे टवचार 

एम्. ओबरमारचा प्रयोग 
कैदी, त्याांच्याटवर्षयी लोकाांचे गैरसमज 
कैद्याांचे हाल, कारणे  

ते दूर करण्याचे उपाय 
टक्रयापद आटण टवधेय 
टक्रयापदे, सांयुक्त 
टक्रयाटवशरे्षणवाक्य 
तुरुां गाांची सद्य:स्स्थती आटण सुधारणा 
थोर पुरुर्ष जन्माला येण्याची कारणे 
नग्न ककवा कृशवाक्य 
नािकाचे भार्षाांतर शक्य तो मुळास धरून असाव े
नािकाची भार्षा पात्ानुरोधाने असावी काय? 
नािक पाहण्यापेक्षा वाचण्याचे फायदे 
नामवाक्य 
पांजरसम वाक्य 
प्रयोग, मराठी आटण इांग्रजीतील भेद 

मराठी आटण सांस्कृतातील भेद 
प्रश्नाथुक वाक्य 
टमश्रवाक्य 
वाक्य 
वाक्य एका शब्दाचे असू शकेल काय? 

कृष्ट्णशास्त्री टचपळूणकराांचे मत 
आगरकराांचे मत 

 

वाक्यमीमाांसा 
वाक्याांचे प्रकार 

टवधानाथुक, प्रश्नाथुक, आज्ञाथुक 
नग्न ककवा कृश वाक्य 
नाम वाक्य 
पांजरसम वाक्य 
टमश्र वाक्य 
शास्ब्दक आटण ताटत्त्वक वाक्ये 
शुद्ध वाक्य 
सत्तावाची आटण टनरे्षधवाची वाक्ये 
सांकुटचत वाक्य 
सांटक्षप्त वाक्य 
सांयुक्त वाक्य 

वाचनाटभरुची व पुस्तकटनर्वमती याांचा अन्योन्यसांबांध 
‘टवकारटवलटसत’ या भार्षाांतरामागील हेतू व  

अिचणी 
टवधानाथुक वाक्य 
टवधेय आटण टक्रयापद 
शब्द आटण वाक्य 
शब्दाांच्या जाती 

दादोबाांचे मत 
कृष्ट्णाशास्त्री टचपळूणकराांचे मत 
कृष्ट्णशास्त्री गोिबोल्याांचे मत 

शास्ब्दक वाक्य आटण ताटत्त्वक वाक्य 
शुद्ध वाक्य 
शृांिला (copula) 
सांकुटचत वाक्य 
सांटक्षप्तवाक्य 
सत्तावाची व टनरे्षधवाची वाक्ये 
सांयुक्त टक्रयापदे 
‘स्पेनची प्रस्तुत स्स्थती’ या ग्रांथातील मननीय टवचार 
‘हॅम्लेि’ वरील समीके्षचा परामश ु
 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘टवचारानें क्षुद्र बुद्धी टनरस्त 
होऊन मन टवस्तृत झालें , आटण ‘वसुधैव 
कुिुांबकम्’ अशी वृत्ती त्याांत उत्पन्न झाली 
म्हणजे जो आनांद होतो तो काांहीं 
अटनवाच्य असतो. असें नसतें तर 
काटलदास-भवभतू्याटद महाकवींचा 
लौटकक सगळ्या जगभर पसरता 
काय?... असले कवी टववटक्षत देशाकिे 
ककवा देशाचाराांकिे लक्ष न देताां 
मनुष्ट्यजातीच्या ज्या अगाध मनोवृत्ती 
आहेत त्याांत वस्ताद पाणबुड्याप्रमाणें 
बुिी मारून तळीं काय आहे तें 
पाहण्यासाठीं झित असतात!’ 

 
– गो. ग. आगरकर 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

‘महाबळेश्वरच्या पटिमेस सुमारें तेरा मलैाांवर 
इटतहासप्रटसद्ध प्रतापगिचा टकल्ला आहे. ज्याला त्या 
टकल्ल्याची चढण चढण्याचें सामर्थ्य ु नसेल त्याला 
िुचीत बसून जाण्याची सोय होते. फक्त मावळ्याांच्या 
पोिाला दोन अिीच रुपये देण्याचा उदारपणा केला 
म्हणजे झाले! टशवाजीच्या हातािालीं ज्या अिाणी 
लोकाांनीं तोंिाांत बोिें घालण्यासारिे टजवावरच्या 
धािसाचे पराक्रम करून मुसलमानाांची िोि मोिली, 
व इटतहासाांत आपलें  नाव टचरायु करून सोटिलें , त्या 
मावळ्याांस पोिाची वीतभर िळी भरण्यासाठीं 
मिमाांस, पार्वशणींस, साहेबाांस, िुच्यांत घालून 
िाांद्यावर वहावें लागत आहे, यावरून देवाची गटत 
मोठी टवटचत् आहे, असा टवचार... मनाांत आल्यावाांचनू 
राहात नाहीं! असले टकल्ल ेपहाण्यास जाण्याांत आनांद 
ककवा दुःि याांपैकीं कोणत्या टवकाराचें प्राबल्य क्षणभर 
अटधक होईल हें साांगताां येणें कटठण आहे!’ 

 
– गो. ग. आगरकर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


